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 :املشروع النهضوي العربي

  رااء  ف  مقارب  محذ  قاذ االقاري 

the Arab  Renaissance Project a reading in the approach  of 

Mohammed Abed Al -jabri 

 يحوتن  لليب .د

 ،  الجضاةش2حامػت وهشان /ولُت الػلىم الاحخماغُت

 12/05/2019:       تقايخ النشر12/04/2019:    تقايخ المقول 12/03/2019: تقايخ إلااسقل

 : امللخص

حػذ ئؼيالُت الجهمت ئؼيالُت مدىسٍت في الفىش الػشبي الحذًث 

مً خالٌ مإلفاجه مشل  الخىاب الػشبي " واإلاػاـش، وكذ غمل مدمذ غابذ الجابٍش

غلى الىؽف غً ظشوف جبلىس مؽشوع " اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي "و" اإلاػاـش 

الجهمت الػشبُت في اللشهُحن اإلاالُحن ،هما غمل غلى جدلُل بيُت الخىاب 

وظىداٌو مً خالٌ هزه الذساظت الىكىف ،الجهمىي ورلً لىؽف مضاًاه وغُىبه

وهُف اهخهى ئلى خىم غلى .غىذ كشاءة الجابشي إلاؽشوع الجهمت الػشبُت الحذًشت 

 هزا اإلاؽشوع بالفؽل

 .الخىاب الجهمىي ؛الخىاب الػشبي اإلاػاـش؛ الجهمت :الكلحقت املفتقحيب

Astract: 

Renaissance is the central problem in modern and contemporary 

Arab thought. Mohamed Abed Al jabri revealed through his writings such as: 

contemporary Arab discourse and the Arab renaissance project the 

circumstances of Arab renaissance in the past two centuries .he is also 

analyzed the structure of renaissance discourse in order to know its 

advantages and mistake      

Keywords:The Renaissance;The contemporary Arab though;The 

renaissance discours 
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 : مذ ب 

 هدىاٌو في هزا البدث كشاءة الجابشي إلؼيالُت الجهمت باغخباسها 

ؤلاؼيالُت ألاظاظُت التي خشهذ الفىش الػشبي الحذًث واإلاػاـش، بل وؼيلذ 

ً الػشب غلى اخخالف اججاهاتهم ألهثر مً كشهحن مً الضمً،  مدىس اهخمام اإلافىٍش

ً مىز بذء الُلظت : "ًلٌى الجابشي . وال جضاٌ ئلى الُىم مدىس اهخمام اإلافىٍش

 مؼ أواةل اللشن الخاظؼ غؽش، والفىش الػشبي بمخخلف ،الػشبُت الحذًشت

، أو غلى ألاصح ًبدث غً مؽشوع "الجهمت"اججاهاجه وجُاساجه، ٌػِؾ مؽيلت 

ئن مؽيلت الجهمت هي التي واهذ وال جضاٌ، وساء اهبػار الفىش الػشبي ...للجهمت

 . 1"واهلعامه ئلى اججاهاث وجُاساث

غلى هؽف الخىاكن في " الخىاب الػشبي اإلاػاـش" غمل الجابشي في هخابه 

الخىاب الجهمىي مً خالٌ جدلُل بيُت هزا الخىاب، مإهذا أن هذفه هى 

الىلذ الابعدُمىلىجي دون الىلذ ؤلاًذًىلىجي، فاهخفى بالىؽف غً جىاكماث 

ت الجىاهب الالمػلىلت فُه دون الخىشق لظشوف وؽأة هزا  هزا الخىاب وحػٍش

الخىاب وجىىسه، أو ئبشاص الجىاهب اإلامِئت فُه، رلً أهه وان يهذف الهذم أهثر 

 .مىه البىاء، هؽف غُىب الخىاب ولِغ حىاهب الجذة فحها

فُػمل غلى جدلُل ظشوف وؽأة " اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي"أما في هخابه 

هزا اإلاؽشوع، وفدق واكػه وآفاكه اإلاعخلبلُت، ورلً بفدق ملىالجه التي 

جأظغ غلحها بهذف مػشفت ما بلي مجها ـالحا للخىظُف، وما لم ٌػذ ـالحا، وما 

ًدخاج ئلى حػذًل، فال يهذف الجابشي هىا حشخُق الػُىب فلي بل هزلً 

. الىؽف غً اإلاضاًا لخىظُفها في نهمدىا الُىم

فما مفهىم الجهمت وما مدذداث الفىش الجهمىي هما جمشل في فىش 

ت الحذًشت في فىش الجابشي ؟  الجابشي ؟ وما أظباب فؽل اإلاداوالث الجهمٍى

  ف  فهوم النهضب  -1

، وأن هزه اإلاػاوي 2"اللُام والحشهت "ًزهب الجابشي ئلى أن مفىلح الجهمت ٌػني 

هما " في أرهان الىاط الُىم أو في اللىامِغ ماصالذ " الجهمت"التي جدملها ولمت 

 .3"واهذ في اللغت الػشبُت مىز أن حمػذ مً أفىاه الػشب في ـذس ؤلاظالم
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لاسن الجابشي بحن مفىلح  وملابله في اللغت الفشوعُت " الجهمت"ٍو

(Renaissance) ففي خحن حػني الجهمت في اللغت الػشبُت اللُام والحشهت حػني في ،

. 4"الىالدة الجذًذة "كامىط الحذازت ألاوسوبُت 

هفعه في الخىاب الػشبي الحذًث واإلاػاـش بذٌ " نهمت"أما إلاارا فشك لفظ 

الزي هى أكشب هشحرا ئلى اإلاػنى ألاوسوبي ليلمت الىالدة " اهبػار"أو " بػث"لفظ 

الظشوف وخاحاث الىاط هي التي جفشك سواج " الجذًذة؟ فُجُب الجابشي أن 

اليلماث لخيىن ؼػاساث للمشخلت ولِغ الخىابم مؼ مممىن هزه اليلماث في 

فالظشوف التي غاؼتها البالد الػشبُت هي التي أملذ . 5"اإلاشحػُاث التي جلخبغ مجها

.. " ججذًذ، غلى الشواد ألاواةل اظخػماٌ مفىلح الجهمت بذٌ ولماث مشل اهبػار

فما وان الػشب في خاحت ئلُه هى الجهىك إلالاومت الخذخل ألاوسوبي والاخخالٌ 

، اللُام بمػنى 
ً
ألاحىبي، وهزا الجهىك ًجب أن ًيىن في آٍن واخذ كُاًما وخشهت

 6." اظخجماع اللىي والاظخػذاد، والحشهت بمػنى مىاحهت التهذًذ الخاسجي

ىاـل الجابشي ملاسهخه فحري أن لفظ  ا في اللغاث " الجهمت"ٍو ًًّ ـُغ بػذ

ا، فاإلاُالد الجذًذ الزي ٌؽحر ئلُه مفىلح  ًُ  )ألاوسوبُت لُػبر غً واكؼ جدلم فػل

Renaissance ) "  ًخمشل في كُام خشهت ججذًذًت واظػت وغمُلت ؼملذ الفىىن

لي ، والتي 7"الشوماوي- والػلىم وآلاداب،خشهت اغخمذث ئخُاء الترار ؤلاغٍش

اهىللذ في اللشهحن الخامغ غؽش والعادط غؽش، بِىما ٌؽحر لفظ الجهمت في 

مؽشوع لم ًىخمل بػذ " الفىش الػشبي الحذًث واإلاػاـش ئلى مؽشوع للمعخلبل 

 8".ختى غلى ـػُذ الخفىس الزهني

مُف الجابشي أهه بِىما وان الشحىع ئلى اإلااض ي في الجهمت ألاوسوبُت  ٍو

لالهخظام فُه زم ججاوصه مً أحل جدلُم الخلذم ، وان الشحىع ئلى اإلااض ي في 

الجهمت الػشبُت لذوافؼ بشغماجُت، فيل الخُاساث التي ظػذ ئلى ئخُاء الترار ئهما 

 غمل غلى . واهذ تهذف ولب العىذ للمُت ظشفُت مػاـشة
ً
فالخُاس اللىمي مشال

الىخذة "الػىدة ئلى اإلااض ي بهذف جىظُفه في ججىُذ واكاث أبىاء ألامت مً أحل 

وهزلً فػل الزًً حػلىا هذفهم مً الجهمت ملاومت الاظخػماس، " اللىمُت

إهذ الجابشي أن هزا العلىن البرغماحي في جىظُف الترار الػشبي ؤلاظالمي "ٍو

الذًني مىه والحماسي،في مؽشوع الجهمت الػشبُت مىز جبلىسه في اللشن اإلااض ي ئلى 
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 غلى غملُت الجهمت ومؽشوغها اإلاعخلبلي
ً
 آزاس ظلبُت حذا

ً
. الُىم واهذ له داةما

الػمل - والحاحت جذغى ئلى ئغادة جأظِغ مؽشوع الجهمت- ومً المشوسي الُىم 

ت هزا الىابؼ البرغماحي والىؽف غً ظلبُاجه ومخاوشه .   9"غلى حػٍش

خُت التي ؼملتها الجهمت الػشبُت وحذها   وبخفىؿ اإلاشخلت الخاٍس

ش بذاًت مدذدة لها، ففي هخابه  الخىاب الػشبي "الجابشي مخىاكن في جلٍش

الفترة الضمىُت التي ٌغىحها هزا البدث فهي جلً التي جمخذ مً "ًلٌى أن " اإلاػاـش

أي اللشن – 10 ..."ابخذاء الُلظت الػشبُت الحذًشت مؼ مىخفف اللشن اإلااض ي

أواةل اللشن "بِىما ًلترح بذاًت أخشي لها في هفغ الىخاب وهي مؼ - الخاظؼ غؽش 

. 11" الخاظؼ غؽش 

فال ًلترح أي بذاًت للجهمت " اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي"أما في هخابه 

ولىً ًخدذر غً زالزت مشاخل غاؼها اإلاؽشوع الجهمىي بػذ أن ، الػشبُت

اإلاشخلت ألاولى امخذث مً "جبلىسث أهذافه في نهاًت اللشن الخاظؼ غؽش، وهي 

أواخش اللشن اإلااض ي ئلى الحشب الػاإلاُت ألاولى، واإلاشخلت الشاهُت هي مشخلت ما بحن 

والتي امخذث " الحشب الباسدة"الحشبحن الػاإلاُخحن، أما الشالشت فهي مشخلت ما غشف بـ

. 12"مً أواخش ألاسبػُىاث ئلى بذاًت الدعػُىاث مً هزا اللشن 

فُلٌى أن ، وفُما ًخػلم مفادس الجهمت الػشبُت فحردها الجابشي ئلى غامل خاسجي

الجهمت الػشبُت الحذًشت واهذ أظاًظا، ومىز البذاًت ولُذة الفذمت مؼ كىة "

، وبهزا ٌػىي .13" خاسحُت ومهذدة، كىة الغشب وجىظػه الشأظمالي الاظخػماسي 

ت للػامل الخاسجي غلى خعاب الػىامل الذاخلُت، بل ًلشس أن دوس  الجابشي ألاولٍى

ت . الػىامل الذاخلُت غىامل زاهٍى

لىً الفذمت الخاسحُت ال ًمىً أن جدذر رلً الشد الزي ٌعمُه 

الجابشي جاسة نهمت وجاسة ًلظت ئن لم جىً الػىامل الذاخلُت مهُأة لزلً، 

" خاـت ئن وان رلً الػامل الخاسجي هى الاظخػماس وما ًدمله مً جذمحر وخشاب، 

أن جدذر ، مؼ الغشب الحماسي لِغ بىظػها،والحاٌ هزلً" ـذمت"أن أًت 

في اإلاجخمؼ الػشبي الحذًث، ئن لم ًىً هزا ألاخحر كابال لزلً " نهمت"أو " ًلظت"

" مإامشة"أو " اهلالب"أو " الىشاب"مً داخله، وئال فان ألامش ًظل ٌػني خذور 
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ججذ هفعها في وىس الضواٌ خاإلاا جضوٌ بىاغثها، أو جبلى معخمشة مً مىكؼ 

. 14"ابخالغها وجمشلها مً كبل رلً الذاخل

ؼ جضامىذ مؼ مؽشوع الجهمت الػشبُت،  دذد الجابشي زالزت مؽاَس ٍو

 أن اإلاشاحػت الىلذًت لهزا اإلاؽشوع جخىلب اظخدماس مخخلف الخأزحراث 
ً
مإهذا

ؤلاًجابُت والعلبُت التي ماسظها غلُه ول مً مؽشوع الحذازت ألاوسوبُت ومؽشوع 

. الحشهت الفهُىهُت ومؽشوع الاؼتراهُت الػاإلاُت

باليعبت إلاؽشوع الحذازت ألاوسوبُت ًمّحز الجابشي بحن وحهحن لهزا 

شي ظاد خالٌ اللشن الشامً غؽش والزي  أغلى مً ؼأن " اإلاؽشوع، وحه جىٍى

بؽش بخلذم  ت واإلاعاواة والػذٌ ٍو الػلل ومجذ اللُم ؤلاوعاهُت اإلاشلى، كُم الحٍش

، 16"الخىظؼ الاظخػماسي والخىافغ ألاوسوبي" ووحه ًمشل. 15.." ؤلاوعان وجدشسه

س ظُىشة أوسوبا غلى غحرها  والزي ظاد خالٌ اللشن الخاظؼ غؽش، الىحه الزي بشَّ

مً أمم مً خالٌ هظام فىشي غمل غلى جمجُذ ؤلاوعان ألاوسوبي والحي مً 

ؼأن غحره، وجأهُذ حذاسة أوسوبا غلى هُمىت الػالم لخمذًىه ووؽش الحماسة في 

. أسحاءه

وكذ كذس إلاؽشوع الجهمىي الػشبي الزي جبلىس في أواخش اللشن الخاظؼ 

شي ووغُان " غؽش في الحذازت " الىحه آلاخش"أن ٌػِؾ غفش اهدعاس الىحه الخىٍى

ولهزا واهذ الػالكت بحن اإلاؽشوغحن الجهمت الػشبُت والحذازت . 17"ألاوسوبُت

بي غلى  ألاوسوبُت غالكت غحر مخيافئت ججعذث في هُمىت الىحه الاظخػماسي الخخٍش

في حػثر الجهمت الػشبُت - أي الحذازت ألاوسوبُت–الجهمت الػشبُت، ومً هىا دوسها 

وبشوص اإلالاومت الذاخلُت للحذازت ألاوسوبُت في الىوً الػشبي وما اهدعبخه مً 

بشصث هملاومت للخذخل الاظخػماسي " مؽشوغُت ومفذاكُت ألنها في هظش الجابشي 

. 18 "والغضو ألاحىبي ولِغ هملاومت للجذًذ

أما غً اإلاؽشوع الفهُىوي فُإهذ الجابشي أهه جبلىس داخل الحذازت 

ألاوسوبُت وىاخذ مً غىاـش وحهها الاظخػماسي، فؽػاس اجخار فلعىحن ووىا 

وان هابلُىن " كىمُا للحهىد ئهما ولذ مؼ خملت هابلُىن غلى مفش والؽام خُث 

ذ مً ئكامت دولت يهىدًت في فلعىحن،جيىن جدذ هفىر فشوعا، خفٌى هزه  ًٍش

م الهىذ والؽشق غمىما أمام  ألاخحرة غلى مىوئ كذم اظتراجُجي ًلىؼ وٍش
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ىاهُا جخللف اإلاؽشوع الفهُىوي 19"ؤلاهجلحز ، لىً فؽل خملت هابلُىن حػل بٍش

ت . وحػمل غلى اظخخذامه لخدلُم مىامػها الاظخػماٍس

عترظل الجابشي في رهش اليؽاه الزي كام به الحهىد مً أحل جشبُذ  َو

مشله مشل - أكذامهم في فلعىحن ، لُيخهي ئلى هدُجت هي أن اإلاؽشوع الفهُىوي 

وباظم وؽش الحماسة جمىً مً ئكامت دولت يهىدًت في - الحذازت ألاوسوبُت

فلعىحن، ومداـشة اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي إلبلاةه مخػثرا، وبهزا ؼيل 

أهم - في وحهها الاظخػماسي - اإلاؽشوع الفهُىوي باإللافت ئلى الحذازت ألاوسوبُت

. غاةلحن واحها اإلاؽشوع الجهمىي مىز والدجه

بلى مؽشوع الاؼتراهُت الػاإلاُت الزي ؼيل في بذاًخه خعب كٌى  ٍو

 وجىاٌو بالبدث العاوعُمىهُت 20".واخذة مً أفياس الحذازت وكُمها" الجابشي 

ت "واإلااسهعُت في غشله للحشواث الاؼتراهُت وأهذ أنها جفذس مً  داخل اإلاشهٍض

 ، فاالؼتراهُىن وغلى سأظهم ماسهغ سغم جىذًذهم باالظخػماس ئال 21"ألاوسوبُت

دشسهم مً اظدبذاد  أنهم واهىا ًشون أهه ًىلل البلذان اإلاعخػمشة ئلى الحماسة، ٍو

خلق الجابشي ئلى أن مىكف الاؼتراهُت مً .اللشون الىظىى وجخلفها ٍو

الاظخػماس ومً اللىمُت لم ًخذم كمُت الجهمت الػشبُت، بل ظل ًخجاهلها 

 ً ماًلها ئلى مىخفف الخمعُيُاث مً اللشن الػؽٍش خ "ٍو أما بػذ هزا الخاٍس

الػشبُت العىفُدُت واهذ مديىمت بظشوف الحشب الباسدة بحن " الفذاكت"فـ

الاجداد العىفُتي والغشب، وغىذما اهتهذ الحشب الباسدة هزه، فلذث جلً 

الفذاكت غىذ الاجداد العىفُتي كبل ظلىوه وغىذ سوظُا الُىم ما ًبرسها 

ت ألاوسوبُت  . 22" فػادث ألامىس ئلى ما واهذ غلُه مً كبل غادث ئلى خىم اإلاشهٍض

في هزا الفماء الذولي الػام وألاوسوبي باألظاط ولذ اإلاؽشوع الجهمىي 

ؼ الحذازت ألاوسوبُت واإلاؽشوع الفهُىوي : الػشبي ئلى حاهب زالزت مؽاَس

ت مخِىت، ولهزا ولذ  والاؼتراهُت الػاإلاُت، جشجبي فُما بُجها بػالكاث غمٍى

. 23"ًدُما مداسبا مً ول حهت"اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي 

ؼ التي رهشها الجابشي جأزحراث خاظمت غلى  وئن هىا هإهذ أن للمؽاَس

ذ كشاءجه للمؽشوع الجهمىي الػشبي في ئواس الفىش  مؽشوع الجهمت الػشبُت وهٍإ

ذه فُه أهه حػل الذوس ألاظاس ي للػامل  الػالمي الزي ظهش فُه، لىً ما ال هٍإ
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الخاسجي في ئخفاق مؽشوع الجهمت الػشبُت، رلً أهىا هشي أن اإلادُي الػام الزي 

ولذ فُه اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي ال ًخدذد جأزحره ظلبا أو ئًجابا ئال وفلا لىبُػت 

. البيُت الاحخماغُت وئؼيالُتها وأهذافها

أما وأن الجابشي لم ًىلي اهخماما لهزه البني فلذ وان مً الىبُعي أن 

ًشحؼ في ألاظاط ال ئلى ملاومت داخلُت مً ... حػثر الجهمت الػشبُت" ٌعخيخج أن

بي الزي كام به الىحه  اللىي اإلادافظت في اإلاجخمؼ الػشبي، بل ئلى الذوس الخخٍش

بي هى الزي مىً اإلالاومت الذاخلُت ...آلاخش للحذازت ألاوسبُت ئن هزا الذوس الخخٍش

للحذازت ألاوسبُت في الىوً الػشبي مً الؽشغُت واإلافذاكُت، ألنها بشصث هملاومت 

 24".للخذخل الاظخػماسي والغضو ألاحىبي ولِغ هملاومت للجذًذ

ما هىد أن وؽحر ئلُه أن هزه اإلالاومت الذاخلُت للحذازت ألاوسبُت وخاـت 

اإلالاومت الخللُذًت اإلادافظت لم جىعب ؼشغُتها فلي ألنها واحهذ الاظخػماس، 

بل ألن لها حزوس في البيُت الاحخماغُت في الػالم الػشبي،  وئال فما الزي ًىعبها 

ؼشغُتها الُىم؟ 

لىً مؼ جأهُذ الجابشي للخأزحراث التي ماسظتها الػىامل الخاسحُت غلى 

معاس الجهمت الػشبُت ٌؽحر ئلى الىلؼ الذاخلي اإلاػلذ الزي وحذث الجهمت هفعها 

ومجها ـشاع كىي الخللُذ وكىي . باصاةه، هزا الىلؼ الزي ظاهم في حػثرها

الخجذًذ داخل الػالم الػشبي هزا الفشاع الزي ظهش بمظهش أهثر حػلُذا وهى 

الفشاع لذ الغشب ومً أحله في وكذ واخذ، لذ غذواهه وجىظػه مً حهت ، 

زم بشوص هىع آخش . ومً أحل كُمت اللُبرالُت ومظاهش الخلذم فُه مً حهت أخشي 

ٌى  ت الػشبُت وهى الفشاع مً أحل ألـا مً الفشاع في العاخت الجهمٍى

م ًخمعً بـ ىلُت"والىمارج، فٍش م ًذغى ئلى " ألـا الترازُت الػشبُت ؤلاظالمُت، وفٍش

ىلُت" ت غلى هفعها" ألـا .  الحذازُت الغشبُت، وهزا أدي ئلى اهلعام اللىي الجهمٍى

باإللافت ئلى هزه الفشاغاث ًمُف الجابشي مظهش آخش مً مظاهش 

الخػلُذ في كمُت الجهمت الػشبُت وهى اهلعام الىوً الػشبي ئلى أكىاس مىففل 

بػمها غً البػن ، وهزا أدي ئلى جىَشغ وجشظُخ الذولت اللىمُت، الىلُن 

وجىَشغ الخفاوث - أي الىخذة- الػملي لجاهب أظاس ي مً خلم الجهمت الػشبُت

بحن ألاكىاس الػشبُت غلى ظلم الخدذًث والزي أدي ئلى اخخالف ؼشوه وأخالم 
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وهزلً جبادٌ ألاخز والػىاء بحن ألاكىاس . ومؽاول الجهمت مً بلذ ئلى آخش

الػشبُت ألاهثر جىىسا وألاهثر جخلفا فخذ اإلاجاٌ لخىسٍذ وجفذًش ألاًذًىلىحُاث 

 .اإلادافظت داخل الىوً الػشبي و بالخالي كُام اهخياظاث غلى ـػُذ الىعي والفىش

25 

وسغم ول هزه الػثراث والػشاكُل الذاخلُت والخاسحُت التي لم جمىً 

الجهمت الػشبُت مً جدلُم أهذافها في الىخذة والشقي والخىمُت، فان الجهمت 

 :خللذ بػن ألاهذاف ًجملها الجابشي فُما ًلي

غلى ـػُذ الاجداد أـبذ الاهخماء ئلى ألامت الػشبُت الُىم معألت نهاةُت، 

فشغم حػذد الذٌو الػشبُت ماصاٌ ؤلاوعان الػشبي ٌػخبر أن الػشب أمت واخذة، 

فالجهمت الػشبُت خافظذ غلى ألاظاط الزي جلىم غلُه الىخذة الػشبُت وهى 

سغم - الىخذة الشلافُت، وغلى ـػُذ اللمُت الفلعىُيُت هجح الػمل الػشبي 

ت والعُاظُت التي مني بها الػشب في جحجُم اإلاؽشوع -  ول الهضاةم الػعىٍش

الفهُىوي ومىػه مً جدلُم هذفه الزي ًذغى ئلى ئكامت دولت مً الىُل ئلى 

. الفشاث

أما غلى ـػُذ الخلذم، فشغم ول الىىاكق وؤلاخفاكاث فان مً ألامىس التي 

أـبدذ مخجزسة في الىعي الػشبي لشوسة جدلُم الذًملشاوُت والػذالت 

 26 ..الاحخماغُت والخىمُت

 . طقيعب التصوا النهضوي ودواه  ف تعثر  شروع النهضب العرريب -2

حن هما ً الػشب بىمىرححن خماٍس : اسجبي وعي الجهمت لذي اإلافىٍش

ا وزلافُا - الىمىرج ألاوسبي الزي وان جدذًه  اإلاهماص الزي أًلظ وغحهم - غعىٍش

ووشح غلحهم مؽيلت الجهمت، والىمىرج الػشبي ؤلاظالمي الزي وان وال ًضاٌ 

ٌؽيل، باليعبت ئلحهم، العىذ الىخُذ الزي البذ مىه لػملُت جأهُذ الزاث أمام 

ت  هزا الخدذي الخاسجي، وإلاا وان الىمىرج الغشبي ًدمل في آٍن واخذ الحٍش

واللمؼ، اإلابادب اللُبرالُت والخذخل الاظخػماسي ، وإلاا وان الىمىرج الػشبي 

 غبر ظلعلت مً الخخلف والاهدىاه، فلذ وان البذ 
ً
ؤلاظالمي ًلذم هفعه أًما

أن ًيىن اخخُاس أخذ الىمىرححن هىلىت اهىالق لجهمت غشبُت مصحىب بىىع مً 
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الخىجش الىفس ي خُث جضدوج في الشخق الىاخذ وفي راث الىكذ مؽاغش الحب 

جلً البىاهت الىحذاهُت التي ججػل الخىاب " والىشاهُت، ومً هىا ًإهذ الجابشي 

، ًخمحز بما ًخمحز به ول خىاب ًلىده " الشىسة"أو " الجهمت"الػشبي في 
ً
 مخىجشا

ً
خىابا

 27 ".هلفذ بزلً الحزف والاختزاٌ جاسة والختخُم جاسة أخشي : الاهفػاٌ والػاوفت

ئن جبني الىمىرج ألاوسبي وان ًلخط ي مً اإلاشلف اللُبرالي العيىث غً 

 ألن الاظخػماس 
ً
 هظشا

ً
الجاهب الاظخػماسي فُه، غحر أن هزا العيىث لم ًىً ممىىا

ٌػىق غملُت الجهمت، هما أن جبني الىمىرج الػشبي ؤلاظالمي وان ًخىلب العيىث 

لت مً الاهدىاه والخخلف ، وهزا غحر ممىً ألن كشون الاهدىاه  غً كشون وٍى

. حضء مً رلً الىمىرج

حن اللزًً خذدا وعي الجهمت لذي اإلاشلفحن الػشب . هزا غً الىمىرححن الحماٍس

أما غً اإلادذد الشالث وهى الىاكؼ الػشبي، فلذ وان مشفىك غىذهم، بل ًشي 

وان هشوبهم ئلى " اإلاشفىك"أهه ولما اؼخذث غلحهم ووأة هزا الىاكؼ " الجابشي 

ختخم باصدًاد . ألامام أؼذ وأغىف وهلفذ بزلً أن ومىخهم الجهمىي ًضداد ٍو

 . 28"وجتخم وكؼ الحالش غلحهم

ئرن الػالكت بحن الىاكؼ والىعي الجهمىي غالكت غىعُت، وولما اصدادث 

ووأة الىاكؼ غلى هفىط اإلاشلفحن الػشب اصداد اوشاد جتخم خلمهم الجهمىي، وال 

فشق في رلً هما ًزهب الجابشي بحن مً ًذغى ئلى جبني الىمىرج الػشبي ؤلاظالمي، 

. أو مً ًدبنى الىمىرج ألاوسبي، أو مً ًلٌى باألخز بأخعً ما في الىمىرححن

ئن اإلاشلفحن الػشب غىذما واهىا ًخىىىن للجهمت لم ًيىهىا ًخىىىن 

لها هبذًل غً الحالش الزي ٌػِؽىهه، بذًل ًجب حؽُِذه مً الىاكؼ، وفي لىء 

ئمياهُاجه ومػىُاجه، مما ًجػل ـىسة البذًل حغخني في أرهانهم بمماسظت 

الجهمت، بل واهىا ًخىىىن لها مً همارج حاهضة آخزة في الابخػاد غجهم 

باظخمشاس، الىمىرج ؤلاظالمي الزي ًخىغل في اإلااض ي بفىسة ججػل الخفىحر فُه 

 في 
ً
ًفلذ أظبابه اإلاىلىغُت، والىمىرج ألاوسبي الزي ًضداد مؼ الضمً بػذا

اإلاعخلبل بفىسة ججػل أمل اللحاق به ًىػذم أمام اوشاد الخىىس الػلمي 

. والخىىىلىجي
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ادة غلى معألت جتخم الىمىح الجهمىي ومً خالٌ جدلُله للشهىحن  ٍص

ًداٌو الجابشي ئبشاص دوس  (الخلذم- الىخذة)ألاظاظُحن اللزًً خشوا فىش الجهمت 

ت ودوسها في حػثر الجهمت الػشبُت، خاـت أن الىخذة  ت الجهمٍى الاججاهاث الفىٍش

 لحذ آلان، بل ال ًمىً الاظخغىاء غجها في 
ً
والخلذم ال ًضالان ٌؽىالن أهذافا

لت التي ظادث في غفش . الخفىحر في الجهمت الػشبُت وئن وان الخفىحر بىفغ الىٍش

الجهمت غحر ممىً ألن الظشوف الذاخلُت والخىىساث الذولُت حغحرث، ئال أن 

لت التي حػامل بها مفىشي الجهمت مؼ ئؼيالُخا الىخذة والخلذم  اظترحاع الىٍش

غمل مؽشوع، ورلً مً أحل أخز الذسوط والىؽف غً مىاوً الخلل في جفىحر 

. مشلفي الجهمت

:  إشكقليب الوحذء1 .3

ًدىاٌو الجابشي في مػالجخه إلؼيالُت الىخذة في فىش الجهمت الاججاه العلفي 

. والاججاه اللىمي 

  الاتجقه السلفي1. 1 .3

ػالج فُه أساء ول مً ألافغاوي ومدمذ غبذه وغالٌ الفاس ي باليعبت . َو

إلالاومت " لألفغاوي ًشي الجابشي أهه لخق الجهمت في كمُت واخذة، هي الجهىك 

، ولزلً غمذ ئلى الخىظُف العُاس ي للذًً، خُث 29" خىش الاظخػماس ألاوسبي

 .حػل مً الذًً وظُلت للخػبئت والخجىُذ مً أحل ملاومت اإلاعخػمش

زهب الجابشي ئلى أن دغىة ألافغاوي للىكىف في وحه اإلاعخػمش  ٍو

مػلىلت ومؽشوغت، وهي مً هزا الجاهب لِعذ مجاال للىلذ، ولىً ما ًىلذه هى 

ًشفن أظغ الحذازت :" خىاب الجذٌ والسجاٌ الزي ٌعخػمله ألافغاوي ألهه

تهم دغاة ألاخز بها بالغفلت والػمالت بل وبـ ، أما ما ًلذمه "الخُاهت"ألاوسبُت، ٍو

هزا الخىاب هبذًل ئًجابي فهى مجشد الذغىة ئلى ألاخز باإلظالم هما وان غلُه 

. 30"في أٌو أمشه 

ووان مً هدُجت سبي الذًً بالعُاظت رلً الشبي البرغماحي أن جدىلذ 

العُاظت مؼ ألافغاوي ئلى غلُذة، ألامش الزي حػله ًىظش ئلى خفىمه العُاظُحن 

غلى أنهم خفىما للذًً وأغذاء لإلظالم، وهزا ألامش ًفسح اإلاجاٌ لظهىس الخالف 
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الح  واهلعام ألامت ئلى فشق وأخضاب، هما غمل هزا الشبي غلى اظدبػاد فىشة ؤلـا

. الذًني والشلافي والاحخماعي وما ًخىلبه مً مشخلُت وجذسج 

ؽحر الجابشي ئلى غُاب مؽشوع ظُاس ي خلُلي في مؽشوع ألافغاوي،  َو

فاألظئلت مً هىع مارا بػذ الجهىك والشىسة ؟ وما ؼيل الحىم الزي ًجب 

ئكامخه؟ هل خيىمت الػالم ؤلاظالمي جيىن جدذ الخالفت الػشماهُت؟ أم جيىن 

لت التي ًجب  هىان خيىمت ليل كىش مً ألاكىاس الػشبُت ؤلاظالمُت؟ وما الىٍش

. اغخمادها في جىفِب الحيام؟ ول هزه ألاظئلت لم ججذ حىابا غىذ ألافغاوي

هما ٌؽحر الجابشي ئلى سفن ألافغاوي للذًملشاوُت الغشبُت ومجالعها 

لت  الىُابُت، بذغىي أن الؽػىب ؤلاظالمُت مخخلفت، وأن الاهخخاب غلى الىٍش

ألاوسبُت ال ًمىً أن ٌعفش ئال غً مجالغ ال جمشل ألامت وال أهذافها وال 

. مفالحها، ولىىه لم ًلذم أي مؽشوع بذًل

أما دغىة ألافغاوي ئلى الػىدة ئلى كىاغذ الذًً وألاخز بأخيامه غلى ما 

مىلىع للىػً وال الجذاٌ، ئرا ما أخز " وان غلُه في بذاًخه فال ًجذه الجابشي 

هجضء مً مؽشوع الجهمت بمػنى الىالدة الجذًذة، مؽشوع الخجذًذ والخدذًث 

ت   داخل ؤلاظالم وجدذ ساًخه وفم ما جلخمُه مخىلباث الػفش وجدذًاجه الحماٍس

، فالجهمت جىىلم مً الاهخظام في الترار ولىً لِغ الاهخظام البرغماحي 31" الػامت

الح الذًني أو الخجذًذ،  الظشفي العىحي، بل الاهخظام الاحتهادي، بمػنى ؤلـا

وهزا ما غاب غىذ ألافغاوي ولىىه خمش غىذ جلمُزه مدمذ غبذه الزي اججه 

، والزي ًبرةه الجابشي دون ظىاه مً الخىظُف البرغماحي 
ً
 مدما

ً
اججاها ئـالخُا

. للترار 

غً معلً أظخاره ألافغاوي - في هظش الجابشي – للذ جخلى مدمذ غبذه 

في جىظُف الذًً في العُاظت، بل غمل غلى هلُن رلً فععى ئلى جىظُف 

الح، ومً أحل هزا الهذف  العُاظت مً أحل الذًً، وهى ما وان ٌػني غىذه ؤلـا

جلشب ئلى اللىسد هشومش الحاهم ؤلاهجلحزي في مفش ومً الخذًىي ئظماغُل 

الح، ولىً هزا العلىن البرغماحي أزاس لذه صغماء الحشهت  لدعهُل مهمخه في ؤلـا

ت اإلاىاهمت لالخخالٌ ؤلاهجلحزي وسحاٌ ألاصهش  .الىوىُت اإلافٍش



  2019 السداسي األول 01 العدد 04مجلة مقاربات فلسفية                                        المجلد 
 قراءة في مقاربة محمد عابد الجابري:يموتن علجية المشروع النهضوي العربي.  د

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 157EISSN 2600-660X الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776                                                                2014- 1157اإليداع القانوني  

 
 

الح  وئن وان الجابشي ًإهذ غلى دوس مدمذ غبذه في مجاٌ ؤلـا

والخجذًذ غلى معخىي الػلُذة والعلىن الذًيُحن فاهه ال ًحجم غً رهش 

خجلى رلً في آساةه العُاظُت مشل سأًه في الحُاة  الجىاهب العلبُت في معلىه، ٍو

اث العُاظُت الزي ًلشس فُه  ، أن الحىم الىُابي البرإلااوي ال ًفُذ" الىُابُت والحٍش

وال ًفلح إلافش ودٌو الؽشق وئماساجه، بل لشبما وان لشسه أهثر مً هفػه والحىم 

فهى ٌعخىُؼ أن ًفػل في خمعت غؽش " اإلاعدبذ الػادٌ"ألامشل في هظشه هى خىم 

. 32"ما ال ٌعخىُؼ الىظام الىُابي أو غحره غمله في كشون: غاما

ومً خالٌ كشاءاجه آلساء ول مً ألافغاوي وغبذه ًيخهي الجابشي ئلى 

الح : " ؤلاكشاس بىحىد مىكفحن في العلفُت مىكف ًىظف الخػبئت الذًيُت في ؤلـا

الح الذًني والاحخماعي، ، العُاس ي ومىكف ًىظف اإلاهادهت العُاظُت في ؤلـا

والشاوي مدافظ ، ًجػل مً الؽػىس الذًني وكىًدا للعُاظُت" خاسجي"ألاٌو زىسي 

ًجػل مً اإلاهادهت العُاظُت " لِغ في ؤلاميان أبذع مما وان " واكػُت " واكعي" 

ش"وظُلت  الح " لخمٍش ظال ًىشسان وُلت - في هظش الجابشي - هزان اإلاىكفان . 33"ؤلـا

ت  خ ؤلاظالمي، مىز الجزاع بحن غلي ومػاٍو سض ي هللا )الػفىس اإلاالُت مً الخاٍس

ػبران غً معألت لم ًخم الحعم فحها لحذ آلان وهي الػالكت  (غجهما وئلى الُىم، َو

.  بحن الذًً والعُاظت

أما غىذما ًيخلل الجابشي ئلى اإلاغشب وئلى اإلاغشب ألاكص ى بففت خاـت 

فاهه ًجذ أن ألاخىاء العُاظُت التي اسجىبتها العلفُت مؼ ألافغاوي وغبذه بلي 

ت "مفػىلها مدفىسا في اإلاؽشق، ولم ًخػذاه ئلى اإلاغشب   فالخُاساث الفىٍش

ت، العلفُت مجها واللُبرالُت واللىمُت، التي حػشف اإلاغاسبت غلى أفياسها  الجهمٍى

وأوشوخاتها، غبر اإلاجالث والجشاةذ وألاظفاس والاجفاالث اإلاباؼشة، واهذ جإخز 

أما الىحه آلاخش الزي . داةما مً وحهها ؤلاًجابي الىوني االجهمىي الخدشسي

. 34 "ٌػىغ الخفىماث العُاظُت وؤلاًذًىلىحُت فلم ًىً ٌػني اإلاغاسبت في ش يء

فدُىما اهخللذ أفياس مدمذ غبذه ئلى اإلاغشب لم ًيخلل مػها حىاهبها 

ت مؼ أفياس صغماء ودغاة  الخُت الذًيُت والتربٍى العلبُت، بل اهذمجذ أفياسه ؤلـا

ُت اإلاغشب  الخجذًذ والخدذًث في خشهت ظُاظُت واخذة، جفاغلذ مؼ خفـى
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" وظشوفه وخاحاجه، فأهخجذ ما غبر غىه أخذ سحاٌ هزه الحشهت غالٌ الفاس ي بـ

. 35"جاسة أخشي " العلفُت الجذًذة"جاسة وبـ" العلفُت الىوىُت"

دىاٌو الجابشي آساء غالٌ الفاس ي بػذ أن امتزحذ فحها العلفُت  ٍو

بالىوىُت فُجذ أنها كبلذ بيل ما دغذ ئلُه ظلفُت مدمذ غبذه ولىجها لم جشفن 

الح الذًني ووؽش التربُت "ما سفمخه، فال ًشي غالٌ الفاس ي  جىاكما بحن ؤلـا

اث الذًملشاوُت والحُاة الىُابُت الذظخىسٍت والىوىُت  والخػلُم مً حهت، والحٍش

ؤلاكلُمُت والفىشة اللىمُت الػشبُت والجامػت ؤلاظالمُت وألاخز بلُم الحذازت 

 وأفًلا .36"ووظاةل الخدذًث مً حهت أخشي 
ً
هزه العلفُت التي واهذ بشهامجا

 ً جفلح الُىم أن - في هظش الجابشي –للخفىحر في الىفف ألاٌو مً اللشن الػؽٍش

جيىن بشهامجا للػمل وأفلا للخفىحر في اإلاعخلبل في الػالم الػشبي والػالم 

. ؤلاظالمي

وما ًيبغي ؤلاؼاسة ئلُه أن الجابشي ئر  ٌػُب غلى الحشهت العلفُت 

وابػها البرغماحي في جىظُف الذًً في العُاظت، وسفمها للذًملشاوُت والحىم 

الىُابي، وئكشاسها بفىشة الحاهم اإلاعدبذ، فاهه ًىظش ئلحها بػُذا غً الظشوف 

خُت العُاظُت والاحخماغُت التي وحذث فحها لفلذ غاػ ألافغاوي في مشخلت . الخاٍس

اٌ الػالم ؤلاظالمي، فأخز غلى غاجله حمؼ أؼخاث اإلاعلمحن ومداسبت  جفىً أـو

سحل مىاكف ًىفػل بيل خذر خذر أو ول ظشف " الاظخػماس، خاـت وأهه 

. 37"ظشف

فالظشوف التي غاؼها ألافغاوي هي التي خخمذ غلُه ألاخز بأي ش يء في ظبُل 

جىخُذ الػالم ؤلاظالمي، ولهزا لم ًشي ماوػا مً كُام وخذة ئظالمُت ختى لى 

. واهذ غلى ًذ خاهم معدبذ

 – 1849)وغبذه  (1897 – 1839)أما غىذما ًلاسن الجابشي بحن ألافغاوي 

خُخحن  (1974 – 1910)وبحن غالٌ الفاسس ي  (1905 فاهه ًلاسن بحن مشخلخحن جاٍس

مخخلفخحن، فهى ًلاسن بحن ألافغاوي وغبذه اللزان غاؼا جفىً ألامت ؤلاظالمُت، 

وبحن غالٌ الفاس ي الزي غاػ مشخلت مداسبت الاظخػماس زم الاظخلالٌ، و الزي 

غمل غلى الخىظحر إلاشخلت الاظخلالٌ بمخخلف حىاهبها العُاظُت والاحخماغُت 

. والاكخفادًت
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ئرن فاألفغاوي وغبذه ئن لم ًىلُا اهخمام للذًملشاوُت والحُاة الىُابُت 

فألن الظشوف التي وحذا فحها واهذ جدخم الاهخمام بدىلُت الذًً مما غلم به مً 

خشافاث وبذع وبىخذة اإلاعلمحن، أما غالٌ الفاس ي فلذ وحذ في مشخلت أـبدذ 

مػها الذًملشاوُت والخمشُل الىُابي خاحت ملحت، وأـبدذ كُم الىوىُت 

. مشسخت، بػذ أن أـبذ الػالم ؤلاظالمي غباسة غً دٌو مجضأة

أما غىذما ًذغى الجابشي ئلى حػل ظلفُت غالٌ الفاس ي أفلا للخفىحر في اإلاعخلبل 

با غلى الجابشي أن  فلذ ظبم أن دغا ئلى اظخلهام الشوح الشؼذًت، فلِغ غٍش

. ًيخفش للفاس ي اإلاغشبي لذ ألافغاوي وغبذه الؽشكُحن

:  الاتجقه المو ي2. 1 .3

جمخذ ألاولى مً أواظي : ًمحز الجابشي في جىاوله لللىمُت الػشبُت بحن لحظخحن

ً، وجمخذ الشاهُت مً  ىاث مً اللشن الػؽٍش اللشن الخاظؼ غؽش ئلى الػؽٍش

ىاث ئلى الىكذ الشاهً شي أن الفىشة اللىمُت الػشبُت. *الػؽٍش  ظهشث في لبىان **ٍو

في أواظي اإلاعُدُحن زم اهدؽشث لدؽمل اإلاعلمحن مً لبىان وظىسٍا وفلعىحن، 

وفي هزه اإلاشخلت وان آلاخش الزي جخدذد باليعبت ئلُه الفىشة اللىمُت الػشبُت هى 

اللىمُت الترهُت الىىساهُت، وجيخهي هزه اللحظت بعلىه الخالفت الػشماهُت 

ىاوي الفشوس ي، وبزلً أـبذ آلاخش الزي  وخمىع اإلاؽشق الػشبي للحىم البًر

في اإلاشخلت ألاولى . 38جخدذد باليعبت ئلُه الفىشة اللىمُت الػشبُت هى الاظخػماس

 أهثر مىه كمُت أًذًىلىحُت" واهذ الفىشة اللىمُت الػشبُت 
ً
 ظُاظُا

ً
، 39"ؼػاسا

أما في اإلاشخلت الشاهُت فُبذأ الخىظحر للفىشة اللىمُت الػشبُت، بذاًت مؼ ظاوؼ 

. الحفشي 

شي الجابشي أن مؽيلخحن واحهخا الاججاه اللىمي الزي حػل كمِخه  ٍو

الىخذة الػشبُت، الىخذة ههذف في راجه، والىخذة وىظُلت للخدشس " ألاظاظُت 

فلم ًىً هىا ووً مدذد مغلم " مؽيل الحذود الجغشافُت : هما40"والخلذم 

وغلى هزا ألاظاط لم ًجذ اللىمُحن مً . ومؽيل الخػذد الػشقي والذًني41".

خ  كاظم مؽترن ًمىً أن ًبىىا غلُه الفىشة اللىمُت ظىي اللغت الػشبُت والخاٍس

ئن خفش ملىماث " اإلاؽترن، وئلى هزًً اإلالىمحن ًىحه الجابشي هلذه فُلٌى 
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فهما كالبحن ـىسٍحن مجشدًً ئفلاس إلافهىم  خ بـى ألامت الػشبُت في اللغت والخاٍس

 42".ألامت 

خ فلي – في هظش الجابشي – فالزي ًجمؼ ألامت الػشبُت  لِغ اللغت والخاٍس

اللغت -  بل اؼتراههم في الترار والشلافت وهي اإلاادة التي جمأل اللالبحن اإلاجشدًً

خ أما إلاارا ظىذ اللىمُحن غً الترار الػشبي ؤلاظالمي فُجُب الجابشي -  والخاٍس

ألهه جشار مؽترن مؼ الخالفت الػشماهُت مً حهت،  وألن جُاس الجامػت ؤلاظالمُت 

. ًخخز مً هزا الترار مشحػُت مىللت مً حهت أخشي 

وللذ أدي العيىث غً الترار غىذ اللىمُحن ئلى بشوص دغاة ؤلاكلُمُت 

والىوىُت ودغاة اللهجاث اإلادلُت، لىً سغم رلً اظخىاغذ الفىشة اللىمُت أن 

م رلً الخػالي الشوماوس ي بمفهىم  جفمذ في وحه هزه الذغىاث، ورلً غً وٍش

في هظش – اللىمُت والزي سبىها بالحب والىحذان، ووان هزا هى الشد الىخُذ 

ت اللىمُت باإلاػىُاث اإلاىلىغُت - الجابشي  لخلً آلاساء التي أسادث أن جشبي الفىٍش

إهذ الجابشي أن . والترار واإلاىفػت الاكخفادًت الزي غبر غً هزا الخػالي " ٍو

 أمػً في الشوماوعُت هى بذون مىاصع ألاظخار 
ً
الىحذاوي بمفهىم اللىمُت حػبحرا

ه بشبي اللىمُت بـ الحب والىحذان واظدىياس "مِؽُل غفلم، الزي جضخش هفـى

 43".سبىها باإلاػشفت والاظخذالٌ

عخمش الجابشي في جدبؼ معاس الفىشة اللىمُت الػشبُت فحري أهه بشغم  َو

اهدعاح اإلاذ اللىمي بػذ الحشب الػاإلاُت الشاهُت فان الفُغت اإلامحزة التي وغذ 

ىلىحُا غً العُاظت  رلً أهه في الىكذ " غلى الىلؼ الػشبي هى اهففاٌ ألاًذٍو

غلى ول لعان في " اللىمُت الػشبُت"و" الىخذة الػشبُت"الزي وان فُه ؼػاس 

أوظاه الجماهحر، هما بحن ـفىف الىخب، وغلى لعان بػن الحيام، واهذ 

ت  . 44"العُاظت جخجه وحهت أخشي وحهت بىاء الذولت اللىٍش

وهما فؽل الاججاه العلفي الزي وظف الذًً في العُاظت مً أحل الخػبئت 

والىخذة؛ في بلىسة مؽشوع نهمىي ًخجاوص به ؤلاؼيالُت التي جىشخها الػالكت بحن 

الذًً والعُاظت، فؽل هزلً الاججاه اللىمي الزي سبي الفىشة اللىمُت باللغت 

خ وؤلاًمان والحب؛ في بلىسة مؽشوع نهمىي ًخجاوص به ؤلاؼيالُت التي  والخاٍس
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جىشخها الػالكت بحن ؤلاًذًىلىحُا والعُاظت، وهي ؤلاؼيالُت التي واهذ العبب في 

ت في الىوً الػشبي ؼ الىخذٍو . فؽل حمُؼ اإلاؽاَس

:  إشكقليب التمذم2 .3

الاججاه العلفي : ٌػالج الجابشي لمً هزه ؤلاؼيالُت زالزت اججاهاث

داٌو الىؽف غً ألاخىاء التي وكػذ  والاججاه الحذاسي والاججاه الخىفُلي، ٍو

. فحها هزه الاججاهاث 

 وهى الزي ًشي أن العبُل الىخُذ لجهمت الػشب هى ألاخز الاتجقه ااحذاثي

يخلذ الجابشي هزا  بالحذازت ألاوسوبُت، واللىُػت مؼ الترار الػشبي ؤلاظالمي، ٍو

الاججاه ألهه ئر ًىادي باظخلهام الحذازت ألاوسوبُت ًخجاهل أن رلً ًخىلب 

ال حػني مجشد " اللىُػت مؼ ماض ي هزه الحذازت بػذ الامخالء مىه، ألن اللىُػت 

ج لػملُت  خي هي جخٍى كىؼ الشوابي أو ئغالن الػذاء، بل اللىُػت في اإلاجاٌ الخاٍس

خُت ما . امخالء وئؼباع خ – ئن اللىُػت مؼ مشخلت جاٍس ظىاء غلى معخىي جاٍس

خ الجماغت  ، – الفشد أو جاٍس
ً
يىن الحذًث غجها مؽشوغا ئهما ًيىن لها مػنى ٍو

غىذما ًخم الامخالء مجها، غىذما حعدىفز ول ئمياهُاتها، وبػباسة أخشي ال مػنى 

دؽبؼ به ، والػشب لم 45" لللىُػت مؼ ش يء لم ٌػؽه ؤلاوعان ولم ًمخلئ مىه ٍو

.  ٌػِؽىا ماض ي الحذازت ألاوسوبُت ولم ًدؽبػىا به

شي الجابشي أن هزه الذغىة لخبني الحذازت ألاوسوبُت ال جخػذي غً  ٍو

ً بلُم الحذازت ألاوسوبُت  غملُت ئظلاه لشؤٍت غذد مدذود مً اإلاشلفحن اإلاىبهٍش

غلى اإلاجخمؼ الػشبي، وحػمُم خالتهم الفشدًت الخاـت غلى الجمُؼ، هما أن 

ُاث الشلافُت . الخدذًث ال ٌػني الخخلي غً الخفـى

 فلذ سبي الخلذم بالشحىع ئلى ظحرة العلف الفالح الاتجقه السلفيأما 

هى غذم جمىىه مً جدلُم كىُػت جامت - في هظش الجابشي -والاكخذاء به، وغُبه 

مؼ الفهم التراسي للترار، الص يء الزي البذ مىه لالسجفاع بالىعي التراسي ئلى 

وئن .46اإلاعخىي الزي ًمىىه مً الاسجباه بالحذازت اإلاػاـشة هزاث فاغلت مبذغت

وان الجابشي ٌؽُذ بىجاح الاججاه العلفي في مداسبت البذع وججذًذ الذًً لىىه 

.  فؽل في جدلُم ألي ش يء ًزهش في اإلاجاٌ العُاس ي والاحخماعي والاكخفادي
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 فهىان مً الخىفُلُحن مً ًلشأ كُم الحذازت الاتجقه التوفيميأما 

 الذًملشاوُت في الؽىسي، ومجهم مً ًلشأ جشازىا 
ً
ألاوسوبُت في جشازىا، فُلشأ مشال

 أن الػلىم الىبُػُت ألاوسوبُت 
ً
وكُمه في الحذازت ألاوسوبُت والزي ًلٌى مشال

ًيىهىن - في سأي الجابشي –والىاكؼ أن هإالء . الحذًشت مأخىرة مً غلماء الػشب

ذون الخىفُم بُجهما . أكشب ئلى أخذ اإلاىكفحن اللزًً ًٍش

إهذ الجابشي أهه مشلما غاوى اإلاؽشوع الجهمىي غلى معخىي الىخذة؛ اهففاٌ  ٍو

ؤلاًذًىلىحُا غً العُاظت، خُث واهذ اللىمُت جبؽش بالىخذة، في خحن واهذ 

ت، فىزلً غاوى غلى معخىي الخلذم  العُاظت جىشط الخجضةت والذولت اللىٍش

فبِىما واهذ . (ئؼيالُت اهففاٌ ؤلاًذًىلىحُا غً العُاظت)هفغ ؤلاؼيالُت 

جداٌو الخشوج  (الحذاسي والتراسي والخىفُلي)اًذًىلىحُا الخلذم بمىاكفها الشالزت 

مً الىاكؼ اإلاخخلف، واهذ ظُاظت الحيىماث وألاخضاب حػمل في اظخلالٌ غً 

هزه اإلاىاكف، بل واهذ جمُل ئلى أخذ اإلاىاكف أو جمُم غلُه الغخباساث ظشفُت 

. أو ظُاظُت

هزا الخػاسك والاهففاٌ بحن ؤلاًذًىلىحُا والعُاظت في اإلاؽشوع الجهمىي 

الػشبي ًشحػه الجابشي باألظاط ئلى حػاسك مفالح الحاهمحن مؼ مفالح 

اإلاديىمحن وئسادتهم، ظىاء أزىاء الحىم الػشماوي أم في مشخلت الاظخػماس وختى 

بػذ الاظخلالٌ، أو بخػبحر آخش غُاب الذًملشاوُت في الىوً الػشبي، رلً الغُاب 

فهي لِعذ غاةبت فلي غلى معخىي العُاظت، معخىي أظاط " اإلاماغف، 

 غلى معخىي ؤلاًذًىلىحُا هفعها داخل 
ً
الحىم وأظلىبه، بل هي غاةبت أًما

فالفىش اللىمي ظل ًإحل الذًملشاوُت، أحلها 47" اإلاؽشوع الجهمىي الػشبي هيل

أًام الىفاح الىوني مً أحل الاظخلالٌ، وأحلها بػذ الاظخلالٌ مً أحل 

الىخذة، واغخبر الخُاس اإلااسهس ي الذًملشاوُت العُاظُت وظُلت حعخػملها 

ت لفشك ظُىشتها غلى الىبلاث اليادخت، أما الخُاس اللُبرالي فاهه لم  البرحىاٍص

. ألن ألاغلبُت لم جىً له" خىم ألاغلبُت"ًىً ًخدمل الذًملشاوُت ئرا واهذ حػني 

ت  فالذًملشاوُت غىذه جفلذ مػىاها ئرا لم جىً حػني خىم الىخبت الػفٍش

أما العلفُت فهي جشفن الذًملشاوُت ألنها جلىم غلى آلُاث خذًشت ال . اللُبرالُت

. 48جدعً اظخػمالها وهشحر مجها ًدىاكن مؼ اللُم التي جذغى ئلحها
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 :خقتحب 

الىدُجت التي ًيخهي ئلحها الجابشي في نهاًت جدلُله للمؽشوع الجهمىي في 

 لهزا اإلاؽشوع هى اهففاٌ ؤلاًذًىلىحُا غً 
ً
الػفش الحذًث أن ما ؼيل غاةلا

ت مً جدلُم  العُاظت، وأهه بفػل هزه ؤلاؼيالُت لم جخمىً ول اإلاىاكف الفىٍش

ت ومعاواة ودًملشاوُت، بل ظلذ  سجُىت " ما واهذ جىمذ ئلُه مً جلذم وخٍش

ميانها جىشس هفعها، مؼ هيىؿ ئلى الىساء وجشبذ في مىكؼ خلفُت وئغشاق في 

. 49"العىدُت 

وفي حشخُفه للمجخمػاث الػشبُت ًلشس الجابشي أن هزه اإلاجخمػاث حػاوي 

كىامها بني خذًشت اكخفادًت واحخماغُت وظُاظُت وزلافُت " مً زىاةُت أفلُت 

وئلى حاهب هزه ... بنى اإلاجخمؼ ألاوسوبي اإلاػاـش- بؽيل مباؼش وبخللُذ- حعخيسخ 

البنى الحذًشت جىدؽش هىا وهىان وفي ول ميان بنى مجخمػىا الخللُذي التي جىشط 

 زىاةُت غمىدًت جخمشل في وحىد 50 ...".اظخمشاس غالم اللشون الىظىى
ً
وحػاوي أًما

فُت وهخبتها الخللُذًت " زلافخحن مخخلفخحن  ت اللشوٍت الٍش ، "الػاإلات"الشلافت البذٍو

ت الحذازُت وهخبتها  . 51" "اإلاشلفت"والشلافت اإلاذهُت الػفٍش

وبهزا ًبرص الجابشي في سبىه بحن ؤلاؼيالُت الػامت للمؽشوع الجهمىي 

وبنى اإلاجخمػاث الػشبُت؛ الذوس ألاظاس ي  (اهففاٌ ألاًذولىحُا غً العُاظت)

للػىامل الذاخلُت في حػثر اإلاؽشوع الجهمىي وئخفاكه في جدلُم ما وشخه مً 

أهذاف، لىً الجابشي لم يهخم بخدلُل هزه الػىامل الذاخلُت، بل أولى للػامل 

ؼ الخاسحُت اإلاتزامىت واإلاىافعت للمؽشوع الجهمىي الػشبي)الخاسجي  الذوس  (اإلاؽاَس

- مً وحهت هظشها– ألاظاس ي في ئخفاق مؽشوع الجهمت الػشبُت في خحن وان أولى 

 .أن ًبذأ بخدلُل هُاول وبنى اإلاجخمؼ الػشبي لُىؽف مىوً الخلل

 ملصقدا و املراجع ا .4

ىل الاس تغراب املغريب, ثزييين -1 حبث يف كراءة اجلابري نوفكر امعريب وآ فاكها  ), طيب , من الاسترشاق امغريب ا 

 1996 ,دمضق , 1دار اجملد نوطباعة وامنرش ,ط (امتارخيية 

, بريوت , 6مركز دراسات اموحدة امعربية , ط  (دراسة حتويوية هلدية  )اجلابري , محمد عابد ,  اخلطاب امعريب املعارص, -2

1999. 

, بريوت , 3مركز دراسات اموحدة امعربية , ط  (مراجعة هلدية  )اجلابري , محمد عابد , املرشوع اههنضوي امعريب,  -3

2000. 
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