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  هداءإ

  :لبسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على خري املرسلني أما بعد

  .أهدي مثرة جهدي إىل من سهر الليايل و جعل عرقه طريقا و الدي حفظه اهللا- 

ما أوفيتها حقها،أمي الطيبة والعطوف أمتىن هلا الشفاء و  األيامإىل من غمرتين بعطفها و حناا و لو عشت كل - 

  .الصحة و العافية اان حيفظها اهللا و ميده

  كل عائلته الكرمية و خصوصا ناديةو إىل الزوج  العزيز  فتحي - 

  .وإىل كل أالهل و االقارب- سعاد،فتيحة،كرمية–إىل إخويت الطيب و خالد و أخوايت - 

  .نبيلةوشهيناز-مليكة-فريوز:إىل كل صديقايت و اخص بالذكر إىل زمياليت و زمالئي- 

  .إىل رفيقيت يف الدراسة و يف احلياة بن عيسى زهرة و أشكرها على حتملي و أمتىن هلا زواج سعيد- 

  .إىل كل من يف األرض ينبض قلبه حبب اهللا و رسوله- 
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هداءإ  

إىل من جعلت اجلنة حتت أقدامها، و سهرت الليايل و مل تتعب من محل عبئي طيلة عمري أمي الغالية، إىل   

  .والدي احلنون الذي مل يبخل علي يوما بشيء و أمتىن له طول العمر إنشاء اهللا 

نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل األساتذة احملرتمني على توجيهام و إرشادام الطيبة خاصة األستاذ بن جدية  كما  

  .حممد أطال اهللا يف عمره

.جدي و جديت، أخوايل و أعمامي: إىل كل من مدنا يد العون قريبا أو بعيدا، و كل عائليت الكرمية  

بة، زوليخة، فاطمة، و مرمي  و أمتىن هلن النجاح يف احلياة و زميليت حورية، وهيبة، إمسهان، حسي: إىل كل صديقايت

.و مرافقيت يف املذكرة حنان و أمتىن هلا حياة زوجية سعيدة  

.إىل كل أخوايت و أمتىن هلم النجاح يف الدراسة  

.     قسم فلسفة عامة 2013إىل كل صديقات الدرب الدراسي كل بإمسها خاصة دفعة   
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 مقدمة

 اإلشكالياتالفكري،يف اخلطاب العريب احلديث واملعاصر بربوز العديد من  اإلنتاج لقد متيز                 

عن  لإلجابةمراحل متعاقبة على اتمع العريب،وبرزت وفق ذلك العديد من احملاوالت الفكرية  أفرزاالفكرية،

حىت يتم جتاوزها،رغم تعدد التوجهات الفكرية  اإلشكالياتخمارج هلذه  إجيادالتساؤالت احلضارية، من اجل حماولة 

الساحة  شاهداحد ما يف جتاوز العقبات الفكرية اليت  إىل أخفقت أا إال وأرائهاعند العرب وتنوع روافدها 

جديدة تتناسب اإلشكالية نفسها طرحت يف عصر النهضة العربية احلديثة اليت مازالت تطرح بقوالب وهذه  العربية،

  .بقدر جتاوز التاريخ هلا اإلشكاليةالطبقة املثقفة مل تتمكن من جتاوز هذه  أنمع متطلبات العصر، وما يظهر 

املفكرون  إدراكوقد انتقل املفكرون بالبحث عن اهلوية العربية، اليت مازالت غائبة يف الوعي العريب، ويف حني  - 

ا االستالب، متكنهم من التخلص من هذ آليات إجيادالذات العربية،حاولوا  أصابخلطورة هذا االستيالب الذي 

  .قراءة الرتاث قراءة جديدة مستوحات من الفكر الغريب ملواكبة التطور احلاصل إىلفلجا املفكرون العرب 

منوذجا '' بريحممد عابد اجلا''مركزين يف ذلك الدكتور  اإلشكاليةهذه  أبعادولذلك تطرقنا يف حبثنا هذا التشخيص 

ما  أهمالفكر العريب وكذا حناول معرفة  أماماليت وقفت حاجز  األسباب أهمولعلنا ذا التشخيص حناول كشف 

  .اليت عرقلت الفكر يف العصر الراهن أزماتالفكر الغريب واستلهامه للخروج من  إىلجعل املثقف العريب يرجع 

  :ةالتالي األسبابوقد دفعنا الختيار هذا البحث  - 

  .الفكر العريب وأزماتالقضايا  أهمضرورة معاجلة  -1

  .املثقف العريب وانشغاالته الراهنة أطروحات أهمالضرورة امللحة ملعرفة  -2

  .باملسامهة يف معاجلة حضارتنااخلروج من االهتمام بالفكر الغريب املعاصر والبدء الرغبة يف  -3

  :العامة املطروحة كالتايل اإلشكاليةوقد كانت 



  ماهي منطلقات اجلابري الفكرية يف معاجلة قضايا الفكر العريب؟ - 

  :فرعية وهي كالتايل إشكالياتكما تضمن البحث 

  مدى قراءة اجلابري للرتاث يف الوصول للحداثة؟ ماهي - 

  االجنازات اليت حققها اجلابري من خالل استلهامه من الفكر الغريب وتوظيفه يف الفكر العريب؟ أهمماهي  - 

  الفكرية؟ أزمتهاالعربية من  باألمةوهل استطاع بفكرة اخلروج  - 

  :الصعوبات أهم

مشواره الفكري لذا ال ميكننا تقدمي نظرة شاملة وعامة يف مشروع مشروع اجلابري مل يكتمل يف بداية  إن -1

  .اجلابري

  .وجديد يف البحثصعوبة تطبيق املنهج االبستمولوجي يف دراسة العقل العريب الن هذا املنهج دخيل  -2
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  :تمهيد

ة البحث عن اهلوية العربية نتيجة ما تعرضت له هذه عرب يف مسار النهضة العربية مبسألنشغل املفكرون اللقد إ  

رون العرب وكما أدرك املفكاألخرية من صدمات داخلية وخارجية، فأصبحت اهلوية العربية غائبة يف الوعي العريب، 

حممد عابد ''ستالب الذي توغل يف أعماق الذات العربية ومن بني هؤالء املفكرون جندخطورة هذا النوع من اإل

ل باقي هؤالء املفكرين الذي شعر بضرورة إجياد اآلليات املناسبة واليت بإمكاا أن ختلص الذات العريب مث''اجلابري

ىل الرتاث العريب اإلسالمي كمنتوج فكري تستمد منه الذات العربية خصوصياا ستيالب، فلجا إمن هذا اإل

جل العودة للرتاث حبد ذاته وإمنا من اجل م اجلابري بتوظيف الرتاث ليس من أوتوظيفها يف صنع تقدمها، فقد قا

  .النهوض بالعقل العريب مبا يواكب حتديات العصر

يف وهو ما سنحاول إبرازه يف هذا الفصل من خالل دراستنا للسرية الذاتية للجابري اليت كان هلا الفضل الكبري 

صطدم اجلابري من يف قراءته للحداثة العربية وقد إ فها، باإلضافة إىل وهج الرتاثتبلور أفكاره النهوضية اليت وظ

 .عاصرين له،سواء من حيث املعارضة أو اإلثباتخالل طرحه ملشروعه النهوضي مبجموعة من املفكرين امل
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  السيرة الذاتية للجابري: األولالمبحث 

يات يف حفر " من سريته  األولللجزء  إصدارهميكن تصنيف اجلابري بعد  أيننتساءل  أنيف البداية حيق لنا 

جاءت الفصول ... التأليفمربرات  ستة فصول، فبعد التقدمي يصوغ إىلمن بعيد  األوليف جزئها  "الذاكرة

، ومنه م1965-م1958، وهي مؤرخة بني األوىلسريته ملحقا بكتاباته " حممد عابد اجلابري"وصمت [...] املرقمة

  1.مللحق بالصور إضافةالعقل عن التحديد التارخيي، 

يقوم  ريته حيثحول س" حفريات يف الذاكرة"بتقدمي ما جاء يف أوالنعرج يف ذكر سريته الذاتية، نقوم  أنفقبل 

  .القضاء:3األم:2الذات  :1:املشرتك بينها يتحدد يف أنيف الفصول مبالحظة  املتأمل

  2.يرسم املؤلف لذاته وعلى امتداد الفصول مسافة بينه وبني الشخصية اليت حتيل عليه: الذات:1

 أقامهالواقعة يف شرق املغرب على خذ احلدود الذي  مبدينة فجيج ه1354ولد مبدينة سيدي حلسن يف شوال 

اليت " ةزناك"جتمعات سكانية من بينها قلعة  أيمن سبعة قصور "فجيج " وتتألفالفرنسيون بني املغرب واجلزائر، 

وكان يتلقى عناية فائقة من  أخوالهعند  نشأاألوىلفنشأ انفصلت والدته عن والده  أنبعد " اجلابري"ولد  فيها 

  3.أبيهأوأمهسواء من جهة  أهله

منشغال  إذنوقد كان اجلد " حفريات يف الذاكرة"يف  أقوىمكانة  أوموقع  أوحتضر يف موقع  األخريةوكانت هذه 

 صار تلميذا يف قسم أن إىلولد  أنساهرا على حركاته وسكناته منذ  إرضائهشغال حريصا على إن أمياحبفيده 

                                                           
)

�� ��س،���د ���د ا����ري،ا��ر
ز ا������ :�دوق �ورا�د�ن،�ر ا���
ر�ن ا�ذا���):1���ب ���ود،�و وض،� �
ز
  .129-127ص ،ص،1،2000ا� ر��،��روت،ط

)
&،ص):2�� '�  .128ا��ر

)
  .�وو�� و�
���د�� ا��رة: ا)��ر��ت):3
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يف  األمعيث بقي حضور م 1951أمهختلطت منه املنون هذا اجلد املثايل، وقد توفيت بتدائية حيثما إلشهادة اإلا

  1.السرية منطبعا عنده ودافع قوي حنو مزيد من الدراسة

ومت  األدعيةالقصرية، وبعض  القرآنيةمه،حيث حرص على تلقيه الصور وقد تلقى اهتماما كبريا من جده أل - 

، وقد تلقى أخرنتقل لكتاب السابعة إ أمت إن، وما بالكتاب وتعلم القراءة والكتابة وحفظ ما يقرب أحلقهأن لبث 

 األولعمه باملدرسة الفرنسية وقضى عامني باملستوى  أحلقهيد زوج والدته لفرتة قصرية مث على  اجلابري تعليمه 

كان يعيد القراءة يف كتابة و قد  ب التفوق على اجلابري، حيث برع يف احلسا إشاراتيدرس الفرنسية وبدت 

وهو " باحلاج حممد فرج"لتقاء فرصة اإل" للجابري" أتيحتاملدرسة الفرنسية،  إىلالتالوة الفرنسية، وكان االنتساب 

 جتماعيديين والكفاح الوطين والتحديث اإلال اإلصالحرجال السلفية النهوضية باملغرب الذين مجعوا بني من 

وهو ال يتجاوز العاشرة من عمره يواضب على " اجلابري"فكان " زناكة"مبسجد  إماما" حممد فرج"والثقايف وكان 

وحصل على " بفجيج"مدرسة وطنية  إنشاءراودت شيخه فكرة  األثناءويف هذه :حضور دروسه،بعد صالة العصر

ة وطنية ال ختضع للسلطة الفرنسية وال مدرسة النهضة احملمدية، كمدرس إلنشاءاملعارف  رخصة لذلك من وزارة

لتحق اجلابري منها مدرسة مغربية لتصبح بديال فإتطبق براجمها بل يشرف عليها رجال احلركة الوطنية، حيث جعلوا 

  2.بتدائيةحصل على اإل أنعد بم 1949ا وخترج سنة

حيث حتصل يف هذه السنة على " م1967"بالرباط  اآلدابيف كلية  اإلسالميللفلسفة وللفكر العريب  أستاذعني 

من كلية " م1970"دبلوم الدراسات العليا يف الفلسفة، مث حتصل على شهادة دكتوراه الدولة يف الفلسفة عام 

صدرت " اإلسالميحيث كان موضوع دكتوراه العصبية والدولة معامل نظرية خلدونية يف التاريخ "باط بالر  اآلداب

                                                           
)

��ق،ص،ص ):1 �  .136- �135دوق �ور ا�د�ن،�ر ا���
ر�ن ا�ذا���،�ر
)

��ق):2 '�  .ا)��ر�ت،�وو�� و�
���د�� ا��رة،�ر



 مسيرة الجابري الفكرية وآثارها في مشروعه                                                     األولالفصل 

 

8 

 

 أمناءفلسفة عضو جملس  أستاذاشرف على العديد من الندوات واللقاءات العلمية والفكرية وعني " م1971"

  1.املؤسسة العربية الدميقراطية

  :على العديد من الجوائزحاز  - 

  . م1988جائزة بغداد لثقافة العربية اليونسكو  -1

  .م1999اجلائزة املغاربية لثقافة تونس ماي  -2

  .م2005-11- 14حتت رعاية اليونسكو MBIجائزة الدراسات الفكرية يف العامل العريب مؤسسة-3

  .م2005-12-07جائزة الرواد مؤسسة الفكر العريب بريوت-4

  .م2006يف حفل تكرمي شاركت فيه احلكومة املغربية اليونسكو ميدالية ابن سينا -5

  :عن جوائز أخرى منها كما اعتذر. م2008جائزة ابن رشد للفكر احلر أكتوبر -6

  .الف دوالر100" صدام حسني"عتذر جلائزة إ -أ

  .املغرب مرراعتذر جلائزة إ - ب

  ".دوالر ألف32" اإلنسانحلقوق  ألقذايفعتذر عن جائزة إ -ج

  ".الف دوالر25"وجائزة الشارقة  - د

ضمن موقعه مع تفضيله البقاء  األوىليف املرة  تأكيدهاملغربية مرتني مع  األكادمييةعتذر عن جائزة العضوية يف إ -ي

  .ضاء بعد مرض شديديف الدار البيم2010-03-03يف املعارضة وتويف االثنني 

                                                           
)

�/�/�� ��د�� )��د ا� �ل ا� ر��(���د ���د ا����ري،ا� �ل ا-,+*�):1� ���ظم ا���م �� ا������ ا� ر���،��روت،�ر
ز درا�ت ا�و�دة درا
  .م1990ا� ر���،ط
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كما حيمل عددا من اللغات . والرتاث الغريب اإلسالمياجلابري له اطالع موسوعي بالرتاث العريب  أنكما 

منها الفرنسية واالجنليزية وحيتل موقعا متميزا يف الساحة الثقافية والفكرية العربية بوصفه مفكرا وجمددا  األجنبية

نقد العقل (ومتحمسا وناقدا ويعد من فرسان النقد على الساحة العربية املعاصرة، له مشروعه الفكري الكبري 

  1). العقل السياسي العريب...لعريببنية العقل ا...تكوين العقل العريب: الثالث بأجزائهالعريب 

: الواسع ومنها التأثريوقد حقق اجلابري مكانة عربية مميزة يف الفكر العريب املعاصر من خالل كتبه الكثرية وذات 

فلسفة العلوم  إىلومدخل  م1971اإلسالميمعامل  نظرية خلدونية يف التاريخ العريب : العصبية والدولة

  ).1976(جزءان

وهواجس احلاضر، ضمن التحول التارخيي  أسئلةللرتاث ضمن  مقاربته"حنن والرتاث"اجلابري يف كتابه وقد وضع  - 

 كموضوع" البن خلدون"ختياره ة اشتغاله بالرتاث يف مؤلفه منذ إمن بداي األوىليف املراحل  أعلناجلاري وقد 

ختيارات اليت لإل األولاليت تشكل البيان  م1980" حنن والرتاث"وعند كتابته ملقدمة  الستيناتيف اية  ألطروحته

احلاضر بني  وأسئلةعن املسافة الزمنية القائمة بني حمتوى الرتاث  اإلسالمعنها وهو يقارب نصوص فالسفة  أعلن

  2.حمتوى الرتاث وحمتوى احلداثة السياسية والفكرية

روعه الثقايف يقوم الرتاث فغاص بني ثناياه باحثا ومنظرا، فمش والعريب استهواه اإلسالميحد رجال الفكر وهو أ

كتشاف وعمله هو إ] حنن والرتاث[يف كتابه 1980 سنة بدأهعلى التجديد واحلداثة يف قراءته للرتاث العريب الذي 

رتفاع بطريقة قطيعة مع املاضي بقدر ما تعين اإلالكلي من خالل اجلزئي، واحلداثة ال تعين عنده رفض الرتاث وال ال

  .مستوى ما نسميه باملعاصرة إىلالتعامل مع الرتاث 

                                                           
)

ن ���� ��وذ��،2ر
� ا��+ل ):1���ون،إ2
���� ا��راث وا��دا�� �� ا��
ر ا� ر�� ا�� ��ر،��ن ���د ���د ا����ري و�/� ر�و�� 

�در��،ط  .10،ص 2006 �1/ط����،ا5

)
8/��وار ��دي �' � ض  -
��ل ��د ا�/ط�ف، ا��دا�� وا���ر�6):2  .80م،ص 1999ا�2رق،د ط،��روت،إ�ر����ا��
ر ا� ر��، أ
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وقضاياها من  اإلسالميةالفلسفة  بأسئلةوقد اعتىن اجلابري منذ منتصف الستينات بابن خلدون واخللدونية مث اهتم 

ياسي يف خنراطه السينا واجته حبكم تكوينه الفلسفي وإوابن س نايته بفلسفة كل من ابن رشد والفارايبخالل ع

الرتاث   ألسئلةالعمل الوطين والقومي وقضايا التحرر العاملي لبناء مشروع نظري يروم لبناء تصور مشويل  إشكاالت

رحلته يف البحث باجلهد املتواصل واملركب، كما اتسمت حبماسة  -وقد اتسمت- وقضاياه يف فكرنا املعاصر،

مجلة من املصنفات اليت تدرج يف  -سابقا رأيناكما   -مشروعه أمثرلدعوة املوصولة بقضايا النهضة العربية، وقد 

خنراطها، كما قلنا حبكم ما تتضمنه من نتائج وحبكم إ باب القراءة اجلديدة للرتاث يف حاضرنا دون العناية جبهوده

  1.يف مواجهة موضوعاا باليات يف النظر والعمل

كما نستطيع احلديث [...] اب من املنت الفكري للجابريقرت ومشاريعه الكربى نستطيع اإل أعماله إىلعدنا  وإذا

مثال يكمن احلديث هنا عن مركزية  [...] مصنفات اهلاجس التارخيي والرتبوي يف فكرهعن املصنفات الشارحة

كما ) م1982(الذي مهدت نتائجه بصياغة سؤال نقد العقل العريب ) م1982(كتاب اخلطاب العريب املعاصر 

الذي تشكل مقدمته الطويلة مقالة قوية يف منهجية مقاربة ) م1982(نص حنن والرتاث  أمهيةنستطيع احلديث عن 

جتهاد مصنفان يتم اإل فإماالفكر العريب املعاصر مث قضايا يف الفكر العريب املعاصر  إشكاالت أما[...] الرتاث

بسرية ثقافية يقوم  أشبهي وه21العدد رقمم2003وهي سلسلة شهرية صدر منها يف شهر تشرين الثاين نوفمرب

  .والسياسية املوصولة بتطور عمله السياسي ومسريته الفكرية ضايا الفكريةموعة من القالباحث فيها مبعاجلة جم

سجال  أصبحوالذي   إنتاجهاجلابري يف الفكر العريب املعاصر يف عرض حمتوى  إسهامختزال وهلذا ال ميكن إ

اجلابري  إنتاجالكربى يف نقد العقل العريب، وبفضل  بأطروحتهواملواقف املعززة  واألحباثضخما من النصوص 

                                                           
)

*راءات �� أ���ل ���د ���د،ا����ري،�ر
ز درا�ت ا�و�دة ا� ر���  -،ا��راب وا��>;�]و أ خ[...
��ل ��د ا�/ط�ف):1
  .15م،ص ��1،2004روت،ط
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يف الفكر املغريب والعريب وخاصة  تأسسحيدد نوعية العمل الفكري والتارخيي الذي  أناملتواصل يتمكن الباحث 

  1.ىالتفكري والفكر يف القرون الوسط ألنظمةنقد  أييف نقد العقل العريب  أطروحتهبفضل 

، عرب دراسة املكونات األخريعرب سلسلة نقد العقل العريب القيام بتحليل هذا " حممد عابد اجلابري"ستطاع وقد إ

، وهو مبتكر األخالقيدراسة العقل السياسي  إىلعصر التدوين مث انتقل  بدأتالثقافية واللغوية اليت  والبىن

نقاش يف القضايا احلضارية الكربى ويف اية وهو ذلك العقل الذي يبتعد عن ال" العقل املستقيل"مصطلح 

  ".بتكارإلا  إعادة إىلالعقل العريب حباجة  أن"نتيجة مفادها  إىلالسلسلة يصل املعلم 

عددا من املشاريع الفكرية صاحب صدورها  جدل ونقاش مل يتوقف حوهلا فكانت ثالثية نقد " اجلابري"ومحل 

فيها للعقل دور حموري يف  أعطى، أعمالهرئيسية كانت باكورة  راتإصداالعقل العريب واليت تكونت من ثالثة 

  2.ومناهجه وجتليايؤثر على مصطلح الرتاث آلياتهختلفت قراءة العقل كونه واحدا وان إ إعادة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)

&،ص، ص ):1�� '�  . 23-22�ر
)

  .10:30س –م 15/03/2012ا��د ا� ��ل، ���دى ا��
��� ا� /��� وا� ��� �ول �ؤ���ت ���د ���د ا����ري،): 2
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    وهج الحداثة في قراءة الجابري للتراث: المبحث الثاني

اليت ترددت للثورة الفرنسية يف بعض  األصداءبعض  إىل - بداية اليقظة احلربية احلديثة -البداية إىلرجعنا  إذا

تساعا له يزداد فعالية وإعنصر خارجي حمدد، كان تدخ األحوالدوما يف مجيع  الواليات العثمانية، فانه كان هناك

مل يكن يقدم نفسه  –الغرب –اخلارجي وكما نعرف مجيعا فان هذا العامل  –الغرب - :نه بكلمة واحدةوعمقا، إ

مظهر ميثل : نيمشروع النهضة العربية مظهرين متناقض إىليف صورة واحدة، بل لقد كان وال يزال حيمل بالنسبة 

  .اخل...حتكار واهليمنةالعدوان والغزو اإلستعماري واإل

وهذا قد جعل موقف النهضة العربية من املاضي ومن املستقبل معا موقفا مزدوجا  [...] ميثل احلداثة  ومظهر

[...] املستقبل إىلنطالق منها ، لإلإل¾األصولالذي قوامه الرجوع  النهضة، فالتبس وتداخل فيها ميكانيزمكذلك

 األصالة"بإشكاليةا على التعبري عنه متوترا اعتدن إشكالياالنهضة للفكر العريب تتخذ وضعا  مما جعل قضية

  1.واملستقبل بني الرتاث والفكر املعاصر اليت تعين وجود نوع من االلتباس والتوتر بني املاضي اإلشكالية، "واملعاصرة

جعل املقروء معاصرا " أيحت هذا التوتر وااللتباس جيب حتديد مبادئ لقراءة جديدة ومعاصرة الرتاث زاوإل - 

، الفصل والوصل كخطوتني إذنقراءتنا تعتمد ...وجعله معاصرا لنا معناه وصله بنا...لنفسه معناه فصله عنا

  2".منهجيتني رئيسيتني

ستقالل التارخيي للذات العربية، وليس من حة على الفكر العريب هي حتقيق اإلاملطرو  واألساسية األوىلفاملهمة  إذا

السلف واليات التفكري اليت يكرسها وتكريسه / وقبل كل شيء من سلطة النموذج أوالبالتحرر  إالذلك  إىلسبيل 

يسة واملماثلة اليت تقوم على قياس الغائب على الشاهد واحلاضر على املاضي، وهذا ما املقا آليات: واحد أنيف 

جديد يقطع مع الطريقة " عصر تدوين" قوامها تدشنيوكمحتوى،  كأداةبناء شاملة للفكر العريب   إعادةيتطلب 

                                                           
)

  .27،ص6،2010���د ���د ا����ري،إ2
����ت ا��
ر ا� ر�� ا�� ��ر،�ر
ز درا�ت ا�و�دة ا� ر���،��روت،ط):1
)

  .16م،ص �1،2006را��� ا��/��،�ر
ز درا�ت ا�و�دة ا� ر���،��روت،ط���د ���د ا����ري،��ن وا��راث *راءات � ��رة �� ):2
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التفكري  ألساليبمتدادة اليت كانت يف حقيقتها وجوهرها إاليت عوجلت ا قضية النهضة منذ القرن املاضي، الطريق

ست طول واليت تفسخت وتكلعلى عهد العباسيني  األول" عصر التدوين"الفكر العريب من  إىلالقدمية اليت احندرت

  ...عصر االحنطاط:التقليدعصر اجلمود على 

وهي ضرورة تدشني  أساسيةقناعة  إىلللفكر العريب احلديث واملعاصر  اإليديولوجيةنتهى بنا حتليل البنية وهكذا إ

نقد العقل العريب كمحتوى بالرتكيز على نوع خطابه وطريقته يف القول قد  أنخطاب جدي يف نقد العقل العريب، 

للتحليل النقدي، ولتفكيك  إخضاعهضرورة  إىليف قفص االام  كأداةر العريب  وضع الفك إىلنهايةاليف  أحلنا

  1.البناء وإعادة

 أوالأنفبحث اجلابري يف القارة الرتاثية ال يندرج ضمن البحث الرتاثي التقليدي انه يشتغل يف اجلبهة الرتاثية ليعلن 

[...] الرمزي والتارخيي  رأمساهلاالتفرد باحتكارها واحتكار  ألحداال الرتاثي ذاكرة مجاعية، وهو ذاكرة ال حيق 

الوطن العريب ويف هذه النقطة بالذات احلداثة يشتغل على الرتاث دف اجناز مشروع يف  أخرىجهة من  وهو

  2.تار اجلابري منحىن حمددا يف مقاربة  سؤال الرتاث يف الفكر العريب املعاصرخي

ليست  قراءة بريئة وهي ليست حماولة يف فهم بعض الظواهر النصية  *''لرتاث''بريقراءة اجلا أنوواضح مما سبق 

ومنجزات عمليات التحول اجلارية يف  إشكاالتالرتاثية يف ضوء  اآلثارعبارة عن مسعى يروم تعيني حمدودية  إا

  .الواقع والفكر العريب

متتاز بالطابع التوفيقي الذي نعلنه ونقرره نتائج  أاالعودة جلميع حماوالت وفكر اجلابري لوجدناه  أمكنناحيث لو 

الرتاث من عودة لتصفية خمتلف  يف أعماله على اجلابري يف هذه االختيار فاملعالة الفكرية اليت تنص أعمال

                                                           
)

��ق،ص):1 '���د ���د ا����ري،إ2
����ت ا��
ر ا� ر�� ا�� ��ر،�ر�57.  
)

  .24م،ص 1،2004،�ر
ز درا�ت ا�و�دة ا� ر���،��روت،ط.*راءات �� أ���ل ���د ���د ا����ري-
��ل ��د ا�/ط�ف،ا��راث وا��>;�):2
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احلداثة يف الفكر املغريب والفكر  إشكاليةمعينة يف مقاربة  آليةهذه املعادلة تغلب يف منطقها  أنحساباتنا معه 

  1.لعريب املعاصرا

هتمام بالرتاث وقضاياه يصرف اهتمام اإلأنيشتكون من  أمهو ...م1968املثقفني العرب بعد نكبة  أصابفما - 

هتمام الزائد العرب املعاصرين بالرتاث، هذا اإلفهؤالء املشتكني من اهتمام املفكرين ...ومتطلباا '' احلداثة''ل

  .هتمام باحلداثةاإليتم على حساب  إمناذلك  أنيعتقدون 

 إىلمنذ عصر التدوين هذا املوقف يتم عن عدم تقدير كايف للمشكالملطروح يف الثقافة العربية أنوحنن نعتقد  - 

الفهم الرتاثي ''وهذا ما عربنا عنه ب...القدمي إعادةإنتاجاجلديد بل يف  إنتاجاحلركة ال تتجسم يف  أناليوم هو 

رؤية  إىلفهم حداثي يرمز  أن'' الفهم الرتاثي''يف نظرنا جتاوز '' ثةاحلدا''ات ومن هنا كان من  متطلب...''لرتاث

ما تعين االرتفاع بطريقة التعامل له، فاحلداثة يف نظرنا ال تعين رفض الرتاث وال القطيعة مع املاضي بقدر  حداثية

  2.العامل مواكبة التطور احلاصل يف أيمع الرتاث على مستوى ما نسميه ب املعاصرة

وهي حركة دائمة تستبدل  واألممفاحلداثة هي نقطة استكمال الدورة اجلدلية للتفاعل احلضاري بني الشعوب 

القدمي باجلديد باالعتماد على املنجزات العلمية والعقلية والثقافية يف مجيع احلضارات، وهي قبل كل شيء جمموعة 

حياته وتعبرياته املتنوعة معتمد يف ذلك على  وأمناط من العمليات الرتاكمية اليت تطور اتمع بتطوير اقتصاده

من االنتمائية  األنااملكبلة وحمررة  التقاليدالرتاث بعقل نقد متجذر وجتاوز  إىلعودة . جدلية العودة والتجاوز

فاعلة مبدعة يف الذات  آنيةلتجعل من احلضور  احلاضر أوالغرب، املاضي  أمالدوغمائية الضيقة سواء كان للشرق 

  3.عنصر معياري للفكر اإلقبالواتمع من 

                                                           

1����ق،ص ص، د ا�/ط�ف،ا��راث
��ل  �  .25- 24وا��>;�،�ر
وھ� ���در �دل �/B �� �ر�& ا�5�ن �ن وا�د�& �ن ��ل )وا���راث..ا5رث،ا�وارث(وھو �رادف"ورث"�ن ��دة :�@���ظ ا��راث  :ا��راث*

�;ور ا-ب �� ا)�ن و�;ور ا�/ف �� ا�,/ق �>وا����ر�و��ه،وھو ��Cب ا-ب و�/ول ا)�ن ��/& أ�� ��د .  
)

��د ���د ا����ري،ا��راث وا��دا��،ص):2�15.  
)

��;رة �ول ا��دا�� وا� و���، ���*س،):3�،�
�ظ(،2007ا�ر�ل��17�� ا��ر���  ). ا�ظر ���دى ا�
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 إىلفهي عنصر مهم يف حتديد هويتنا من خالل العودة  اإلنساينفالتعامل مع احلداثة ال يعين فصلها عن الكيان 

  .الرتاث وجتاوزه مبا يتماشى وعصرنا

به يف تعريف موجز، فهي تستحضر  اإلحاطةكن باحلداثة وهي مفهوم معقدة مي إىلتتبلور اهلوية  أنوال ميكن  - 

  1.مكتسبات الرتاث إزاءفكرة قيام عصر جديد، عهد من التقدم غري احملدد، ومن التحرر 

كان املقصود هو امليدان   فإذا، أخرىتراثنا يكفينا قول صحيح يف جمال وغري صحيح يف جماالت  أنوالقول 

جنتهد فيه اجتهادا جيعل منه تراثنا لنا منتلكه ونستثمره دومنا  أنالروحي، فرتاثنا عقيدة وشريعة ويكفينا شريطة 

نتحرر من ساسة  أناستطعنا  وإذا(..بعيد  أوختريب للمذاهب والفرق اليت عرفها تارخينا دون اخنراط من قريب 

 ملقاصدابالتايل حنو قضايا احلاضر واملستقبل ونواجهها بروح نقدية تصدر عن اعتبار  املاضي يف رؤانا واجتاهاتنا

نكتفي برتاثنا يف هذا اال، جمال العقيدة والشريعة، الن تراثنا يف هذه احلالة  أننستطيع فعال  فإنناوالغايات 

من حلول لنوازن احلاضر  األجدادحنن  إليهما اهتدينا  أيضاليس فقط ماتركه لنا من االجتهادات بل  سيغدو

  2.جانب اجتهادات املاضي إىلواملستقبل وبذلك يصبح الرتاث يضم اجتهادات احلاضر 

فهو ال خيفينا يف حتقيق احلداثة يف  فرتات من ماضينا شهدااليت بأنواع من احلداثةكان يزخر   إنتراثنا فهو  أما

ولكنها ال ميكن أن تنوب عن احلداثة اليت . اضر باملاضي عصرنا حداثات ماضينا مفيد لنا على صعيد ربط احل

و اليت تفرض علينا و على غرينا كطريق وحيد لوصل احلاضر باملستقبل ، املستقبل الذي تنشده . تطبع عصرنا 

الفكر العريب احلديث نكون فيه من محلة صانعيه و معرتفيه أما يف رأي مفكرنا فان الرتاث و باخلصوص يف والذي 

الفصل و الوصل مع الرتاث ، ولذلك عندما جند ماضي مفكر يقول بفكرة جديدة يف امليادين الثقافية م بفكرة يقو 

                                                           
)

  .127م،ص 1،1993دار�وس ��2@�ن،أوھ����>و��،�ر،���د �/� ��/د،دار ا��*�،��روت،ط):1
)

2:(����ن ���ق ص ص،: '���د ���د ا����ري،�وار ��ن ا��2رق وا��@رب،�ر�158- 154.  
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 إىلوكانت تسجل نوع من االتصال مع الرتاث ولكن هذا الفصل يعين وجود أفكار جديدة تتحول  إالاملختلفة 

  1. تصال بالرتاث وهذا يعرب عنه اجلابري بالتجديد من الداخل ر جديدة يتم عربه نوع جديد من اإلجس

حلداثة يبين هذا التصور بني الرتاث وااملواءمة إشكاليةيقرتح اجلابري يف مشروعه الفكري تصورا حمددا لكيفية جتاوز 

كيزه يبينه من خالل تر بية الراهنة كما الثقافية العر  األوضاعالرتاث و تفكريه  يف  بقارةهتمامه املباشر من خالل إ

ومهنته من جهة ورمبا حبكم نتائج جتربته يف العمل وذلك حبكم ختصصه  األوىلعلى اال الثقايف بالدرجة 

  .السياسي و الرتبوي 

و إبرز     متفصله الرجل أهم مراحل  إنتاجستغرقت بناء هذا التصور أزيد من عقدين من الزمن ويعرف الذين واكبوا إ

يها مغامرة ومشروع مث مالمح أولية يف مقالة و حبث مث أطروحة و مجلة من النتائج مث قضية م ستوى فاليت إ

كما م صاحبها ، كما أا قضية ختص جيال كامال وتعكس يف كثري من وجودها مجلة من الطموحات   اآلخرين

  2.تارخيية نظرية معقدة صريورة  ومجلة من احلوافز و صورة من صور االستواء الفكري املعرب عن اآلمالو 

هو ... عبارة عن كائن ينمو ويرتاكم و يتناقص ويصارع يف احلياة ولو أنه ماض " اث الفكري يرى اجلابري أن الرت 

  3".يانا مسافات زمنية لكنه حي ماض تفضلنا عنه أح

 القريبأمماضي غرينا سواء  أمويف تعريفه العام للرتاث هو كل ماهو حاضر فينا ومعنا من املاضي سواء ماضينا 

  4.البعيد

                                                           
)

ن ����،�وز�' ���2ة ا�� �رف ):1���ون،إ2
���� ا��راث وا��دا�� �� ا��
ر ا� ر�� ا�� ��ر ��ن ���د ���د ا����ري و�/� ر�و�� 

�در��،ط  . 128،ص 1،2008ا5

�وار ��دي �' � ض أ8/� ا��
ر ا� ر��،إ�ر����:6
��ل ��د ا�/ط�ف،ا��دا��وا���ر�):2  
)

��ق،ص):3 '�  .332ا����ري ���د ���د،ا��را�وا��دا��،�ر
)

  . 35ا���در ��&،ص):4
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مع العناصر احلية من هذا املورث وتوظيفها ضرورة اقتباس  إىليتضمن تعريف اجلابري للرتاث دعوة صرحية 

الرتاث هنا ينقل بثوب  إالأنمنط احلياة املعاصرة نة حىت وان كان منط حياة السلف خيتلف عن املستجدات الراه

  .عصري وليس جمرد تكرار ملا سلف

الرتاث والقارئ  بفكر متفتح ينزع غطاء االقرتاب الذي حال بني إل¾األصوللب رؤية معاصرة، تنفذ إن هذا يتط

  .نه الرتاث الذي يؤكد الذات العربية ويعزز هويتناالغريب املعاصر إ

ن العناصر املقومة للماضي ال توجد  املاضي، وأل ألنه ينتمي إىلككل ئية ال ميكن تبين الرتاث  ومن الناحية املبد

  1.ضروري يف احلاضريكون حضورها  أنكلها يف احلاضر وليس من الضروري 

املاضي لتقليد هذا الرتاث بكل  إىلالتحديث ال يعين العودة  إىلبالرتاث الذي متليه احلاجة  أناألشغالمعناه

  .احلاضريف اجرتاره  إعادة وه تفاصيل

من  أساسيكرهنا، مقوم   أموباملثل ال ميكن رفض الرتاث ككل السبب نفسه فهو شئنا '' :ويف رد اجلابري يقول

  2.''املقومات احلاضر، وتغيري احلاضر ال يعين البداية من الصفر

اليت يقوم عليها املشروع النهوض العريب كما  األرضيةتوطيد  إىلاجلابري يسعى يف اهتمامه بالرتاث  إذنأنيتضح 

 أكثريف البحث عن الذات وجتعله  ربط القارئ العريب برتاثه يف عالقة متينة حتدد مساره الطويل إل¾إعادةيسعى 

  .مستوى احلياة الفكرية العربية الراهنة ختضع لثقافة الطغيان عصا الراعي السائدة يف العصور الوسطى إالأنوضوحا 

  

  

                                                           
)

  .37ا���در ��&،ص ):1
)

  .38ا���در ��&،ص ):2
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  معاصريه أعينالجابري في : بحث الثالثالم

جلبت الكثري من االنتقادات هلذا  إيديولوجيةمل نقل  إنةيالفكرية على خلفيات فلسف أعمالهيف '' اجلابري''واعتمد

 إطارهااملفكر باعتبار هذه اخللفيات واملفاهيم الفلسفية اليت استعارها اجلابري من الفكر العريب مل تكن يف 

  .الصحيح

الذي خصص * علي حرب*اجلابري الفكرية جند املفكر اللبناين  ألعمالين الذين وجهوا انتقادام املفكر من بني 

الرتاث وهذا ما جزءا من كتابة مداخالت ليتناول بشيء من النقد والتحليل للمنهج الذي اقرتحه اجلابري يف قراءة 

  .ربالرتاث يف اخلطاب العريب املعاص هتماميدل على اتساع اإل

املنهج  أن''قراءة اجلابري يقول الدكتور علي حرب أياالنتقادات اليت وجهت للقراءات السائدة للرتاث  إطارويف 

هو طريقة تقتضيها طبيعة املوضوع  وإمنامعرفة تنص على مادة من خارجها  أوحملولة من اخلارج  إشكاليةليس 

  1.''نفسه

التميز بني احملتوى املعريف  إىلبه  أفضاجلابري زاوج بني املنهج البنيوي والتارخيي يف حتليله لرتاث  أن ومن املعروف

رد قراءة للفلسفة اليونانية وبالتايل فال جديد فيها يذكر، األوواعترب  اإليديولوجيومضموا  اإلسالميةللفلسفة 

وكرد هلذا املوقف يرى  اإلسالمالثاين فهو ممكن التجديد بالنسبة له وهو اخلطاب الطي مييز الفكر الفلسفي يف  أما

 إيديولوجياكانت خطابا   اإلسالميةإذنيكون مثة قيمة للفلسفة  أنانه ليس مقتنعا بالنسبة لنا '' الدكتور على حرب

  2."عاصرة لناجعلها م أيبذلك لن نتمكن من قراءا  ألننامناضال 

بسياقهم التارخيي اخلاص سياق  ترتبطيف عصر مضى املفكرون والفالسفة  أداهااليت  اإليديولوجيةفالوظيفة 

  .ومتطلباماإليديولوجيةاشكاليام الفكرية 

                                                           

�رب،�د,+ت):1 �/�  .30م،ص 1،1985����ث ��د�� �ول أ���ل ا����ري و آ,ر�ن،دار ا��دا�� وا��وز�'،��روت،ط 
)

&،ص ):2�� '�  .114ا��ر
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نه مل كنت إعتقد أ  إن' :''اجلابري''نقد العقل العريب كسؤال مشروعا هاما بقوله إىلبالنسبة * حممد وقيدي*ي رأ

 إىليكون العقل العريب يف الراهن قد تنبه  أننعترب انه من االجيايب  أنينتهي يعد كجواب وكتحليل وكسؤال ميكن 

  .عتربه اجيابيااته ولكن ذا املعىن نفسه الذي إميارس نقدا على ذ أننه جيب أ

  :طرح سؤاال يتعلق ذا اجلدل بني العقل املكون والعقل املكونأ أودأنإنني

حبث عن العقل املكون يف  ماداميكتشف العناصر اليت تكونه بسورة تامة  أنستطاع العقل املكون حد إ ¾أيإل

  ممارسته؟

يتحدث عن نقد العقل العريب وهو يف املضمون العقل '' اجلابري''أنهذا السؤال واعتقادي  إننيأوجه

الثقافة العربية وحدها  إىلال ترجع ...افة املكونةالثق أنعند مرجتعة ما حيدثنا عنه اجلابري جند  أنناذلك''اإلسالمي

عامة، الن العقل بصفة  اإلسالميالعقل  وإمناإىلومن مث فان النقد املوجه ال للعقل العريب  إسالميةفهي ثقافة 

  1.اإلسالمي امشل من العقل العريب

هدفه ماال يقيد  إصابةيصيب خطا من املصداقية ومن النجاح يف  أننقد النقد  إن:للجابري*نقد جورج طرابيشي

الناقد نفسه مبنقوده وحيذوه مبا يكاد يشبه حذوه النعل بالنعل، وعندما يكون املنهج التفكرييللمنقود قائما، كما يف 

داخلها وبعد  من إالال تقبل اخلضوع لتفكيك النقدي  أاتها مغلقة ومن طبيع إشكاليةحالة اجلابري على صياغة 

على وعد بالتحرر، وليس من يفرح باحلرية كمن  أيضانقد،كمشروع ينطوي أننتشار بني فكي كماشتها وبيد اإل

  2.ذاق العبودية

                                                           
)

��ق، ص):1 '���د ���د ا����ري،ا��را�وا��دا��،�ر�318.  
)

  .7م،ص1،1998�ورج طرا���2،إ2
����ت ا� �ل ا� ر��،دار ا��*�،��روت،ط):2
،�ن ا+م ا��ران ا�B 2004م،�ن أھم أ����& و�دة ا� �ل ا� ر��،ا� �ل ا�����ل1939*د و��ر�م وري،و�د��
ر و
��ب و��:�ورج طرا���2* 

���2010إ+م ا��د�ث �  .م،���8ر �/��� ��ن ا5+م وا��
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ملغربية املدرسة ا"و '' شراقيةاملدرسة املشرقية اإل''ملعممة بنياجلابري تصدر عن املواجهة ا أقامهاكل فريضة   إن

  :مسلمة يف بناء على مقدمتني كلتامها إالستقامة منطقية ال تقوم هلا إ" الربهانية

  .مع ابن باجة بدأتاملدرسة الفلسفية يف املغرب مدرسة  إن -1

  .فيما بينها، وليست متخالفةوهذه املدرسة واحدة ومتضامنة -2

مستوى العصبية  إىلهو وجود نوع من تضامن ضمين يرفعه اجلابري )اجلابري(وبالفعل ففرضية ناقد العقل العريب - 

ينقدهم، وما داموا مجيعا من  أنخيالف مغربيا وليس له  أناملدرسة املغربية املقرتضة فعنده ليس املغريب  أعضاءبني 

املركزية للمدرسة الفلسفية يف املشرق هي  أناإلشكاليةالربهان، ولو صحت دعوى ناقد العقل العريب يف  أهل

ابن "حيتل مقعدا يف الصدارة هذه املدرسة أنما ينبغي  أوللكانا  التوفيق بني الدين والفلسفة، إشكالية

  1.واحملاولة يف التوفيق بني الدين والفلسفة اإلحلاحفلم يسبقه احد يف "(...)طفيل

فلوجازايستمولوجيا الربط رأسهاعلى  األشياءتوقف  إمنا....وصيغه اجلابري يف االنفصال الفعلي بني املكان والزمان

يف  اإلنسانفساد قياس  إثباتما تكون حياول  أشبهمقوليت االتصال واالنفصال امليتافيزيقيني، وتبقى بني مقوليت و 

  2.العربية

اختلف مع الكتاب يف منهج هيكلة هلذا املؤلف، الن الكتاب  اآلنواقر باين فيما ذكرته "ي يقول طارق البشر 

وذلك  اإلسالميالعريب  األخالقيالنظر يف العقل  يبدأمنه جهة، بان  األولالقسم  أوردهاباملقدمات املنهجية اليت 

  3".بعصر التدوين والكتابة يبدأوان (...) بصياغته للقارئ

                                                           

  .238-237،ص ص 2،2007�ورج طرا���2،و�دة ا� �ل ا� ر��،��د ��د ا� �ل ا� ر��،دار ا��*�،��روت،ط):1(
)

2:(�� '�  .250&،ص �ر
)

  .316درا��و���*�2ت،ص :���د ���د ا����ري،ا��را�وا��دا��):3
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منهج ما تكون حببائس فان  أشبهمغلقة  إشكاليةكان املنهج التفكريي حملمد عابد اجلابري يقوم على صياغة   وإذا

اليت ياسر فيها اجلابري قارئه بل كذلك على  اإلشكالياتتفكيك  إىلطربيشي يف نقد النقد يسعى ليس فقط 

  .مائيةة بفرح العقالنية بدل من ذل الدوغبديلة ومفتوحة وواعد إشكالياتاقرتاحات 

طرابيشي تعليق مطول على كتاب اجلابري  أقامهو ابرز ناقد لنقد العقل العريب لقد " جورجكرابيشي"إناألستاذ

الذهن بعد مطالعته تكوين العقل  إن'' عن العقل ويف سبيل العقل قائال أطروحةتكوين العقل العريب الذي يعترب 

  1.''تثقف أمامأطروحةالعريب ال يبقى كما كان قبلها فنحن 

 أنمن حق القارئ  إن:" طرابيشي األستاذ نقد سليب الذع يقول إىلنقلب هذا التقومي االجيايب ولكن سرعان ما إ

كل هذا العناء؟ ونظرا للقوة اليت يبىن عليها خطابه وبالشهرة اليت ناهلا   األمريسال هل يستحق 

بشكل ما امساه باشالر بالعقبة  اليت اعتقل فيها العقل والرتاث العريب قد بات اإلشكالياتوبإحكام

  2.بستمولوجيةاأل

يف الدرب  إزالتهابستمولوجية ينبغي التصدي هلا والعمل على عن اجلابري أنه عبارة عن عقبة إ" طرابيشي"فنجد 

" غصيب"اجلابري وهو الدكتور آخرألعمالجند ناقد  باإلضافةإليه' طرابيشي'يقوم به أنما حاول املعريف وهذا 

  3.نقاشهعرضه و  اجلابري تكمل يف سحر بيانه وأساليب قوة إن'' :فيقول

خطورة  وأكثرهمبرع املفكرين املثاليني يف الوطن العريب اليوم الدكتور اجلابري من أ إن:حيث يرى هشام غصيب

بني شباكه السحرية مهما كان القارئ حمصن بالفكر العلمي  وإيقاعهعقل القارئ  إىلرته على النفاذ لقد أيضا

خطاب ما خطابه يف كثري ما يسمى  إل¾أنالذي قاده  األمراملادي ويزيد الدكتور عصب على ذلك نقده للجابري 

  .األمراضقبل علمي ويعاين من كثري من 

                                                           

��ق، ص  أ���ل�ر*�وي ا��د، ا��راث وا��>;�، *راءات �� : )1( '���د ���د ا����ري، �ر�76.  
&، ص): 2(�� '�  .76�ر
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  :مساعيلراي حممود إ

حممد ''ونظريه املغريب'' حسن حنفي''دار حوار بني املفكر املصري" باريس"اليت تصدر يف" اليوم السابع" ففي جملة

كرين البحث يف واملفالعديد من الكتاب  دعيالذي  األمروالرؤية،  الرأيوقد عرب عن خالف يف ''عابد اجلابري

يف "فقد وجه نقده للجابري يف كتابه'' إمساعيلحممود''كتشاف والغوص يف ثناياه ومن بينهم دصميم هذا احلوار وإ

 أوإجيادعن ضرورة البحث  إجيادأوعلى خطورة موضوع ضرورة  أحل'' اجلابري أنحيث يرى " واملغرب نقد حوار

 أمهيةهذهعلى  وأكدملواجهة املصري املشرتك واليت مثلت موضع اخلالف واالختالف البحث عن نقاط التقاء 

تنصله من دعاوي اجلابري  أعلن: " ''إمساعيلحممود ''  يقولاحللقة النطالق حنو صياغة املشروع النهضوي حيث 

عرتفا فقد إ آخرتيار  أليتمائهفضال عن إن اإلسالمياليسار  اإلسالميةأوما امساه احلركة '' حسن حنفي''مساه ما أ

  1.مبشروعية تواجد سائر االجتاهات والتيارات القائمة يف الساحة

وقد اختزل الصراع يف [..] نقاط االلتقاء لتكوين ما امساه كتلة تارخيية  إىلبل وافق حماوره على ضرورة التوصل  - 

املتخلف ومل يفته انتقاد تعريف  أوبني الغرب بزعامة الواليات املتحدة وبني العامل النامي  أيمقولة الكبار والصغار 

نتقاده يف والسلفية، وكذا إ األصوليةمساه أ آخرحاول تصحيحه فقد نعته ببديل  األصوليةوإذحماوره ملصطلح 

طالقا من ة الفكر الغريب املعاصر إى خصوصيعل أحل، ويف النهاية اإلسالميةالعربية حتقيب تاريخ الفكر واحلضارة 

  .العام اإلسالميفكر املغرب له مسار مغاير ملسار الفكر  إن

الزعم لتقسيم خطأ  نوافق احملاور على:أوال"نقد لطرح اجلابري قائال'' إمساعيلحممود''ومن خالل ما سبق قدم - 

  .بالتغيري والتجديد اإلسالميةاحلركة  إناطةكذا خبصوص   اإلسالميالسباعي لتاريخ الفكر 

فرصة  إلعطائهحد الدعوة  إىلانه باركه  إالالتقدمي،  اإلسالميالتيار  إىلاحملاور رغم رفضه االنتماء  إن:وثانيا

  .من خالل جتربة عيانية أمنوذجهاحلكم وتقدمي  إىلاملبادرة السياسية بالوصول 
                                                           

)
1:( ������ل،�� ��د �وار ا��2رق وا��@رب ��ن ��  .25م،ص 1،2005وا����ري رؤ�� ��2ر وا��وز�'،ا���ھرة،ط���ود إ
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عن بعد ماركسي واضح لكنه عدل عنه  األوىلتشهد كتاباته  اجلابري برغم رفضه التمذهب واالدجلة أنونالحظ 

  . ةة متبنيا املذاهب الغربية احلديثيف كتاباته التالي

وهي [...] املعاصرة الديينلتسمية حركات التطرف  األصوليةانطالقه من مصطلح السلفية بديال ملصطلح : ثالثا

  1.املعاصرة األصوليةاإلسالميةتيارات ابعد ما تكون عن 

  تعاصم  إذا، كما هو احلال يف الشرق العريب، األصوليةيف كون الدول املغاربية مل تشهد  الرأيخنالف احملاور : رابعا

  2".أخريايف اجلزائر ومن قبل يف تونس ويف املغرب   تأثريها

احلداثة والتقليد وضرورة  أينؤكد استنارة هذا الطرح :" يف مسالة احلداثة والتقليد يقول''للجابري''يف نقده أما

جتهاد يف الدين ما تعلق مبفهوم احملاور عن اإل إاللتغيري والتطوير والتجديد، اللهم استيعابه واالنطالق من فهمه 

عتبار يف الشريعة فهو مشروع بإ أماجتهاد يشمل العقيدة والشريعة وعندنا انه ال اجتهاد يف العقيدة، اإلإذأن

طئوا وحيمد هلم القدرة على جعلها مواكبة وقادرة وحلحلة مشكالت اخ أصابواأوجال معظمها نتيجة اجتهادات ر 

عنهم فقط منهجهم يف االجتهاد وليس حصاد اجتهادام الن مشكالت عصرنا  أننأخذعصورهم ومن مث ميكن 

  3".جتهادات معاصرةبإإالتواجه  أنال ميكن 

  :نقد فهمي جدعان

انك قد   إىللقد انتهى كثري من قرائك " يف احد الصحيفات يقول له'' اجلابري''مع'' فهمي جدعان''ويف حوار

معرفية من جناحي « قطيعة« كرست ضربا من القطيعة بني املغرب واملشرق حيث تكلمت واعدت الكالم على

ارايب وثانيهما فالاملشرق ممثال ابن سينا و  إىلمثة مشروعني ثقافيني كبريين احدمها نسبة  أنالوطن العريب، وقلت 

                                                           
)

& ص ص ):1�� '�  .27-26ا��ر
)
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بن رشد، ولقد ذهبت ما مسيته املشروع املشرقي مشروعا ذو طابع رب ممثال على وجه اخلصوص إاملغ إىلنسبة 

كل واحد منهما يعرب عن روح   أنذو طابع عقالين وقررت  أواألندلسيال عقالين بينما املشروع املغريب غنوصي

خاصة به وانه ال سبيل للجمع بينهما، فان التقليد املغريب املمثل بابن رشد قد قطع قطيعة ائية مع التقليد 

  1.املشرقي

  ."نا غري مقتنع بان القطيعة اليت تتكلم عنها قطيعةفأ:" ويقول مع ذلك - 

 اجلابريحيث يقول ردا على  -د من التيارات الفكريةقطيعة مع تيار معني وحمد أاجدعان  فهمي حيث يرى - 

ابن رشد وابن سينا والفارايب على الرغم من اشرتاكهم يف قضايا وموضوعات نفسها، ال نستطيع  إنتقول  أنت"

انع  إننيأرى] يقول[ أفالطونيةوهناك غنوصية  أرسطيةفهنا عقالنية  "بن رشد مث ابن سينا والفارايبإ" إىلنعود  أن

ابن  "صلتوخط ثاين ي "الصفا وابن سينا والفارايب إخوان"يصل  آخرورسم خط  أخرالتفكري يف تيار  بإمكاننا

  2.تصال صريحهناك إ اآلخروإمناوبني التيار "بن رشد إ"هناك قطيعة بني  أنوال ميكن القول "رشد 

العصر واعتباره  إىلاحلداثة هي الطريق الوحيد  - األخريباعتبار هذا  –على اجلابري '' *حسن حنفي''يف رد - 

بن إ"ون مثل حمددون مبدعلفظ الرتاث ال يعين التقليد بالضرورة فهناك تراثيون : "قائالالرتاث جمرد تقليد يرد 

العصر ومناهجه يف حتليل الرتاث  إتباعأساليبلفظ متشابه فانه قد يعين  أيضافانه ' احلداثة'لفظأما[...] "تيمية

فاحلداثة ال [...] أخرخارجة عنه مستمدة من تراث  أساليبخارجة عنه مستمدة من تراث وهي  أساليب وهي

 أنيستأثرمن الظلم البني  وإمناجيتهد طبقا لظروف كل عنصر  أنتعين قدرة الرتاث على  إمناتعين الغرب بالضرورة 

 أصبحعندنا " الرتاث والتجديد"احلداثة الغرب بالضرورة، فمن حيث املصطلحات ن حتيلالغرب وحده باحلداثة وأ

  3.من التقليد واحلداثة

                                                           
)

  .326م،ص 1،1991وا��دا��،درا�ت و���*�2ت ا��ر
ز ا������ ا� ر��،��روت،ط ���د ���د ا����ري،ا��راث):1
)

2:(&�� '�  .329ص : �ر
)

3:(����ن �
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إطالعه بالرتاث الغريب مهما حاول فريق منا عل¾ بأنهالقول  إن'' اجلابري''ردا على "حسن حنفي" -حيث يقول - 

جتهاده مبا ينقده وبالتايل يظل جهده وإ يتأثرنقد الرتاث الغريب فانه ال حمالة  اإلسالميطالعه على الرتاث قدر إ

  1.ينقد الغرب باليات الغرب ومناهجه إليهألنهويظل نقده مردودا حمدودين 

 تأسيس: منهج اجلابري هو احلداثة  أنسهام النقد ملنهج اجلابري حني يرى '' حسام الدين االلوسي''وقد وجه د

 وإمنااجلابري ليس منهجا جذريا ثوريا  البنيويواالبستمولوجي الذي يصطنعه هذا املنهج أنبيد  - ملشروع ضوي

 إىلحنتاج  إننااليرى يف حماولة اجلابري ضررا '' لوسياأل''لى الرغم من هذا النقد فان دعهو مشروع تنويري ثقايف و 

مباشرة  أنتأتياألحكاموال يضرينا  لنفهم كل نواحي فكرنا من خالل منهجيات خمتلفة وبرؤى خمتلفة،"شىت احملاوالت

  ".احلوار والنقدية يصحح بعضها بعضا أنغري سليمة متاما طاملا  أو

، املذهب التكاملي يف نقدمها ملشروع اجلابري إىلد االلوسي يف االستناد  إىلاستنادا '' عبد الرمحن''ويشرتك طه

النظرة "يقول ب ألنهفهو غري مسبوق " وفمألغري مسبوق وال " حيث يؤكد طه انه      تقومي الرتاث منحى

حيث توسل " موصولة أدوات"بتو سبيل فيه  ألنه، مألوفحيث يقول غريه بالنظر التفاضلية وهو غري " التكاملية

  2.العريب اآليلمستمدة من الرتاث  أي" منقولة أدوات"غريه ب

التقومي  أوومنط تفكريه،حيث اختلط الثناء بالذم '' اجلابري''ملشروع د'' حممود إبراهيم''األستاذمن وجهة نظر  أما

وجتلياا يف الفكر العريب املعاصر حيث  البنيويةجيايب والسليب يف صفات بلغت يف كتابه الذي افرده ل اإل

 تعريةقوم به ميكن يف حماولته الكبرية يف ما ي اإلثارةووجه " عامل العقل"هو من املغامرين يف اقتحام "داجلابري"أكدأن

  .هذا العقل

                                                           
)

1:(����ن ���ق ، ،���د ���د،�وار ا��2رق و ا��@رب: '�  .165ص �ر
 *����ن �ا���ر " ��ورةا إ�B�ن ا� ��دة "و�ن �ؤ����&  1966وا�د
�وراه �ن  �����1956ھرة �,رج 1935��
ر ��ري: 

��+  .وا���د�د،ا��را�ا5
��ق ، ا��راث و ا��>;�،،
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 إبراهيم''وينعت[...]واملمتع واملثري للتساؤل يف كل ما يكتبه هو يف حماوالته املثمرة لبناء جديد داخل هذا العقل

  إن الدور الذي "حكم يف حق اجلابري بالقول إىل'' حممود إبراهيم''مشروع يستحق التقدير،وقدتوصل'' حممود

ملعاصرة يف مشرق الثقافة العربية ا إعالمستحقاق ليعد مفكرا من الطراز الرفيع وعلما من إض به يؤهله جبدارة 

، "اجلابري"نقد العقل العريب هو مرادف ملا وصفه مبشروع  أنيرى : *سعيد بن سعيد ورأي1.ربهالوطن الغريب ومغ

  :حتديث العقل العريب ويطرح عدة تساؤالت إىلوهو الدعوة 

  اليت تتم ا املعرفة؟اآللياتي الدقيق الذي يكون كشفا عن الكانطباملعن¾ملاذا نقد العقل العريب ليس نقدا  - 

  يعرف؟ أنيعرف وما الذي ال ميكن  أنوما الذي ميكن  - 

عتقد انه نقد يف هذا املعىن انه جماوز له وهناك هدف علمي دقيق يوجهه وهو الكشف عن ثغرات وعيوب ال أ

مقدمة ضرورية لتحديث  أوكشرط   إالدما جديا وتفسريا بغية حتديث العقل العريب هذا التحديث ليس  وإعطائه

احلديث عن نقد العقل العريب ال ميكن منحصرا يف جمال  إن'' لسعيد بن سعيد''العريب وواقعه فلذلك بدى اإلنسان

حيث  إل¾مآثراألستاذهو يتجاوزه  وإمنالعصر التدوين  يةأواإلسالمليلية النقدية ملكونات الثقافة العربية القراءة التح

منه اجلانب االجيايب من الرتاث الذي هو احلزمية  نأخذمن مرة وهو تدسني عصر تدوين جديد  أكثرعرب عنه 

نقد الطريقة  أيضايكون  أنالبد "سعيد بن سعيد "ومن جهة فان هذا املشروع حسب. اخل...الشاطبيةواخللدونية

يكون نقد العقل العريب  أنتعامل العقل العريب املعاصر مع احلياة اليومية اليت حيياها ولذلك فنقد العقل ال ميكن 

  2.نقد لطريقة تعاملنا مع واقعنا اليومي يف خمتلف جوانبه ومقوماته أيضامن عصر التدوين ولكن هو  إلينااملنحدر 

 

                                                           
)

  .77وا��>;�،ص  ا��ر�' ا���ق،
��ل ��د ا�/ط�ف،ا��راث):1
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  خالصة 

: نه ينشغل على اجلبهة الرتاثية ليعلن أوالضمن البحث الرتاثي التقليدي بل إ إن اجلابري يف الرتاث ال يندرج       

حتكارها واحتكار رأمساهلا الرمزي والتارخيي إا وهو ذاكرة ال حيق ألحد التفرد بإ إن اال الرتاثي ذاكرة مجاعية

ل املتوارثة بالشكل الذي يناسب ية عالقته مبنتوجها واليات العمذاكرة اجلميع ومن حق اجلميع أن يرتب نوع

جهة أخرى يشتغل على هتمامام واختبارام الفكرية العامة ويناسب يف الوقت نفسه طموحهم التارخيي، ومن وإ

  .جناز مشروع احلداثة الفكرية يف الوطن العريبالرتاث دف إ

ورغم اختالف النماذج فإا بقيت حماولة فاشلة مل تبدع منهجا مستقال حتواء الرتاث ولكن رغم تعدد املناهج يف إ

إا إذن أزمة إبداع يف اخلطاب العريب ...ومتناسبا مع املوضوع الرتاث، ومل تتحرر الذات العربية من قيود التبعية

 .املعاصر
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  :تمهيد

فقط وهذا هو اجلديد يف  اإليديولوجيبستمولوجي وليس على اال شروع اجلابري ينصب على اال اإلم إن 

صر الفلسفي والعلمي للعقل العريب من دائرة البحث وتقت لإلنتاجمشروعه، وهذه الفرضية جتعلنا منذ البداية نستعد 

الذهنية ويف طريقة التفكري اليت ميزت العقل العريب منذ عصر  اآلليةبستمولوجية اليت تتحكم يف إلا األسسعلى 

وبني التحليل  يديولوجيااإلالذي وقع فيه، ال يولد سوى  أاخلط أنيومنا هذا ويعتقد اجلابري  إىلالتدوين 

هذا ما بستمولوجي الذي حيفز العقل وبالتايل القراءات احلديثة واملعاصرة لرتاثنا حاولت تقدمي مناهج مستوردة و اإل

  .ه ينخرط بشكل فعال يف اخلطاب العريبمما جعل اإلسالمينلتمسه يف قراءة اجلابري، للرتاث العريب 
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  في الفكر العربي عند الجابري األوربياثر الفكر : األولالمبحث 

نطالقا من الواقع املعطى وليس الواقع يكون إ"اجلابري ''ستقالل الذايت التام للذات العربية حسبحتقيق اإل إن

 كانمنوذج، سواء   أينسياق وراء باإلستقالل والذي يكون حسبه ليذكر سبيل ذلك اإل'' اجلابري''ود، ويعاملأمول

  .غريبالنموذج ال أواإلسالمي ذلك النموذج العريب 

كفي فيها منوذج السلف وحده، فهذا العربية تارخييا وجتربتها الراهنة مع احلضارة املعاصرة ال ي األمةستقالل فإ

يوم كان التاريخ هو تارخينا ويوم كان العامل يقع يف عقر ديارنا، ولكن اليوم '' اجلابري''النموذج كان كافيا حسب

 ستعانةاإلعلينا  أي، 1بناء الذات إعادةجل نا وحدنا، وان النموذج الذي جيب إستلهامه من ألسبأنناعلينا االقتناع 

  .كتفاء بنموذج السلف وحدهتخطى الذوبان واالندثار، وعدم اإل بتاريخ غرينا لتحصيل ي

 أنيكون من نوع النموذج السالف الذي يقدم نفسه كعامل يكفي ذاته بذاته بل جيب  إالوهذا يعين انه ينبغي  - 

يوم ترفض حضارا لا أصبحتليت ا لألممستفادة من التجربة التارخيية التجربة التارخيية ألمتنا مع اإل إمجاعيشمل 

األمم  ستفادة من التجارب اإل أمهية إبرازعلى '' اجلابري''يؤكدساألسس مجع، وعلى هذا كحضارة للعامل أ

، بشرط أوسعنغالق على الذات حنو جمال ، وكسر قيود اإلاألخرنفتاح على اإل إىل، فهو ذا املعىن يدعو ألخرىا

  2.ستيالب الثقايفاحلفاظ على اهلوية، ضد اإل

 عند اخلوض يف  اإلسالمينه البد من االمتالك بالثقافة العربية والرتاث العريب إ"بقوله رأيهويعزز اجلابري 

 

 

                                                           
)

ا�#راث وا��دا!�  � ا���ر ا��ر�� ا�	���ر�ن 	�	د ��د ا����ري و��ن ���� �	وذ��، 	ر�� ���ق، ص  إ�������� ر�و	� ���ون، ): 1
185.  

)
  .186ا�	ر�� ���$، ص ): 2
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ثقافتنا  وهياإلسالميةالثقافة العربية إقتباس شيء منها فامتالك  أوتبنيها  وإمكانيةوقضايا  )بية احلديثةاألور (احلداثة

  1"أخرىنفتاح على ثقافات وبدون هوية يكون اإل...القومية هو اإلمتالك للهوية

  )الغرب(متالء بثقافة الغريمن خالل اإل إالال يكون  اإلسالميةالعربية  لألمةستقالل التارخيي فاإل

الذات العربية يف  جاءت كحاجة ملحة لوضع حباثهأن أوهذا ما حاول اجلابري توضيحه منذ البداية، حيث ذكر 

، ولذلك فقد ميز بني حمتوى بناء الذات العربية إعادةتبحث عما يساهم يف  إجيادإسرتاتيجيةبتغاء الظرف الراهن إ

  2.والذي هو قابل للحياة اإليديولوجياملعريف الذي يشكل مادة معرفية متينة وغري قابلة للحياة وبني املضمون 

حث عما جيعل هذه الذات تنزلق للذات العربية ذاا، جيب الب إعادةل نه قبل البحث عن سبفحسب اجلابري إ

نطالق من واقع معني هو واقع حاضر يكون اإل أنالبد  إذ"ستقالهلا التارخيي، حيث يقول يف هذا الصددعن إ

  3".ستقالهلا التارخيي التامإضرورة البحث عما يفقد الذات العربية  أصبحوليس واقع غري معني وهنا 

ستقالله التارخيي وهذا الشرط يكون بقطع اخليوط مع املاضي جلابري شرط، لكي حيقق هذا الفكر إوضع اوقد 

كر العريب لكي شروط للف إتباعمن الضروري  أصبحوقد '' اجلابري''، حيث يقولواألخروبالنقد املتواصل للذات 

  4...وهذا الشرط هو كسر قيود التقليد....ستقاللهحيدد مكانه وحيقق إ

قتصر نظرته لطبيعة الفكر يف التاريخ إ للرتاث، وهذه اخللفية هي تأويلهعتمد اجلابري على خليفة مركزية يف قد إف

 5".نقد النقد مبدأ"على وظيفة التوافق على حساب القيم 

                                                           
)

  .177، ص1998، 1	را�� �,د��، ��روت، 	ر�ز درا��ت ا�و�دة ا��ر��� ط: 	�	د ��د ا����ري، ا�	�روع ا��&%وي ا��ر��): 1
)

  .54، ص 2001، 1ا��1م، ����� ا�#راث، دار #و�#�ل ����ر، ا�	.رب، ط�ن �د ا����� �د ): 2
)

  .188م، ص1985، 2درا�� #������ �,د��، دار ا�ط���� ��ط���  وا���ر، ��روت ط: 	�	د ��د ا����ري، ا�2ط�ب ا��ر�� ا�	���ر): 3
)

  .20	�	د ��د ا����ري، ا�#راث ا��دا!�، 	�در ���ق، ص ): 4
  .�84�ط�ف، ا��دا!� وا�#�ر�3، 	ر�� ���ق، ص �	�ل �د ا): 5(
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مسالة الرتاث حيث  إىلراجع  أوربامسالة االختالف بني فكر تاريخ العرب وفكر تاريخ  إل�أناجلابري  رأىوقد  - 

الرتاث ا واىل حتديات العصر ا واليهما  إماإىلراجعا االختالف بيننا وبينهم يف هذه املسالة سيكون  أنواضح"يقول

  .1معا

حيث  الناشئوقد قارن اجلابري بني الرتاث عن الغرب وعند العرب لكي حيدد سبب االختالف 

  .واحلالة عندهملنقارن بني احلالة عندنا " الرتاثبلنبدأ"يقول

القرن '' ديكارت''و رؤى ''فرنسيسبيكون''احلديث وبكيفية خاصة منذ األوريبتاريخ الفكر  إىلحنن نظرنا  إذا

السابع عشر وجدناه عبارة عن سلسلة من املراجعات للرتاث مفهوما على انه فكر ما يف وفكر احلاضر معا، فمنذ 

ت املعرفية واعتمد على سلطة العقل وحده سلطة البداهة التحرر من مجيع السلطا إىل'' بيكون''دعا  إن

من " االنفصال واالتصال"من  أساسقراءة تارخييه على بعيد  األوريبمنذ بيكون وديكارت والفكر ...والوضوح

قد وذلك من اجل جتديد االتصال به، كان من اجل جتديد االنفصال عنه، النظر من النقد ونقد الن وإعادةالنظر 

  2.ذاك سواء يف ميدان العلم والفلسفة أو األدب والفن أوا من فكرة جديدة يقول ا هذا الفكر وهكذا فم

يتنكر  أنترتبط بني عصوره استمرارية ما تنظم التاريخ وجتعل الوعي يتجه حنو املستقبل من دون  األوريبفالفكر 

  .للماضي

 إىلوعصر النهضة لكنه فصل مصطنع مل يدخل  اإلسالميهناك فصال بني العصر اجلاهلي والعصر  أنصحيح 

منفصلة ومعزولة عن  وكأا جزراملراحل الثالث  إىلننظر  أنناالوعي العريب ومل يؤثر يف تصوره، فاجلابري يرى 

  .بعضها

                                                           

  .35حممد عابد اجلابري، إشكاليات الفكر العريب املعاصر، مرجع سابق، ص):1(
  .35املصدر نفسه، ص: )2(



 الفصل الثاني                                                     تجليات الفكر الغربي في أطروحات الجابري

 

33 

 

وعصر  األخريال تقل عمقا عن تلك اليت تفصل بني هذا اإلسالميفاهلوة اليت تفصل بني العصر اجلاهلي والعصر 

  .1النهضة

التحدي احلضاري الغريب وهكذا  أمامالعربية وواقعها  األمةالبالغ على  أثرهاالسريورة التارخيية، هلا  أنفاجلابري يرى 

املاضي لرد على التحدي احلاصل،  جلأتإىلالعربية  أناألمةاملركز، ويرى اجلابري  أصبحوافالعرب هم احمليط والغرب 

يبحث عن عالقة العقل  أصبحفالعقل العريب :" ''اجلابري''ه حيث يقولجبعل املاضي مركز لتاريخ كلوذلك جبعل 

للعقل العريب احلديث  األساسيةاخلاصية  أنحيث يرى اجلابري " العصرجتليات  إحدىيكون هو  آناملاضي بدل 

  .العريب منذ عصر التدوين، وهو مبثابة عصر البناء الثقايف بدأتواملعاصر هي عبارة عن سريورة 

التفكري   آلياتستقالل التارخيي للذات العربية يكون بالتحرر من سلطة النموذج اليت مارست فاإلومن مثة 

 األدواتومن مثة البد من النظر يف "، حيث يقول اجلابري يف هذا الصدد)قياس الغائب على الشاهد(كالقياس

السابق ومع الطريقة اليت بستمولوجية مع الفكر قطيعة إ إحداثاليت استعملت يف ذلك التفكري والعمل على 

  .2عوجلت ا مسالة النهضة

، كان ومازال يتحدد من داخل األوريبالفكر  أنوالفكر العريب حيث يرى  األوريبوقد قارن اجلابري بني الفكر 

تراثه يف الوقت نفسه وذلك بالعمل على جتديد مواده القدمية مبواد جديدة جلعل العقل يسود التاريخ والتاريخ حيرك 

على  األوريبالتاريخ الثقايف  بينفتارخينا الثقايف ومبقارنته بالتاريخ العاملي، فهناك انقطاع واضطراب فقد  أماالعقل، 

العرب فقد كانوا حلقة وصل مؤقتة بني  أما، ...روما وباريس ىلنتقإلإأثيناإل�أنمن  الذايت، الذي بدأاإلستقالل 

                                                           
  .298واجلابري، مرجع سابق، ص  أركونبني  واملنهجنادر، الرتاث  أيبنايلة ): 1(

  .���188ق، ص 	�	د ا����ري، ا�2ط�ب ا��ر�� ا�	���ر، 	�در ): 2(
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،لتصبح بذلك الثقافة األوربيةالثقافة  إىلعن الثقافة العربية، يف حني عادت  أوربا، وقد استغنت وأوربااليونان 

  1.اريخكتابة الت  بإعادةثقافتنا يكون  أمهية، واثبات سالعربية كمؤس

تدشني عصر التدوين اجلديد،  إىلالذي يهدف فيه " تكوين العقل العريب"وهذا ما حاول اجلابري فعله يف كتابه

نه سياق توحيدي بناء، ونلحظ عادة ه الطموحات حنو التقدم والوحدة، إتعاد فيه كتابة التاريخ الثقايف العريب بتوجي

  2.األفكارهذه الطموحات يف تاريخ 

ختيار املعاجلة التارخيي للفكر املدروس من جهة وإكتساب الفهم التارخيي للجابري ينتج من خالل إ فالتحليل

املستخلفة من التحليل البنيوي نعتربها  األطروحاتمن  نتأكدومن خالل التحليل التارخيي  أخرىالبنيوية من جهة 

تعمل جاهدة على ربط الضرورة بالواقع الكتشاف  ألاصحيحة، فالنظرة التارخيية بالنسبة للجابري ضرورة ملحة، 

  3.العوامل الفاعلة

ربية اليت لتجربة التارخيية الغالشوهد واملعطيات من ا" يف احلضارة العربية "املثقفون"وقد استعرض اجلابري يف كتابه

استعارته واستخدامه لرسم مالمح  اليت متكن من كما يستعرض املعطيات التارخيية العربية  إطارهاتبلور املفهوم يف 

  .4دوار العلماء والكتاب يف عصورنا الوسطىأ

 اإلسالميعاملنا العريب  أيلفهم احلاضر  وإمنابن رشد ليس من باب الفضول إ-ختار اجلابري لنكبةإمثال عندما  - 

علماء واملفكرين يف تغيري التاريخ دف فهم احلاضر وان فهم حمن ال إىليلجا  إناإلنسان"اجلابري"قول  فحني

                                                           

  .39	�	د ��د ا����ري، ا������ت ا���ر ا��ر�� ا�	���ر، 	�در ���ق، ص ): 1(
م، ص 2002 1�د ا��1م �ن �د ا�����، ��ن ا#5��ل وا��5��ل، درا��ت  � ا���ر ا������ ���	.رب، دار #و�#�ل ����ر، ا�	.رب، ط): 2(

31.  
  .43 	�	د ��د ا����ري، ا�#راث وا��دا!�، ص): 3(
  .144كمال عبد اللطيف، احلداثة والتاريخ، مرجع سابق، ص ):4(
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سيمكننا من تعميق فهمنا ملا جيري يف عاملنا املعاصر من صراع ) حنبل وابن رشد(مقل حمنة اإلسالميالرتاث 

  1.الدولة بني رجاهلا

املثقفون يف العصر "،''جاكلوكوف''شكل سنده التارخيي وهو كتاب أساسيكما اعتمد اجلابري على مرجع 

  :رتبطت يف القرون الوسطى بثالثة معطيات رئيسةإأورباظاهرة املثقفني يف  أنستخلص منه إحيث " الوسيط

  .معطى حضاري قوامه ظهور البدن -1

  .معطى ثقايف متثل يف الرتمجة -2

  .معطى مهن متثل يف ظهور فئة اجلامعيني-3

من معطيات هذا  ثرياجلابري يف مراجعته لتاريخ العرب واملسلمني وهو املضطلع على كثري من معطيات على ك أما

  :الوسيط كما يلي اإلسالميية السياسية والعقائدية حيث طبيعة املثقف يف الفضاء املعريف التاريخ النظر 

هي العقيدة اليت ميارس عمله  الوسط احلضري ومركزين إىلاخلاصة كانتمائه  إىلاملثقف يعمل بفكره وهو ينتمي 

  2.الفكري بواسطتها

 

 

                                                           
  .38- 37م، ص ،ص 2000، 3حممد عابد اجلابري، املثقفون يف احلضارة العربية، حمنة حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،ط): 1(
  .14كمال عبد اللطيف، احلداثة والتاريخ، مرجع سابق، ص ): 2(

،الروح العلمية اجلديدة، جتربة املكان يف الفيزياء 1927فيلسوف فرنسي أهم أعماله دراسة يف تطور مشكلة الفيزياء،االنتشار احلراري يف األجسام الصلبة 1956-1884:باشالر* 

  .املعاصرة

  .م1929م واملعرفة 1922شياء، اركيولوجيا العلوم االنسانيةكلمات وأ:م، قام بعرض ألفكار البنيوية،له عدد من املؤلفات1926مفكر ومثقف فرنسي: ميشال فوكو* 

  . تطور مفهوم الزمان عند الطفل، املعرفة التكوينية والبحث النفسي: م عامل وفيلسوف منطقي سويسري مدير املركز العاملي للمعرفة التكوينية أعماله1985- م1892: جون بياجيه* 
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  .العربي عند الجابريالفكر  أزماتومفهوم القطيعة الباشالرية في تجاوز  بستومولوجيااإل: المبحث الثاني

  :الجابري بالقطيعة الباشالرية تأثر - 

عن طريق جتديد الفكر العريب تبنيه للمنهج اخلطوة الثانية اليت اتبعها اجلابري يف مشروعه الفكري  أنمن املعلوم 

 األخذعلى الغائب دون بستمولوجية مع البنية الفكرية العربية اليت تنهض إقطيعة  إحداثالذي يقوم على ضرورة 

ي ال خيفي مصدر هذا اجلابر  أنبعني االعتبار الشروط اليت جتعل هذا القياس منهجا علميا، ولعل من املفيد القول 

نه مفهوم غريب يرجع اىل بعض املفكرين الغرب كل يف ميدا األساسهو يف  إذستعارهإاملنهج الذي 

جند عنده منو الفعل * بياجي"أمايف حتليل اجلهاز املعريف * ''فوكو''يف التاريخ للفكر العلمي و* ''باشالر''اخلاص

  .نوع من القطيعة وأخرىالنفسي يتم على شكل قفزات بني كل مرحلة 

كذلك فما املقصود بالقطيعة   األمركان   وإذمنهجية  آلةهذا املفهوم جمرد  أنلذلك يرى اجلابري على 

  بستمولوجية عند اجلابري؟اإل

التخلص من  أافقد اعتربوها ستبعد اجلابري ما كان سائد عند العديد من املثقفني عن مفهوم القطيعة إفقد 

الفعل  أاالقطيعة على احلس التارخيي، فاجلابري يعرف  إىليفتقد  الرأيهذا  أنالرتاث ائيا بينما اجلابري يرى 

هي املفاهيم داخل حقل معريف معني،فقد يظل موضوع املعرفة  أدواتالعقلي وهو نشاط يتم بطريقة ما وبواسطة 

العلمية اليت نعتمدها فكل ذلك قد يتغري وعندما يكون االختالف  واألدواتهو نفسه ولكن طريقة املعاجلة 

  1.مولوجيةبستإهناك قطيعة  أننقطة ال رجوع فيها فنقول  إىلجذري نصل 

 

 

                                                           
  .159- 158الرتاث واحلداثة يف الفكر العريب املعاصر، مرجع سابق،ص،ص، إشكاليةعلي رحومة سحيون، ): 1(
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  :الجابري بالقطيعة االبستمولوجية تأثر -

يف فكرة النهضوي حاول تبيان " الباشالرية"الدكتور حممد عابد اجلابري يف توظيف مصطلح القطيعةيشرع  أنل قب

قضية االتصال واالنفصال من القضايا اليت تعىن ا  إن:"'' اجلابري''معىن هذه الكلمة حيث يقول 

وجهة النظر القائمة على االنفصال هي السائدة اليوم وهي  إىلنشري  أنحسب "....االبستمولوجية املعاصرةاألحباث

ات العلمية يف عصر من العصور تطور املعرفة العلمية ال يستند على املضامني اليت حتصلها املفاهيم والتطور  أنترى 

مضمونا  وإعطائهاتعريفها  وإعادةوالتطورات والنظريات العلمية بناء املفاهيم  إعادةنه تطور يستند على إبل 

فتاريخ العلوم هو عبارة عن مراحل ختتلف فيما بينها اختالفا جذريا هذه املراحل ختتلف تتفصل بني  ....جديدا

ات بستمولوجية ظهور مفاهيم ونظريولوجية وليس املقصود بالقطيعة اإلكل واحدة منها واليت تليها قطيعة ابستم

ما قبل  أناتصال بني القدمي واجلديد  أوترابط  أيجند  أنانه ال ميكن  أيمن ذلك  أكثرتعين  إابل ...وحسب

  1."األخركل منهما غريب عن    األفكاروما بعد يشغالن عاملني من 

يف فكرة القطيعة بني املشرق واملغرب،حيث '' باشالر''عند بستمولوجيةاإلبالقطيعة '' اجلابري''تأثرويظهر لنا جليا 

من استعمل هذا املفهوم هو  أنأول، "ود منهليظهر املقص' القطيعة'أيال بد من شرح هذا املفهوم :"يقول اجلابري

[...] العلم ينمو باالتصال أنوقد كانت النظرة السائدة قبله '' غاستونباشالر''فيلسوف العلم الفرنسي

نفصاالت إعلى  أيعرب القطيعة  وإمناال ينمو باالتصال  األخريهذا  أنحني درس العلم تبني ''  باشالر''ولكن

، حيث 2املعرفة أساسإنتاجالتفكري العلمي يبىن يف حقبة معينة على مفاهيم تكون هي  أنمبعىن 

                                                           
  .43- 42م، ص،ص،2006، 6فلسفة العلوم العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط إىلحممد عابد اجلابري، مدخل ): 1(
  .328ق، ص حممد عالد اجلابري، الرتاث واحلداثة، مرجع ساب): 2(
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ذاته يف خضم كشفه عن  سوهو يؤسوعي فكر  أافلسفة املعرفة العلمية فلسفة مفتوحة  أن:"''باشالر''يقول

  1.اهول وحبثه يف الواقع كما يتعارض مع املعارف السابقة

مصطلح بستومولوجيااإل:"حيث يقول": يف فلسفة العلوم"يف كتابه بستومولوجيااإلويعرف حممد عابد اجلابري 

 -علم أو- معناها نقد نظرية:ومعناها علم، ولوجوس:بستميإا قلت صيغة من كلمتني يونانيتني،جديد كم

، وهذا ما ال خيتلف  "من حيث االشتقاق اللغوي هي علم العلوم او الدراسة النقدية للعلوم إذنبستومولوجيافاإل

  2.كثريا عن معناها االصطالحي

ومع :"كعلم قائم بذاته حيث يقول  األخريةوقيمة هذه  إظهارأمهيةحاول  بستومولوجيالإلاجلابريتعريف وبعد  - 

 أيتفرض نفسها يف العصر احلاضر كعلم قائم الذات خيتلف من عدة وجوه   االبستومولوجياأخذتذلك فان 

قيام معرفة ما  إمكانيةختتص مثال بالبحث عن  األخريةونظرية املعرفة هذه * واالنطولوجيا - *خيتلف  عن امليثولوجيا

  3.عن الوجود

من زاوية املسائل  إليهحنن اكتفينا واقتصرنا على النظر  إذنستفيد من الدرس الباشالري أنال ميكننا  إذ

  4.بستمولوجية اليت طرقها ومل تقف عند طبيعة املمارسة الفلسفية اليت وجدت عندهاإل

انه عمل فيه على تطبيق  إذمن ذلك  أكثراجلابري مل يكتفي على جمرد املالحظة والدراسة النظرية بل كان  إذأن

حيمل به املشروع اخللدوين الذي مل يتوفر عند صاحب املقدمة  أنبستمولوجي يستطيع إجهاز 

                                                           
  .83دراسات يف الفكر الفلسفي باملغرب، مرجع سابق، ص : عبد السالم بن عبد العايل، االتصال واالنفصال): 1(
  .18حممد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم، مصدر سابق، ص ): 2(
  .19املصدر نفسه، ص): 3(
  .84بن عبد العايل، بني االتصال واالنفصال، مرجع سابق، ص عبد السالم): 4(

 االبستومولوجياكانت   فإذاالباحث علم املناهج واملقصود هنا مناهج العلوم وهي مجلة من العمليات العقلية اليت يقوم ا  أياملنهاج  إىلمعناها الطريق  Méthodes:امليثولوجيا* 

  .تقتصر على دراسة املناهج العلمية دراسة وصفية تناول بالدرس والنقد فان امليثولوجيات

  .تعين البحث يف الوجود املطلق املتحرر من كل تعيني: االنطولوجيا* 
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اخللدونية، وبذلك يستطيع رفع هذا أعاقما  بإبرازأهمومعاصريه،حيثكانت بداية عمل اجلابري يف هذا املشروع 

  .املشروعوما يتطلبه من قطيعة مع املفاهيم السابقة

حتقيق املشروع  إن:"ريحيث يقول اجلاب ولوجيابستوماإلفاملشروع اخللدوين ظل سجينا يف جهاز يسمى  - 

وان بناء مثل هذا اجلهاز ...من معاصريه أياتطلب جهازا معرفيا مل يكن يتوفر عليه صاحب املقدمة وال اخللدوين ي

وهذا  األرسطيةقطيعة مع املفاهيم  أحداثمحل املشروع اخللدوين كان يتطلب االبستمولوجي اجلديد القادر على 

بستمولوجية داخل الفكر اخللدوين منعت مشروعه من إيتعلق بوجود عوائق  فاألمرإذن...ما مل حيققه ابن خلدون

من خالل الرتابط الذايت واملوضوعي يف '' بن خلدونإ'' األخريأيوبالنظر يف فكر هذا ... يشق طريقه بعده أن

  فاخللدونية طموح مقيد بنظام من املفاهيم والتصورات ....تناقضاته وعوائقه ثانيا،  إبرازمث من خالل  إشكاليةأوال

والتصورات املبنية  األرسطيةمرحلة علمية معرفية جتاوزها الفكر احلديث عندما حقق القطيعة مع املفاهيم  إىلينتمي 

  1".عليها

 إىلنرجع من اجلديد  أنيعة عندما ال ميكن هناك قط نونقوأل:"ويظهر لنا معىن القطيعة عند اجلابري يف قوله - 

عديدة من  أنواعحدثت يف ميدان العلم "غاليلي "، ومنذ أخرالقدمي فهذا جهاز مفاهيمي وذاك جهاز مفاهيمي 

وحنن .... ''ماركس وهيجل''الفيلسوف الفرنسي وطبق هذا املفهوم على العالقة  بني'' التوسري''القطيعة وقد جاء

'' ابن سينا والفارايب''اليت طرحها اإلشكالياتشكالياته ختتلف عن إأخررأيناأنوجدنا شيئا '' رشدابن ''عندما درسنا

 أكثرمث تعمقنا '' ابن سينا''عما هي عليه عند'' ابن رشد''ختتلف يف مضامينها عند....وان املفاهيم اليت استعملها

ن الفلسفة يف أخالفا ملا كان جاريا من القول ب وذلك'' البن سينا''ليس استمرارا'' ابن رشد''قلنا يف هذه املفاهيم و 

                                                           

  .390- 389حممد عابد اجلابري، حنن والرتاث، مصدر سابق،ص،ص،): 1(
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يف  نشأتنه قد إوهناك نصوص وليت املسالة خياال  هي استمرار للفلسفة يف املشرق فلقد تبني يل األندلس

  1.واإلشكاليةمن حيث املنهج املفاهيم الرؤية ...مدرسة ختتلف متاما عن املدرسة الفلسفية يف املشرق األندلس

يف املغرب  أماعلم الكالم  أيإشكاليةالتوفيق بني العقل والنقل،  بإشكاليةاملشرق كانت حمكومة  فالفلسفة يف

هناك روحان ونظامان فكريان يف تراثنا الثقايف الروح  أنوحنن نعتقد ....فلم يكن هناك علم الكالم واألندلس

السينوية والروح الرشدية وبكيفية عامة الفكر النظري يف املشرق ويف املغرب وهناك نوع من االنفصال بينهما 

  2.واإلشكالياتواحد املنهج املفاهيم  أنمتس يف ...بستمولوجية املعرفيةدرجة القطيعة اإل إىلنرفعه  ذافاالنفصاإل

نها يف املغرب، ومن هذا التمييز اجلابري قام بتمييز بني الفلسفة يف املشرق وبي أنومن خالل هذا نالحظ 

  .النزعة الرشدية إىلعلى وجود قطيعة بينهما، مبينا حاجة الفكر العريب  إظهاروتأكيدستطاعإ

 اإلسالميةهو املدخل الضروري لكل جتديد يف الثقافة العربية :"ابن رشد حيث يقول عنه إىلحباجة  أنناحيث يرى 

ستيعاب الرتاث ومتثل الفكر إيوم وغدا، املثقف الذي جيمع بني منوذج للمثقف العريب املطلوب ال وألنهيف داخلها 

  3.بالروح النقدية والفضيلة العلمية واخللقيةاملعاصر والتشبع 

ابن سينا "جزئيا كما يف فلسفة  أماشدية بالنزعة الربهانية يف زمن غاب فيه املنهج الربهاين العلمي فقد متيزت الر 

  .القطع إىلصاحب النزعة الرشدية فينقل تلك من الظن  ليأيت....كليا كما يف علم الكالم  وأماواالشراقيني، 

بستمولوجية بني النظام الربهاين يف بالقطيعة اإلة دفع  مفكرنا للقول فاملشروع الفكري اجلديد الذي محلته الرشدي

جتسيد لنضاله  إاللتزام ابن رشد بالطريقة الربهانية ودفاعه عن السببية نسبيا إوالنظام الربهاين يف املغرب وما املشرق 

يعيد بناء  رادأنوأ....حالة العلم إىلاملعرفية يف الثقافة العربية والعبور ا من حالة الالعلم األوضاعيف سبيل تغيري 

                                                           
  .327حممد عابد اجلابري، الرتاث واحلداثة، مصدر سابق، ص ): 1(
  .328املصدر نفسه، ص ): 2(
  .10ص ،1998حممد عابد اجلابري، ابن رشد سرية وفكر، دراسة ونصوص مركز دراسات الوحدة العربية بريوت،ط): 3(
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جتهاد اجلابري يف عزل ابن سينا والغزايل إبرهانية من هنا كان  أسساملعقولية يف كل من الفلسفة والدين على 

  1.وزعزعت االعتقاد السائد بان الفلسفة يف املغرب كانت تابعة للفلسفة يف املشرق

 - للرتاث من خالل ممارسة قياس الشاهد على الغائب دراسة اجلابري للنزعة الرشدية فهما تراثيا أفرزتوقد  - 

وهذا ما جعل العقل العريب ثابتا يتناىف مع العناصر الثابتة اليت تنشط بشكل ميكانيكي يف بنية العقل العريب فال بد 

بستمولوجية  إقطيعة  إحداثضرورة  إىلوهنا يدعو اجلابري . باالستجابة لدعوة التجديد األخريةمن كسر هذه 

  2.الفكر العريب احلديث واملعاصر إىلمتداداإحنطاطو مع بنية العقل العريب يف عصر اإل مةتا

 أياملفهوم  امن طبق هذ أولة لفحص العملية الذهنية اليت يشتعل ا العقل العريب ويعترب اجلابري خطو  إا

مع الرتاث ولكن بالفهم الرتاثي فاجلابري ال يقصد هنا بالقطيعة .3العريبالقطيعة يف دراسته للفكر يف الوطن 

  .للرتاث

الرتاث يف املتحف وتركه هناك يف مكانه من التاريخ،  بإلقاءالفاسدة املنادية إطالقاباألطروحةوبالتايل فال عالقة هلا 

من رواسب الفكر الرتاثي يف عصر فان رفض الرتاث ذا الشكل امليكانيكي موقف ال علمي وال تارخيي هو ذاته 

  4.حنطاطاإل

توظيفا عقيما  األطروحاتكان القياس يوظف يف بعض   فإذاوحيلل اجلابري يف العالقة اليت تربط الذات كموضوع 

تندمج الذات يف الرتاث وختضع  أيفان ذلك خيلق نوعا من هجينا من العالقة بني الذات واملوضوع،  وإيديولوجيا

خر هو كل ا  إىلوينقلها  إليهاجلزء عن الكل الذي ينتمي القياس ذا الشكل يفضل  أنعلمنا  إذالسلطته، هذا 

  .املستعمل لذلك القياس ما ينشا عنه تداخل بني الذات واملوضوع إليهاحلقل الذي ينتمي 

                                                           
  .366- 365نايلة أيب نادر، الرتاث واملنهج بني أركون واجلابري، مرجع سابق، ص،ص، ):1(
  .24حممد عابد اجلابري، حنن والرتاث، مصدر سابق، ص ): 2(
  .67، الرتاث والنهضة، مرجع سابق، ص  برقاوي امحد وآخرون): 3(
  .25حممد  عابد اجلابري، حنن والرتاث، مصدر سابق، ص): 4(
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القطيعة اليت  أا:"قطيعة من هذا النوع من العالقة مع الرتاث ويقول يف هذا إحداث إىلولذى يدعو اجلابري 

  1".كائنات هلا تراث  إىلحتولنا من كائنات تراثية 

النص كموضوع  أن إالتندمج الذات يف الرتاث  أنفيصبح الرتاث مندجما يف الذات وحاضرا فيها بدال من 

بينه وبني الذات القارئة كي يتحقق مستوى الفهم املوضوعي للنص ونظرا لصعوبة تطبيق  متينةيستدعي عالقة 

وبالتايل يتعذر حتقيق ردا االذات القارئة والنص املقروء و ما على النص عندما يكون التداخل والتالحم بني منهج 

  2.املوضوعية

على حساب  األندلسيعيد االعتبار للعقالنية الرشدية يف  أنلها استطاع فاجلابري من خالل القطيعة اليت دع� - 

املنحىن الذي ميثل خط التصاعدي ذلك '' اجلابري''العقالنية اليت روجت البن سينا يف املشرق، وبذلك كسر

  3...''ابن رشد''إىلمث '' ابن سينا''إىل'' الفارايب''و '' الكندي''مناإلسالميللفكر الفلسفي 

الفكر النظري يف املشرق  أيالروح السينوية والرشدية، يرى انه ما مييز تراثنا الثقايف ذلك النظامان '' فاجلابري''

بستمولوجية واملعرفة متس يف درجة القطيعة اإل إىلوالفكر النظري يف املغرب وما مييز نوع من االنفصال الذي يرتفع 

تربز خصوصية فكر املشرق وخصوصية فكر  أن ستطاعتإ، وهذه القطيعة واإلشكاليةواحد املنهج املفاهيم  أن

  4.غربامل

عرفانية مشرقية (والعقول وعلى هذا النحو يكرر الكالم عن األدمغةحنو " نقد العقل العريب"وصاحب مشروع 

ومنزلة الفالسفة من ) مدرسة مشرقية اشراقية ومدرسة مغربية برهانية(وعن) وغنوصية وضالمية وعقالنية مغربية

الطبيب '' الرازي''و '' فابن سينا''، اإلقليميتعود مبضمون مذاهبهم بل بطبيعة انتمائهم  العقالنية مل

                                                           
  .26- 25املصدر نفسه، ص،ص ): 1(
  .27املصدر نفسه، ص): 2(
  .460سعيدي محودة، أطروحة لنيل دكتوراه يف الفلسفة، اخلطاب االبستمولوجي يف الفكر العريب املعاصر، ص ): 3(
  .229بد، الرتاث واحلداثة، مصدر سابق، ص حممد عا): 4(
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 وأعلنتاليت كفت يد العقل '' ابن حزم''فان ظاهريةمشرق بعيد باملقابل  إىلينتمون مجيعا '' الغزايل''الغنوصيو

نتماء صاحبها إحبكم ) عقالنية نقدية(لنص، تعتمدال اجتهاد وال استئناف حلكم اب وأخضعتهتبعيته املطلقة لنقل 

كانت   األخريةمدن املغرب قد طغت عليها موجة الالعقالنية وان هذه  أنكما يرى اجلابري   1.املغربية للمدرسة

  .من الشرق آتية

ويوسعها ليشمل ا التاريخ العام  اإلسالميةكما ال حيصر فعالية هذه اجلغرافية العقلية بتاريخ الفلسفة العربية   - 

ليونانية موزعا بني قدرين غريب يصون هلا عقالنيتها الفطرية وشرقي للفلسفة فقد كان مصري الفلسفة املكتوبة با

  2.وعرفاين إشراقياحنطاط  إىليؤول ا 

 أنجيب  أو، أوأجنيبعلى انه دخيل  إليهال ينبغي النظر :"حيثيقول اإلسالميةالثقافة العربية  أنففي نظر اجلابري 

ما اتصل به العرب من عناصر املوروث  أولوالدخيل،  األصيل، فهو يوجد بني "جزء من تارخينا القومي إليهننظر 

  3.اإلسالميةالثقافة العربية  أصولمن  أصالالقدمي، 

 إىل، فالسبيل األوريبوالنموذج  اإلسالميالذات العربية تابعة لنموذجني مها النموذج العريب  إل�أنوخيلص اجلابري 

 إن:"التحرر من سلطتهما السلفية واملرجعية يف قوله أيعا، من النموذجني محتقيق االستقالل يتمثل يف التحرر 

، مها آخرانليس واحدا فحسب بل انه  اآلخروهذا  اآلخرمن خالل  أالالذات ال يكون  أووالنحننااألالتحرر 

يغين غياب سلطته علينا، سلطة كل من الرتاث  أخرىاالرتباط  السلفي به بعبارة الرتاث والغرب والتحرر يعين فك 

  ".والغرب

نه إقيود التقليد وقطع خيوط التبعية لتجديد العقل العريب وتغيري الوضع العريب هو كسر - حسبه-فالشرط الضروري

  1.اآلخركان هذا   واألخرأيامبمارسة النقد املتواصل للذات  إالستقالل التارخيي الذي ال ينال اإل
                                                           

  .292جورج طرابيشي، نقد نقد العقل العريب، مرجع سابق، ص ): 1(
  .293-292املرجع نفسه،ص،ص،): 2(
  .63بن عبد العايل عبد السالم، سياسة الرتاث، ص، ): 3(
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  .في الفكر العربي عند الجابري وأثرهايديولوجيا اإل: الثالثالمبحث 

 أو، إصالحيةشرتاكيةإيديولوجيا إإل�من يشريون  ليرباليةوآخرونمضامني ذات إيديولوجيامن املفكرين من حيمل 

 األصالةكل منهما لدعوته، فنجد دعاة الذي يتخذه   اإليديولوجيخيتلفان يف املضمون  أوماركسية، وقد يتفقان 

  :منها إيديولوجيةختذوا عدة اجتاهات واحلداثة إ

 وأحكامواملعتدلني ويقبلون من حضارة العصر ما يتناسب  إل�األصولينيسلعتينرافضية ثقافة العصر، وضرورة العودة 

  .اإلسالميةالشريعة، ومن بني هؤالء جند الداعية القومية العربية، والداعية العاملية 

نرى التداخل مثل  إذن...واملاركسي العريب األمسى، واملاركسي الليربايلهم ذو امليول فيما خيص التوفيقيون ف أما

  2.انه جيب الفصل بينهما إالواالشرتاكية، وبالرغم من التداخل املوجود  الليرباليةواملعاصرة  األصالة

ماركس يف  أفكاريف اتمعات الغربية كما يف اتمعات العربية، وقد سامهت  تأثريهاشرتاكية املاركسية وقد كان لإل

العامل تغري عكس تقاليم ماركس، وهذا ما وضحه  إالآنتشكيل الوعي عند العديد من  الفئات، ولكن رغم ذلك 

بل تغري ...أتباعهوال طبقا ملا فهمه " ماركس"لكن العامل مل يتغري طبقا لتعاليم:"..حيث يقول" علي حرب"املفكر

االشرتاكية خيتلف متام االختالف عن تصورات  األنظمةالعامل الذي صغوه يف  أنفكروا فيه بديل خبالف ما 

  3.باستمرار أفكارهيغري  اإلنسانفهم االشرتاكية، بل الن  ألمأساءواماركس، وليس 

تظل حكرا على اختيار سياسي، ففي الرتاث دالئل للجميع، ليس  أنلة الرتاثية املسأ أعمالهاستبعد يف " فاجلابري"

لرتاث عربت عن حلظات اجلهود الفكرية  أننظرم املادية، بل بطريقة تعترب  أجنزوابطريقة العرب املاركسيني الذين 

ة متتلك مؤهالت متنحها جدار  أا، وهي جهود ميكننا استئنافها، يف حني اإلسالميتطور قصوى يف الفكر 

                                                                                                                                                                                     
  .93حممد عابد اجلابري، الرتاث والنهضة، مصدر سابق، ص، ): 1(

  .17-16ا���ر ا��ر�� ا�	���ر، ص ص،  إ������ت	�	د ��د ا����ري، ): 2(
  .167م، ص �2،2004,د ا�	!,ف، ا�	ر�ز ا�!,� � ا��ر��، ��روت ط أوا����2  أوھ�م�� �رب، ): 3(
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وهذه تثري ...باخللدونية الرشدية" اجلابري أطروحة" يف األمرالفكر يتعلق  أنظمةندراج يف تاريخ احلداثة ويف اإل

  1.إيديولوجيةتارخيية سياسية  أسئلة

هي فكر  وإمناباختصار هي عقلية تستند على مبادئ فكرية، فهي ليست سلوك ممارس " اجلابري"عندفااليدولوجيا

 املستهدفمعينة فقد يشعر  إيديولوجيةمثال يسوق  فاإلعالمال نعيها،  أوقد نستوعبها ونعيها  أعمالقد ينتج عنه 

  2.ويعي ما يسوقه، وقد يستهلكه دون الوعي حبقيقة ما يسوق

يكون  أنفنجد كوا الفكر واحد ال يعين  اإليديولوجياملقارنة بني العقل املعريف واملضمون  إىلونرجع بذلك 

واحدة، كما ال يعين توظيف املادة املعرفية يف  إيديولوجيامتساويان، فليس من الضروري االخنراط يف 

البد منه يف واقع الفكر الفلسفي يف  اإليديولوجيأمرواحدة، فالتمييز بني احملتوى املعريف واملضمون  أغراضإيديولوجية

عبارة عن  اإلسالميةالفلسفة  أنلعقل والنقل، فاجلابري يرى التوفيق بني ا إشكاليةكمعاجلة   اإلسالميةاحلضارة 

متباينة، ومنه فقد  ألغراضإيديولوجيةوظفت نفس املادة املعرفية قراءة مستقلة للفلسفة اليونانية، وهي قراءات 

من اجل اكتشاف مضامني  19 اإليديولوجيعلى ضرورة الفصل بني احملتوى املعريف واملضمون " اجلابري"ندد

 اإليديولوجي، من زاوية املضمون اإلسالميةالفلسفة  إىلالنظر  أمامن اجل ربطها بالتاريخ،  اإلسالميةالفلسفة 

  3.اشكالياته فكر متحرك بتناقضاته أانالحظ 

على تفكيك فكرية تساعد  كآلية'' اجلابري''األستاذينحصر مفهوم الكتلة التارخيية يف فكر :يديولوجيااإل

السائدة يف الثقافة العربية وذلك باعتبارها منظومات مغرتبة يف الزمان واملكان وال تربطها  اإليديولوجيةاملنظومات 

التفكري رغم االختالف الظاهر على  آلياتصلة بالواقع العملي، وهذا ما جيعلها تشرتك مجيعها يف نفس  أية

هذا املشروع الذي ''اجلابري''التارخيية على مستوى مدلوله يعترب امتدادا ملشروع مستوى اخلطاب، فمفهوم الكتلة

                                                           

  .149م، ص 2008 1ھرة، ط:راءات  � أ	�ل ا��ردي وا����ري، رؤ�� ����ر وا�#وز�� ا�,�: �	�ل �د ا��ط�ف، ا���ر ا������  � ا�.رب): 1(
  . 150ا�	ر�� ���$، ص ): 2(
  .153- ���152�� ا�� ��در، ا�#راث وا�	�&; ��ن ار�ون وا����ري، ا�	ر�� ���$، ص ص، ): 3(
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يوصف  أنما ميكن  أنالفكرية،  اآللياتيتداخل فيه الفكري بالسياسي والرتبوي لكنه مشروع واحد على مستوى 

ة اليت متارس هيمنتها على يعرب عن اختالف السلطات املرجعية املعرفي إمنايف الساحة العربية  إيديولوجيصراع  بأنه

بالتطلعات  أوما يعرب عن شيء اخر له صلة بالواقع العريب  أكثرو تلك من فئات املثقفني العرب،  أوهذه الفئة 

  1.العربية

هذا الصدد يؤكد  الدخيلة يف الواقع العريب ويف اإليديولوجيةلتفكيك املنظومات  آليةهذه الكتلة يعتربها اجلابري ف

النظر داخل  إعادةيف ذاا من املقوالت اليت جيب  اإليديولوجيفان مقولة الصراع :"على هذا يف قوله'' اجلابري''

  2".الساحة الفكرية العربية الراهنة

يعرب عن الواقع االجتماعي السياسي  فاألولذايت،  إيديولوجيجانب معريف موضوعي وجانب  إيديولوجيةففي كل 

الثاين فهو  أماالروح العلمية،  أوتلك من املوضوعية  أووالثقايف، مبعىن انه نتيجة حتليل هلذا الواقع على هذه الدرجة 

يديولوجيا ني الذايت واملوضوعي يف مفهوم اإليعرب عن املصاحل والرغبات والتطلعات وبناءا على هذا التمييز ب

اجلانب املعريف املوضوعي يف الفلسفة العربية املعاصرة ال يعرب عن الواقع العريب الراهن، بل  إل�أن'' ابرياجل''خيلص

الواقع العريب يف (خيي يف الواقع العريب الراهنار والتاملرجعي االجتماعي  إطارهاجتد  إيديولوجيةهو عبارة عن قوالب 

ذا النقص املعريف الذي تعانيه االيديولوجيا العربية املعاصرة هو ما ، وه)يف احلاضر األوريبالواقع  أوالقرون الوسطى 

  .يديولوجيا يف خطاب ما هي تعويض النقص املعريفخ الطابع الدوغمائي الن وظيفة اإليرس

الصراع  بتأجيلبري حينما طرح مفهوم الكتلة التارخيية مل يكن يفكر يف الواقع احلزيب، لقد كان منشغال فاجلا - 

بل هو صراع هذا الصراع ال يرتبط بالواقع العملي،  أنكان مدركا   ألنهاتمعات  العربية داخل  اإليديولوجي

الذي وله خطورة على الوعي السياسي ) الغرب الشيوعي(اآلخرمن حاضر  أومن املاضي  أمامستورد  إيديولوجي

                                                           
  .م2012-01-16:إدريس جنداري، الوهم اإليديولوجي يف الثقافة العربية، ملتقى ابن خلدون، للعلوم والفلسفة واألدب، يوم ):1(
  .201عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر، املصدر سابق، ص حممد ): 2(
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تتجاوز مستوى الصراع  إشكاالتاحلقيقة الواقعية اليت تعاين منها اتمعات العربية وهي  استالبسيسقط يف 

  .األطيافاإليديولوجيةمستوى صراع مجيع هذه  إىلواليساري  الليربايلالسلفي ضد 

الصراع  تأجيلعلى متام الوعي الن املدخل الوحيد لبلورة مشاريع جمتمعه هو '' اجلابري''األستاذفقد كان 

يف الواقع العريب بنيات  أنمتباينة، ومن هنا يرى اجلابري  إيديولوجيةحني تشكل منظومات  إليديولوجيإىلا

الواقع العريب الراهن بنيات يف فكر النخبة العصرية وطموحاا، وان يف  اإليديولوجياجتماعية وفكرية جتد تعبريها 

  1".نخبة التقليديةال"يف فكر  اإليديولوجيتعبريها  األخرىتقليدية،جتد هي 

الدخول يف  إىليف الثقافة العربية فهو يف نفس الوقت يدعو  اإليديولوجيالصراع  إل�تأجيلحينما دعى املفكر 

. نزعة حنو املصاحل والرغبات األخري، عرب تغليب اجلانب املوضوعي على الذايت، باعتبار هذا  إيديولوجيةمراجعات 

على املمارسة السياسة وبالتايل على الواقع العلمي،  اإليديولوجيغرتابسيادة اإليعين فشل حتقيق هذه املراجعات 

  2.للثقافة العربية تعاين قصور ذايت اإليديولوجيةكون املنظومات   إىلالنقدية، خلص '' اجلابري''ومن خالل ممارسة

تلة التارخيية كان متشبعا ذه الروح الفكرية ومل يكن سياسيا ولذلك يكون من كفاجلابري حينما طرح مفهوم ال

هذا املفهوم من شحنته الفكرية والتالعب به يف الساحات السياسية العربية الوطنية، كما  إفراغالتهافت الفكري، 

  .الفكر يف املغرب أدعيةيفضى بعض 

وال ميكن حتقيق هذا الرهان يف ظل ممارسة سياسة العربية  مةلألستقالل التارخيي ويف طرحه كان منشغال برهان اإل

  3.معاقة

                                                           
  .م بتصرف1987، اكتوبر26:حممد عابد اجلابري، جملة اليوم السابع الفلسطينية، الصادرة يف باريس ع): 1(
  .26:املرجع نفسه ،ع): 2(
  .م2011- 12- 16، 13: يدة االحتاد االشرتاكي، ععبد احلميد مجاهريي، حممد عابد اجلابري الناطق الرمسي باسم حكومة بنكريان، جر ): 3(
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فالقومي هو العلماين، الكافر  األحكامالقيمةختالف الصارخ الذي يصل حد العداء، وتبادل وعلى الرغم من اإل

على الرغم من هذا االختالف بني  أقولهو الرجعي املتخلف بالنسبة للقومي،  واإلسالمي، لإلسالمبالنسبة 

الرتاث ليدعم موقفه،  إال،فكل خطاب يستند  إيديولوجيةنوعية اخلطاب  إالأنبني االثنني،  اإليديولوجيالختيار ا

 إنيف احلقيقة،  إيديولوجي، استناد طرح نقدي أمامالفهم مبعىن اخر لسنا إل�طرح معريف يهدف  أمامولسنا 

ايار املركز الذي كانت  آدتإىلاملتوالية  األحداث، وموت عبد الناصر، واحلرب اللبنانية كال هذه م1967هزمية

لكتلة الغربية يف احلرب الباردة القوى املنحازة ل األمريكيةامللك فيصل دعم الواليات املتحدة (الصاعدة األطراف

ري صاحبه تغري على صعيد الفكر وهذه املراجعات  مهيئة لتسلم مكاا هذا التغ) لفرنسا إفريقياحنيازات، مشال إ

على حساب  اإليديولوجيالتضخم  أييف الفكر العريب   األساسيةاملشكلة  أنعلى  األنصاريكما يقول 

 بتدأتإيف اخلطاب املعاصر، '' ابد اجلابريحممد ع''ومن هنا خطاب هذا الفكر الذي قادها " البعد املعريف"النقص

يف الكويت صدرت جملة العلوم  م1976"العرب واملستقبل"كتابه'' حافظ اجلمايل''ية، فاصدرهذه الدراسات املعرف

'' املصريي''شرف عليهاأاليت " التميز كإشكاالت"عرفيةإشكاالمتيطرح  اإلسالميالفكر  ابتدأجتماعية ومن هنا اإل

مفهوم  اإليديولوجيةإىلوهو املثقف املخضرم والذي حتول من '' يو عبد اهللا العر ''درت سلسلة مفاهيموهنا ص

  1.إيديولوجي

اخلاصة بنا،  األخرىولكن مع ذلك لنا مشاكلنا  أوبأخرىن فيه بصورة مادام هذا وضع العامل الغريب فنحن مندجمو 

جتماعيا وفكريا، حيث يقول اجلابري حاضرنا على مستوى مجيع ااالت إقتصادياإتداخل ماضينا مع  إىلراجعة 

يديولوجيا يف سوى التساؤل عن اإل اآلنفما علينا :"يف هذا الصدد معربا عن االيديولوجيا يف الوطن العريب يقول

يزة التفكري بواسطة املطلقات  زدهار االيديولوجيا اليت عرفت مبريب يف ظل حتررها وسريها يف عصر إالوطن الع

  ...شرتاكيةة االندماجية الشاملة والوحدة اإلوالوحد الء والكاملستقالل التام واجلكاإل

                                                           
  .127- 126، مساءلة اهلزمية، املؤسسة العربية للدراسة والنشر، بريوت د ط، د س، ص، ص، األنصاريحممد جابر ): 1(
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وانعكس ذلك على  بإحباطالعرب  أصيبوذلك كان يف عصر اخلمسينات حيث مل تتحقق هذه املطلقات حيث 

  1.املهزومة والفكر العريب املهزوم بااليدولوجيااخلطاب العريب فظهر ما يسمى 

حنن العرب  أمافبديلها هو العلم، " يديولوجيااإل"حتدثنا عن الغرب يف حالة ما إستطاعوا االستغناء عن أماإذا

دور التشريع للمستقبل  أييديولوجيا يف عامل الغد اإلتلعبه  أنخيتلف عنا الن هناك دورا مهما جيب  فاألمر

وجعلها تتثبت يف  اإلسالميةالعربية  ألمةاوالنهضة العربية، وما حققه هذا املشروع من طموحاته يف استنهاض 

  2.ومقاومته األوريبمواقع دفاعية صلبة من ماضينا دف مواجهة حتديات الغزو 

لفكر ما مكون من مادة معرفية واحدة، وجهاز تفكريي  اإليديولوجي، جيدد اال "حممد عابد اجلابري" فنجد

يف  اإليديولوجيةفهو الوظيفة  اإليديولوجياملضمون  أماومنهجه،  وأسسهوتصوراته  مبفاهيمهواحد 

 أناملعطاة هلذه املادة املصرفية من قبل صاحب الفكر، فيعترب اجلابري جتماعي والسياسياملعطاة هلذه املادة اإلإطارها

  .النمو املعريف ال يرتبط بتطوراتمع

له من خالل مشروع نقد العقل العريب، بل من خالل  تأيتكل الوجاهة مل يكتسبها ومل   أنزعم اجلابري وقد

هل متكن "بالتساؤلويبدأيف اخلطاب العريب املعاصر، ومقدمات تتناول الرتاث، حتليالا ونقده لالجتاهات املعاصرة 

  3"قع ما عاشوه منذ مائة عام يف احللم؟العرب من حتقيق ضتهم؟ هل يعيشون اليوم يف وا

فيجيب - املساءلة أوا العقل، بعد ذلك يتساءل يف الشيء الذي ال تتوجه له املراجعة ومن هنا يشرع يف نقد هذ

ومن هنا يشرع يف ) العقل العريب ذاته(اليت ا يقرا العريب وحيلم ويفكر وحياكم انه أواآلالتامللكة  أوهو تلك القوة 

  ".وفحصه من كافة وجوهه والفلسفينقد هذا العقل وينتقل ملراجعة اخلطاب النهضوي فالسياسي القومي 

                                                           

  .175ا���ر ا��ر�� ا�	���ر، ص  إ������ت	�	د ��د ا����ري، ): 1(
  .179ا�	�در ���$، ص ): 2(
  .10- 08اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر، ص، ص، حممد عابد ): 3(
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التفكري ضده والوقوف على  هوإمناليست تفكري معه، وتبين دعاوي'' ياجلابر ''مدار النظر وحمك العمل يف حماورة إن

  .موطن يف القصور وحدود النقد ودوائر الالمعقول يف جانبه النظري ومقاربته املنهجية

تشغيل العقل  األعداءوأرادإيديولوجية  مع حرب  إىلبستمولوجيفيه اجلابري هو حتويله النقد اإل كرب خطا وقعأإن

وعدم ربط  املكون بالقطيعة النورية مع العقل املكون وتركيزه على الثقافة العاملية وغض الطرف عن اخليال والرمز

بالعقل  وإشادتهالبعد النظري للفكر بالبعد العملي وجتاهله للعقل التارخيي والوظيفة التوحيدية للعقل املكون 

والعلم والتقنية يف  اإلغريقيةمماثلة ملنزلة الفلسفة باحلضارة  اإلسالميةعتباره منزلة الفقه يف احلضارة العربية إالفقهي و 

  1.والغربية األوربيةاحلضارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .08:59م، 2011ديسمرب  01زهري اخلويالري، مقالة بعنوان دوائر النقد وحدوده يف مشروع حممد عابد اجلابري، ): 1(
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  :خالصة

الفكرية الفلسفية للفكر  أمهاألسسجندها تقوم على للمنهج عند اجلابري  األساسيةاملنطلقات  إىلنظرنا  إذا

وهذه التبعية الفكرية للغرب تزيد من حدة التوتر يف اخلطاب ...) باشالر وفوكو ودريدا(الفرنسي عند كل من

تكون قراءة واعية وسليمة من كل الشوائب مادامت هذه القراءة  أنالعريب املعاصر، وهلذا فقراءة اجلابري ال ميكن 

  .واإليديولوجيك يف التقليد الفكري يف اخلطاب العريب تتخبط هي كذل

ستقالل التارخيي ف أمام إمكانية النهوض وحتقيق اإليقذلك ال  إالأنورغم هذا الواقع للثقافة العربية املعاصرة 

 .باملمارسة النقدية املتواصلة  للذات واألخر إالوالذي ال يتم 
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  اتمةــــالخ

لقد إستطاع اجلابري إعادة قراءة الرتاث مبفاهيم جديدة تتناسب و متطلبات العصر، فهذه القراءة يعتربها اجلابري  

مبثابة السبيل األمثل لإلرتفاع بالفكر العريب إىل ما نسمية باملعاصرة، و رغم ذلك إال أن اجلابري وقع يف منزلقات 

الرتاث و املنهج الذي أختري له مشروعا مرتبكا ال يصمد أمام النقد و من أهم  فكرية جعلت مشروعه يف إستيعاب  

ما وقف وراء مشروعه، أسلفنا، تلك العقالنية األروبية اليت أمدته حبلول و بدائل ال تتواءم و طبيعة املأزق و قد 

.المي املعاصركالتخلف و التبعية الفكرية و تكوين اهلوية يف الرتاث العريب اإلس(تزيد من حدته   

.و رغم نقد اجلابري للمفهوم الباشالري للقطيعة، إال أا تبقى آلية اآلليات اليت أنتجها العقل الغريب  

باإلضافة إىل قراءة السريورة التارخيية للرتاث الفكري من خالهلا، فاحلقيقة اليت ال جدال فيها أن الرتاث العريب 

متكامال و متماسكا لكل العناصر اليت حتددها، فهو من إنتاج الذات العربية لكل ما  اإلسالمي يشكل فضاءا

حتمله من تناقضات، و بالتايل فال يصح إلغاء جانب من جوانبه على أساس التقدم و احلداثة و إننا ال نستطيع 

احلضارة تقف على قدم أن ننكر اجلانب الروحاين الذي إزدهرت به احلضارة اإلسالمية، فلن يصح أن جنعل هذه 

واحدة و اليت تتمثل يف العقالنية و نستأصل قدمها األخرى و تتمثل يف الروحانية، و لذلك جنعل منها حضارة 

عرجاء و نصدر عليها حكما بالعجز، فاجلابري بدال من أن يعقلن الرتاث حبث فيما يتناسبستيعاب الرتاث العريب 

حىت يعطيها مشروعيتها يف إستيعاب الرتاث العريب اإلسالمي، حبكم  مع منطلقات منهجية إستعارها من الغرب 

إحتوائه على مثل هذه العناصر من قطيعة إبستيمولوجية و عقالنية متقدمة و غريها و هذه من املآخذ اليت مت 

.التحفظ عليها يف فكر اجلابري  

يف جتاوزه " إبن رشد"طيعة عند  فاجلابري وضح مفهوم القطيعة حتت غطاء إديولوجي إنطالقا من دراسته للق

للفلسفة املشرقية و حتت هذا الغطاء الذي وضحه اجلابري ختتفي إمكانية احلوار بني املشرق و املغرب ومنه 

نتساءل إذا كان الرتاث العريب اإلسالمي ميثل الذات العربية و هويتها فبأي معىن تكون قراءة هذا الرتاث عند 

.ه؟مع العلم أن هذا النوع من اإلغرتاب يسلب الذات العربية فعاليتهااجلابري بعيون غربية يف رأي  

و بالنظر إىل املنطلقات األساسية اليت إعتمدها اجلابري يف قراءته للرتاث العريب، و اليت تتمثل يف أهم األسس 

ة التوتر يف و إن هذه التبعية الفكرية للغرب تزيد من حد )باشالر، فوكو و ديريدا(الفلسفية للفكر الفرنسي

 اخلطاب العريب املعاصر، و من خالل ذلك ال ميكن التخلص من شوائب التقليد الفكري و اإلديولوجي
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ن قراءة اجلابري للرتاث بعيدة عن معناها إلستيعاب الرتاث و رغم القراءة و على هذا األساس نستطيع القول أ

إعادة فعالية الرتاث العريب اإلسالمي، و رغم كل حماوالت املعاصرة هلذا الرتاث إال أا تبقى حمرتمة يف متكنها من 

اجلابري يف  إعطاء قراءة جديدة للفكر العريب اإلسالمي يبقى هذا الفكر و الذات العربية  مرتبطان بقيود التبعية، 

.و يبقى اخلطاب العريب املعاصر يعيش أزمة إبداعية  

ة العربية املعاصرة ال جيب أن يقف أمام إمكانية النهوض و و لكن حسب اجلابري فهذا الواقع الذي تشهده الثقاف

حتقيق اإلستقالل التارخيي و الذي ال يتم إال باملمارسة النقدية املتواصلة للذات و اآلخر إلستيعاب الرتاث و 

هج ليلية نقدية دقيقة حتدث القطيعة مع املناأبعاده، و مبنهج يتماشى مع الفكر العريب حيث يقوم على رأية حت

اليت حتفز على حقائق و خصوصيات التاريخ العريب يف مقابل أن تعطي للماضي  )...البنيوية، الظواهرية(التقليدية 

.أصالته و الذات العربية نديتها و هويتها و حضورها الفاعل يف إثراء احلضارة املعاصرة  


