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 بسم هللا الرحمــــــــــــــــن الرحٌـــــــــــــــــــــــــم

 

 

 

أهدي عملً هذا إلى اللذٌن أنارا لً دربا للمعرفة ، والدي 

 الكرٌمٌن ، و أخواتً األعزاء .
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أوال نحمد هللا تعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث ، و إلى كل 

من قدم لنا ٌد العون و المساعدة ، و نخص كل أساتذة قسم الفلسفة، 

األستاذة بن دنٌا و و األستاذ مخلوف و   خاصة األستاذ حموم

األستاذ سباعً واألستاذ بن جدٌة ، وإلى الزمبلء الذٌن وقفوا معً 

، خاصة الزمٌل دالوي عباس ، و الزمٌل مهنً  فً هذا العمل

خالد ، و الزمٌل منصر علً ، وإلى كل من علمنً حرفا منذ 

 نعومة أظافري.
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 خّطـــــــة البحــــــــــث

 *التعرٌف بشخصٌة محمد عابد الجابري.

الفصل المنهجً للدراسة: * مقدمة عــــ امة.*  

                                * اإلشكــــــالٌــــة.

                                * مفاهٌم الدراسة.

انفصــــــــــــــم األول:  ـ   انتراث و اننهضة. I  

(ـ االهتمام بالتراث.1  

(ـ النهضة العربٌة.2  

(ـ نقد الجابري للقراءات السابقة للتراث.3  

الفصــــــــــل الثــانً:   محمد عابد الجابري و التراث العربً اإلسالمً   ـ  II 

(ـ منهجٌة محمد عابد الجابري فً التعامل مع التراث.1  

(ـ مشروع الجابري.2  

(ـ تقوٌم الجابري.3  

.ـ خـــــــــــاتمـــــــــــــــة  
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الفصل المنهجً 

 للدراسة
 *مقدمـة عــامـــــة.

 * اإلشكـالٌــــــــــة.

 * مفاهٌم الدراسة.
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 *مفاهٌـــــــــم الدراســـــــــــة:

 م التراث لغة و اصطالحا: مفهو*

من ٌتؤمل الداللة المعجمٌة لكمة التراث، فسٌجدها بطبٌعة الحال مشتقة من فعل         

ورث، ومرتبطة داللٌا باإلرث والمٌراث والتركة والحسب، وما ٌتركه الرجل المٌت، 

":" ورث لسان العرب وٌخلفه ألوالده. وفً هذا اإلطار، ٌقول ابن منظور فً كتابه"

الوارث: صفة من صفات هللا عز وجل، وهو الباقً الدابم الذي ٌرث الخبلبق، وٌبقى بعد 

فنابهم، وهللا عز وجل ٌرث األرض ومن علٌها، وهو خٌر الوارثٌن. أي: ٌبقى بعد فناء 

الكل، وٌفنى من سواه، فٌرجع ما كان ملك العباد إلٌه وحده ال شرٌك له. ورثه ماله ومجده، 

نه ورثا ورثة ووراثة وإراثة. ورث فبلن أباه ٌرثه وراثة وِمٌراثا وَمٌراثا. وأورث وورثه ع

الرجل ولده ماال إٌراثا حسنا. وٌقال: ورثت فبلنا ماال أرثه ورثا وورثا إذا مات مورثك، 

فصار مٌراثه لك. وقال هللا تعالى إخبارا عن زكرٌا ودعابه إٌاه:" هب لً من لدنك ولٌا 

 (1)آل ٌعقوب". أي: ٌبقى بعدي فٌصٌر له مٌراثً.ٌرثنً وٌرث من 

  *انفكر اإلسالمي:
 

يٍ انًصطهذاخ انذضٚثح االسرؼًال فٙ ذاعٚز ْظِ األيح  اإلساليٙٚؼرثغ يصطهخ انفكغ       

 ٔ إنٗ ْظا انًؼُٗ ٚشٛغ انشٛز صانخ اتٍ ػثض انؼزٚز آل انشٛز تقٕنّ : 

 

لسان اللسان ، تهذٌب لسان العرب ، المكتب الثقافً لتحقٌق الكتب ، تحت إشراف أ. عبد أحمد علً  (ـ ابن منظور ،1

 . 729ـ  728، صص  1993،  1روت ، طمهنا ، الجزء الثانً ، دار الكتب العلمٌة ، بٌ
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ع إنٗ انظٍْ يا شاع فٙ ْظا انؼصغ يًا ٚسًٗ انفكغ ص" ... ٔ إطا طكغ انفكغ فئَّ ٚرثا

 ."كغ اإلساليٙ...انًف اإلساليٙ ٔ

ض فٙ ذاعٚز ْظِ األيح فئٌ األيح فٙ ذاعٚشٓا انطٕٚم ػغفد إَٔاػا يٍ ٚٔ ْظا اصطالح جض

تانؼهى إيا انًفسغ ٔ إيا انًذضز ٔ إيا انهغٕ٘  االسرصاصانظٍٚ ٚركهًٌٕ ٔ ٚكرثٌٕ يُٓى أْم 

إنٗ آسغ إَٔاع انؼهًاء  ... ٔ إيا انفقّٛ ٔ إيا انًؤعر أٔ األصٚة أٔ انفٛهسٕف أٔ ػانى االجرًاع

ٔ "يفكغ إساليٙ" فئَّ اصطالح ٔ انكرثح فٙ ذاعٚز األيح أيا ْظا انًصطهخ "فكغ إساليٙ" أ

 ."ٚضجض

 ة:ـــاننهضة انعربي*

ذؼغف تاسى انٛقظح انؼغتٛح، أٔ دغكح انرُٕٚغ انؼغتٛح؛ ْٙ انذانح انفكغٚح ٔاالجرًاػٛح         

، ٔايرضخ نرشًم ػٕاصى ػغتٛح أسغٖ ٔسٕعٚا انؼثًاَٛح يصغ انؼهٕٚحانرٙ ساصخ أساًسا فٙ 

ٚضغ تؼض  .انقغٌ انراسغ ػشغ، ذًاًيا كًا فٙ انًٓجغ، سالل ٔيغاكش ٔفاس، كثغضاص

، ٔٚضؼٓا تانذًهح انثَٕاتغذٛح 8971ُٓضح ػاو ذاعٚز تضء ان أنثغخ دٕعاَٙانًؤعسٍٛ أيثال 

 انذغب انؼانًٛح األٔنٗاَضالع ، نرُرٓٙ يغ 8181إنٗ سٕعٚا ػاو  صسٕل إتغاْٛى تاشاآسغٌٔ 

يًا طغأ ػهٛٓا يٍ ذقٓقغ، ٔقّضيد  انهغح انؼغتٛحل . أفضد انُٓضح إنٗ إػاصج اَرشا8781ػاو 

أصتًا ػغتًٛا يؼاصًغا نهًغج األٔنٗ يُظ قغٌٔ، ٔػثغ انجًؼٛاخ انسٛاسٛح تؼثد انُٓضح يشاػغ 

يجضًصا، كًا َاقشد قضاٚا انٕٓٚح نهثالص انؼغتٛح انًشرهفح ٔػالقرٓا تانغاتطح  انٕٓٚح انؼغتٛح

 انؼثًاَٛح.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 راق: ــ*االستش

إن مفهوم   "orientalismٌعرفه البعض : "علم الشرق ، أو علم العالم الشرقً"     

االستشراق بؤنه ذلك التٌار الفكري الذي تمثل فً الدراسات المختلفة عن الشرق اإلسبلمً 

و التً شملت حضارته و أدٌانه و آدابه ، و أحٌانا ٌقصد به : "أسلوب للتفكٌر ٌرتكز على 

و العرقً و األٌدٌولوجً بٌن الشرق و لغاته و ثقافته و الغرب" ، و ٌراد التمٌٌز المعرفً 

به أٌضا : " ذلك العلم الذي تناول المجتمعات الشرقٌة بالدراسة و التحلٌل من قبل علماء 

 (1الغرب".)

 ة:ــ*البنٌوٌ   

اشتق لفظ البنٌوٌة من البنٌة إذ تقول: كل ظاهرة، إنسانٌة كانت أم أدبٌة، تشكل بنٌة،          

ولدراسة هذه البنٌة ٌجب علٌنا أن نحللها )أو نفككها( إلى عناصرها المإلفة منها، بدون أن 

منهج فكري وأداة للتحلٌل، تقوم على فكرة ، و هً .ننظر إلى أٌة عوامل خارجٌة عنها

مجموع المنتظم. اهتمت بجمٌع نواحً المعرفة اإلنسانٌة، وإن كانت قد اشتهرت الكلٌة أو ال

، إال أنها برزت فً ثبلث مجاالت : أوال فً مجال اللغة  فً مجال علم اللغة والنقد األدبً

على ٌد "دي سوسٌر" الذي ٌعد الرابد األول للبنٌوٌة اللغوٌة. ثانٌا فً مجال علم اإلجتماع 

ً شتراوس" ، و"لوي التوسٌر" . و أخٌرا فً مجال علم النفس على ٌد على ٌد "كلود لٌف

 "جاك الكان" و "مٌشال فوكو".

 

 

 .20ص 2002، دار المدار اإلسبلمً ، بٌروت  1: ساسً سالم الحاج ، نقد الخطاب االستشراقً ، ج1
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 ج:ـــالمنه *

[، 48المابدة: ]﴾  ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجالُِكلٍّ َجَعْلَنا  ﴿ :ال تعالى فً محكم كتابه العزٌزق      

(: "لم ٌمت رسول هللا 21: 2004وورد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قوله )مرعً، 

كلمة المنهاج والطرٌق الناهج تعنً  صلى هللا علٌه وسلم حتى ترككم على طرٌق ناهجة"،إن

الطرٌق الواضح، وٌعزز هذا المعنى ما جاء فً المعجم الوسٌط: أن أصل كلمة المنهج هو 

ْهج نهج،  -وٌقال: نهج فبلن األمر نهًجا؛ أي: أبانه وأوضحه، ونهج الطرٌق: سلكه، والنَّ

ورد: أنهج الطرٌق: : سلك الطرٌق الواضح،أما ابن منظور فً لسانه فقد أ-بسكون الهاء 

هو النهج  -بفتح المٌم وكسرها -وضح واستبان، وصار نهًجا واضًحا بًٌنا،والمنهج عنده

 .والمنهاج؛ أي: الطرٌق الواضح والمستقٌم

، التً تعود إلى أصل التٌنً، Curriculum وتقابل كلمة المنهج فً اللغة اإلنجلٌزٌة كلمة

: هً المسار الذي ٌسلكه اإلنسان لتحقٌق ، التً تعنً مضمار السباق؛ أيCurrere هو

 .هدف ما
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 عـــــــــــــامة: مقدمـــــــــــــــــــة

منذ أواخر القرن التاسع عشر و بداٌة القرن العشرٌن صار التراث مبحثا مركزٌا      

تهافت حوله مقاالت المفكرٌن العرب الحدٌثٌن و المعاصرٌن إلى ٌومنا هذا ففصلوا فٌه 

مفهوما و اصطبلحا ، و كذا رصد قضاٌاه الفكرٌة و المنهجٌة ، و هذا ٌظهر فً شكل جلً 

 رٌة.فً مختلف الحقول الفك

إن التراث العربً اإلسبلمً أهمٌته كبٌرة تبدو أنها المنطق لبناء ثقافة عربٌة حدٌثة و     

معاصرة ذات نور فكري و عقلً ، بل و له أهمٌة فً الحفاظ على الهوٌة و الذات العربٌة 

و ذلك بتشٌٌد حداثة عقبلنٌة متنورة ال تتخطى أصالتها و تساٌر فً نفس الوقت المرحلة 

 صرة.المعا

و ٌبدو أن ذلك ال ٌكون إال بالعودة إلى التراث العربً اإلسبلمً ، لغربلته من جدٌد و        

اإلٌجابٌة لمواجهة االستعمار  نقد مواقفه فهما و تفسٌرا بغٌة استكشاف المواقف األدٌولوجٌا

من جهة و محاربة التخلف من جهة ثانٌة ، و تفوٌض النزعة المركزٌة األوروبٌة من جهة 

 ثالثة.

من المعلوم أن اإلنسان و ال سٌما العربً منه ال ٌمكن أن ٌعٌش بدون تراثه و ذاكرته و      

المكانً و استشعر النقص و ثقافته و فنونه و حضارته ، و إال أحس باالغتراب الذاتً و 

االنفصام و العزلة ، و استرخص نفسه ازدراء و احتقارا ، و ٌعلم الكل أن اإلنسان المسلم 

قد عرف تراثا زاخرا باإلنجازات الهابلة فً شتى المٌادٌن و المجاالت ، و صار ٌضرب به 

و السبب فً هذا المثل فً التقوى و العطاء و العلم و اإلنجاز و االختراع و االبتكار ، 
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االزدهار الثقافً هو التمسك بالشرع الربانً قرآنا و سنة ، و اهتداء بطرٌقة األسبلف إلى 

غاٌة العصور الوسطى و بالضبط إبان فترة الدولة العباسٌة ، بٌد أن المسلمٌن سرعان ما 

راء أمام تقهقروا و انحطوا بسبب انشغالهم بهموم الدنٌا و ترك اآلخرة ، فانهزموا هزٌمة نك

 المغول ، فتضعضعوا انكسار و تخلفا.

و لم ٌستٌقظوا من سباتهم إال مع دوي المدافع الغرب لٌجدوا أنفسهم منبهرٌن بتقنٌات      

الحداثة الغربٌة ، فبدأ المفكرون و العلماء و المصلحون و المبدعون ٌطرحون سإاال مهما 

ماذا تقدم الغرب و تؤخر المسلمون؟ ، و و جوهرٌا أسال الكثٌر من الحبر إلى ٌومنا هذا ، ل

لئلجابة عن هذا السإال طرحت إجابات عدٌدة من خبلل رإوس مختلفة و متباٌنة و 

منظورات و مناهج متعددة و إشكالٌة األصالة و المعاصرة ، و جدلٌة األنا و اآلخرة ، و 

إشكالٌة التفاوت  إشكالٌة التقدم و التخلف .... بل طرحت فً المجال السٌاسً و االقتصادي

 بٌن دول الشمال و دول الجنوب و تبعٌة دول المحٌط لدول المركز.

عبلوة على ذلك فقد خصص الفكر العربً المعاصر منذ القرن التاسع عشر و بداٌات       

القرن العشرٌن و ال سٌما الفلسفً جل نقاشه عن هذه اإلشكالٌات العوٌصة ، لتبٌان الطرابق 

مع الغرب من جهة و مع الموروث العربً اإلسبلمً العالمً و اإلنسانً  التً سٌتعامل بها

من جهة أخرى ن و لقد امتد هذا النقاش إلى اإلبداع األدبً و الفنً ، و فً هذا الصدد برز 

الكثٌر من المفكرٌن الذٌن عملوا على اإلجابة على هذه التساإالت مثل: أركون ، حسن 

الذي سنخّصه بالقراءة  الجابريزكً نجٌب محمود ، و  حنفً ، علً حرب ، فإاد زكرٌا ،

أكثر من غٌره ، بما أنه سٌكون هو من سنسلط علٌه ضوء الدراسة ، فً هذا الموضوع ، 

حٌث سعى الجابري  إلى الكشف عن جذور التراث العربً اإلسبلمً عبر الحفر فً طبقاته 
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راث ، وحاول اعتمادا على المنهج المتراكمة ، و عن آلٌة اشتغال العقل الذي أنتج هذا الت

النقدي ، تحدٌد مواضع الخلل فً التعاطً مع هذا التراث ، و تبٌان مكامن القوة و اإلبداع 

فٌه ، مع األخذ بعٌن االعتبار الفارق الزمنً بٌن الماضً و الحاضر ، كما قال: "ٌجب أن 

 نتحول من كابنات تراثٌة إلى كابنات لها تراث".

بكل هذا فً بحثنا المتواضع ارتؤٌنا تقسٌم بحثنا إلى فصلٌن و هما على النحو و لئللمام     

 التالً:

فقد تناولنا فً الفصل األول فً الحدٌث عن التراث و النهضة و الذي قسمناه إلى ثبلث    

مباحث ، فاألول منها كان بعنوان "اإلهتمام بالتراث" ، و فٌه حاولنا تبٌان كٌفٌة تعامل 

افة العربٌة الراهنة مع التراث العربً اإلسبلمً. أما المبحث الثانً فكان بعنوان الساحة الثق

"النهضة العربٌة" ، و فٌه حاولنا تبٌان مرحلتها و األهداف التً قامت من أجلها ، و 

المبحث الثالث فً هذا الفصل كان بعنوان :"نقد الجابري للقراءات السابقة للتراث" ، و فٌه 

ات مختلفة  و الطرابق الربٌسٌة التً تعامل بها المفكرون العرب مع حاولنا عرض قراء

التراث ، هذا عن الفصل األول ، أما الفصل الثانً الذي كان معنونا بـ:"منهجٌة عابد 

الجابري و التراث العربً اإلسبلمً" أٌضا قسمناه إلى ثبلث مباحث ، فاألول منه كان 

لتراث" ، و فً هذا حاولنا الدخول فً غمار بحثنا ، "منهجٌة عابد الجابري فً التعامل مع ا

أما المبحث الثانً فكان : "مشروع الجابري" و فٌه حاولنا عرض مشروعه الثقافً ، و فً 

األخٌر انتهٌنا ب"تقوٌم الجابري" و هذا لٌس نحن من لنا قوة المعرفة لتقوٌم مفكر مثل 

 المتحادمٌن فً سجاالت كثٌرة معه.الجابري ، و لكن هذا ما وجدناه فً القاربٌن له و 
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 إشكالٌات البحث:      

ما هً مناهج محمد عابد الجابري فً دراسة التراث؟ ، كٌف تعامل محمد عابد          

 الجابري مع التراث؟

و ما هً مرجعٌات المنهجٌة و الفلسفٌة لمشروع الجابري فً نقده للتراث؟ ، و ما          

 هً القٌمة التً أوالها الجابري للتراث؟ ، و فٌما وظفه؟

و مواكبة مع طبٌعة الموضوع انتهجنا لفك عقد هذه اإلشكالٌة و اإلجابة على األسبلة         

ارٌخً و ذلك بتتبع كرونوجٌات التراث فً مفهومه     المطروحة ، أوال انتهجنا المنهج الت

و القراءات المختلفة له ، و حاولنا عرض نظرٌات عامة حوله و كذا الطرابق التً ُدرس 

بها ، ثم عكفنا على تحلٌل منهجٌة محمد عابد الجابري فً دراسته للتراث ، و كذلك المعالم 

للموضوع هً مٌلنا الشخصً نحو عنوان  العامة إلشكالٌة بحثنا. أما عن أسباب اختٌارنا

البحث و الدراسات الفلسفٌة للتراث ، و من المعلوم أن اإلنسان و ال سٌما العربً منه ال 

ٌمكن أن ٌعٌش بدون تراثه و ذاكرته و ثقافته و حضارته إالّ و أحس باالغتراب فلذلك إن 

ء ثقافة عربٌة حدٌثة و للتراث العربً اإلسبلمً أهمٌة كبٌرة تبدو أنها المنطلق لبنا

 معاصرة.

أما بالنسبة للصعوبات التً واجهتنا من حٌث المنهج و المعرفة تقف وراء كل تعامل        

مع التراث ألنه ٌوجد جزء كبٌر منه كما نعلم جمٌعا تراث مقدس ، و هنا كثٌرا ما تتعارض 

ٌن تراثنا و األخذ من األهداف من النهضة و خاصة العقول التً كانت تدعوا إلى التوفٌق ب

 فكر غربنا ، و هنا كثٌرا ما وقفت اإلجابات أمام قوة اإلله.  
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 االهتمـــــــــــام بالتـــــــــراث:

القضاء علٌه كقوة فعالة فً بناء  واجه التراث العربً اإلسبلمً حملة ضاربة استهدفت     

 الفكر العربً اإلسبلمً و بوصفه ممثبل للجذور الممتدة لفكرنا الحاضر.

و الواقع أن المقارنة قد جرت فً هذا المجال أن التراث اإلغرٌقً المرتبط باللغة      

لحدٌثة ، فقد البلتٌنٌة قد انتهى و توقف بعد تحول هذه اللغة التارٌخٌة إلى اللغات األوروبٌة ا

مضت الدعوة إلى إجراء المشابهة حٌث ال مجال للمقاربة بالتراث اإلغرٌقً الذي انفصل 

مٌبلدي حتى بدأت النهضة فً  4عن الفكر الغربً منذ سقوط الدولة الرومانٌة فً القرن 

 مٌبلدي. 55القرن 

با كبٌرا منه إلى الفكر و من هنا لم ٌكن هذا الفكر الٌونانً الرومانً إال تراثا انتقل جان     

العربً اإلسبلمً ، ثم أعٌد إلى الغرب عن طرٌق الحروب الصلٌبٌة أو األندلس أو 

 (.5القسطنطٌنٌة مضافا إلٌه ما حققه الفكر العربً اإلسبلمً من تطور و إضافات و إبداع)

فكر فهنا ٌمكن حقا أن ٌقال أن هذا الفكر الٌونانً و الرومانً هو تراث بالنسبة لل    

الغربً، فقد انقطع عنه ألف عام و تغٌر فً لغته و مضمونه ، فإذا جاء الغرب فاتخذه فرشا 

لفكره الحدٌث فإن كلمة "تراث" تكون صحٌحة حتما ، أما بالنسبة للفكر العربً اإلسبلمً 

 فاألمر ٌختلف تماما.

 

 .574ـ ص(ـ أنور الجندي، معالم الفكر العربً المعاصر ، مطبعة الرسالة ـ د.ف 5
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ذلك أن جذور الفكر العربً اإلسبلمً ما تزال حٌة ممتدة متطورة فً مجال الدٌن و    

اللغة ، التارٌخ ، الثقافة ، التشرٌع ، األدب. بهذه الجذور الممتدة و الحركة ال ٌمكن أن 

 توصف أنها "تراث" على نفس مفهوم التراث الٌونانً الرومانً بالنسبة للحضارة الغربٌة.

أكبر مدعاة للنقص بقاء اللغة العربٌة قابمة ، و هً أم جذور الفكر و حاملته، فبل تزال     

اللغة العربٌة التً كتب بها الفكر العربً اإلسبلمً قبل ألف عام و أربعمابة عام حٌة نابضة 

 (. 5بالحٌاة ، متطورة مع الزمن ، خصبة قادرة على تقبل المصطلحات الحدٌثة)

ما تزال قابمة كالدعابم و األعمدة الضخمة تحمل البناء و تمتص من  و هً جذور    

مختلف الثقافات الفارٌسٌة ، الهندٌة ، الٌونانٌة ، الرومانٌة ، الغربٌة ، دون أن تهدم 

 (.2دعابمها)

ـ ٌعد التراث و الحداثة من أهم المفاهٌم التً انشغل بها الفكر العربً الحدٌث و      

و بداٌات القرن العشرٌن ، و ما ٌزال النقاش حول التراث  59القرن  المعاصر منذ أواخر

 (.3مستمرا إلى ٌومنا هذا )

اختلفت النظرٌات و األراء لدى المفكرٌن و الباحثٌن حول طرٌقة معالجتهم و فهمهم      

 لهذه القضٌة ، إال أن ثبلث نظرٌات عامة حول التراث : 

 

 . 575(ـ أنور الجندي ، مرجع سابق ص5

 . 576(ـ المرجع نفسه ص2

 .526ص  .2007(ـ بلقٌز عبد اإلله ، العرب و الحداثة فً مقاالت الحداثٌن ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت 3
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للتراث و التً سمٌت باالتجاه "السلفً"، و هً تقوم على إحٌاء  النظرة التقدٌسٌةمنها 

ترفض  تغرٌبً لٌبرالًالماضً و بعثه من جدٌد ، أما النظرة الثانٌة فهً ذات طابع 

تقوم على الجمع بٌن إٌجابٌات العودة توافقٌة الرجوع إلى التراث ، بٌنما هناك نظرة ثالثة 

 (.5لغرب)إلى الماضً و إٌجابٌات االنفتاح على ا

اختلفت آراء المفكرٌن و الباحثٌن فً طرٌقة معالجتهم و فهمهم لقضٌة التراث ، و هذا      

ٌعود إلى العامل اإلٌدٌولوجً الذي كان له الدور المركزي و األساسً فً فهم الجابري 

، لمنهجٌة و جدلٌة التراث و الحداثة ، فقد انطلق الجابري من الحداثة الغربٌة لنقد التراث 

 أي أنه كان ٌدعوا إلى تحدٌث التراث لٌكون مواكبا للنهوض و التطور الغربً.

عّد الجابري التراث كل ما خلفه الماضً ، لكنه بقً حٌا فً الحاضر فً موضع آخر      

عّرفه بؤنه كل ما هو حاضر فٌنا أو معنا من الماضً ، ماضٌنا نحن أم ماضً غٌرنا، 

 اشترط الجابري الحضور و التؤثٌر و الفاعلة فً التراث.( ، ف2القرٌب منه أو البعٌد )

 

 

 

 

 . 5996(ـ محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، دراسات و مناقشات ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت 5

 . 2004،  54الحداثة فً الفكر العربً المعاصر ، جرٌدة المستقبل ، ص (ـ شعبلن عبد الوهاب ، خطاب2
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إن الساحة الثقافٌة العربٌة الراهنة التً ٌتكون فٌها العقل العربً المعاصر ساحة         

غربٌة حقا ، إن القضاٌا الفكرٌة السٌاسٌة و الفلسفٌة و الدٌنٌة التً تطرح فٌها لبلستهبلك و 

"النقاش" قضاٌا غٌر معاصرة لنا ، إنها إما قضاٌا فكر الماضً تجتر اجترارا من طرف 

من المتعلمٌن و الفقهاء و العلماء و األدباء ، أولبك الذٌن ٌعٌشون مغتربٌن  قسم كبٌر

بعقولهم فً الماضً محكومٌن بكل سلطاته الظاهرة منها و الخفٌة ، السٌاسٌة و اإلدٌولوجٌة 

"و هل للماضً سلطات غٌر هذه؟" ، و إما قضاٌا الغرب تجتر هً األخرى اجترارا بعد 

جت من دٌارها و أصبحت مشردة و أحٌانا لقٌطة تفتقر إلى أن قطعت من أصولها و أخر

 (.5الكل الذي ٌعطٌها ، ولٌس هذا الكل شًء آخر غٌر تراث الغرب نفسه..... )

و من هنا كانت الساحة الثقافٌة العربٌة الراهنة ساحة فكر مغترب ، ٌجتر قضاٌا         

و ٌمنح القدرة على النماء ، فلماذا ال  غٌر قابلة للهضم و ال للتمثل و ال للتحول إلى دم ٌغذي

نملا ساحتنا الثقافٌة بقضاٌا من تراثنا لها عبلقة مباشرة باهتمامات شعوبنا؟ ، اهتمامات 

النخبة و الشباب و الجماهٌر ، قضاٌا اللغة و تجدٌدها ، و قضاٌا الشرٌعة و شروط التجدٌد 

واع األغبلل الملسقة بها الفكرٌة و فٌها و إمكانٌات تطبٌقها و تطوٌرها ، و العقٌدة و أن

السٌاسٌة ، أضف إلى ذلك قضاٌا التارٌخ و األدب و الفلسفة التً ٌزخر بها تراثنا ، فقد 

 ٌقول البعض : هذه قضاٌا مٌتة تنتمً إلى زمن ثقافً قد انقضى ... إلى العصور الوسطى.

 

 

 . 572ص . 2050،  50لوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط(ـ محمد عابد الجابري ، بنٌة العقل العربً ، مركز دراسات ا5
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و نحن ال نحتاج أن نذكر هإالء باكتساح التٌارات الرجعٌة و االغترابٌة المستلبة        

لساحتنا الثقافٌة ، ال نحتاج إلى لفت نظرهم إلى النهاٌات السعٌدة التً تنتهً بها األفبلم 

بما ٌلبً الرغبات و بصورة ال ٌراعً فٌها ال العربٌة ، حٌث تنحل المشاكل فً نهاٌة الفٌلم 

ن فً األشٌاء و ال طبابع العمران" ، و إنما ٌؤتً الحل سحرٌا  ٌْ "النظام و الترتٌب اللذ

ٌتخطى كل شروط الحٌاة و مقتضٌات المنطق بل و كل التوقعات ... ال نحتاج إلى القول 

أشبه بهذه األفبلم ألنها تخضع  أٌضا بؤن السٌاسة العربٌة سٌاسة أفراد و أحزاب و حكام هً

 لنفس المنطق الذي ٌحكمها...

ال نحتاج إلى تذكٌر لمثل هذه الوقابع الملموسة التً نعٌشها كل ٌوم فقابمتها طوٌلة        

عرٌضة و إنما نكتفً بطرح هذا السإال: وهل دفّنا األموات؟ ، و هل غٌرنا مجرى 

 (.5الزمن؟)

اتمة كتابه "بنٌة العقل العربً" الذهاب إلى أكثر من بدأ و لقد أقر الجابري فً خ       

النظر فً كٌان العقل العربً و آلٌته ، و قد قام فً هذا المجال بما استطاع القٌام به ، رابده 

هو فتح أكثر ما ٌمكن من النوافذ ، و اقتراح أكثر ما ٌمكن من الموضوعات للبحث و 

سإال المزٌف و الرابج ، و الذي ٌطرح فً صٌغة : المناقشة ، و قد أراد أن ٌتجاوز ذلك ال

 "ماذا نؤخذ من التراث ؟ و ماذا نترك؟".

 

 . 573(ـ محمد عابد الجابري ، مرجع سابق. ص 5
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إن المسؤلة التً وضحها هً أن المشكل المطروح و الذي ٌجب أن ٌطرح بجد ، لٌس        

كٌف ٌنبغً أن نفهم ؟ و من أٌن ٌجب أن نبدأ من أجل  ماذا نؤخذ؟ ، و ماذا نترك؟ ، بل

 (. 5التغٌٌر من أجل النهوض؟)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .573(ـ محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 5
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 مفهوم التراث فً الفكر العربً المعاصر:   

ثمة عدة رإى و منظورات متفاوتة و مختلفة و متباٌنة حول مفهوم التراث ، و ثمة        

ٌضا تصنٌفات عدٌدة قدمها المثقفون العرب أثناء تعاملهم مع التراث ، و قد برز الكثٌر من أ

الباحثٌن و الدارسٌن الذٌن ٌهتمون بالتراث مثل: حسٌن مروى ، و الطٌب التزنً ، و عبد 

هللا العروي ، و محمد عابد الجابري ، و عبد الكبٌر خطٌبً ، و غالً شكري ، و زكً 

 أدونٌس ، و ٌوسف الخال ، و حسن حنفً ، و محمد عمارة. نجٌب محمود ، و

صاحب التوجه التارٌخانً مثبل: أن ثمة نوعٌن من  عبد هللا العرويو هكذا ٌرى       

المثقفٌن : نوع مثقف سلفً ٌنظر نظرة تقلٌدٌة إلى التراث ، و مثقف انتقابً ٌختار من 

اهٌن ٌغفل الجانب التارٌخً للتطور التراث ما ٌعجبه و ٌخدم رإٌته ، لكن هاذٌن االتج

( ، سواء أكان ذلك فً الغرب أم عند العرب ، فبلبد إذن من تبنً 5الحضاري و الفكري )

المقاربة التارخٌنٌة لعقلنة موروثنا الثقافً و الحضاري و تحقٌق التقدم الهادف و البناء.    

منهم بحسب المنطق التقلٌدي  و فً هذا السٌاق ٌقول عبد هللا العروي : "الغالبٌة العظمى 

السلفً و الباقً بحسب منطق انتقابً ، إال أن االتجاهٌن ٌعمبلن على إلغاء البعد التارٌخً ، 

و لكن إذا محا المثقف التارٌخ من فكره فهل ٌمحوه من الحقٌقة الواقعة؟ ، بكل تؤكٌد ال ، إن 

عرب تماما بمقدار ما ٌشكل التارٌخ من حٌث هو بنٌة ماضٌة حاضرة ٌشكل الشرط الحالً لل

 شرط خصومهم ، 

، المإسسة العربٌة للدراسات و (ـ عبد هللا العروي ، أزمة المثقفٌن العرب ، تقلٌدٌة أم تارٌخٌة ، ترجمة دوقان قرطوط 5

 . 580، ص5978النشر ،  
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ال ٌإول إال إلى نتٌجة واحدة عدم رإٌة الواقع ، و إذا ترجمنا  و ذلك أن الفكر البلتارٌخانً

 (.5هذا بعبارات سٌاسٌة قلنا إنه ٌوطد فً جمٌع المستوٌات التبعٌة )

أن من الضروري العودة إلى الماضً  حسن حنفًالمصري ٌرى الدكتور الباحث      

ة وظٌفٌة ، و ذلك لفهم لفهمه جٌدا و استعابه بشكل متؤنً و واع ، و قراءته قراءة سٌاقٌ

حاضرنا المعاصر و تنوٌره بطرٌقة إٌجابٌة بناءة و هادفة قصد تحقٌق أصالتنا من أجل 

 السٌر به نحو التقدم و االزدهار.

و فً هذا النطاق ٌقول الدكتور حسن حنفً : "الحدٌث عن القدٌم ٌمكن رإٌة العصر     

حل طبلسمه أمكن رإٌة العصر         فٌه، و كلما أوغل الباحث فً القدٌم و فك رموزه و

و القضاء على المعوقات فً القدٌم إلى األبد ، و إبراز مواطن القوة و األصالة لتؤسٌس 

نهضتنا المعاصرة ، و لّما كان التراث ٌشٌر إلى الماضً و التجدٌد ٌشٌر إلى الحاضر فإن 

ً بالحاضر و إٌجاد قضٌة التراث و التجدٌد هً قضٌة التجانس فً الزمان و ربط الماض

(. و ٌرى حسن حنفً أٌضا أنه من الصعب الفصل بٌن ثنابٌة األصالة و 2وحدة التارٌخ" )

 المعاصرة أثناء حدٌثنا عن التراث فبٌنهما اتصال عضوي و جدلٌة مترابطة حاسمة:

 

 .585 (ـ عبد هللا العروي ، مرجع سابق ص 5

 . 57ان ، ص نلتراث القدٌم ، دار التنوٌر للطباعة و النشر ، لب(ـ حسن حنفً ، التراث و التجدٌد ، موقف من ا2
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"إنما تعنً األصالة و المعاصرة وحدة باطنٌة عضوٌة بٌنهما ، بحٌث تتحقق وحدة شخصٌة 

 (.5فً حٌاة الفرد و المجتمعات" )

ضمن منظور التارٌخ الجدلً إلى القول بجدلٌة  عباس الجراريو ٌذهب الدكتور       

الماضً و الحاضر و المستقبل و ترابط هذه األزمنة فً بوثقة واحدة لفهم ذواتنا ، و فهم 

حقٌقة اآلخر و فهم الطرٌقة التً نتعامل بها مع التراث: "إن االرتباط الوثٌق بٌن الماضً و 

لماضً منعكسا على الحاضر مإثر فً الحاضر و المستقبل فً عبلقة جدلٌة حتمٌة تجعل ا

 (.2المستقبل ، و تجعل بذلك حركة التارٌخ حركة محلٌة ال تتجزأ" )

ٌنظر إلى توظٌف التراث توظٌفا سٌكولوجٌا ، وذلك باعتباره مإشرا  علً زٌعور:      

حقٌقٌا للدفء الذاتً و منبعا لبلستقرار و التوازن النفسً ، و وسٌلة لتحقٌق الشعور 

تماء الحضاري و الثقافً و توفٌر الراحة النفسٌة أثناء التعامل مع اآلخر فٌقول: باالن

"التشكٌك بقٌمة الموروث الحضاري عملٌة تزعزع الثقة بالنفس و بالنص ، ألنها تخل 

بالتوازن بٌن األنا و حقلها الحضاري الذي ٌعطً لئلنسان عمقا و قٌمة و شعورا باالنتماء ، 

 (.3الطمبنان ، أي القدرة على االستمرار و التكٌف" )و من ثمة باألمن و ا

 . 533ص السنة الرابعة ،  5985ٌولٌو  29(ـ مجلة المستقبل العربً ، لبنان ، العدد 5

 . 57ـ56ص ، (ـ عّباس الجّراري ، الثقافة فً معترك التغٌٌر ، دار النشر المغربٌة ، الدار البٌضاء 2

 15، ص 5، التحلٌل النفسً للذات العربٌة و أنماطها السلوكٌة و األسطورٌة ، دار الطلٌعة ، بٌروت ، لبنان ، ط (ـ علً زٌعور3 .
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فً معظم كتاباته و ال سٌما فً كتابه " الثابت و المتحول" ، أن التعامل  أدونٌس ٌرى    

و غربلته  الحقٌقً مع التراث العربً اإلسبلمً ٌنبغً أن ٌقوم على خلخلة هذا التراث

غربلة جٌدة و ذلك فً ضوء مناهج حدٌثة و معاصرة عن طرٌق قراءة واعٌة و عمٌقة 

قابمة على التفكٌك و التركٌب و البحث عن نقط التحول و التغٌر و المغامرة الحداثٌة فً 

هذا الموروث اإلنسانً ، مع إبعاد كل ما ٌمت بصلة إلى الدٌن و المقدس الثابت القٌمً و 

، و ٌعنً هذا أن أدونٌس ٌدعو إلى قراءة للتراث قابمة غلى التغٌٌر و التطوٌر ، األخبلقً 

و إن كانت هذه القراءة الحدٌثة غٌر موضوعٌة إلى حد ما لكونها خاضعة لمشرح التغرٌب 

و االستبلب و الهدم ، و تنطلق من مرجعٌة تفكٌكٌة أجنبٌة ال تعترف بالدٌن و القٌم و 

 (.5األخبلق و األعراف)

 

 

 

 

 

 

 

 9، ط 2006(ـ أدونٌس ، الثابت و المتحول ، دار الساقً ، بٌروت ، لبنان ، 5
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 النهضـــــة العربٌـــــــــــة:

إن سإال النهضة العربٌة ٌمثل تلك الٌقظة التً جعلت العرب ٌمٌزون بٌن مرحلتٌن        

مرحلة الوهم و العٌش فً األمجاد ، و مرحلة الخروج منها ، لكن  مهمتٌن فً تارٌخهم :

 كٌف؟

، لماذا تخلف المسلمون و تقدم غٌرهم؟ ، هو العجلة  شكٌب أرسالنإن سإال األمٌر       

األولى التً دار حولها الفكر العربً المعاصر ، لٌنتج ما رآه العرب ، "النهضة العربٌة" ، 

فكري و اجتماعً التً سادت أساسا مصر العلوٌة و سورٌا و هً حركة التنوٌر عربً و 

، ٌضع بعض المإرخٌن أمثال  59العثمانٌة و امتدت لباقً العواصم العربٌة خبلل القرن 

بالحملة البونابارتٌة ، و ٌضعها آخرون بدخول  5798ألبرت حورانً تارٌخ بدء النهضة 

 (.5) 5954المٌة األولى لتنتهً مع اندالع الحرب الع 5832إبراهٌم باشا عام 

أفضت إلى انتشال اللغة العربٌة بما طرأ علٌها من تقهقر ، و قدمت أدبا عربٌا معاصرا      

للمرة األولى منذ قرون الذي أٌقض مشاعر الهوٌة العربٌة مجددا ، و احتدم النقاش حول 

 قضاٌا الهوٌة تؤثرا بفبلسفة التنوٌر األوروبً.

عاصر مجال واسع خصب رحب ، موصول بالحٌاة و الدٌن و إن الفكر العربً الم    

 التراث و التارٌخ و اللغة ، و بدأ االهتمام به بنهاٌة عهد االستعمار.

 

 .3،ص 5، ط 2009(ـ عبد الرحمان الرافعً ، عصر محمد علً ، دار المعارف مصر ، 5
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عرٌب و من ٌدعو و من هنا ظهرت عشرات األسبلة مختلفة الطرح بٌن من ٌدعو إلى الت    

إلى التغرٌب ، و من إلى الترهٌب فً الغرب ، و من ٌدعو إلى الترغٌب فٌه ، من تمادى 

 فً فهم الذات العربٌة ، و من تمادى فً جلدها و من وصل به إلى نكرانها.

و غاٌة ما ٌمكن أن ٌقال أن المرحلة التً تمثل سنوات ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ، و     

دعوة القومٌة العربٌة قد أتاحت فرصة واسعة لدراسة المرحلة التً عاشها العالم  اندالع

 العربً فً مرحلتٌن مر بها الفكر العربً اإلسبلمً فً العصر األخٌر.

عام تقرٌبا  300تقرٌبا و هً 5830إلى حوالً  5557ـ المرحلة األولى : الفترة من       

ً و قد كانت هذه المرحلة ضعف عام للفكر العربً من حكم السلطة العثمانٌة للعالم العرب

 اإلسبلمً ثم كانت هذه ، 

ـ المرحلة الثانٌة : التً ٌمكن أن تسمى مرحلة االحتبلل العسكري و السٌاسً للعالم      

( ، و التً برزت خبللها أصوات جرٌبة و قوٌة من دعاة اإلصبلح 5952ـ  5830العربً )

و التجدٌد فً مجال اللغة و األدب و الدٌن و االجتماع و التارٌخ ، هذه المرحلة ٌمكن أن 

حلة فجر الٌقظة ، فقد قاوم هإالء المصلحون قوى ضخمة من النفوذ ٌطلق علٌها مر

 (. 5األجنبً و التبشٌر و التغرٌب و الغزو السٌاسً و االجتماعً و الفكري)

 

 

 .98أنور الجندي ـ معالم الفكر العربً المعاصر ، مرجع سابق ص (ـ 5
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 نقد الجابري للقراءات السابقة للتراث:

 *قراءات مختلفة للتراث:

 تعددت قراءات للتراث العربً اإلسبلمً منها:     

"علماء السلف ، خرٌجً الجوامع اإلسبلمٌة )األزهر ، الزٌتونة ،  قراءة تراثٌة تقلٌدٌة:ـ 

 جامع القروٌن(".

 المستشرقٌن الغربٌٌن و المفكرٌن العرب التابعٌن لهم رإٌة و منهجا. قراءة استشراقٌة:ـ 

  العروي.عبد هللاانٌة: قراءة تارٌخـ 

 محمد مفتاح ، عبد الفتاح كلٌطو ... ـ قراءة سٌمٌائٌة :

 عبد الكبٌر خطٌبً ، عبد الفتاح الغدامً. ـ قراءة تفكٌكٌة :

 ناصر أبو زٌد ، مصطفى ناصف. ـ قراءة تأوٌلٌة :

 محمد عابد الجابري و إدرٌس بلملٌح. وٌة تكوٌنٌة :ٌـ قراءة بن

لمنهجٌة التً تعاملت مع التراث العربً اإلسبلمً فإننا تعددت القراءات و المقاربات ا    

نجد كل قراءة لها إٌجابٌاتها و لها سلبٌاتها من ناحٌة أخرى ، و كل قراءة نلتمس فٌها بعدا 

 إٌدٌولوجٌا ، و ربما لها مقصد خاص ، و مرجعٌة ما.
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 و على أي حال فهناك ثبلث نظرٌات عامة حول التراث:  نظرٌات عامة حول التراث:

" و تسمى الرإٌة السلفٌة القابمة على إحٌاء الماضً و بعثه  نظرٌة تقدٌسٌة للتراث:*      

 من جدٌد تمجٌدا و تنوٌها و إشادة".

: مغالٌة ترفض الرجوع إلى التراث كما ٌتضح ذلك جلٌا عن نظرٌة تغرٌبٌة لٌبرالٌة*     

لموسى الذي قال : "إن أسوأ ما أخشاه أن ننتصر على المستعمرٌن و نطردهم ، و سبلمة ا

ننتصر على المستغلٌن و نخضعهم ، ثم نعجز أن نهزم القرون الوسطى فً حٌاتنا و نعود 

 (5إلى دعوة: عودوا إلى القدماء")

نفتاح على تجمع بٌن إٌجابٌات العودة إلى الماضً و إٌجابٌات اال نظرٌة توفٌقٌةو هناك     

 الغرب ، و ٌمثل هذا الموقف أغلب المثقفٌن العرب األكادمٌٌن المعاصرٌن.

 طرائق التعامل مع التراث:

ثمة ثبلث طرابق ربٌسٌة فً التعامل مع التراث العربً اإلسبلمً ، و بالتالً تتخذ هذه     

 الطرابق حسب محمد عابد الجابري ثبلث صور منهجٌة:

 .الطرٌقة التقلٌدٌة –أ 

 الطرٌقة االستشراقوٌة. –ب 

 الطرٌقة الماركسٌة. –ج 

(ـ محمد عابد الجابري ، الخطاب العرب المعاصر ، المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء ، دار الطلٌعة ، بٌروت 5

 . 37، ص 5982لبنان ، ماي 
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 الطرٌقة التقلٌدٌة: -أ     

إن الطرٌقة التقلٌدٌة ترتكز على التعامل التراثً التقلٌدي مع التراث كما ٌظهر جلٌا عند      

العلماء المتخرجٌن من المعاهد األصلٌة كجامع القروٌٌن بالمغرب و األزهر بمصر ، و 

الزٌتونة بتونس ، و تسٌر هذا التعامل مع ذلك التراث بالرإٌة السلفٌة الماضوٌة و غٌاب 

لنقدٌة العلمٌة ، و فقدان النظرة التارٌخٌة و ٌعنً هذا حسب الجابري "أن الصورة الروح ا

العامة نجدها عند هإالء عن المعرفة بالتراث بمختلف فروعه الدٌنٌة و اللغوٌة و األدبٌة 

تقوم على منهج ٌعتمد ما سبق أن أسمٌناه بفهم التراثً للتراثً ، الفهم الذي ٌؤخد أقوال 

هً سواء تلك التً ٌعبرون فٌها عن آرابهم الخاصة أو التً ٌرون من  األقدمٌن ، كما

خبللها أقوال من سبقوهم و الطابع العام الذي ٌمٌز هذا النوع من المنهج هو االستنساخ و 

االنخراط فً آفتٌن اثنتٌن : غٌاب الروح النقدٌة ، و فقدان النظرة التارٌخٌة ، و طبٌعة هذه 

"التراث ٌكرر نفسه" ، و فً الغالب بصورة مجزأة و ردٌبة ، و أن ٌكون إنتاج هإالء هو 

ال نحتاج الى الوقوف هنا طوٌبل مع هذه الصورة التقلٌدٌة من المعرفة بالتراث فهً 

( ، و ٌعنً هذا أن الصورة التقلٌدٌة تتسم بالطابع الدٌنً الماضوي و غٌاب 5معروفة جدا )

 التعامل التارٌخً مع التراث العربً اإلسبلمً. النزعة النقدٌة الموضوعٌة و اإلرتكان إلى

 الطرٌقة االستشراقوٌة: -ب    

 أما هذه الصورة من صور قراءة التراث العربً اإلسبلمً ، فهً الصورة االستشراقوٌة    

 

 . 77محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، صـ (5
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ن جهة أو الدارسٌن  العرب كما ٌظهر ذلك جلٌا لدى المستشرقٌن أو المستعربٌن الغربٌٌن م

التابعٌن لهم من جهة أخرى ، فتمتاز هذه الصورة بتكرٌس النزعة االستعمارٌة ، و معاداة 

العقلٌة السامٌة و الغض من قٌمتها على المستوى المعرفً و العلمً ، و ترجٌح كفة العقلٌة 

و اإلنقاص من  اآلرٌة ، و ٌتمظهر هذا واضحا فً عدم اعتراف بعض المستشرقٌن بالفلسفة

علم الكبلم و التصوف اإلسبلمً ، ألن العقلٌة السامٌة غٌر قادرة على التجدٌد و التركٌب ، 

و بناء اإلنسان الفلسفٌة الكبرى وجودا ومعرفة و أخبلقا ، كما ٌذهب إلى ذلك المستشرق 

ر    األلمانً رٌنان ، و من جهة أخرى تمّسك المستشرقون الغربٌون منذ القرن التاسع عش

و بداٌات القرن العشرٌن بالدفاع عن المركزٌة األوروبٌة ، باعتبارها نموذجا للمعرفة      

و العلم و الحقٌقة ، و قد انطلق هإالء الدارسون من مناهج فٌلولوجٌة أو تارٌخٌة أو ذاتٌة ، 

 و ٌعنً هذا أن المستشرق صاحب المنهج التارٌخً "ٌفكر شمولٌا فً الفلسفة اإلسبلمٌة ال

بوصفها جزءا من كٌان ثقافً عام ، هو الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، بل بوصفها امتدادا 

( و بالمثل ٌفكر فً النحو العربً و مدارسه ، ٌوجه 5منحرفا أو مشوها للفلسفة الٌونانٌة )

هاجس ربطها بمدارس النحو الٌونانٌة فً االسكندرٌة أو برهان و بٌان تؤثرها بالمنطق 

كما ال ٌتردد فً ربط الفقه اإلسبلمً نوعا من الربط بالقانون الرومانً و ما األرسطً ، 

 خلفه فً المنطقة العربٌة من آثار و أعراف.

 

 

 . 80(ـ محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 5
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كما تعكس دراسات الباحثٌن العرب ذات الطابع االستشراقً و االستغرابً مدى       

فكرٌة للغرب ، و من ثم تعتمد هذه الصورة على الفهم الخارجً لمفهوم التبعٌة الثقافٌة و ال

التراث ، و فً هذا الصدد ٌقول محمد عابد الجابري :"فالصورة العصرٌة االستشراقٌة 

الرابجة فً الساحة الفكرٌة العربٌة الراهنة عن التراث العربً اإلسبلمً ، سواء ما كتب 

بؤقبلم من سار عن نهجهم من الباحثٌن و الكتاب منها بؤقبلم المستشرقٌن أو ما صنف 

العرب صورة تابعة ، إنها تعكس مظهرا من مظاهر التبعٌة الثقافٌة ، على األقل على 

 (.5صعٌد المنهج و الرإٌة")

أما المستشرق الفٌلولوجً الغربً ، فٌبحث عن جذور جٌنالوجٌة ال البحث عن      

فٌعٌدها إلى مصادر ٌونانٌة أو هندوأوروبٌة ، و ٌعنً األصول للثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، 

هذا أن : "المستشرق المغرم بالتحلٌل الفٌلولوجً فهو عندما ٌتجه إلى الثقافة العربٌة 

اإلسبلمٌة بنظرته التجزبٌة ، ال ٌعمل على رد فروعها و عناصرها إلى جذور و أصول تقع 

الخاصة، بل هو ٌجتهد كل االجتهاد فً  داخلها ، أو على األقل مقروءة بتوجٌه من همومها

رد تلك الفروع و العناصر إلى أصول ٌونانٌة ، أو عندما تعوزه الحجة إلى أصول 

هندوأوروبٌة ، الشًء الذي ٌعنً المساهمة و لو بطرٌقة غٌر مباشرة فً العملٌة نفسها 

 (.2بلد الٌونان )عملٌة خدمة "النهر الخالد" ، نهر الفكر األوروبً الذي نبع أول مرة من ب
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فً دراسته و أبحاثه ، فٌمٌل إلى شخصٌات  أما المستشرق الذي ٌستخدم المنهج الذاتوي    

معٌنة ، فٌتعاطف معها دفاعا و مناصرة و مإازرة ، من دون أن ٌدلً فً ذلك بحجج 

موضوعٌة ترجح وجهة نظره الصاببة ، و تقنعنا بؤطروحته الفكرٌة أو تصوراته الحجاجٌة 

ج الذاتوي فإنه و فً هذا السٌاق ٌقول محمد عابد الجابري: "أما المستشرق صاحب المنه

على الرغم من تعاطفه مع بعض الشخصٌات اإلسبلمً كتعاطف ماسٌنون مع الحبلج ،   

أو هنري كوربان مع السهروردي ، فإنه ٌبقى مع ذلك موجها من داخل إطاره المرجعً 

األصلً ، إطار المركزٌة األوروبٌة مشدودا إلٌه غٌر قادر و ال راغب فً الخروج عنه   

عه، إنه ٌتمرد على حاضره األوروبً ، ٌتمسك بماضٌه فٌعٌشه رومانٌا عبر أو القطٌعة م

تجربة هذه الشخصٌة أو تلك من الشخصٌات الروحانٌة فً الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، و قد 

ٌذهب إلى أبعد من ذلك فٌطالب من خبلل تلك التجربة استعادة روحانٌة الغرب مما لدى 

 (.5الشرق )

المستشرق الغربً حٌنما ٌطبق المنهج الذاتوي فً تعامله مع التراث  و ٌعنً هذا أن    

العربً اإلسبلمً ، فإنه ٌنطلق فً ذلك من رإٌة رومانٌة قابمة على االنبهار بسحر 

الشرق، و االندهاش بعجاببه الخارقة كما تتعشعش فً مخٌلته االتنوغرافٌة أو 

 الفانطاستٌكٌة.
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 الطرٌقة الماركسٌة: -ج    

أما الصورة الماركسٌة هً صورة التعامل مع التراث العربً اإلسبلمً بطرٌقة ماركسٌة    

تعتمد على المادٌة التارٌخٌة فً تعاملها مع التراث ، و هً صورة إٌدٌولوجٌة لمفهوم 

ٌمثل هذه النظرة على سبٌل التراث، و تشتغل جذورها ضمن الرإٌة المركزٌة األوروبٌة و 

المثال: حسٌن مروة ، الطٌب التزٌنً ، و محمود اسماعٌل عبد الرزاق مثبل ... ، و تمتاز 

 هذه الصورة الماركسٌة عن الصورة االستشراقوٌة :

بكونها تعً تبعٌتها للماركسٌة ، و تفاخر بها ، و لكنها ال تعً تبعٌتها الضمنٌة لئلطار     

نه القراءة االستشراقوٌة لتراثنا ، إن المادٌة التارٌخٌة التً تحاول هذه نفسه الذي تصدر ع

الصورة اعتمادها كمنهج مطبق و لٌس كمنهج للتطبٌق ، مإطرة هً األخرى داخل إطار 

المركزٌة األوروبٌة: إطار عالمٌة تارٌخ الفكر األوروبً ، بل التارٌخ األوروبً عامة      

لم ٌكن على صعٌد المضمون و االتجاه فعلى األقل هذا أكٌد  و احتوابه لكل ما عداه ، إن

على صعٌد المفاهٌم و المقوالت الجاهزة ، و هذا ٌكفً لٌجعل الصورة الماركسٌة لتراثنا 

العربً اإلسبلمً تقوم هً األخرى على الفهم من الخارج لهذا التراث مثل الصورة 

 (.5االستشراقوٌة سواء بسواء )
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 استنتاج:

 الطرٌقة التراثٌةو علٌه فثمة إذن ثبلث طرابق فً دراسة التراث العربً اإلسبلمً ،        

التً تقرأ التراث بالتراث ، كما ٌتبٌن ذلك عند علماء الدٌن التقلدٌٌن الذٌن ٌنطلقون من 

التً تقرأ التراث من وجهة مادٌة  اإلٌدٌولوجٌةالطرٌقة تصورات تراثٌة أو سلفٌة ، و 

 المستشرقٌنكما عند  القراءة الخارجٌة للتراثتارٌخٌة أو فً ضوء مقاربة ماركسٌة ، و 

و أتباعهم من المفكرٌن العرب الذٌن ٌقرأون التراث ، إما قراءة ذاتٌة ، إما قراءة فٌولوجٌة 

عة االستعمارٌة من جهة ، و تثبٌت و إما قراءة تارٌخٌة ، و الغرض منها تقوٌة النز

 المركزٌة األوروبٌة من جهة ثانٌة ، و تكرٌس التبعٌة المستلبة من جهة ثالثة.
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 الفصل الثانً
محمد عابد الجابري و التراث 

 العربً اإلسالمً
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 منهجٌة عابد الجابري فً التعامل مع التراث:

المختلفة بؤن التراث  ٌرى محمد عابد الجابري فً دراساته الفكرٌة و الفلسفٌة         

العربً اإلسبلمً ٌتمظهر بشكل جلً فً العقٌدة و الشرٌعة و اللغة و األدب و علم الكبلم و 

الفلسفة و التصوف ، و ٌمتد من القرن األول حتى قبل عصر االنحطاط ، و لكن دون تحدٌد 

و لكن ما  دقٌق لبداٌته نظرا الختبلف العلماء حول بداٌة تراجع المسلمٌن و انحطاطهم ،

ٌهمنا ٌقول الجابري: "هو اتفاق الجمٌع على أن التراث هو من إنتاج فترة زمنٌة تقع فً 

الماضً ، و تفصلها عن الحاضر مسافة زمنٌة ما ، تشكلت خبللها هّوة حضارٌة فصلتنا و 

مازالت تفصلنا عن الحضارة المعاصرة الحضارة الغربٌة الحدٌثة ، و من هنا ٌنظر إلى 

لى أنه شًء ٌقع هناك فعبل ، ما ٌمٌز التراث العربً اإلسبلمً فً نظرنا هو التراث ع

مجموعة عقابد ومعارف و تشرٌعات و رإى باإلضافة إلى اللغة  التً تحملها و تؤطرها 

تجد إطارها المرجعً التارٌخً و االبستمولوجً فً عصر التدوٌن )القرن الثانً و الثالث 

وقفت آخر تموجاتها مع قٌام االمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن للهجرة( ، و امتداداته التً ت

العاشر للهجرة "السادس عشر مٌبلدي"، أي: مع انطبلق النهضة األوروبٌة الحدٌثة و إذا 

التراث عربً اإلسبلمً منظورا إلٌه من داخل منظومة مرجعٌة تتخذ الحضارة الراهنة ، 

نتاج فكري و قٌم روحٌة دٌنٌة و أخبلقٌة       حضارة القرن العشرٌن نقط إسناد لها ، هو إ

و جمالٌة .... تقع هناك فعبل أي: خارج الحضارة الحدٌثة ، لٌس فقط بوصفها منجزات 

مادٌة و صناعٌة ، بل أٌضا بوصفها نظما معرفٌة و منظومات فكرٌة و أخبلقٌة و 

ن لم نكن مستلبٌن ،      جمالٌة.... ، و بما أننا نعٌش هذه الحضارة  على األقل منفعلٌن ، إ

و ـ نحلم باالنخراط  الواعً الفاعل فٌها فإنه البد أن نشعر ـ و هذا ما هو حاصل فعبل أننا 
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نزداد بعدا عن تراثنا بازدٌاد ارتباطنا مع هذه الحضارة ، و إن المسافة بٌن هناك و هنا 

انسً إلٌه ، و فً تزداد اتساعا و عمقا ، و هذا الشعور ٌغذي فً فرٌق من الحنٌن الروم

(. 5الوقت نفسه ٌنمً فً فرٌق آخر منا الرغبة فً القطٌعة معه ، و االنفصال التام عنه )

زد على ذلك ، ٌرى محمد عابد الجابري أنه من المستحٌل تحقٌق نهضة عربٌة إسبلمٌة 

معاصرة ، بدون أن ننطلق من تراثنا العربً اإلسبلمً ، أو ننتظم داخل تراث غٌرنا بل 

ٌنا أن نقرأ تراثنا بؤدوات جدٌدة و بعقلٌة معاصرة ، تنطلق من تصورات بنٌوٌة داخلٌة   عل

و استقراء لحٌثٌات الموروث مرجعٌا و تارٌخٌا ، قصد استقراء أبعاده االدٌولوجٌة لمحاربة 

التخلف و مواجهة الطغٌان االستعماري ، و تقوٌض النزعة المركزٌة األوروبٌة فضحا     

تفكٌكا ، و كل هذا من أجل تشٌٌد ثقافة عربٌة أصٌلة مستقبلٌة ، تكون أرضٌة و تعرٌة و 

ممهدة النطبلقنا حٌال المستقبل ، فبلبد إذن من خطوة إلى الوراء من أجل خطوتٌن إلى 

األمام ، بشرط أن تكون قراءتنا موضوعٌة قابمة على االستمرارٌة و التؤوٌل المعقلن ،     

اصرة متجددة. عبلوة على ذلك ال ٌمكن أن تتحقق النهضة و ذلك فً ضوء تصورات مع

الفكرٌة إال بالتعامل مع التراث داخل الثقافة نفسها بممارسة نقد الماضً و الحاضر معا: 

"إنه بممارسة العقبلنٌة النقدٌة فً تراثنا و بالمعطٌات المنهجٌة لعصرنا ، و بهذه الممارسة 

نة روحا نقدٌة جدٌدة و عقبلنٌة مطابقة و هما وحدها ٌمكن أن نزرع فً ثقافتنا الراه

 (.2الشرطان الضرورٌان لكل نهضة )
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و على وجه العموم ، ٌرى محمد عابد الجابري بؤن التعامل المفكر العربً مع التراث 

أي: كٌف ٌمكن فصل الذات عن  مشكل الموضوعٌةٌطرح مشكلٌن متبلزمٌن و هما: 

الموضوع فً التعامل مع تراثنا العربً اإلسبلمً ، و كٌف ٌمكن تحقٌق العلمٌة فً التعامل 

ن تكون الذات حاضرة فً التعامل معها تعاطفا و تآزرا        مع الظاهرة التراثٌة ، دون أ

بمعنى أن التراث مزال مستمرا و ممتدا فً ثقافتنا  مشكل االستمرارٌةو دفاعا ، و هناك 

المعاصرة ، و مازال ٌحتاج إلى تجدٌد و قراءات مغاٌرة لفهمه و تفسٌره ، و تمثل إٌجابٌته 

و لكن لماذا ناءة ، و فً هذا اإلطار ٌقول الجابري: "و مواقفه االدٌولوجٌة الهادفة و الب

 " االستمرارٌة؟

ألن األمر ٌتعلق بتراث هو تراثنا نحن ، فهو جزء منا أخرجناه عن ذواتنا ال أوال:      

نلتقً به هناك بعٌدا عنا ، ال لنتفرج علٌه تفرج األنتربولوجً فً منشؤته الحضارٌة         

له تؤمل الفٌلسوف لصروحه الفكرٌة المجردة ، بل فصلناه عنا من أجل و البنٌوٌة ، و ال لنتؤم

أن نعٌده إلٌنا فً صورة جدٌدة و بعبلقات جدٌدة ، من أجل أن نجعله معاصرا لنا على 

صعٌد الفهم و المعقولٌة ، و أٌضا على صعٌد التوظٌف الفكري و اإلٌدٌولوجً ، و لما ال 

و من ثم فقراءة عابد ،  (5ة و من منظور عقبلنً )إذا كان هذا التوظٌف سٌتم بروح نقدٌ

الجابري قراءة ثبلثٌة األبعاد منهجٌا و ٌعنً هذا أن قراءة الجابري لها صورة بنٌوٌة 

 تكوٌنٌة ، تستند إلى ثبلث خطوات منهجٌة أساسٌة ، 
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ح التارٌخً و الطرح األٌدٌولوجً ، و اآلتً أن و هً الطرح البنٌوي الداخلً ، و الطر

المعالجة البنٌوٌة الداخلٌة تنطلق من النص كؤلفاظ أوال ، و معان ثانٌا ، و قضاٌا و 

بمعنى أن نتعامل مع النص كمعطى ، و ال نهتم باألحكام الخارجٌة المسبقة .إشكالٌات ثالثا،

الرغبات الحاضرة ، فبلبد من حول التراث أو االنسٌاق شعورٌا أو ال شعورٌا وراء 

االنطبلق من النصوص فهما و تفسٌرا و تؤوٌبل ، و فً هذا النطاق ٌقول الجابري عن 

المعالجة البنٌوٌة بؤنها تعنً : "ضرورة وضع جمٌع أنواع الفهم السابقة لقضاٌا التراث بٌن 

، و ٌعتنً  قوسٌن ، و االقتصار على التعامل مع النصوص كمدونة ككل تتحكم فً الثوابت

بالتغٌرات التً تجري علٌه حول محور واحد ، هذا ٌقتضً مْحورة فكر صاحب النص 

)مإلف ، فرقة، التٌار...( حول إشكالٌة واضحة قادرة على استٌعاب جمٌع التحوالت التً 

ٌتحرك بها، و من خبللها فّكر صاحب النص بحٌث تجد كل فكرة من أفكاره مكانها الطبٌعً 

 القابل للتبرٌر( داخل الكل. )أي المبرر أو

إن القاعدة الذهبٌة فً هذه الخطوة األولى هً تجنب قراءة المعنى قبل قراءة األلفاظ     

كعناصر فً شبكة العبلقات ، و لٌس كمفردات مستقلة بمعناها ، ٌجب التحرر من الفهم 

قوسٌن      الذي تإسسه المسبقات التراثٌة و الرغبات الحاضرة  ، ٌجب وضع كل ذلك بٌن

و االنصراف إلى مهمة واحدة هً استخبلص معنى النص من النص نفسه ، أي من خبلل 

 (.5العبلقات القابمة بٌن أجزابه )
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من المنهجٌة فً التعامل مع التراث ، فتستند إلى فكر صاحب النص  الخطوة الثانٌةأما 

قراءة تارٌخٌة ، تتكا على استقرار الظروف التارٌخٌة و السٌاسٌة و االقتصادٌة و 

 االجتماعٌة فً فهم أطروحاته و تفسٌرها  إن هذا الربط ٌقول الجابري: 

و جٌنالوجٌاه،             "ضروري من ناحٌتٌن: ضروري لفهم تارٌخٌة الفكر المدروس ،

و ضروري الختبار صحة النموذج البنٌوي" الذي قدمته المعالجة السابقة ، و المقصود 

بالصحة هنا لٌس الصدق المنطقً ، فذلك ما ٌجب الحرص علٌه فً المعالجة البنٌوٌة ، بل 

النص ، و  المقصود اإلمكان التارٌخً : اإلمكان الذي ٌجعلنا نتعرف على ما ٌمكن أن ٌقوله

 (.5ما ال ٌمكن أن ٌقوله و ما كان ٌمكن أن ٌقوله و لكن سكت عنه )

من خطوات منهجٌة الجابري ، فهً خطوة الطرح األٌدٌولوجً القراءة الثالثة أما       

بمعنى البحث عن الوظٌفة أو الوظابف اإلٌدٌولوجٌة التً ٌإدٌها الفكر المعنى داخل سٌاقه 

لمرجعً ، أو داخل المنظومة المعرفٌة التً ٌشتغل فٌها صاحب الداللً و التارٌخً و ا

النص فالكشف: عن المضمون األٌدٌولوجً للنص التراثً هو الوسٌلة الوحٌدة لجعله 

مرحلة و ٌبلحظ أن هذه الخطوات متتابعة و متعاقبة :  معاصرا لنفسه إلعادة التارٌخٌة إلٌه.

التارٌخً الخارجً ، و مرحلة التؤوٌل  و مرحلة التحلٌلالتحلٌل البنٌوي الداخلً ، 

"لوسٌان اإلٌدٌولوجً ، و ٌعنً هذا أن الجابري متؤثر بطرٌقة من الطرابق بتصورات 

 (،2)صاحب البنٌوٌة التكوٌنٌة قولدمان"

 .86(ـ محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص5

 Lusien Goldmann ; Sciences Humaines et philosophie. Suivi de structuralisme génétiqueـ (2

et création littéraire. Paris Gonthier. 1966 
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لآلداب و الظواهر السوسٌولوجٌة على مبدأٌن الفهم و التفسٌر قراءته والذي ٌعتمد فً 

ٌقرأ النص قراءة داخلٌة كلٌة الستخبلص البنٌة الدالة ثم ٌقوم  لوسٌان قولدمانبمعنى أن 

السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة ، و ذلك من بتفسٌرها فً ضوء المعطٌات 

أجل الوصول إلى الرإٌة للعالم التً ٌتضمنها النص المعطى و هً رإٌة اٌدٌولوجٌة لٌس 

كما ٌتؤثر الجابري ببول رٌكور الذي ٌدعو إلى الجمع بٌن الطرح البنٌوي الداخلً ،      إال

تم بالذات و المقصودٌة و اإلحالة ، و ٌعنً هذا أن و القراءة السٌاقٌة المرجعٌة التً ته

 الجابري بٌن الذات و الموضوع و بٌن الداخل و الخارج.

و تؤسٌسا على ما سبق ٌقول الجابري: "بؤن هناك ثبلث خطوات متداخلة" ، لكننا        

نعتقد أنها ٌجب أن تتعقب بهذا الترتٌب حٌن ممارسة البحث ، أما عند صٌاغة النتابج ، فإن 

بٌداغوجٌة الكتابة تقتضً فً المرحلة الراهنة على األقل األخذ بٌد القارئ من باب التحلٌل 

و الطرح اإلدٌولوجً إلى الصرح البنٌوي تلك هً عناصر اللحظة األولى من  التكوٌنً

 المنهج الذي نقترحه و نحاول تطبٌقه:

لحظة الموضوعٌة أو تحقٌق االنفصال عن الموضوع ، أما اللحظة الثانٌة لحظة       

 (، و ٌعد5االتصال به و التواصل معه فتعالج ، كما أشرنا من قبل مشكل االستمرارٌة)

لمحمد عابد الجابري نموذجا لهذه المنهجٌة ذات البعد الثبلثً   "نحن و التراث"كتاب 

)قراءة بنٌوٌة داخلٌة(. و قراءة تارٌخٌة ، و قراءة إٌدٌولوجٌة ، بغٌة تقدٌم قراءة معاصرة 

 للفلسفة اإلسبلمٌة مشرقا و مغربا ، 

 .  86ـ محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص(5
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كٌز على بعض الفبلسفة مثل: الفرابً ، ابن سٌنا ، ابن باجة ، ابن رشد ، ابن من خبلل التر

خلدون. كما أن الكتاب ٌدافع عن مدرسة فلسفٌة مغربٌة معروفة باشكالٌة التوفٌق بٌن العقل 

و النقل ، و ذلك مقابل مدرسة مشرقٌة معروفة بالتلفٌق بٌن الشرع من جهة و الفلسفة من 

ذا إذا كانت الفلسفة المشرقٌة ، كما هً عند الفرابً و ابن سٌنا قابمة جهة أخرى ، و ٌعنً ه

على فلسفة االتصال بٌن النص و العقل و الخلط بٌن أفبلطون المثالً و أرسطو المادي من 

خبلل استحضار أفبلطون المثالً الهرمسً أثناء عملٌة التوفٌق و الوقوع فً التلفٌق أثناء 

رٌعة ، فإن فبلسفة المغرب قد انطلقوا منذ البداٌة بؤن الفلسفة المإالفة بٌن الحكمة و الش

لٌست هً الشرٌعة ، لكن هدفهما واحد مادام الشرع ٌدعوا إلى استخدام العقل و النظر 

البرهانً، فكذلك الحكمة أو الفلسفة ، فهً تنادي إلى استخدام العقل فً معرفة المصنوعات 

س هو الفلسفة ، و لكن ٌتفقان من حٌث الهدف ، أال    و معرفة الصانع ، و من هنا فالدٌن لٌ

و هو استخدام العقل ، و بما أن هدفهما واحد ، فبل بؤس من االستعانة بعلوم األوابل ،       

و دراسة الفلسفة و المنطق كما لدى الٌونان ، و هذا ما ٌذهب إلٌه ابن رشد كذلك ، و ٌعنً 

جابري لعملٌتهم التوفٌقٌة هاته و القابمة على هذا أن فبلسفة الغرب اإلسبلمً حسب ال

الفصل بٌن الشرع و الفلسفة، قد أسسوا بشكل من األشكال مدرسة فلسفٌة مغربٌة مستقلة ، 

تتمٌز كثٌرا عن المدرسة الفلسفٌة المشرقٌة التً سقطت فً التلفٌق و الخلط المنهجً       

األفبلطونٌة ... و قد اتضحت هذه و توظٌف المإثرات الدٌنٌة الهرمسٌة و الغنوصٌة و 

المدرسة الفلسفٌة المغربٌة مع ابن رشد على سبٌل الخصوص ، و فً هذا النطاق ٌقول 

الجابري ، ننظر إلى المدرسة الفلسفٌة التً عرفها المغرب اإلسبلمً على هذه الدولة 

شرق، فلقد الفلسفٌة فً الم –أو المداس  –الموحدٌن ، كمدرسة مستقلة تماما عن المدرسة 
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كان لكل واحدة منهما منهجها الخاص و مفاهٌمها الخاصة ، و اشكالٌاتها الخاصة كذلك ، 

لقد كانت المدرسة الفلسفٌة فً المشرق ، مدرسة الفرابً ابن سٌنا بكٌفٌة أخص تستوحً 

آراء الفلسفة الدٌنٌة التً سادت فً بعض المدارس السرٌانٌة القدٌمة ، خاصة مدرسة 

المدرسة الفلسفٌة فً المغرب،  ثة ، أمامحدالمتؤثرة إلى حد بعٌد باألفبلطونٌة ال و،  "حران"

مدرسة ابن رشد خاصة ، فقد كانت متؤثرة إلى حد بعٌد بالحركة اإلصبلحٌة ، بل بالثورة 

مإسس دولة الموحدٌن ، التً اتخذت شعارا لها : "ترك  "ابن تومرت"الثقافٌة التً قادها 

إلى األصول " و من هنا انصرفت المدرسة الفلسفٌة فً المغرب إلى التقلٌدي و العودة 

 البحث عن األصالة من خبلل قراءة جدٌدة لؤلصول ... و لفلسفة أرسطو بالذات.

إن االنفصال الظاهري بٌن المدرستٌن بوصفهما تنتمٌان إلى ما اصطلح على تسمٌته       

ال ٌنبغً أن ٌخفً عنا "انفصاال" أعمق "بالفلسفة اإلسبلمٌة" أو "الفلسفة فً اإلسبلم" 

بٌنهما، لقد عالج فلسفة اإلسبلم بالفعل الموضوعات نفسها و تناولوا المشاكل نفسها ، و لكن 

ما ٌمٌز فكرا فلسفٌا معٌنا ، كما ٌقول "برٌٌه": "لٌس الموضوع الذي ٌتناوله و ال النظرٌات 

لروح التً ٌصدر عنها و النظام الفكري التً ٌدافع عنها ، إن األهم عن ذلك هو النظر إلى ا

الذي ٌنتمً إلٌه".  و نحن نعتقد انه كان هناك روحان و نظامان فكرٌان فً المشرق        

و الفكر النظري فً المغرب ، و أنه داخل االتصال الظاهري بٌنهما كان هناك انفصال 

فً آن واحد المنهج       نرفعه إلى درجة القطٌعة االبستمولوجٌة بٌن االثنٌن ، قطٌعة تمس

( ، إذا هناك قطٌعة ابستمولوجٌة بٌن المدرستٌن ، المغربٌة       5و المفاهٌم و اإلشكالٌة )

 و المشرقٌة فً مجال الفلسفة ، و ذلك على مستوى البعد المرجعً و األدٌولوجً.

 .252، ص  5993،  6ـ محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، المركز الثقافً العربً ، بٌروت ، ط (5
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و هكذا ٌتبٌن لنا بؤن محمد عابد الجابري كان ٌقرأ المدرستٌن الفلسفٌتٌن المشرقٌة           

و المغربٌة ، من خبلل التركٌز على اإلشكالٌات الفكرٌة و االستقراء التارٌخً ،            

، و ٌتجلى هذا أكثر حٌن قراءة فلسفة "ابن طفٌل  و استكشاف األبعاد األدٌولوجٌة

اٌدٌولوجٌا": "و مما هو جدٌر بالمبلحظة أن الفٌلسوف األندلسً ٌترك الطرٌقٌن المتوازٌٌن 

فً النهاٌة كما وضعهما فً البداٌة" ، لقد فشل "حً ابن ٌقضان" فً إقناع "سبلمان"        

الت و رموز للحقٌقة المباشرة التً اكتشفها و جمهوره بؤن معتقداتهم الدٌنٌة هً مجرد مثا

العقل ، فشل حً ابن ٌقضان فً ذلك و عاد إلى جزٌرته ، الشًء الذي ٌعنً فشل المدرسة 

الفلسفٌة فً المشرق التً بلغت أوجها مع ابن سٌنا فً محاولته الرامٌة إلى دمج الدٌن فً 

الفلسفٌة فً المغرب و األندلس  الفلسفة ، أما البدٌل الذي ٌطرحه "ابن طفٌل" بل المدرسة

 (.5بكامل أعضابها ، فهو الفصل بٌن الدٌن و الفلسفة )

و تتضح قراءة الجابري المنهجٌة بخطوات الثبلث واضحة بشكل جلً و بٌن حٌن      

قراءته لفلسفة ابن رشد من خبلل التشدٌد على عقبلنٌته و فلسفة التوفٌق لدٌه ، مع ربط ذلك 

للغرب اإلسبلمً ، و رصد تصور ابن رشد االدٌولوجً ، انطبلقا من  بالمعطى التارٌخً

رإٌة تارٌخٌة معاصرة " الخطاب الفلسفً الرشدي عقبلنٌة نقدٌة واقعٌة" ، لقد تحرر ابن 

رشد معرفٌا من هٌمنة الجهاز االبستمولوجً الذي كرسته فً المشرق مدرسة "حران" 

عامة ، و اٌدٌولوجٌا من العوامل االجتماعٌة  بكٌفٌة خاصة و األفبلطونٌة الجدٌدة بكٌفٌة

 التارٌخٌة التً صاغت حلم المدٌنة الفاضلة الفاربٌة و الحكمة المشرقٌة السنوٌة ، 

 .520(ـ محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، ص5
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فاتجه إلى معالجة العبلقة بٌن الدٌن و الفلسفة بعقبلنٌة واقعٌة تحفظ لكل من الدٌن و الفلسفة 

 هوٌته و استقبلله ، و تسٌر بهما فً اتجاه واحد ، اتجاه البحث عن الحقٌقة.

إنه جزء من خطاب عقبلنً واقعً نقدي ، تمٌز به الفكر العربً اإلسبلمً فً المغرب      

و األندلس على عهد الموحدٌن ، خطاب كان هو اآلخر مظهرا من مظاهر الصراع 

انا بٌن مشرق الخبلفة العباسٌة و الفاطمٌة من جهة ، السٌاسً الصامت أحٌانا ، المتفجر أحٌ

و مغرب خرج هو و األندلس عن سلطة الخبلفة منذ بداٌة الدولة العباسٌة نفسها ، إن الحذر 

فً المجال السٌاسً ٌتحول إلى نقد فً المجال الفكري ، إن الواقعٌة النقدٌة الرشدٌة لم تكن 

"ابن طفٌل و حسبا" ، بل كانت تتوٌجا لتٌار نقدي امتدادا لنفس النزعة لدى "ابن باجة" ، 

ظل ٌتحرك فً اتجاه واحد ، اتجاه رد بضاعة الشرق إلى المشرق فً الفقه مع "ابن حزم 

الظاهري" ، وفً النحو مع "ابن مضاء القرطبً" ، وفً التوحٌد )الكبلم( مع ابن 

 (.5"تومرت"، و فً الفلسفة مع "ابن رشد" )

لجابري فً قراءته لفلسفة ابن رشد إلى استكشاف القضاٌا و المفاهٌم و هكذا ٌمتد ا      

الكبرى فً فلسفة العقبلنٌة ، كقضٌة التوفٌق بٌن الدٌن و الفلسفة ، و استقراء الظروف 

التارٌخٌة التً عرفها المشرق و المغرب على حد سواء و ذلك لعقد مقارنة فكرٌة و منهجٌة 

غرب اإلسبلمً ، مع رصد كل األبعاد األدٌولوجٌة التً بٌن الفلسفة المشرق و فلسفة الم

 كانت تعبر عنها فلسفة ابن رشد التوفٌقٌة. 

 . 43(ـ محمد عابد الجابري ، نحن و التراث ، ص 5
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 مشروع الجابري:

ٌحمل الجابري مشروعا ثقافٌا ٌعٌد وعٌنا بالتارٌخ من خبلل رسم حدود عقلنا العربً      

 بنظام العبلقة التً تحكمه  من خبلل جٌنالوجٌا العقل.

 و الدارس لمشروع الجابري و أهدافه ٌجد نفسه أمام أطروحتٌن بارزتٌن:     

الغاٌة التً حددها فً نقد العقل  و تخص رإٌة اتجاه تعامله مع التراث انطبلقا من األولى* 

      العربً و المتمثلة فً تدشٌن عصر تدوٌن جدٌد ، و إمكانٌة كسر البنٌة الفقهٌة السابدة

و خلخلت التقلٌدي من أجل إزاحته لغرض استقبلل الذات العربٌة و المشاركة فً إبداع 

 التارٌخ.

ة التً مكنت من قراءة التراث و تخص إشكالٌة المنهج من خبلل إبراز الكٌفٌالثانٌة  *

قراءة معاصرة و قادته إلى فهمه فً بنٌته و ضمن عبلقته بتارٌخه كما حاولنا التركٌز التً 

اعتمدها حسب اعتقاده إلى استثمار عناصر التراث اإلٌجابٌة لئلجابة على تطلعاتنا 

 (.1الراهنة)

ها آلٌة خاصة فً إنتاج مٌز داخل الثقافة العربٌة بٌن ثبلث نظم معروفٌة ٌإسس كل من

( البٌان و العرفان و البرهان و عبلقة بعضهما ببعض مما ٌشكل البنٌة الداخلٌة 2المعرفة )

 للعقل العربً.   

 

 .83، ص 1991،  1(ـ محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة ، دار المركز الثقافً العربً ، المغرب ، ط1

 . 09العربً ، مرجع سابق ص (ـ محمد عابد الجابري ، بنٌة العقل2
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و ٌقصد بالعقل العربً جملة المبادئ و القواعد التً تقدمها الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة         

 (. 1للمنتمٌن إلٌها كؤساس الكتساب المعرفة و تفرضها علٌهم كنظام معرفً )

الحضارة العربٌة  ، ٌقصد بالبٌانٌٌن "جمٌع المفكرٌن الذٌن أنتجتهم ان؟ـما البٌ*      

 (.2اإلسبلمٌة من لغوٌٌن و نحاة و ببلغٌٌن و علماء أصول الفقه و علماء الكبلم )

، فً اللغة العربٌة مصدر "عرف" فهو "المعرفة" معنى واحد و ٌقول ان ؟ ــ*ما العرف      

 فً لسان العرب : "العرفان" ، العلم ، و قد ظهرت كلمة عرفان عند المتصوفة اإلسبلمٌٌن

 ( ، 3لتدل عندهم على نوع أسمى من المعرفة )

ٌّنة" ، بمعنى عرض الشًء  ما البرهان ؟*        : فً اللغة العربٌة هو "الحجة الفاصلة الب

أو األمر بوضوح و تماسك منطقً ، أما فً اإلصطبلح المنطقً ف "البرهان" بالمعنى 

ا بواسطة االستنتاج ، أي الضٌق للكلمة هو العملٌات الذهنٌة التً تقرر صدق قضٌة م

بربطها ربطا ضرورٌا بقضاٌا أخرى بدٌهٌة أو سبقت البرهنة على صحتها ، أما فً المعنى 

 (.  4العام فالبرهان هو كل عملٌة ذهنٌة تقرر صدق قضٌة ما )

 

 .   555بنٌة العقل العربً ، مرجع سابق ، ص محمد عابد الجابري ، (ـ 1 

 . 14لمرجع نفسه ، ص (ـ محمد عابد الجابري ، ا2 

 . 251(ـ المرجع نفسه ، ص 3 

 . 383(ـ المرجع نفسه ، ص 4 
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أو  و نظرا إلى هذه الحقول المعرفٌة الثبلثة ، ال من خبلل مضمونها اإلدٌولوجً    

محتواها المٌتافٌزٌقً ، بل من خبلل نظامها المعرفً ، بمعنى أن مركز اهتمامنا لم ٌكن 

تحلٌل العقابد و المذاهب الفكرٌة و المقارنة بٌنها ، بل تحلٌل األسس التً تستند علٌها عملٌة 

 (.1المعرفة و تروٌجها داخل كل حقل )
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51 
 

 الجابري:تقوٌم 

ٌتبٌن لنا مما سبق قوله ، بؤن قراءة محمد عابد الجابري للتراث العربً اإلسبلمً      

قراءة بنٌوٌة تكوٌنٌة قابمة على استقراء الداخل النصً ، و استكشاف المرجع الخارجً 

 التارٌخً و األدٌولوجً.

د أن ما ٌإخذ على الجابري موقفه من المستشرقٌن ، حٌث ٌعتبر رإٌتهم فً التعامل       ٌْ ب

د أننا نجد من  ٌْ مع التراث رإٌة سلبٌة ، إما تارٌخٌة و إما ذاتوٌة و إما فٌلولوجٌة ، ب

المستشرقٌن من كان موضوعٌا فً تعامله مع التراث العربً اإلسبلمً ، بل هناك من دافع 

ٌّن أثر الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة على الغرب كله ، كما عن هذا الت راث بطرٌق علمٌة ، فب

فً كتابها :"شمس العرب تسطع على  زٌغرٌد هونكهفعلت المستشرقة األلمانٌة 

(، كما أن كثٌرا من هإالء المستشرقٌن قد حققوا النصوص التراثٌة تحقٌقا علمٌا 1الغرب")

و موضوعٌا ، و لوال هذا التحقٌق لما استطعنا الوصول إلى كثٌر من المإلفات العربٌة 

ٌّنا فً مجال تحقٌق الدواوٌن و المخطوطات            اإلسبلمٌة الرابدة ، و هذا ما ٌتجلى ب

و النصوص األدبٌة ، و ٌعنً كل هذا أن المستشرقٌن خدموا تراثنا بشكل من األشكال ،      

و مهما كانت نواٌاهم سلبٌة أو إٌجابٌة ولم نستفٌد من مناهج المستشرقٌن و الماركسٌٌن فً 

بعض الجوانب التعاطً مع النصوص التراثٌة، فهً قد تساعدنا بحال من األحوال فً فهم 

 !!من هذا التراث اإلنسانً؟

 

(ـ زٌغرٌد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ، ترجمة و تحقٌق فاروق بٌضون و كمال دسوقً ، دار الجٌل 1

 . 31، ص 1993،  8بٌروت ، و دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت ، ط
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ة ، فإنه ال ٌؤخذها و حٌنما ٌتكا محمد عابد الجابري منهجٌا على البنٌوٌة التكوٌنٌ      

بحذافٌرها ، كما هً واضحة بٌنة عند صاحبها لوسٌان كولدمان ، بل ٌؤخذ روحها العامة   

و منظورها الفلسفً ، دون األخذ بمفاهٌمها اإلجرابٌة ، كالفهم و التفسٌر ، و التماثل ،      

دون أن ٌستلهم مبدأ  و البنٌة الداخلٌة ، و الرإٌة للعلم ... فهو ٌؤخذ منها تصورها الجزبً ،

التماثل الذي ٌعنً تجاوز القراءة االنعكاسٌة المباشرة ، و االنتقال إلى قراءة تماثلٌة ٌتطابق 

فٌها الداخل مع الخارج ، و لكن بطرٌقة غٌر مباشرة ، كما أن قراءة الجابري قابمة على 

ً هذا أن ثمة تنافرا تعدد المناهج : المنهج البنٌوي ، و التارٌخً ، و اإلدٌولوجً ، و ٌعن

بٌن هذه المناهج ، فكٌف ٌمكن الجمع بٌن المنهج البنٌوي الداخلً مع المنهج التارٌخً      

كما أن البنٌوٌة ـ نظرٌا و منهجٌاـ ال  !و المنهج االدٌولوجً باعتبارهما منهجٌن خارجٌٌن؟

ق من قراءة تتعامل مع العتبات الخارجٌة كصاحب النص و المعانً المباشرة ، بل تنطل

المفاهٌم الشكلٌة للوصول إلى الدالالت الثابتة، عبر عبلقات االختبلف و التضاد و 

التناقض، فً حٌن نجد لدى الجابري تلفٌقا منهجٌا واضحا من خبلل الجمع بٌن مناهج 

 متداخلة و متنافرة ابستمولوجٌا رإٌة و إجراء و تصورا.

، فهل ٌمكن أن ٌكون التراث بالفعل نقطة و هناك سإال آخر ملح و الفت لبلنتباه     

انطبلق إٌجابٌة لنهضتنا العربٌة الحدٌثة و المعاصرة ؟ أال ٌمكن أن ٌكون تراثا عابقا أمام 

تحقٌق نهضة علمٌة تكنولوجٌة سرٌعة ؟ و اآلتً ، أنه كم ٌستغرق تفكٌرنا فً إشكالٌة 

تراث ، و مناقشة ثنابٌة األصالة    التراث ؟ ألننا ضٌعنا الوقت الكثٌر فً معالجة إشكالٌة ال

و المعاصرة، و بالتالً لم نصل إلى نتابج ملموسة أو نتابج ٌقٌنٌة لها مردودٌة فعالة فً 

واقعنا االجتماعً و الثقافً و الفكري و السلوكً ، و فً هذا الصدد ، ٌقول الباحث اللسانً 



 
 

53 
 

من التراث انطبلق النهضة ، المغربً عبد القادر الفاسً الفهري : "إنه ٌمكن أن ٌتوخى 

كذلك ٌمكن أن ننظر إلى التراث كعابق للنهضة ، و هذا شًء لٌس من باب التمنً ، و ال 

من باب عدم التمنً ، و لكنه شًء موجود و فعلً ، و هو أن التراث فً كثٌر من األحٌان 

، كانت عابق لهاته النهضة ، و فً المجال اللغوي و المجال اللسانً أتحدث عن تجربة 

الدعوة إلى التراث فً كثٌر من األحٌان و مازالت  عابقا للتطور و للتصور و لحل مشاكل 

اللغة العربٌة ، فمشاكل اللغة العربٌة الفعلٌة ٌمكن أن نتحدث عنها ، و أن نقف عندما ٌقدم 

لعربٌة ، لنا التراث من حلول لها إذا أردنا ، مثبل أن نضع كتابا مدرسٌا ، كتابا لقواعد اللغة ا

فما هً الحلول التً ٌقدمها لنا التراث ؟ ، و ما هً الحلول التً ٌمكن أن نستخلصها من 

اللسانٌات الحدٌثة؟ ، إذا أردنا أن نحل مشاكل التعرٌب ، و هو مشكل فعلً ، ما هو التنظٌر 

ا أو ما هو المنهج الذي ٌمكن أن ٌؤتً عبر التراث ؟ إن التراث فً كثٌر من األحٌان ٌجعلن

نتؤخر عن ظرفنا ، و نبقى دابما فً زمان التراث ال زماننا الحالً و المستقبلً ، هناك 

 (.1تراجع و عدم ولوج التارٌخ. )

و علٌه فهناك إذا انتقادات لتصورات الجابري تتعلق بالمنهج من جهة ، و انتقادات         

 تتعلق باشكالٌة التراث من جهة ثانٌة.

    

 

 

،  1986،  1الفاسً الفهري ، المنهجٌة فً األدب و العلوم اإلنسانٌة ، دار توبقال ، الدار البٌضاء ، ط(ـ عبد القادر 1

 . 94ص 
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 ة:ـــــــــــــاتمــــــخ

*و خبلصة القول ، ٌتبٌن لنا بؤن منهجٌة محمد عابد الجابري فً تعامله مع التراث      

الفلسفة ، منهجٌة بنٌوٌة تكوٌنٌة تعتمد العربً اإلسبلمً ، و باألخص فً مجال الفكر و 

 على خطوات ثبلث وهً :

المعالجة البنٌوٌة الداخلٌة التً ترتكز على استقراء دالالت األلفاظ و المفاهٌم ،         أوال:

 و استكشاف المعانً و المعطٌات الداللٌة ، و تحدٌد القضاٌا و االشكالٌات.

بتبٌان األبعاد التارٌخٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة        المعالجة التارٌخٌة التً تعنً  ثانٌا:

و االقتصادٌة و الثقافٌة التً أفرزت هذه االشكالٌات الفكرٌة و الفلسفٌة المطروحة من قبل 

 صاحب النص.

( ، 1الوظٌفة اإلدٌولوجٌة التً ٌحوٌها النص أو المعطى الداللً أو الفكري الداخلً ) ثالثا:

ابري تقوم على مجموعة من المبادئ الربٌسٌة و هً: ضرورة القطٌعة و منها فمنهجٌة الج

مع الفهم التراثً للتراث ، و فصل المقروء عن القارئ لتحقٌق الموضوعٌة ، و وصل 

القارئ بالمقروء لتحقٌق االستمرارٌة ، و االعتماد على رإٌة منهجٌة قابمة على وحدة 

رٌخٌة الفكر برصد الحقل المعرفً و المضمون الفكر و وحدة االشكالٌة ، و االنطبلق من تا

 األدٌولوجً ، حٌن التعامل مع الفكر اإلسبلمً و الفلسفة على سبٌل التخصٌص.

 حول عدٌدة ونقاشات التاسج الجابري عابد محمد الراحل المغربً المفكر أثار*       

 والباحثٌن المفكرٌن من العدٌد مع جدل فً ودخل العربً، والعقل والتراث النهضة فً آرابه

 عاماً. 40 من أكثر قبل بدأت التً الفكرٌة، سٌرته طوال العرب
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 بدءاً  والمشرق، المغرب من العرب، والباحثٌن المفكرٌن مع السجال من الجابري ٌملّ  فلم

 وآخرٌن طرابٌشً وجورج حنفً وحسن الرحمن عبد طه إلى وصوالً  العروي هللا عبد من

 طوٌلة سنٌن عكف أن بعد حساباً، لها ٌحسب لم عاصفة وسط فً نفسه لٌجد سواهم، كثر

 عٌنه. الوقت فً لنا ومعاصراً  لنفسه، معاصراً  التراث ٌجعل كً

 أهمٌة على ٌإكد الذي األمر وفاته، بعد حتى سٌستمر أطروحاته حول الجدل أن وٌبدو

 بؤن القول ٌمكن بحٌث المعاصر، العربً الفكر فً الفّعال أثره وعلى الفكري، اشتغاله

 حٌاً  سٌبقى كونه رحٌله، بعد تكرٌمه على دلٌل خٌر الجابري قدمه ما حول النقاش استمرار

 وأطروحاته. ومقارباته بآرابه وحاضراً 

 العشرٌن، القرن من األخٌر الربع خبلل العربٌة اإلنسانٌات رموز أهم أحد الجابري وٌعتبر

 العربٌة للحضارة والتؤسٌسٌة التراثٌة النصوص طبقات فً حفرٌات من بن قام ما إلى نظراً 

 استقالة على شاهداً  اعتبره الذي المٌثولوجً الركام من تجمع ما ٌفكك وراح اإلسبلمٌة،

 مقاربة وفق اإلسبلمً العربً للتراث منهجٌة لقراءة التؤسٌس إلى تعود أهمٌته لكن العقل،

 .التراث نصوص من اختاره ما لقراءة العربً القارئ ترغٌب على والعمل نقدٌة،

 قراءة إعادة إلى بالوصول والبحثً الفكري اشتغاله ٌنهً أن أراد الجابري أن ٌبدو*       

 من العدٌد فً طوٌبلً  حفر أن بعد اإلسبلمٌة، العربٌة الحضارة علٌه تؤسست الذي الكتاب

 نالمكوّ  األساس هو الكرٌم القرآن أن الجابري وٌعً اإلسبلمً. العربً التراث نصوص

 حاضر فً الربٌسً فعلها تفعل تزال ما وثقافة، حضارة بناء فً أسهمت عدٌدة لعلوم

 خاتمة ٌكون كً الكرٌم" القرآن إلى "مدخل األخٌر مشروعه على عمل وعلٌه العرب.
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 التعرٌف "فً كتاب أصدر وقبله الحكٌم"، القرآن "فهم كتبه آخر فؤصدر الفكرٌة، لسٌرته

 الجدٌد. مشروعه من ولاأل الجزء بوصفه بالقرآن"،

 "التفسٌر ٌكون أن وأراده النزول، ترتٌب بحسب للقرآن جدٌد تفسٌر تقدٌم الجابري وحاول

 إطار فً القرآن آٌات تشرح جدٌدة منهجٌة على اعتماداً  النزول"، ترتٌب حسب الواضح

 وةالدع سٌرورة فهم بغٌة النزول، وتتابع السٌرة بٌن الربط إلى تلجؤ الزمنٌة، لحظتها

 النصر. سورة إلى العلق سورة من اإلسبلمٌة

 أفضى الذي األمر نزولها، ترتٌب وفق مجموعات، ثبلث إلى القرآنٌة السور بتقسٌم وقام

 بالهجرة وانتهت مكة فً منها األولى بؤن زمنٌة، مراحل ثبلث إلى الدعوة مراحل تقسٌم إلى

 أما والكفرة، الخصوم ومواجهة ة()المدٌن ٌثرب إلى بالوصول الثانٌة بدأت فٌما النبوٌة،

 الدعوة. خاتمة إلى وصوالً  الدولة وتؤسٌس مكة بفتح فبدأت الثالثة، المرحلة
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 الطبعة ، بٌروت ، العربً الثقافً المركز ، التراث و نحن ، الجابري عابد محمد -2

 .1993 السادسة،

 .1996 ، بٌروت ، مناقشات و دراسات ، الحداثة و التراث ، الجابري عابد محمد -3

 الدار ، العربً الثقافً المركز ، المعاصر العربً خطاب ، الجابري عابد محمد -4

 .1982 ماي ، لبنان ، تبٌرو ، الطلٌعة دار البٌضاء،

 تحت ، الكتب لتحقٌق الثقافً المكتب ، العرب لسان تهذٌب ، اللسان لسان ، منظور ابن -5

 الطبعة ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، الثانً الجزء ، مهنا علً أحمد عبد أ. إشراف

 1993 ، األولى

 ، اإلسبلمً المدار دار ، األول الجزء ، االستشراقً الخطاب نقد ، الحاج سالم ساسً -6

 2002 ، بٌروت

 ف. ـ د ، الرسالة مطبعة ، المعاصر العربً الفكر معالم ، الجندي أنور -7

 الوحدة دراسات مركز ، الحدادٌن مقاالت فً الحداثة و العرب ، اإلله عبد بلقٌس -8

 .2007 بٌروت العربٌة،
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 ، قرطوط دوقان ترجمة ، تارٌخٌة أم تقلٌدٌة ، العرب المثقفٌن أزمة ، العروي هللا عبد -9

 . 1978 ، النشر و للدراسات العربٌة المإسسة

 و للطباعة التنوٌر دار ، القدٌم التراث من موقف ، التجدٌد و التراث ، حنفً حسن -10

 لبنان. النشر،

 البٌضاء. الدار ، المغربٌة النشر دار ، التغٌٌر معترك فً الثقافة ، الجراري عباس -11

 دار ، األسطورٌة و السلوكٌة أنماطها و العربٌة للذات النفسً التحلٌل ، زٌغور علً -12

 األولى. الطبعة ، لبنان ، بٌروت ، الطلٌعة

 الطبعة ، 2006 ، لبنان ، بٌروت ، الساقً دار ، المتحول و الثابت ، أدونٌس -13

 التاسعة.

 الطبعة ، 2009 ، مصر ، ارفالمع دار ، علً محمد عصر ، الرفاعً الرحمان عبد -14

 األولى.

15-  philosophie. et Humaines Sciences . mannGold Lusien

 Gonthier. Paris littéraire. et génétique structuralisme de Suivi

1966. 

 و بٌوض فاروق تحقٌق و ترجمة ، الغرب على تسطع العرب شمس : هونكه زٌغرٌد -16

 ، الثامنة الطبعة ، بٌروت ، الجدٌدة اآلفاق دار ، بٌروت ، الجٌل دار ، دسوقً كمال

1993. 
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 ، توبقال دار ، اإلنسانٌة العلوم و االدب فً المنهجٌة ، الفهري الفاسً القادر عبد -17

 .1986 ، األولى الطبعة ، البٌضاء الدار

 . الرابعة السنة ، 1981 ٌولٌو 29 العدد ، لبنان ، العربً المستقبل مجلة -18

 ، المستقبل جرٌدة ، المعاصر العربً الفكر فً الحداثة خطاب ، الوهاب عبد شعبلن -19

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 




