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   الرمحن الرحيمبسم اهللا

  ����م ا����
تعددت تعريفات العقل طبقا لتعدد الفلسفات ومناهج المعرفة المستخدمة في التعريـف،    

اى قـائم   ،باعتباره وجود مطلق  هرفض النظر لللعقل قائم على  اإلسالميوالتعريف 
أو ،غيب بذاته ومستقل عن الحواس في إدراكه لعالم الشهادة، والوحي في إدراكه لعالم ال

يقول عالء الدين الطوسـي   ،في الفلسفة الغربية) المثالي(جوهر كما في التيار العقالني
فقوته االدراكيه أيضا وان كانـت أتـم قـواه    (... في كتابه الذخيرة أو تهافت الفالسفة

جميع األشياء وأحوالها حتى األمـور االلهيـه    ليس من شانها أن تدرك حقائقوأقواها 
 يبقى معه ارتياب أصال، كيف والفالسفة الذين يـدعون أنهـم علمـوا    إدراكا قطعيا ال

أذكيـاء   اويزعمون أن معتقداتهم تلك يقينية وان كانو باستقالل العقلغوامض اإللهيات 
 فـالتعريف ). أجالء قد عجزوا عن تحقيق ما بمرأى أعينهم حتى اختلفوا فـي حقيقتـه  

لذا لم يرد في القران لفظ  ،ي  أو فاعليهنظر إلي العقل  باعتباره نشاط معرفي اإلسالمي
وكذلك نفصـل  ً﴿  )يعقل، تعقلون، يعقلون( بل ورد بصيغه الفعل ) بصيغه االسم( عقل

فالعقل كفاعليه معرفيه محدود بالوحي في إدراكه لعـالم الغيـب    ﴾اآليات لقوم يعقلون 
اقـل أن ال  فهذا أصل اقتضـى  للع (يقول الشاطبى  ،المطلق عن قيود الزمان والمكان

ويقول البوشنجى ) يجعل العقل حاكما بإطالق، وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو الشرع
وان يجعل األصول التي نزل بها القران واتت بها السنن مـن  (... عن تعريف اإليمان

  )الرسول غايات للعقول وال يجعلوا العقول غايات لألصول
وال يلغي اتخاذ العقل كوسيلة للمعرفة ) يديق(فاإليمان بالوحي كوسيلة للمعرفة إذا يحدد 

وهو بهذا التحديد يسهم في إطالق العقل اإلنساني أي يمده بإمكانيـات غيـر محـدودة    
  .للتطور

كما أن العقل كفاعليه معرفيه محدود بالحواس في إدراكه لعلم الشهادة المحدود زمانا و 
وجعل لكم السمع واألبصـار   واهللا أخرجكم من بطون  أمهاتكم  ال تعلمون شيئا ﴿مكانا

هذا التعريف يختلف تعريف  المدرسة العقالنية الغربية  التي  ﴾واالفئده لعلكم تشكرون
أرادت تأكيد دور العقل في المعرفة كرد فعل على إلغـاء بعـض مفكـري العصـور     

  الوسطى له، لكنها تطرفت في تقديرها لقدرة العقل، فحولته من وسيله معرفه محدودة
ال سلطان علـى  ( كما يتضح من شعار فالسفة العقالنية ). 1(له معرفه مطلقهوسيإلى 

  .استلهاما للتصور االرسطى للعقل باعتباره جوهرا  )2)(العقل إال للعقل
  .12، ص2001حممود محدي زقزوق، احلضارة فريضة إسالميه، مكتبه الشروق، القاهرة،)1(

 .54واإلسالم، دار النهضة، مصر، ص حممد عماره، معركة املصطلحات بني الغرب . د)2(
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 :ا����د ا����	 �����م ا����
  :وهنا يجب التمييز بين الدالالت المتعددة لمفهوم العقل   
  .بمعنى هذه الفاعلية المعرفية ذاتها،اى العقل في ذاته في كل زمان ومكان :األولى   

: وجود التي يحاول تفسـيرها أنماط هذه الفاعلية،والتي تختلف طبقا لمستويات ال :الثانية
، المسـتوى  )العلـم (المستوى الكيفي اى ضوابط الحركة في الوجود وهو مستوى نسبي

الماهوى اى كيف بدا الوجود وكيف سينتهي وماهية القوه التي أوجدته وهـو مسـتوى   
 قة بين المسـتويين السـابقين، وهـو   اى العال)الفلسفة(، المستوى اللماذى)الدين(مطلق
  .د العالقة بين النسبي والمطلقحديت ىمستو

محصله هذه الفاعلية بأنماطها المختلفة في محاولتها حل مشاكل طرحها واقـع   :الثالثة   
  .معين زمانا ومكانا، اى التراث الفكري لشعب معين في زمان معين

����ت ا����      �:  
  :يينوالعقل طبقا للتعريف السابق، وبداللته الثالثة يمكن تقسيمه إلى مستو

           مجموعـة   الحضاري ويتضـمن األساسي، ) المعرفي(الهيكل العقلي :لمستوى األولا  
   القواعد التي تحدد لكل فرد ما ينبغي أن يكون عليه موقفه واتجاهه وسلوكه في مواجهة 

  .الغير من األشياء والظواهر والناس، يكتسبها من انتمائه إلى مجتمع معين
المتجانسة بين كل األفراد ) المعرفية(إلي مكونات الوحدة العقليةفهذا المستوى يشير 

  الذين ينتمون إلى مصدر حضاري واحد،
المكتسب على هيكلهـا األساسـي فهـذا    ) المعرفي( البناء العقلي :المستوى الثاني

بما هو بنـاء مكتسـب علـى هيكلهـا     ) المعرفي(المستوى يشير إلي التفرد العقلي
  الخ...لوجية وفسيولوجية وفكرية واقتصادية وروحية األساسي من مصادر بيو

 .وهذه الدراسة مقصورة على المستوى األول 

  :����م ا����

 الموقف النقدي هو الموقف القائم على رفض كل من القبول المطلق والرفض المطلـق  
تتضمن قـدراً مـن الصـواب    ) بما هي اجتهادات إنسانية(والذي يرى أن كل اآلراء 

وقد أشارت النصوص إلى . لتالي نأخذ ما نراه صواباً ونرفض ما نراه خطأوالخطأ وبا
وقال صـلى اهللا  ).الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (هذا الموقف النقدي قال تعالى

ال يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا (عليه وسلم 
  ).س أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهمأسئت بل وطنوا أنفسكم إن أحسن النا

  :ا����د ا����	 �����م ا����
  :عده دالالت فإذا تناولنا مفهوم النقد نجد أن له

تتمثل في النقد كمفهوم مجرد تشـترك فـي فهمـه كـل      و: المشتركة -الداللة العامة
التـي  ) منهـا تمهيدا لتحريره ( الفلسفات والمناهج ومضمونها الكشف عن أخطاء العقل
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وطبقا لهذا فان ). كأنماط التفكير الخرافي و االسطورى( تعوق فعاليته كوسيلة للمعرفة
  النقد هو احد شروط نقل اى مجتمع من التخلف الحضاري إلي التقدم الحضاري

 تتمثل في تطبيق مفهوم النقد في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانـا  و: الداللة الخاصة
. خطأ في الحلول المقدمة للمشاكل التي يطرحها هذا الواقع المعيناى بيان الصواب وال

وهو هنا ال يتحقق إال عندما ال يتناقض مع مستواه الثاني طبقا لداللته الثالثة اى الهيكل 
الحضاري للمجتمع المعين والذي يتضمن مجموعه القواعد )المعرفي (االساسى العقلي 

مـن  ( يه موقفا و اتجاها و سلوكا اتجاه اآلخرينالتي تحدد للفرد ما ينبغي أن يكون عل
  .يكتسبه اإلنسان من انتمائه لمجتمع معين) طبيعة ومجتمع

اى  الغربـي ممثال فـي النقـد   ) في الغرب( ومثال  لهذه الداللة، الداللة الخاصة للنقد
 التـي  والمشـكالت  الغربيـة محصله تطبيق مفهوم النقـد فـي واقـع المجتمعـات     

لخاصة للنقد في الشرق المسلم اى محصله تطبيق مفهوم النقد في واقع يطرحها،الداللة ا
  .المجتمعات المسلمة والمشكالت التي يطرحها

!�"#�  :ا����� ا�&�%� �$��� وا�
إن الدعوة للداللة الخاصة للنقد المتمثلة في  االلتزام بالتطبيق االوربى للنقـد  فوبالتالي 

) تحرير العقل من األخطـاء (قيق هدف النقدفي مجتمع اسالمى هي دعوه فاشلة في تح
االساسـى   العقلـي يتناقض مـع الهيكـل    يمكن أن يتم إال عندما ال الن هذا الهدف ال

وهو اإلسالم وجوهر هذه الدعوة هو أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد التي  لحضاريا
طـور هـذه   جاء بها اإلسالم بالقواعد واآلداب والقيم االوربيه التي كانـت محصـله ن  

المجتمعات لمده سبعه قرون وهو ما يؤدى إلى قدر من الشعور باالنتماء إلى الحصاره 
الغربية وهو القاعدة النفسية الالزمة لنمو الوالء للنظام الليبرالي الفـردي الراسـمالى   

  .العلماني اى يتحول النقد إلى تغريب
رفه معينين من مصطلح نقد هي المعنى الذي تفهمه فلسفه ومنهج معو :الداللة المنفردة

ومثاله المفهوم الليبرالي للنقد، المفهوم الماركسي للنقد، المفهوم الهيجلى للنقد، المفهـوم  
  ...اإلسالمي للنقد

وطبقا لهذا التعدد الداللي لمفهوم النقد نخلص إلي تعدد أنماط النقد ، فكل نمط من أنماط 
  ضافه إلي داللته المنفردة وداللته الخاصةالنقد هو مجموع الداللة العامة المشتركة باال

  :ا�����م ا)�'�	 �$���
      غير أن رفض النمط الغربي للنقد ال يعنى رفض النقد باإلطالق  فاإلسالم فيما نرى ال 

يتناقض مع الداللة العامة المشتركة  للنقد اى اعتبار أن تحرير عقل اإلنسان من األخطاء التي 
هو شرط لنقل اى مجتمع من ) أنماط التفكير الخرافي واالسطورى( معرفه تعيق فعاليته كوسيلة

ويدل على هذا مفهوم البدعة و تعريفها االضافه  .حاله التخلف الحضاري إلي التقدم الحضاري 
 في أصول الدين المطلقة عن قيود الزمان والمكان  ال فروعه المحدودة بالزمان والمكان،

           . )يدي للبدعة بأنها االضافه للدين بدون التمييز بين فروعه وأصولهبخالف تفسير التيار التقل(
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وبالتالي فان   )  أنماط التفكير الخرافي واالسطورى( وبالتالي فان مفهوم البدعة تندرج تحته 
الدعوة لمحاربه البدعة هو دعوه  للتفكير العقالني والعلمي  ألنها دعوه لتحرير عقل اإلنسان من 

كار الخاطئة التي جاءت كمحصله لمرحله االستضعاف والتي هي بمثابة قيود تعيق فعاليته األف
 كوسيلة لمعرفه حلول المشاكل التي يطرحها الواقع

لداللة المشتركة أو العامة للنقد ال تتناقص مع اإلسالم الن هذه الداللة ال تحول اأما أن 
ي األساس الفكري اإلسـالمي بالتـالي   دون اكتسابه دالله منفردة تتمثل في  استناده إل

كما ال تحـول دون أن   ،برالية كأساس فكرى يالمستند إلي الل نقديكتسب دالله مغايره لل
يكتسب دالله خاصة عند مراعاته لواقع المجتمعات االسالميه المغاير لواقع المجتمعات 

هـو النقـد    اى ال تحول دون وجود نمط خاص من أنماط النقد ،االوربيه عند التطبيق
أما النقد المستند إلي الليبرالية كأساس فكرى فيتناقض مع اإلسالم  الختالف  ،االسالمي

  اإلسالم عن ألليبراليه كفلسفة ومنهج
)�'��  ��-, ا�#2ا�	 وا1. ���0/ �. ا��$ �� :��ا-, +���� 
	 ا��*" ا

عارض مطلق بين قائم على أنه ليس هناك تالتبنى الغزالي وابن تيميه الموقف النقدي 
الفلسفة بصورة عامة واليونانية بصورة خاصة بل هناك أوجه اتفاق وأوجه اختالف 

  .وفي حالة االختالف يكون الرفض وفي حالة االتفاق يكون األخذ والقبول

سواء ) المقصود هنا الفلسفة اليونانية(فابن تيمية مثالً ال يأخذ موقف موحد من الفلسفة 
  :يقسمها إلى ثالثة أقسامبالرفض أو القبول بل 

وهو يرفضه وأغلب رفضه للفلسفة ينصب على هذا القسم  :)الميتافيزيقا(اإللهيات 
  .منها

اليونانية، ) الميتافيزيقا(باإللهيات  امع عدم ربطه اويرى جواز األخذ به :الطبيعيات
 غالبه كالم جيد وهو كالم كثير واسع ولهم عقول عرفوا بها وهم يقصدون(ويعتبره 

  ).به الحق ال يظهر عليهم فيه العناد ولكنهم جهال بالعلم اإللهي

ضرورية لعلوم الفرائض وقسمة (ويرى وجوب األخذ به وبتعبيره  :الرياضيات
   ).1()التركة وغيرها

)
  ابن تيمية، الرد على املنطقيني، طبعة بريوت دار املعرفة   ) .252ابن تيمية، منهاج السنة، ص  )1
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لي يأخذ نفس الموقف فيقسم الفلسفة اليونانية إلى ثالثة أقسام حسب كما أن الغزا
:تعارضها أو توافقها مع أصول الدين  

 قسم يتعارض مع هذه األصول لفظاً ومعناً:
قول الفالسفة اليونانيين بقدم العالم وإنكار البعث (وحصره في ثالث قضايا هي 

.الجسدي وإنكار علم اهللا تعالى بالجزئيات  
 قسم يتعارض مع هذه األصول لفظاً ويتوافق معها معناً:

.ةية قضعشروحصره في سبعة   
 قسم يوافق هذه األصول لفظاً ومعناً.(1)

قسم يجب التكفير فيه وقسم يجب التبديع به (ثم يحدد الموقف من هذه األقسام 
)2().وقسم ال يجب إنكاره أصالً  

  :موقف ابن القيم من التصوف
تجـاوز  من التصوف هو موقف نقدي قـائم علـى   البن القيم الموقف الحقيقي كما أن 

إلى تناوله من حيث اتفاقه أو اختالفه مع أصول  ،الرفض أو القبول المطلقين للتصوف
الدين المتمثلة في القواعد اليقينية الورود القطعية الداللة المطلقة عـن قيـود الزمـان    

وإن ،إن اتفق معها كـان القبـول   ف ،)وبتعبير آخر مدى إظهاره أو كتمانه لها(والمكان 
فاعلم إن في لسان القوم من االستعارات وإطـالق العـالم   "يقول  ،اختلف كان الرفض 

وإرادة الخاص وإطالق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس على لسان أحـد  
" ااإلشارة لنا والعبارة لغيرن"و" نحن أصحاب عبارة"من الطوائف غيرهم ولهذا يقولون 

وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى ال فساد فيه وصار هذا سبباً 
وطائفة نظروا . مطائفة تعلقوا عليهم بظاهر  عباراتهم فيدعوهم وظللوه: لفتنة طائفتين

إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوبوا تلك العبارات وصححوا تلك اإلشارات، فطالب الحـق  
  )3(ما خالفه على من كانيقبله ممن كان ويرد 

والتصوف زاوية من زوايـا  (... وبناء على هذا يورد ابن القيم تعريفاُ للتصوف فيقول 
السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتسعد لسيرها إلى صـحبة الرفيـق األعلـى،    

                                                 

- 9الغزايل افت الفالسفة، طبع بريوت، ص . 13- 9الغزايل افت الفالسفة، طبع بريوت، ص   )1(

13.  

)
2

.88-85، ص2، املنقذ من الضالل، طبع دمشق، طالغزايل  )  

)
  151، ص3رج السالكني، جاابن القيم، مد) 3
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والدين كله خلـق فمـن   (كما يورد تعريفاً آخراً فيقول ). ومحبة فإن المرء مع من أحب
  التصوف هو الخلق فمن : عليك في الخلق زاد في الدين وكذلك التصوف قال الكتبيزاد 

  .)زاد في الخلق فقد زاد عليك في التصوف
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العقل الغربي                                                 

خـاص يتمثـل فـي     تشكل العقل الغربي الحديث والمعاصر من خال ل تطور تاريخي 
الذين سـادوا  (تحرير اإلنسان االوربى من الوصايا الكنسية والملكيات المطلقة واإلقطاع

هما الليبرالية كفلسـفة  (استنادا إلي فلسفه ومنهج معينين ) في العصور الوسطى  أوربا
علماني في (تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم انتهى إلي اقامه نظام ) ومنهج
من الدين فردى في موقفه من المجتمع راسمالى في موقفه من االقتصاد ليبرالي  موقفه

سادت ) ثقافيه ونفسيه وتاريخيه وحضاريه( فكان محصله عوامل) في موقفه من الدولة
نحو سبعه قرون، لتشكل ثوابت هذا العقل وهى العلمانية، الفردية، الراسـماليه،   أوربا

  .أليبراليه الديمقراطية 
  رؤ�� +����:���� ا���� ا�#"1	+��ذج 

  +�� ا���� ا�&��9 ��8 آ�+6
  :تدور الفلسفة النقدية حول ثالثة محاور رئيسيه

  ):نقد العقل الخالص( ويعتمد على ملكه الذهن وهو ما اسماها  :مجال المعرفة
وفيه يرى أن المعرفة تتم أوال من خالل تنظيم األحاسيس في صـور مدركـه حسـية    

اى إنهما ذاتيان ولـيس لهـم   ،المكان اللذان هما إطارين داخل الذهن بواسطة الزمان و
( وثانيا من خالل تنظيم هذه الصور بواسطة مقوالت الذهن االربعـه ،وجود موضوعي 

  )الكم ،الكيف، الجهة، االضافه
  ):نقد العقل العملي( و يعتمد على العقل وهو ما اسماه :مجال األخالق

ائمة على مبدأ الحرية كما أن قوانين الطبيعة قائمه على مبدأ وقانونها االراده الخيرة الق
  السببية

و يعتمد على الحكم والحكم يستند إلي مبدأ الغائية وتعنى عنده قدره العقل  :مجال الجمال 
  :على تنظيم والتنسيق وهو ما يؤدى إلي الشعور باللذة له قسمين

  قدره العقل على تنظيم قوى النفس:الجميل
  .دره العقل على تنظيم عناصر عالم الطبيعةق :الجليل

  مجال الشعور باللذة الذرى يعتمد على ملكه الحكم واسماه نقد الحكم
  قائم على اعتبار العقل وسيله معرفه مطلقه غير مقيده بالحواس طفالمشروع النقدي لكان

ال وجود  أو الوحي كما أنه قائم على الذاتية مادام الزمان والمكان مجرد إطارين ذاتيين
  .موضوعي لهما

  +�� ا���� ا�:��	 ��8 ��ر0"
( الذي أسسه هوسـرل منـذ مؤلفـه   )الظاهراتى( استخدم سارتر المنهج الفينومنيولوجى

غير أن سارتر في مرحله تطوره الفكري الثانية استبدله بمـنهج   1943)الوجود والعدم
حيث رفض فيه  1965مجدلي انسانى حدد معالمه في كتابه نقد العقل الجدلي الصادر عا

( كما رفض إسناد الجدل إلى المادة)كما ترى الهيجليه( إلى الفكر)التطور( إسناد الجدل 
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وأسنده إلى اإلنسان حيث التناقض بين الموضوعية التي تمثلهـا  ) كما ترى الماركسية 
رفـض  (جمله الظروف االقتصادية والحضارية، والذاتية التي هي المشـروع ( الوسط

  ).عنى السلبي وما يحتاج إليه اإلنسان بالمعنى االيجابيالوسط بالم
فالكتاب نقد منهجي يهدف إلى محاوله تجاوز الثنائية التي شطرت العقل الغربـي إلـى   
ماديه ومثاليه ،غير أن هذه المحاولة تمت في إطار العقل الغربي، كما يدل علـى هـذا   

لمشاركة تحت تأثير الحضارة عالقة الصراع والتجاهل ل ىاستبعاده للمطلق وتركيز عل
  .الغربية العلمانية الراسماليه الفردية

  )��ر�/ 
"ا+*��رت( ا��;"�� ا������
بعنـوان  ) احـد مؤسسـيها  ( أطلق عليها اسم النظرية النقدية نسبه لدراسة لهوركهايمر

النظرية النقدية والنظرية التقليدية كما أطلق عليها اسم مدرسه فرانكفورت نسبه النتماء 
نقد :ويشترك فال سفتها على: اغلب مؤسسيها إلى معهد فرانكفورت لألبحاث االجتماعية

  .كل من الوضعية والنازية والماركسية
تميزت المدرسة بماركسيه واضحة ثم أخذت تضعف بالتـدريج واتجـه   :نقد الماركسية

ـ   يبتعدفالسفتها إلى تفسير مختلف للماركسية  ية عن الجبرية ورفضوا الفكـرة الماركس
بمعزل عن اإلنسان وقد انطلقوا مـن مخطوطـات    تأتىالقائلة أن االشتراكية يمكن أن 

  بين ماركس وهيجل كما تأثروا بفرويد اماركس الشاب ذات الطابع الهيجلى فربطو
فتميزت بنزعه تشاؤميه وتراجع ) الخمسينات والستينيات(المرحلة االخيره للمدرسة أما

هوركهايمر صاغ أفكاره فـي إطـار دينـي يهـودي،     فالسفتها عن مبادئ المدرسة، ف
وماركوز أقام نظريته في التغيير على الجماعات المهمشه ومن خالل التحرر الجنسـي  

  .،أما ادرنو فذهب إلى أن التحرر الفردي ال ينتم االمن خالل الفن األصيل
اركسـية  وهكذا فان المشروع النقدي للمدرسة قائم على التمييز بين الجانب السـلبي للم 

المتمثل في نقد الراسماليه والجانب االيجابي المتمثل فـي تصـورها لكيفيـة تجـاوز     
  .األول بورفضوا الجان) الراسماليه فقبلو الجانب األول النقدي

غير أن البديل الذي طرحوه للجانب االيجابي للماركسية جاء ذو طابع فـردى تحـت   
( ج عن احد ثوابـت العقـل الغربـى   لم يخر النقديتاثيرفرويد بالتالى فان مشروعهم 

  )الفردية
  


�آ� ��8 )*�*��  ا����? ا�رآ����<( ا�
كان فوكو من دعاه البنيوية خاصة في كتابه الكلمات واألشياء الذي قدم فيه موقفا مـن  

  .االنثربولوجيا والتاريخ وأهميه البنيوية في المعرفة الغربية

نقد ذاتي للبنيوية وهو ما عكسـه فـي   ثوره الطالب في فرنسا شرع في تقديم  لكن بعد
  :أهم عناصر هذا النقد 1968كتاب اركيولوجيه المعرفه

  أبدلها بمنهج في تحليل الخطاب :اللغة
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  بين منهج جديد للتاريخ باسم التاريخ العام وتاريخ السالسل واالنفصال:التاريخ
  .معرفة والسلطةدعي إلي االهتمام بالذات وأنها شكل تاريخي ناتج عن عالقات ال:الذات

  صاغ مفهوما جديدا للسلطة يكرس لاللتزام السياسي :السلطة
علـم يعنـى   ) علم اآلثـار ( أطلق فوكو اسم االركيولوجيا على منهجه واالركيولوجياو

بدراسة اآلثار المادية للحضارات القديمة، غير أن فوكو ال يعنى بـه دراسـة اآلثـار    
رشيف، واألرشيف عند المـؤرخين مجموعـه   المادية للحضارات القديمة بل دراسة األ

النصوص التي احتفظت بها حضارة ما، أما عند فوكو مجموعه القواعد الصورية التي 
تحدد نمط وجود الخطابات المعرفية داخل ثقافة معينه، في فتره تاريخيه معينه، والكيفية 

ـ  اب التي يوظف بها في الممارسة والسلوك وهو ينصرف إلي تحديد خصوصية الخط
  .وإبراز القواعد التي يخضع لها

ورغم أن فوكو حاول تجاوز البنيوية إال انه لم يتحرر من سلبياتها مثل إلغاء أو التقليل 
  .من دور اإلنسان الفاعل ،كما انه نظر للخطاب ككل قائم بذاته ومستقل عن غيره
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  ا���� ا��"1	 ا)�'�	
  
محصله (وبداللته الثانية،) فاعليه معرفيه(العقل الذي نتحدث عنه طبقا للتعريف السابقو

هـو  )الهيكل االساسى العقلي المعرفي الحضـاري ( وطبقا لمستواه الثاني ،)هذه الفاعلية
 عربي اسالمى

فهي عربي بالمعنى اللغوي  ال بالمعنى العرقي،   فاللغة هي إحدى العناصر التي تؤثر 
بمـا   -مون الفكري والعلمي للحضارة، وتطوع اآلداب، والعادات، والتقاليـد  في المض

  .تتسع له من معان، أو تضيف
كما انه عقل اسالمى وال يقتصر معنى اإلسالم هنا على اإلسالم كدين، بل يمتد ليشمل 

إذ أن مـا يسـمى بالحضـارة    . على اإلسالم كثورة اجتماعية ذات مضامين حضارية
  ضارة ذات مضمون إسالمي،العربية هي ح

  و@��� ا����
لما كان كل جيل يرث القيم العقلية المعرفية الحضارية التي تشكل الهيكـل االساسـى   

وموضـوعية  ) داخليـة (للعقل ثم يطورها وينميها  فيغنيها، فإن هنالك عوامل ذاتيـة  
تعوق هذه العملية؛ مما يؤدي إلي ظهور عـدد مـن المظـاهر الفكريـة      -) خارجية(
بعبارة أخرى فإن هذه المظاهر  مصدرها خلل ذاتـي موضـوعي   . السلوكية السلبيةو

أصاب العقل المعين أدى إلي حدوث انفصال أو قطيعه بـين  المسـتوى األول للعقـل    
القيم العقلية الحضارية سابقه (والمستوى الثاني له بعبارة أخرى بين ما ينبغي أن يكون

  )و التفكير السلبينمط السلوك أ( و ما هو كائن) الذكر
ووظيفة النقد هو الكشف عن هذه األنماط الفكرية والسلوكية السلبية، ووجه االنفصال أو 
القطيعة بينها بين هذه القيم العقلية الحضارية، والعوامل الذاتية والموضوعية التي أدت 

  .إلي حدوث هذا الخلل
  :)الداخلية(العوامل الذاتية 

اإلسالم دين صالح لكل زمان ومكان، وهذه الصالحية مصدرها :التقليد وقفل باب االجتهاد
ثـم  . أنه هدى الناس إلى أصول القواعد والقيم الالزمة لصالحيتهم في كل زمان ومكان

ترك لهم أمر االجتهاد في فروع القواعد والقيم الالزمة لصالحهم في الزمـان المعـين   
االجتماعية أينما كانوا عندما كان  وقد نجح المسلمين في تطوير حياتهم. والمكان المعين

غير أنه نسبة لظـروف خارجيـة   . باب االجتهاد مفتوحاً؛ فظهرت مذاهب وقيم جديدة
االستبداد، وصول عناصر ال تجيد اللغة العربيـة  (وداخلية ) التهديد المغولي، الصليبي(

توقفـوا عـن   وعندها . قُفَل باب االجتهاد وساد التقليد –...) إلي السلطة، ظهور البدع
. التقدم، وتجمدت هذه المذاهب والقيم علي مضامين كسبتها في مراحل تاريخية ثابتـة 

فأصبحت قاصرة عن أن توفي بالحلول الصحيحة لمشكالت الحياة في مراحـل تاليـة؛   
وهكذا أصبح من أهم المظاهر السلوكية السـلبية  . فقام جمودها عائقاً في سبيل التطور
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اإلسالمية التقليد، بعد أن كانت أهم المظاهر السلوكية السائدة فيه السائدة في المجتمعات 
  .اإلبداع في كافة المجاالت

  )الخارجية( لعوامل الموضوعيةا
ثم اصطدمت هذه المجتمعات بشعوب أوربا التي حررتها الليبراليـة؛  :االستعمار والتغريب

  .وهنا خضعت لالستعمار. فانهزمت
ستعمار علي نشر التغريب، الذي يمكن تعريفه بأنه قدر وقد عمل اال :االستالب الحضاري

من الشعور المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية، التي هي نظـام شـامل متكامـل    
للحياة، علماني في موقفه من الدين، فردي في موقفه من المجتمع، ليبرالي في موقفـه  

مـل نفسـية وثقافيـة    كان محصـلة عوا . من الدولة، رأسمالي في موقفه من االقتصاد
وتاريخية وحضارية سادت أوروبا علي مدى نحو سبع قرون علـي حسـاب الـوالء    

  .اإلسالمي
  :وهنا يمكن التمييز بين مرحلتين للتغريب

 -ومرجعه أن برامج التربية والتعليم، والثقافة واإلعـالم   :)االستعمار(التغريب القديم / 1
نجد : فعلى سبيل المثال. ية لخدمة غاياتهاكانت لفترة طويلة من وضع القوى االستعمار

احتضان القوى االستعمارية من العناصر المتفوقة من المتعلمين، وإتاحة فرصة إكمـال  
وهنا يقدم مجتمع المحتلين كنموذج . ثقافتهم في معاهدها، وجامعاتها عن طريق البعثات

ي األذهان قيم ومثـل  للمجتمع الالئق بحياة اإلنسان المستحق للوالء، ويحاول أن تدس ف
  .غربية على مجتمع المبعوث؛ فيعود البعض إلى مجتمعه غريباً عنه

فالتغريب القديم إذاً مركب نقص ورثه البعض مـن عهـود المذلـة تحـت السـيطرة      
  .االستعمارية؛ فتصبح عقولهم مكبلة بقيود الثقافة التي صاغها المستعمرون

عمار الذي ال يقوم على السـيطرة العسـكرية   ومرجعه االست :)العولمة(التغريب الجديد /2
أساساً، بل يقوم على السيطرة الثقافية بواسطة اإلعالم، والفكر، والثقافة، والفن  حيـث  

 -) أو األمريكية بصوره خاصـة (يقدم من خاللها أسلوب الحياة الغربية بصورة عامة 
الثقافي أو الحضاري  وهو ما يشكل البعد. على أنه أسلوب الحياة األمثل لكل المجتمعات

  .للعولمة
فالتغريب إذاً بمرحلتيه هو أن تصوغ المذاهب والقيم الغربية حياة قطاع مـن النـاس،   

وهي بهـذا  . فتتحول من قيم تقليد وعادات إلي قيم وتقاليد وآداب ذات طبيعة حضارية
؛ )أساسية المتعلمون، واألثرياء والمثقفون بصورة(تغدوا مؤثراً قوياً في حياة كثير منهم 

أي أن التغريب وإن كان محاولـة  . ألنها تخالط شخصيتهم، وإن لم تتحول إلى حضارة
الستئصال الشخصية من جذورها؛ فإن هذه المحاولة ال تؤدي إال أن تصبح شخصـية  
مزدوجة االنتماء مع ما يصاحب هذا االزدواج من صراع يلغي أو يقلل مـن فاعليـة   

  .عهاالشخصية وإسهامها في خدمة مجتم
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أديا إلي تخلـف  ) الموضوعي(و االستعمار ) الذاتي( فإن الجمود وهذا:التخلف الحضاري
والمقصود بالتخلف عجز الناس في مجتمع معين عن توظيف كـل اإلمكانيـات   . األمة

المادية والبشرية المتاحة فعالً فـي المجتمـع؛ إلشـباع حاجـاتهم أو حـل مشـاكلهم       
ف اإلنسان؛ والمقصود به أن يصبح النـاس عـاجزون   وتخلف األمة  هو تخل.المتجددة

ذاتياً عن معرفة الحقيقة االجتماعية لذات المشاكل التي يعانوها أو معرفة حلولها، أو ال 
فهذا التخلف الثقـافي، والتخلـف العلمـي،    . يعرفون العمل المناسب لتنفيذ تلك الحلول

  .والتخلف في مهارة أداء العمل
ح مصدراً للمظاهر الفكرية والسلوكية السلبية، وال يمكـن  هذا التخلف الحضاري يصب

القضاء علي األخيرة إال بالقضاء عليه، مع مالحظة تفاوت درجته، والمظاهر السلوكية 
  السلبية المعبرة عنه حسب درجة الوعي والثقافة والتعليم والنشاط االقتصادي

A$ ا�� 	ا��"1 ,�Bا��    
أفرز العديد  -خلف الحضاري نتيجة الجمود والتخريب إن امتداد الحياة في ظل هذا الت 

لتصبح هذه المظاهر السـلوكية  . من المظاهر السلوكية السلبية بين المتعلمين والمثقفين
السلبية احد عوامل استمرار هذا التخلف؛ ألنها تفتك بمقدرة المثقفين الـذين هـم قـادة    

  .حركة التطور االجتماعي في كل المجتمعات

أي الذين لهم المقدرة الفكريـة إلدراك المشـكالت   (م الخلط بين المثقفين هنا يجب عد
والمتعلمـين  ) االجتماعية ومعرفة حلولها والمقدرة على العمل الجماعي الالزم لحلهـا 

الذين ال يعرفون من العلم إال ما تعلموه في معاهده المتخصصة، ويجهلون ) األكاديميين(
  .ي أو ال يهتمون بتلك الصلـةعالقتها بمشكالت الواقع االجتماع

من أهم هذه المظاهر السلوكية السلبية هي الفردية، ومرجع هـذه النــزعة   :الفرديــة 
الفردية عند بعض المثقفين أنهم قادة حركة التطور في كل المجتمعات، وإذ كانوا فـي  

ة؛ فإنهم في المجتمعات المتخلفة قوة نـادر . المجتمعات المتقدمة كثرة تفيض عن الحاجة
فـال تسـتطيع   . ذلك ألنهم أكثر معرفة وعلماً ومقدرة على العمل من الكتلـة السـائدة  

  .مجتمعاتهم أن تستغني عنهم، وبينهم وبين سواد الشعب المتخلف ثغرة فاصلة
يمكن أن يضاف إلى هذا أسباب عدة، منها أن برامج التربية والتعليم والثقافة واإلعالم 

. فترة طويلة من وضع القوى االستعمارية لخدمة غاياتهافي المجتمعات المتخلفة كانت ل
ومن غاياتها إضعاف العالقة االجتماعية التي تربط الناس بمجتمعاتهم في مصير واحد 

  .حتى ال تعود هذه الروابط إلى وعن الناس التزامهم بتحرير مجتمعاتهم
تاحة فرصة إكمال ومنها احتضان القوى االستعمارية للعناصر المتفوقة من المتعلمين وإ

ثقافتهم في معاهدها وجامعاتها عن طريق البعثات، وهنا تدس في األذهان مـثُالً عليـا   
  .غريبة عن مجتمع المبعوث

ومنها ميراث الممارسة الليبرالية ذلك المذهب الفردي الذي يتجاوز تجميد اإلنسان إلـى  
؛ فيتحول المجتمع إلى ساحة إطالق الفرد من التزاماته المترتبة علي انتمائه إلى مجتمعه
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صراع فردي ال إنساني؛ وتكون الفردية فيه قيمة ال يخجل منها صاحبها، بل يفخر بها 
  .بقدر ما يكون لها من ضحايا من أفراد آخرين

غير أن هذه الفردية قد تأخذ شـكالً سـلبياً، أو شـكالً    :الفردية السلبية والفردية االيجابية
شكالً إيجابياً كاالستعالء  أو. ؛ فيأخذ شكل العزلة عن الجماهيرأما الشكل السلبي. إيجابياً

على الناس، والتشبث بالقيادة، والتوقف أو االنعزال، أو التمرد على العمل الجماعي ما 
  .لم يخضع الناس إلرادته

����ت ا���� �:  
  طبقا لمستوياته المتعددة اإلسالميفيم يلى نقدم نماذج لنقد العقل العربي 

��  :ى ا��*"يا�� 
اى العالقة بين المستويين الكيفـي   ،اللماذى للوجود ىتوسوهو محاوله العقل تفسيرا لم

وما يناقض العقل في هذا المستوى هو التفكير االسطورى ) النسبي والمطلق( والماهوى
  ).منطقي(دليل عقليالتحقق من هذا التفسير ب اى محاوله تفسير هذا المستوى بدون

في الشعوب والقبائل التي تسود المنطقة ثـم  ) الال عقالني(األسطوريساد نمط التفكير 
وأنشأ المسلمون نتيجة ذلك أنماطاً متعـددةً  . جاء اإلسالم فهدى الناس إلى إعمال العقل

نمط ) بالتأكد(من التفكير العقالني الذي ال تناقض األيمان أو الوحي؛ وإن كانت تناقض 
  .التفكير األسطوري
جتمعات المسلمة توقف التقدم الحضاري أو بطئـه؛ ظهـرت بعـض    وعندما حدث للم

وليس في أغلب أو . خصائص التفكير األسطوري في بعض أنماط تفكير هذه ألشخصية
كمـا  (كل أنماط التفكير فيها؛ أي أن العقل المسلم لم يرتد إلى نمط التفكير األسطوري 

يناقض اإلسالم الذي يشـكل  ؛ ألن هذا النمط من أنماط التفكير )يرى بعض المستشرقين
الهيكل العقلي الحضاري لهذا ألعقل، بل تحول إلي عقل يختلط فيه التفكير العقالني مع 

) يمكن أن نطلق عليه نمط التفكير شبه االسطورى أو شبه العقالني( التفكير األسطوري
  .بفعل الخلل الذي أصابها نتيجة العوامل الذاتية والموضوعية سابقة الذكر

كير الفلسفي مثالً كنمط من أنماط التفكير العقالني ازدهـر فـي مراحـل التقـدم     فالتف
الحضاري للمجتمعات المسلمة، وعندما بدأت هذه المجتمعات تتخلف تخلُّـف التفكيـر   

  الفلسفي؛ إذ أن الفلسفة نشاط معرفي حضاري مما أفسح المجال لظهور بعض أنماط
  بالرجوع إلى خصائص التفكير العقالني ويمكن إيضاح هذا التحول.التفكير األسطوري

  
  )1)(الفلسفي مثاال له( 

حسن حنفي، مقال اجلذور التارخيية الزمه احلرية يف وجداننا املعاصر، كتاب الدميقراطية وحقوق  )1

  136  ، ص1اإلنسان، دار املستقبل العريب ط
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وموقف اإلسالم منها الرجوع إلى خصائص نمط التفكير األسطوري والتـي هـي    
وعالقة كل هذا بعض أنماط التفكير . قيض خصائص التفكير العقالني بصورة عامةن

  .والسلوك السلبية في العقل العربي المسلم
ومن خصائص التفكير العقالني الموقف النقدي القائم على تجاوز كل من موقف القول (

 المطلق والرفض المطلق إلي الموقف القائم على البحث عن أوجه الصـواب وأوجـه  
وهذه الروح النقدية . الخطأ في الرأي المعين، وأخذ ما هو صواب ورفض وما هو خطأ

أنا مع النـاس إن  : ال يكون أحدكم إمعة؛ يقول): " ص(عليها اإلسالم كما في قوله  ثح
 كم إن أحسن الناس أن تُحسنوا وإنأساءوا أسئت، بل وطِّنوا أنفس أحسنوا أحسنت، وإن

الَّذين يستَمعون الْقَوَل فَيتَّبِعون َأحسنَه : " كما في قوله تعالى). إساءتهمأن تجتنَّبوا  اأساءو
أما التفكير الالعقالني؛ فيقوم على القبول المطلق لفكره، وبالتالي الـرفض المطلـق   ". 

  لألفكار األخرى وهذا الخاصية نجدها في بعض أنماط تفكير العقل العربي المسلم
من خصائص التفكير العقالني الشك المنهجي القائم على عدم التسليم و من خصائص و

هذا الشك المنهجي نجد نموذجـاً  . لصحة فكرة معينة إال بعد التحقق من كونها صحيحة
إلـى االعتقـاد    -من االعتقاد بربوبية القمـر  ) ع(له في وقف القرآن النتقال إبراهيم 

تعالى كما استخدمه اإلمام الغزالي كمـا فـي    بربوبية الشمس، إلى االعتقاد بربوبية اهللا
  كتابه

أما التفكير الال عقالني؛ فيقوم على الشك المطلق؛ أي إنكار إمكانية . المنفذ من الضالل
" التحقق من صحة أي فكر، من هذا النوع من الشك عبر عنه القرآن بمصطلح ريـب  

القطعية؛ أي التسليم بصـحة فكـرة دون   أو النـزعة ". َأفي قُلُوبِهِم مرض َأمِ ارتَابوا 
قَالُواْ حسبنَا ما وجـدنَا  : "التحقق من كونها صادقة أم كاذبة وهو األمر الذي ذمه القرآن

ونتَدهالَ يئاً وشَي ونلَمعالَ ي ماُؤهآب كَان لَواءنَا َأوآب هلَيوهذا كان الشـك المطلـق ال   ". ع
فإن .ألنه يناقض الدين بصورة قاطعة ) بصوره أساسيه(ربي المسلم يوجد لدى العقل الع

وليس كل أو اغلـب أنمـاط   ( النـزعة القطعية تتجلى في بعض أنماط تفكير هذا العقل
  ).التفكير فيه كما نمط التفكير األسطوري

ومن خصائص التفكير العقالني االستناد إلى العقل كوسيلة للمعرفة وإذا كان اإلسالم قد 
فـإن نمـط   ) بما ال يتناقض الحواس والوحي كوسائل المعرفة(على إعمال العقل  حث

الـذي يلغـى   (التفكير األسطوري يستند على اإللهام أو الوجدان أو العاطفة أو الخيال 
  .وهو ما نجده أيضاً في بعض أنماط تفكير هذا العقل). العقل

  المنطق بما هو أنماط ومن خصائص التفكير العقالني المنطقية؛ أي االستناد إلى
والذي أشـار  . التفكير السليمة المستندة إلي قوانين التفكير، وأهمها قانون عدم التناقض

بخالف نمط التفكير ". ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتالَفاً كَثيراً: "إليه القران
لتناقض أو عدم االتساق في بعض أنماط وهنا نجد ا) المتناقض( األسطوري الال منطقي 

  ).وليس كل أو اغلب أنماط التفكير فيه أيضاً( تفكير هذا العقل
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ومن خصائص التفكير االسطورى، أن يكون السلوك رد فعل عاطفي بدال من أن يكون 

اى  قائم على اتفاق الغاية التي يهدف إليها هذا السلوك مع إمكانيات وميول (فعل عقالني
  ) .التقليد)( لمعينالشخص ا

ومن خصائص التفكير االسطورى إصدار إحكام قبليه على األشياء واألحداث والنـاس  
  )األحكام االنطباعية( اى قبل التحقق من صدق أو كذب هذه األحكام

  .عند بعض أنماط تفكير هذا العقل أيضاوكال الخصيصتين نجدهم 
  :المستوى العلمي

الكيفي للوجود اى ضوابط الحركة واتجاهاتها، وهـو  هو محاوله العقل تفسير المستوى 
( هنا محدود بالحواس في إدراكه لعالم الشهادة المحدود بالزمان المكان النسـبي فيهمـا  

  ).الحسي(فالتحقق ) العقلي(فاالفتراض) الحسيه(فخطوات المنهج العلمي هي المالحظة 
على محاوله تفسـير هـذا    تفكير الخرافي القائملوما يناقض العقل في هذا المستوى وا

المستوى من مستويات الوجود بدون برهان قابل للتحقـق منـه بالتجربـة واالختبـار     
  .العلميين

أي الوقـائع المعينـة   (وقد ساد نمط التفكير الخرافي القائم على تفسير الظواهر العينية 
ي هذا المنطقة ف) أي المتعلقة بنوع معين من أنواع الوجود(النوعية) بذاتها زماناً ومكاناً

وعندما جاء اإلسالم هدى الناس .عندما كانت مجتمعاتها في األطوار القبلية والشعوبية 
ولـم يحـتج   . إلى أصول منهج البحث العلمي، وترك لهم وضع فروعـه واسـتعماله  

كما سـاد  . المسلمون إلى كثير من الوقت الحتالل المراتب األولى في كثير من العلوم
وعندما أخذت المجتمعات المسلمة تتخلف . لمي في التفكير والحركةانتهاج األسلوب الع

وهى هنا أيضا لـم  . حضاريا تخلفت علميا أيضا ألن العلم أحد أنماط النشاط الحضاري
، بل أصبحت تتبنى بعـض  )كما يرى بعض المستشرقين(ترتد إلي نمط التفكير الخرافي

بعض أنماط التفكير الخرافي فـي   أنماط التفكير العلمي في بعض شؤونها، بينما تنتهج
أو شبه الخرافي أو شـبه   طيمكن أن نطلق عليه اسم نمط التفكير المختل( البعض اآلخر

  ).العلمي
ويمكن إيضاح ذلك بالحديث عن خصائص التفكير العلمي والخرافـي وموقـف   

  اإلسالم منهما وعالقتهما ببعض أنماط تفكير العقل العربي المسلم
يقوم على اإلقرار بأن هناك قوانين حتميـة تضـبط حركـة األشـياء     فالتفكير العلمي 

والظواهر ومضمون الحتمية تحقق السبب بتوافر المسبب، وانتفائه بانتفاء المسبب وهذا 
فَلَـن  : " ما أقره اإلسالم حين قرر القران أن حركه الكون خاضعة لسنن إلهية ال تتبدل

  ).43:فاطر". (ن تَجِد ِلسنَّت اللَّه تَحوِيالًتَجِد ِلسنَّت اللَّه تَبديالً ولَ
وبالرجوع إلي العقل العربي نجد الجمع بين النمطين من أنماط التفكير ماثال في اإلقرار 
بعدم إمكانية نجاح أي فعل دون معرفه والتزام هذه القوانين ألغلب الناس في األحـوال  
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في حاالت معينه ) الصالحين مثالً(لناس العادية، مع االعتقاد بإمكانية نجاح فعل بعض ا
 .، دون معرفه والتزام هذه القوانين)الجذب مثالً(

عدم توقع تحقق غاية معينه دون : ومن خصائص التفكير العلمي التخطيط، وله شرطان
تدخل إيجابي من اإلنسان، وضرورة سبق األحداث قبل أن تقع والتحكم فـي وقوعهـا   

كير الخرافي فيناقض التخطيط؛ وذلك إللغائه شـرطه األول  أما التف. طبقاً لخطط معينة
و اإلسالم ال يعـارض  . بالسلبية والتواكل، وإلغائه شرطه الثاني بالتجريبية و المغامرة

التخطيط؛ ألنه يحث على التزام شرطه األول بتقريره أن شيئاً من الواقع لن يتغير ما لم 
كما حثَّ على ".يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بَِأنْفُسهِم ِإن اللّه الَ " يتدخل اإلنسان لتغييره 

. وهنا نجد شيوع التواكل، والسلبية، والمغـامرة .التزام شرطه الثاني بنهيه عن التواكل
  .اإلسالميأنماط تفكير العقل العربي ) كل ال( في بعض.والتجريبية

(  و من خصائص التفكير الخرافي ومظاهره السلوكية االعتقاد بامكانيه العلـم الغيـب   
. وعدم احترام قيمه الزمن). رمي الودع وقراءه الكف وضرب الرمل وقراءه األبراج 

للحقيقـة   ”الـذاتي “اإلنكـار  (ومـن إشـكالها خـداع الـذات    " وانتفاء الموضـوعية 
عن الواقع بدال عن المحاولة  ”ذاتي“الدفاع ( ،التبرير بدال عن التفسير،)”الموضوعية“
 ).لمعرفه الواقع تمهيدا لتغييره ”الموضوعية“

كبديل للبحـث  )(االستاتيكى( ومن خصائص التفكير الالعلمى شيوع التفكير االحصائى
والمتمثل في التعميم غير العلمي الذي يعبر عنه القـول  ) العلمي ال كخطوه من خطواته

فالتفكير اإلحصائي مرحلة أولى من البحث ).االستثناء يثبت القاعدة(و) لكل قاعدة شواذ(
وهـو يتضـمن جميـع    , ذلك أن البحث العلمي يبدأ بمالحظة الوقائع المفردة. العلمي

اإلحصائيات غير انه ال يقف عند هذا الحد بل يكتشف العنصر المشترك فـي الوقـائع   
ي مالحظاته األولي فان صدق ثبـت  المفردة ليصوغ منه قانونا يطبقه علي ما لم يرد ف

وان لم يصدق كان معني هذا إننا في حاجه إلي مزيد من المالحظة و االختبار وهكـذا  
إلي أن نصل إلي تحديد القانون الذي يفسر لنا حركه الظاهرة أوال وأخيرا وما لم يقـع  

إذا  إحصائيةقاعدة أما قبلة فهو , إال بهذاوالقانون ال يعتبر قانون المالحظة  -في مجال
و التجربة والتطبيق ينهيان . توقف عند المالحظة أو فرض إذا لم يصل إلي حد التجربة

اإلحصاء والفرض ويضعان في يدنا قانونا حتميا فليس من الالزم مثال أن نغلي ميـاه  
  ).في الضغط الجوي العادي)ْ 100(األرض جميعا لنعرف الماء يغلي في درجة 

ما ينبغـي أن  (إلي ) مما هو كائن(لوك الالعلمى محاوله القفز ومن أنماط التفكير والس
مـا  (إلي ) مما هو ممكن(،و) ما هو ممكن(إلي ) مما هو كائن(، اى  دون تدرج )يكون

إلي اإلبقاء علـى مـا هـو    ) في التحليل النهائي( هذه المحاولة تؤدى). ينبغي أن يكون
وقـد  .نيه مقطوعة الصلة بـالواقع كائن، أما ما ينبغي أن يكون فيصبح مجرد حلم أو أم

عالم مثالي يجسد ما : تؤدى إلي ألقطيعه بين الكالم والفعل، اى إيجاد عالمين منفصلين
  وعالم وقعي يجسد ما هو كائن ويظهر في السلوك. ينبغي أن يكون يظهر في الكالم
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  .أنماط تفكير العقل العربي المسلم) ال كل(كل هذه الخصائص نجدها عند بعض.الفعلي
  :المستوى التدينى

الماهوى للوجود، و العقل محدود بالوحي في إدراكه  ىهو محاوله العقل تفسير المستو
لعالم الغيب المطلق عن قيود الزمان والمكان، وما يناقض العقل على هذا المستوى هو 

، فالبدعة هي االضافه في أصول الدين اى فكره ليس لها برهان أو دليل  ىالتفكير البدع
 )اى نص يقيني الورود قطعي الداللة( لى نق

إذا كان اإلسالم هو الهيكل العقلي المعرفي االساسى الحضاري للعقل العربي؛ فإن واقع 
التخلف الحضاري افرز عدداً من المشاكل المتعلقة بالمعرفة باإلسالم ذاته، أهمها شيوع  

ع أنمـاط مـن الفهـم    البدعى اى يؤدى إلى شيو ما يمكن أن نطلق عليه  نمط التفكير
والذي يساهم في اإلبقاء علـى  . الخاطئ لإلسالم؛ والتي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين

واقع التخلف الحضاري ،وما يساهم في تكريس هذا النمط من أنماط التفكير  تبنى قطاع  
الذين من المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه، وتوعيتـه  (كبير من المثقفين 

سالم وقيمه الحضارية اإلنسانية، ومحاربه الفهم الخاطئ للدين الـذي يسـاهم فـي    باإل
للتصور التغريبي يـرى أن  ) اإلبقاء على واقع التخلف الحضاري وتقديم فهم صحيح له

  .التقدم ال يمكن أن يتم إال بإلغاء الدين أو تهميشه
العقل تفسير الوجـود   إذ هو محاوله(ونمط التفكير البدعى يتضمن نمط التفكير الخرافي

الكيفي بدون محاوله التحقق بالتجربة واالختبار اى بدون  برهان حسي اى باالسـتناد  
إذ هـو  (كما يتضمن ).إلي فرضيات ميتافيزيقية اى غيبيه لكن دون برهان نقلى  أيضا

برهان عقلي أو منطقـي اى  ب محاوله التحققمحاوله العقل تفسير الوجود اللماذى بدون 
  ).اد إلي فرضيات ميتافيزيقية اى غيبيه لكن دون برهان نقلى  أيضاباالستن

وبالتالي فان محاربه نمط التفكير البدعى هو في ذات الوقت محاربه لنمطـي التفكيـر   
  .الخرافي
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  :هدف المشروع 
د الجابري يهدف إلى النهضة، وهذه النهضة البد أن تنطلـق مـن   نقد العقل العربي عن

نموذج منبعث من نفس التاريخ العربي،اى داخل في بنية العقل العربي ،وهو يـرى أن  
  .هو هذا النموذج )العقالني ( النظام ألبرهاني

فالمشروع يدعو إلى عصر تدوين جديد يعيد الحياة إلى النظام ألبرهاني الذي ببنيته قام 
الفكر الحديث والمعاصر الغربي، معتبراً انّه البد لهذا العصر الجديد من بداية هي نقـد  

 .، وبهذا يكون المشروع عبارة عن بداية هذا العصر»العقل العربي«السالح، نقد 
 :الجغرافية واللغة

و يربط الجابري بنية العقل وتكوينه بالجغرافية أساسا، ومن ثم باللغة كجهـاز اسـتالم   
لهذا كانت مفـاهيم اللفـظ واإلعرابـي    . يضمر في داخله حقائق البيئة ذاتها لساوار 

والصحراء والنحو والبالغة وغيرها هي من أهم المفاهيم الموظفة في مشروعه للتعرف 
فالجغرافية واللغة هي أهم ما في المشروع من أساس لتحليـل  . على كنه العقل العربي

  .تكوين العقل وبنيته، منهجاً ورؤية
  :النظم المعرفية الثالثة

والنتائج الرئيسية التي توصل إليها الجابري اعتبار تفاوت العقول المعرفية انّه يضـعه  
، »العقـل العربـي  «كنظام منفصل وسط ثالثة أنظمة ، كلها داخلة فيما يطلق عليه بـ 

اني الذي وهي النظام ألبرهاني الفلسفي والنظام ألعرفاني الصوفي، مضافاً إلى النظام البي
العقل «يستقل بالداللة اللغوية المتسقة مع تنظير المشروع للغة العربية واعتبارها أساس 

  .»العربي
  :العقول الثالثة

كما يرى أن الحضارات الثالث اليونانية والعربية واألوروبية الحديثة هي التـي  
سـت  أنتجت ليس فقط العلم، بل أيضا نظريات في العلم، وأنها وحدها التي مار

  ".التفكير في العقل"بل أيضا " التفكير بالعقل"ليس فقط 
من جهة أخرى فهو أن هناك فارقاً بين العقلية العربية والعقلية اليونانية والعقلية الغربية 
الحديثة، ال فقط في حدود اإلشكالية التي يبحثان فيها بل كذلك إنهما يختلفان أساسا حول 

 قة التي تربط بين العقل والطبيعةسير المعرفة وطريقتها ونوع العال
  :تقويم

استند الجابري في نقده للعقل العربي إلي عـدد مـن المفـاهيم الفلسـفية والمنهجيـة      
الغربية،كمفهوم العقل المكون والعقل المكون عند الالند، ومفهوم القطيعة المعرفية عند 

  باشالر، والمنهج االركيولوجى عند ميشيل فوكو
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المعرفية  الفاعليةالمتعددة لذات نماط ى هي األوالبرهان ىلبياني والعرفانا :العقول الثالثة
، وبالتالي فان العالقة طبقا لمستويات الوجود التي يحاول تفسيرها تتعدد،والتي لاى العق

. تناقض كما يرى الجابريال عالقة  تكاملعالقة  بينها هي  
ق وقصر العقل البرهـانى علـى   كما أن موقفه القائم على القطيعة بين المغرب والمشر

على موقف أخر يعتبر المغرب مجرد تابع فكـرى  ) ذاتي( المغرب هو رد فعل عاطفي
هو العقل العربـي  ( للمشرق، بدال من اعتبار كل من المغرب والمشرق أجزاء من كل

  .يحددهم فيكملهم ويغنيهم ولكن ال يلغيهم) اإلسالمي
، فضال عن انـه أدى إلـى   .العربي اإلسالميهذا الموقف يؤدى إلي إلغاء وحده العقل 

  )لعقل المشرقيذاتي ل نقض (إلى  لعقل العربيل موضوعي  تحول المشروع من نقد
قارب نظريه الوسط الجغرافي التي من أشهر ت نظريه الجابري في العقل البيانيأن كما 

س طبقـا  ممثليها راتزل والتي تحدد سلوك وتفكير اإلنسان طبقا لقوانين الطبيعـة ولـي  
النوعية لإلنسان وتؤدى إلي نوع من أنواع الجبرية الطبيعية،والواقع من األمر  نللقواني

أن هناك تأثير متبادل بين الطبيعة واإلنسان،وان اإلنسان ال يستطيع إلغاء حتمية قوانين 
تحول الطبيعة لكنه يستطيع أن يتحكم في محتوى هذه القوانين بمعرفه والتزام حتميـة  

وانين ، بمعنى أخر فان الطبيعة قيد وشرط لحرية اإلنسان ولكنها ال تلغى هـذه  هذه الق
  .الحرية

في أوائل هذا القرن، حيث » ليون غوتييه«كما تتشابه مع النظرية العرقية التي وضعها
ميز األخير بين العقل السامي عن العقل اآلري، معتبرا أن العقل األول عاجز عـن أن  

فرؤيته تجزيئية انفصالية ينقصها االنسجام واالرتباط، بخالف ما يرى األشياء مترابطة، 
هو الحال في العقل اآلري الذي له القدرة على الربط بين األشياء والعقد فيما بينها بعقدة 

لهذا فهو يرى أن الفلسفة اليونانية على خالف تام . االتصال واالنسجام بوسائط تدريجية
ولى ترجع إلى الجنس اآلري وهي لهذا قائمـة علـى   مع الدين العربي اإلسالمي، فاأل

الوصل واالرتباط، بينما يرجع الثاني إلى الجنس السامي، وهو لهذا يقوم على الفصـل  
 )1.(والتجزئة

أدى به إلي التعسف في كثير من أرائه كالخلط بين مفكري ) الذاتي(كما أن هذا الموقف
  ، بالرغم من أن بعضهم ينتمياألندلس والمغرب ليضعهم في قائمة أرسطية واحدة

  .صراحة إلى العرفان كما هو الحال مع ابن الطفيل، والبعض اآلخر إلى البيان كما هو
وبدالً من أن يستخدم في عالقـة هـؤالء     .الحال مع ابن حزم والشاطبي وابن خلدون

، لكنه مع ذلـك  »التأسيس«فانه استخدم مفهوم » التوظيف«بالبرهان األرسطي مفهوم 
، مما يجعل شائبة الخلط »توظيف«أحيانا ـ وكما يبدو ـ على انّه   » التأسيس«م من يفه

دار الفارايب ببريوت / حسني مروة  119/، ص 1املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية، ج اتالرتع) 1(

  1988الطبعة السادسة، / 
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يؤسسـوا  فابن حزم والشاطبي وغيرهما من أصحاب البيان لـم  . تلوح المفهومينبين 
البيان على العقل األرسطي كما يفعل الفالسفة، بل وظفوا بعض قواعده الصورية بما ال 

  .ينافي نظام البيان، بل خدمة له
وهو ما أدى بـه   يةالغربالمدرسة العقالنية  كما أن الجابري يفهم العقالنية طبقا لمفهوم

ة االسـالميه فـي   إلي قصرها على جانب واحد من جوانب الفكر اإلسالمي هو الفلسف
رغم أن الغرب ذاته لم يدخل عصر النهضة إال . وفى قطاعها االرسطى شكلها التقليدي

بيكون،لوك،ديفيـد هيـوم، كونـت،    ( من خالل نقد التصور االرسطى للعقل والمعرفة
  ...).مل

 +�� +�� ا���� ا��"1	 ��8 <�رج F"ا��1	

نتقادات التـي وجههـا   قام طرابيشي بنقد مشروع الجابري وهنا نورد بعض اال
  للمشروع

  :مفهوم العقل
قام طرابيشي بمناقشة التأصيل النظري الذي يضعه الجابري للعقل ويخلص إلى 
استعارة الجابري لهذا المفهوم من تمييز الالند للعقل المكون والعقـل المكـون،    

أن الجابري لم يتعرف إلى نظريـة الالنـد فـي مصـدرها     ذلك يرى لكنه مع 
صياغة إشكاليته للعقل في وهذا ما أدى إلى ."العقل والمعايير"، أي كتاب األصلي

... الوظيفة التوحيدية للعقل المكـون ) تجاهل(وذلك عندما " قسمته ال في وحدته"
فقد قاده ذلك لبناء تحليله للعقل العربي على تشطير هذا العقل تشـطيرا ثالثيـا   

دال من أن يرد تجليات هذا العقـل  وقطعيا إلى عقل بياني وعرفاني وبرهاني، وب
في مجاالت الفقه وعلم الكالم والتصوف والفلسفة إلى البنية العضوية الواحـدة  

الفرد القـائم   فأدى التشطير إلى إنزال العقل منزلة الجوهر... التي تصدر عنها
  )1... (بذاته والمنغلق على نفسه

وجدلية " وحدوية" فرصة قراءة -حسب طرابيشي–كل ذلك فوت على الجابري 
معا للعقل اإلسالمي، وذلك عندما لم ينتبه إلى الوظيفة النقدية للعقـل المكِّـون   

حركيـة  "على حد تعبير باشـالر، أي بوصـفه   " استحداث أزمات"بوصفه عقل 
نحو التقدم، لتجاوز العقل المكون الذي ينبغي أن ينـتفض ضـد ذاتـه    " موجهة

أخـذ  " تكوين العقل العربي"في الجزء األول وإذا كان الجابري ". مطلقا"بوصفه 
ينتقل من مفهوم نقدي " بنية العقل العربي"بعين االعتبار، لكنه في " حركية العقل"

  .تكويني صيروري إلى مشروع نقد بنيوي ماهوي للعقل العربي
وتأسيسا على ذلك يعترض طرابيشي على تحقيب الجابري للزمن الميت، زمـن  

  في الزمن الميت، بوصفها جزءا من" لحظة الغزالي"درج العقل المكون، إذ ي
حتى اليوم، مما يترتب ) االنحطاط(، ومن ثم تمديد هذه الحقبة "عصر االنحطاط"
  11ص  – 1999 -2ط -دار الساقي -". نظرية العقل"طرابيشي،)1(
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العصر الحديث وعلى هذا فقد كان تحليـل  "في " عصر النهضة"على ذلك شطب 
على أساس تشطيره وتجزئته، ال على أساس بناء وحدتـه، ممـا    الجابري للعقل

أفضى ألن يتأتى تعاطيه مع العقل من موقع سجالي، ال من موقع نقدي، مما قاد 
التفاضلية ال التكافؤية، إذ تبدت هذه  -بين العقول الثالثة-إلى نوع من المقارنة 

دون طرف آخر،  العالقة عن حرب أهلية دائمة، يتخذ لنفسه منها موقفا كطرف
للعقل البرهاني على العقل البياني، بقدر مـا انتصـر    افقد انتصر ابستومولوجي

  على العقل " السني"للعقل البياني على العقل ألعرفاني، وانتصر إيديولوجيا للعقل 
" ال عقـل " -أو بـاألحرى –وانتصر جغرافيا لعقل المغرب على عقل " الشيعي"

  ...!المشرق
  :العقول الثالثة

التوظيـف المركـزي أالثنـي لنظريـة     : ما يقدم طرابيشي بحثا مطوال حولك
الحضارات الثالث اليونانية والعربية واألوروبية الحديثة التي وحدها أنتجت ليس 
فقط العلم، بل أيضا نظريات في العلم، وأنها وحدها التي مارسـت لـيس فقـط    

  ".التفكير في العقل"بل أيضا " التفكير بالعقل"
فنيده بالنعي على الجابري أن أطروحته هذه هي من مشـاع القـول فـي    فيبدأ ت

بأنه أخذ هذا التعريف " االتهام"تاريخ الفلسفة السائد، بل يذهب أبعد من ذلك في 
عميد كليـة دار العلـوم    -لمحمود قاسم 1978عن كتاب صادر بالفرنسية سنة 

لدى توما األكوييني  نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها"عن  -بجامعة القاهرة
  ,"دروس في تاريخ الفلسفة"وعن مصدر ثاني هو كتاب هيغل الرائج " 

ويمضي ليفند هذه األطروحة، من خالل إطاللة موسوعية على تاريخ الفلسـفة  
ليبرهن على أن للهند تاريخا عظيما في الفلسفة والمنطق ال يقل أهمية عن تاريخ 

متأثر بنظرية المركز أالثني األوروبي فـي   الفلسفة اليونانية، وعلى أن الجابري
، وذلك عندما يحكم باإلعدام على ألفي سنة مـن تـاريخ الفلسـفة و    19القرن 

وأن عدم تحـول العقـل   " التفكير بالعقل"المنطلق في الهند، وتراثا متراكما في 
يعود ألسباب تاريخية ال ألسباب ابستمولوجية، وذلـك  " كوني"الهندي إلى عقل 

تماء الحداثة األوربية للجذر اليوناني، وبالتالي فإن أوروبا هـي التـي   بسبب ان
  ".. !المعجزة اليونانية"صنعت 
  :العقالنية

وبالتوسع ذاته يقوم بتناول تطور مفهوم العقل في الحداثة األوربية ، مفندا مفهوم 
، القائم على التطابق بين نظام الفكر ونظام الطبيعـة  –لدى الجابري  -العقالنية 

 ةومبدأ الال حتمي 1905باعتباره مفهوما متقادما، نسفته النظرية النسبية إلنشتين 
  .1928التي قال به هايزنبرغ عام 
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  :تقويم

للحقـائق   همخالفه الكثير من أرائتعسف الجابري وقام نقد طرابيشي للجابري على بيان 
رغم اختالفه مع الجابري لكنه . التاريخية ، كما أراد تأكيد وحده العقل العربي اإلسالمي

فانه يلتقي معه في فهم العقالنية طبقا للفهم الغربي وقصر العقالنية في التراث اإلسالمي 
  .وفى قطاعها االرسطى على الفلسفة اإلسالمي بمفهومها الضيق

  +�� ا���� ا)�'�	 ��I� ��8 أرآ�ن

 :اإلسالميات التطبيقية

اإلسـالميات  «: ر مشروعه الفكري الذي يسميهفي إطا اإلسالمييقوم أركون بنقد العقل 
والتي تهدف إلى إحداث قطيعة جذرية مع الدراسات اإلسالمية التقليديـة فـي   » التطبيقية
الرؤية السكونية؛واستخدام المناهج الوضعية والتاريخية ب تتصفالتي ) االستشراف(الغرب

ذلك باالعتماد على مجموعة و. التي تجاوزها التطور العلمي) لغويه -الفقه (والفيلولوجيه
  من المناهج واألدوات المنتجة في إطار التطور الذي عرفته العلوم اإلنسانية في الغرب،

  :التفكيكى) الحفري( المنهج االركيولوجى

وهو يستخدم منهجاً حفرياً تفكيكياً، إال أنه يوظف مجموعة من األدوات ويستخدم عـددا  
سلح باألدوات المنهجية التي تبلورت منذ الخمسينيات من المناهج، و يلح على ضرورة الت

في مجال العلوم اإلنسانية بشتى فروعها من التاريخ واللسانيات واألنتربولوجيـا وعلـم   
والفلسفة،  االنفس بجميع مدارسه وعلم األديان المقارن، والسيمولوجيا، ثم االبستومولوجي

، وباشـالر،  شس، وفرويـد، وسـتراو  مارك: لتجد مؤلفاته حافلة بأسماء كثيرة من قبيل
وألتوسير، ، وفوكو، ، وديريدا، وغيرهم، إضافة إلى تكثيفه لمجموعـة مـن المفـاهيم    

رأس المال الرمزي، الزمن الطويـل،  : المنتجة داخل المجال الحيوي للفكر الغربي منها
ة العميقـة،  التقطيع الميثي، التاريخية، الخطاب السيميائي، الال مفكر فيه، المكبوت، البني

  .الخ... االبستيمي، مديونية المعنى

  :الالمفكر فيه 

ينطلق محمد أركون في كل أعماله من منظور نقدي قائم على تصـور معـين للتـراث    
إعادة كتابة جديدة لكـل  «اإلسالمي ونتاجه الفكري؛ فمشروعه ـ كما يقول ـ يرمي إلى   

ي لهذه العملية هو تتبع المساحات والمقصد األساس»تاريخ الفكر اإلسالمي والفكر العربي
الخفية التي ظلت بعيدة عن مجال النقد والتفكير، وكل ما يدخل ضمن دائرة مـا يسـميه   

إن معظم األسئلة التي ينبغي طرحها على «: المستحيل التفكير فيه، يقول» الالمفكر فيه«
  .،»المستحيل التفكير فيه«أو » الال مفكَّر فيه«التراث تدخل فــي دائرة 

  :ماهية التراث
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. مجموعة متراكمة ومتالحقة من العصور والحقب الزمنيـة «واركون يعرف التراث بأنه
إن هذه القرون المتطاولة متراتبة بعضها فوق البعض اآلخر كطبقات األرض الجيولوجية 

ال بد من .. أو األركيولوجية، وللتوصل إلى الطبقات العميقة، أي القرون التأسيسية األولى
أن » فوكـو «ال بد لمؤرخ الفكر كما يقول .. راق الطبقات السطحية األولى والوسطىاخت

ليتبين بوضوح أن مفهوم التراث غير مفصول في أبعاده الكاملة » يكون أركيولوجي الفكر
ولعل هذه الصورة تبدو أكثر وضوحاً عندما نتعـرف علـى   . عن المنهج الذي يتبناه قبالً

طبقات، أي العناصر الثاوية تحت مسمى التـراث كمـا يفهمـه    التركيبة الداخلية لهذه ال
أركون؛ فالتراث ـ حسب هذه الرؤية ـ بنية تراكمية تشكلت عبـر أجيـال متالحقـة،      
وتتكون من مزيج من المعارف المتداخلة بطريقة ال يفصل فيها بين اإللهـي والبشـري،   

مكوناته الداخلية؛ وعلى ذلـك  وهو ما يعطيه مضموناً ثبوتياً يقتضي إنتاج قراءة تفكيكية ل
فإن المنهج يتحدد انطالقاً من التصور األركيولوجي للمعرفة؛ باعتبار أن صفة التـراكم  
التي تميز التراث تفرض التعاطي مع منتجاته المعرفية بشكلها المتداخل واألفقـي فـي   

  .حدود معطيات هذا التصور والمنهج الذي ينتجه

  :الطابع المنهجي

رسة القراءة النقدية تستلزم التسلح بآليات منهجية محددة يستطيع من خاللها وإذا كانت مما
القارئ الوصول إلى نتائج وخالصات معينة، فإن أركون في اهتمامه بمثل هذه القـراءة  
حريص على الطابع المنهجي أكثر من حرصه على الوقوف على النتـائج والخالصـات   

ي البحث بما تقدمه من خطاطـات أكثـر ممـا    النهائية، أي أن كتاباته تتضمن مشاريع ف
فخطابه يهتم أساسا بتجديـد آليـات الفكـر     تعطي من إجابات عن األسئلة التي تطرحها

  اإلسالمي وربطه بفتوحات الحداثة الفكرية، عن طريق االستفادة من المناهج الجديدة

  :العقل االسالمى

وكيفية نشأته وطرائق اشـتغاله  ومن خالل حديثه عن العقل اإلسالمي وتركيبته الداخلية 
في التاريخ والمجتمع من خالل دراسته التحليلية لرسالة الشافعي؛ خلص إلى أن العقـل  
اإلسالمي الكالسيكي تفرع إلى عقول إسالمية متنافسة، ثم تحول فيما بعـد إلـى عقـل    
 إسالمي أرثوذكسي صلب ومغلق على ذاته وهذا يعني نزع صفة العقالنية عن هذا العقل
ومنتجاته الفكرية انطالقاً من انغالقه األرثوذكسي وتشبعه بمفاهيم وقـيم موروثـة عـن    

  !عصور سيادة الالهوت والتصورات الميثولوجية

  :العقالني واالسطورى

وألن الهدف الرئيسي عند أركون من الدراسة األنثروبولوجية الدينية للتراث اإلسـالمي  
ة األسطورية والمعرفة العقالنيـة وروابطهـا   توضيح التنافس المستمر بين المعرف«هو 

إن «: فال بد أن تأتي تأكيداً لهذه الخالصة النظرية التـي تقـــول  »المتغيرة والمتحولة
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الفكر العربي اإلسالمي ال يمكنه االنفتاح على العقالنية الحديثة بشكل فعلي ودائم وناجح 
وهكـذا فـإن   » لخاصين بتراثه ا» األرثوذكسية«ومفهوم » الدوغمائية«إال بتفكيك مفهوم 

هذه الممايزة بين شكلين من أشكال المعرفة التي يتقاطع فيهـا األسـطوري بـالعقالني    
وما .. بطريقة تنافسية، يسوغ أي انزياح نقدي في اتجاه تحطيم أحد الشكلين لصالح اآلخر

ه، فال بـديل  دام أن العقالنية تبقى هي الخيار الوحيد أمام الفكر اإلسالمي لتحقيق انطالقت
  ..سوى تحطيم أساسيات المعرفة األسطورية داخل بنيته

  :سلطه النص

يمر عبر التحرر من سلطة النص الذي تكونت في ظله ثوابـت  » الحداثة«والطريق إلى 
العقل اإلسالمي ومحدداته التي تشكلت منها بنية النظام المعرفـي داخـل بنـاء الثقافـة     

  :خصائصها فيما يلياإلسالمية، والتي يحدد أركون أهم 

التدعيم القطعي للقيم األخالقية الدينية انطالقاً  ،والتاريخي) األسطوري(الخلط بين الميثي 
التأكيد الالهوتي لتفوق المؤمن على غير المؤمن، والمسلم على غيـر   ،من القرآن والسنة

لغـة،  تقـديس ال  ،)النص المقدس(حصر وظيفة العقل في االجتهاد وتأويل الوحي  ،السلم
التأكيد على تعالي المقـدس وتجـاوزه    ،والتركيز على قدسية المعنى المرسل من قبل اهللا

  .التاريخية

التـاريخ،  / األسـطورة : وهو تحديد يقوم على إبراز مجموعة من الثنائيـات المتضـادة  
من أجل إعطـاء تفسـير لمـا يسـببه     .. التاريخية/الوحي، التعالي/الكفر، العقل/ اإليمان

، أساسه رفض طابعه التقديسي، ومن ثم تجاوزه بوصفه خطابـاً  »ي اإلسالمياالبيستم«
ومنظومة قيم، إضافة إلى تقديم تصور جديد للعالقة بين المنظومات الفكرية التي تشكلت 

  .تاريخياً داخله

  :عدم التمييز بين السنة والشيعة

ما من اخـتالف؛  مـن هـنا فأركون ـ مثالً ـ ال يميز بين السنة والشيعة رغم ما بينه  
ألنهما بكل بساطة يستخدمان نفس المبادئ والقواعد واآلليات، أي أنهما يعتمـدان نفـس   
النظام المعرفي، ونفس العقلية الدوغمائية ونفس المفهـوم األحـادي للحقيقـة، ونفـس     
إستراتيجية الرفض التي تبديها كل فرقة إزاء األخرى وعلى ذلك فـإن توجهـه النقـدي    

السابق، إن لم نقل إنه ينطلق منه كمقدمة إلنجاز مشروعه في نقد العقـل  محايث للتحديد 
المشكلة مع التراث ـ كما يرى أركون ـ أنه ال توجـد حـدود     «وإذا كانت .. اإلسالمي

  ؛»واضحة بين الميثوس واللوغوس

  :تحرير العقل االسالمى
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ديـة تسـتجيب   كما يرى أركون أن تفكيك التراث ، انطالقاً من إعادة إنتـاج آليـات نق  
للتطورات المعرفية التي يشهدها هذا العصر هدفه األساسي هو تحرير العقل اإلسـالمي  

  من األساطير العديدة التي تشوبه

فتح العقليات «أي » إستراتيجية معرفية للفتح والتحرير«فهو ينظر إلي مشروعه باعتباره 
تصر فيه الحداثـة الفكريـة؛   ومن هنا فهو ال يفتأ يبشر باليوم الذي تن»المغلقة وتحريرها

حيث يتم الخروج من الحالة الثبوتية التي وصل إليها اإلسالم بعد تحوله إلى أرثوذكسية، 
  »من طاقة تغييريه انبثاقية إلى تصور ثابت وثبوتي للحقيقة«أي 

  :النص

إن تعامل محمد أركون مع النص القرآني ينطلق من اعتباره جزءاً مـن التـراث الـذي    
بمعنـى  . راءة النقدية، وإعادة كتابة تاريخه وفق محددات المشروع الذي يتبناهيستلزم الق

أن القرآن ليس أكثر من نص تشكَّل تاريخياً ضمن شروط معينة كغيره مـن النصـوص   
التي يحفل بها الموروث الفكري للحضارة اإلسالمية، مثله في ذلك مثل الشعر الجاهلي أو 

وهو مـا  .. ات الفكر اإلنساني عبر العصور المختلفةالشعر العباسي أو غيرهما من منتج
يعني نزع القداسة عنه باعتباره نصاً إلهياً له خصوصيته؛ من حيـث إخضـاعه للنقـد    

فرض قراءة «ألتفكيكي والقراءة الحفرية عن طريق توظيف كل المناهج الممكنة من أجل 
، وللتحليـل أأللسـني   لمحك النقد التاريخي المقـارن «عليه، ومن ثم إخضاعه » تاريخية

وكل ذلك » ألتفكيكي، وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحوالته وانهدامه
استنطاقه عن مشروطيته وحدثيته، كاشفاً عن تاريخيته األكثر ماديـة ودنيويـة،   «بهدف 

  »واألكثر يومية وعادية، بل األكثر شيوعاً وابتذاالً

  :النزعة التشكيكيه

ن موقفه من القرآن ال يتميز في شيء عن موقفه من التراث عموماً، وهـو وإن  وهكذا فإ
أن الدراسة العلمية للمقدس ال تعني االنتقاص منه أو المس به، وإنما تعنـي  «كان يعتبر 

فهماً أفضل لكل تجلياته وتحوالته، وتحذيراً لبعض الفئات أو بعـض األشـخاص مـن    
فإنه ال يخفي نزعته التشكيكية في دراسته هذه، »التالعب به لمصالح شخصية أو سلطوية

ويمكنني أن أقول بأن المقدس الذي نعيـش عليـــه أو  «: بل إنه يقول في نفس السياق
معــه اليـوم ال عالقة له بالمقدس الذي كان للعرب في الكعبة قبل اإلسالم، وال حتـى  

شكك في الرواية اإلسـالمية  وبناء على ذلك فهو ي.. »بالمقدس الذي كان سائداً أيام النبي
لقصة جمع القرآن، بل إن هذا التشكيك يمتد إلى طريقة تبليغ الرسول للقرآن وكيفية نقله 

  عنه حفظاً وكتابة؛

وبعد إثارة هذه الشكوك حول ما نقل من روايات عن حقيقة كتابة وجمع القرآن سواء في 
هللا عنه؛ فإنه ينتقل إلى عهد الرسول أو في عهد خلفائه وخاصة عثمان بن عفان رضي ا
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ينبغي أوالً «: تحديد ما يعتبره مهام عاجلة تتطلبها المراجعة النقدية للنص القرآني، فيقول
إعادة كتابة قصة تشكُّل هذا النص بشكل جديد كلياً، أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي 

الوثـائق التاريخيـة   رسخها التراث المنقول نقداً جذرياً، هذا يتطلب منا الرجوع إلى كل 
هكذا نتجنب كل . التي أتيح لها أن تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني

. حذف تيولوجي لطرف ضد آخر، المهم عندئذ هو التأكد من صحة الوثائق المسـتخدمة 
بعدها نواجه ليس مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق فحسب، وإنما أيضاً محاولة البحث عن 

  »ــرى ممكنة الوجـود كـوثائق البحـر الميتوثائق أخ

  توحيد الرؤية حول األديان التوحيدية،

و الدافع األساسي لهذا التوجه إنما هو محاولة توحيد الرؤية حول األديـان التوحيديـة،   
باعتبارها تجسد ظاهرة الكتاب الموحى، وما ينشأ عن ذلك من تشكيل متخيل مشترك لدى 

اعتـاد  «حيـث  » هو الكالم المتعالي والمقدس والمعياري هللا«ره المجتمعات الكتابية محو
الجميع على إبراز األديان التوحيدية بصفتها وحياً معطى أو نزوالً هللا في تاريخ البشـر  

الذي يجد مقابالً له في العقيـدة المسـيحية القائلـة    ) التنزيل(بحسب ذلك المجاز القرآن 
إن هذا الوحي المعطى متعاٍل ومقدس ويهـدي  . نبتجسيد اهللا األب في يسوع المسيح االب

البشر في تاريخهم الدنيوي لكي يحصلوا في نهاية المطاف علـى نجـاتهم فـي الـدار     
فإذا كانت التوراة واألناجيل قد تعرضت للنقد والتفكيك وطبقت عليها كل المناهج »اآلخرة

نفس الخصـائص  المعاصرة في قراءة النصوص، فإن القرآن باعتباره يشترك معها في 
العامــة لكــل كتب الوحــي، ال ينبغي أن يخرج عن القاعدة، ويجـب إخضـاعه   

  .لنفس المعايير النقدية، من أجل الوصول إلى نفس النتائج

  :ظاهره الوحي

إن القراءة النقدية التي يباشرها أركون للنص القرآني تدخل ضمن تصور خاص لظاهرة 
طابعه المقدس باعتبار أن هذه القداسة إنمـا هـي    الوحي يحاول من خالله أن ينزع عنه

نص مثبت ومحدد في مصحف مغلق راح «رداء تم إضفاؤه عليه عن طريق تحويله إلى 
باعتباره مجموعة من الصيغ المعيارية التي تحدد المفكَّر فيه علـى المسـتوى   ... يستغل

وهو تحويل تـم  »يالمعرفي، وتحدد المؤسسات والقانون على المستوى السياسي والقضائ
عملية األسطرة التي طالت الحدث التاريخي التأسيسي األول وحولته إلـى حـدث   «عبر 

وهذا مـا يجعـل   .. والمقصود بهذا الحدث التأسيسي األول هو نزول الوحي»أسطوري
القرآن يبدو كأنه نوع من األسطورة واألسطورة ـ كما يعرفها ـ تعبير عن معنى مثالي   

تعتمد الترميز الفني الذي يختلط فيه الخيالي بـالعقالني فالخطـاب   مفتوح وفق تاريخية 
إن الحكايـات التوراتيـة   «: ، يقول)األسطوري(القرآني في رأيه نموذج للتعبير الميثي 

  »)األسطوري(والخطاب القرآني هما نموذجان رائعان من نماذج التعبير الميثي 
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  تقويم

ذو طابع سالب يؤدى  نسف أساسيات العقل المشروع النقدي عند أركون  :الطابع السلبي
،وليس ذو طابع ايجابي يؤدى إلي تحرير العقل .اإلسالمي وكل ما أنتجه من تراث فكري

اإلسالمي من األخطاء التي تعوق فعاليته ،ومرجع ذلك المنهج التفكيكى الحفـري الـذي   
والتـدمير كمـا    استخدمه يقوم على التحليل دون التركيب ،ويفهم التفكيك بمعنى التحطيم

  .تبلور على يد كل من هايدجر ونيتشه ودريدا وفوكو

ومشروع أركون   يقوم على عدم التمييز بين ما هو المطلق :الخلط بين المطلق والنسبي
القواعد التـي مصـدرها   (عن قيود الزمان والمكان غير الخاضع للتغير أو التطور فيهما

و النسبي في الزمان والمكان الخاضع للتغيـر  ) النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة
االجتهاد المبنى على تفسير النصوص الظنية الـورود  (في المكان والتطور خالل الزمان

دى إلي استبعاد الـوحي  وإذا  يؤفاخضع النوعين للمناهج المعرفية النسبية مما .والداللة 
ليست أسـطورة،  ) Myth(كان أركون قد أشار في بعض حواراته إلى أن ترجمة كلمة 

ـ عادل العوا ـ قد أخطأ حينما ترجم إحـدى جملـه    » الفكر العربي«وأن مترجم كتابه 
إن «: ، وأنه ما قصد ذلك بل قصـده أن يقـول  »القرآن خطاب أسطوري البنية«: بعبارة

كلمـة  «، ورغم تأكيد تلميذه ومترجم مؤلفاته هاشم صالح على أن »القرآن قصصي البنية
امات أركون لها مأخوذة بمعناها الوصفي األنتروبولوجي وليس بـأي  أسطورة في استخد

  .خيالي و غير حقيقي عنده لكن كلمتي اسطورى وقصصي كالهما تعنيان» معنى سلبي

المطالبة بإعادة تشكيل مناهج النظر والقراءة بالكيفية التي تتالءم ومنتجات  :التغريب
تالب الثقافي فالعقالنية عقالنية الفكر األوروبي المعاصر هو شكل من أشكال االس

، وبناء على ذلك فإن ) عصر األنوار(الغرب كما اتضحت معالمها منذ ما سمي بـ 
الفكر اإلسالمي مدعو للدخول في الحداثة الفكرية بكل أبعادها انطالقاً من االنفتاح على 

ظ هنا والمالح! العقالنية المعاصرة من جهة، وتحطيم الموروث الديني من جهة أخرى
أن أركون لم يأت بجديد يتميز به عمن سبقوه من دعاة التغريب؛ إنه نفس الخطاب الذي 

.أنتجته الصدمة األولى مع الغرب، يتكرر في ثوب جديد   
الذي نشأ في ظروف تاريخيه (وهو خطاب يرتكز أساساً على نقد العقل اإلسالمي 

ل تفاعله مع النص معينه، وتطور ضمن مراحل خاصة، وتشكلت مفاهيمه من خال
؛ من خالل )القرآني وعبر اندماج تكاملي بين معطيات الوحي ونتاج التجربة اإلنسانية

الفكر الغربي الذي نشأ وتطور في ظروف تاريخية مختلفة ، وله مفاهيمه الخاصة 
.وتجربته المغايرة  

لغربي مبنى على نقد ثوابت العقل العربي االسالمى طبقا لمتغيرات العقل ا بفهو خطا
فمناهج النقد الغربية تطورت بعد التفكيكيه إلى مناهج النقد الثقافي والنقد النسوى 

...والتاريخيه الجديدة واليسار الجديد   
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إبـراز  (كما أن تطبيقه لمفهوم الال مفكر فيه حول مشروعه مـن النقـد  :الال مفكر فيه
  .وإخفاء االيجابيات إلى نقض ألنه قائم على إبراز السلبيات) االيجابيات والسلبيات

كما  أن الموقف النقدي يقتضى اتخاذ موقف نقدي من المنهج :موقف غير نقدي
كما هو واضح في نقد (المستخدم أوال، وهو ما قام به كثير من الفالسفة الغربيين

  .، ولم يقم به  اغلب المفكرين العرب ومنهم أركون)فوكو للبنيوية
�I� !�:+ )��8 زآ 	د+�� ا���� ا��"1�  

  :من التغريب إلي التجديد
 بتجربة )شانه شان كثير من المفكرين العرب والمسلمين(زكى نجيب محمود مر

شبابه كان رافضـاً   إذ يروى عن نفسه انه في االنتقال من التغريب إلي التجديد،
إهتمام، وكان كما يحكى عن نفسه مبهوراً  يستحقه من لقراءة التراث العربي بما

واألمريكي، ولكنه وبعد مرحلة كبيـرة مـن    ز الغربي األوروبيومنجذباً لإلنجا
  .العربي يستحق القراءة والتأمل البحث والمعاناة أيقن أن كثيراً من التراث

  :المنفعة معيار
ماذا نقرأ ونأخذ  ولكن كان السؤال المهم الذي طرحه ألمراض العقل العربي هو

 مـا  خذه من التراث هـو يجب أ زكى نجيب إن ما.يقول د من تراث األسالف؟
إلى الطرائق الجديدة المستحدثة، فكل طريقة  نستطيع تطبيقه اليوم عملياً، فيضاف

منها، كان البـد مـن إطـراح     للعمل اصطنعها األقدمون وجاءت طريقة أنجح
المؤرخـون،   يعنى بـه إال ال الطريقة القديمة ووضعها على رف الماضي الذي 

 طرائق عيش، فإذا كان عند أسالفنا طريقـة  ويؤكد على أن ثقافة األقدمين هي

الجانب الذي نحييه من التراث،  تفيدنا في معاشنا الراهن، أخذناها وكان ذلك هو
  .الـذي نتركـه غيـر آسـفين     ينفع نفعـاً عمليـاً تطبيقيـاً فهـو     الا م وأما

  
 العربي العقل   قيود ومعوقات

  : صاحب رأى وليس صاحب الرأي أن صاحب السلطان هو و:القيد األول 

الخزائن ثم يطوف  يشبه فيلسوفنا الكبير تعاملنا مع التراث كمن يخزن إرثه في
 بل هو بتلك الخزائن المغلقة عابداً، ويقول أن اإلرث ليس في حد ذاته حياة

ثم يورد أن يجتمع السيف والرأي  وسيلة حياة، ويؤكد على أن أساس البالء هو
 ؤكد ذلكعدد من األحداث التاريخية التي ت

  : الحاضر سلطان الماضي على: القيد الثاني 

هي  القديم له رهبة وسحر وجالل، ولكن أن يتحول اإلعجاب إلى تقديس تلك
المشكلة، وسر النهضة األوروبية كانت في تحول الناس من إدمان قراءة كتب 

خروج يحتاج إلى ال إلى كتاب الطبيعة المفتوح، فقد كان الكاتب قديماً ال األقدمين
اجترار من  ، فقد كان كل جهده أن يشرح ويلخص، فهو...والصومعة  من الدير
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بعد اجترار، وشرح للشرح وتعليق على التعليق، وحتى اآلن  بعد اجترار من
 النظرة عبارة عن تلقين في تلقين وهذه هي الكارثة أصبح العلم كله متأثراً بتلك

  :القوانين الطبيعية  تعطيل: القيد الثالث  

نميل ميالً شديداً إلى أن تكون قوانين  أكبر القيود التي تعطل مسيرتنا وتكبلها أننا
الطيبة الورعة، فيكفى أن يكون  الطبيعة لعبة في أيدي نفر من أصحاب القلوب

الجسور ورصف  لينصرف صالحه ال إلى شق الترع وبناء" صالحاً "الفرد 
لطبيعة، ونحن منذ زمن الطرق ولكن ينصرف صالحه إلى تعطيل قوانين ا

أخذنا  اقتصر األمر على العامة لما نمقت العقل ونتمنى للقلب السيادة ولو طويل
، إن هؤالء العلماء وهم !!ولألسف الشديد يمتد إلى العلماء أنفسهم العجب ولكنه
لذي ا يقبلون إال أن تكون قوانين العلم حاسمة صارمة، فما ال في معاملهم

وعادوا إلى منازلهم؟، أيتركون عقولهم مع  معاملهم تركوا يصيبهم إذا ما
متنعمين في ظل الخرافة الندى  معاطفهم البيضاء في حجرات المعامل، ليعودوا

  .!!الطري الممتع اللذيذ؟

زكى نجيب محمود، فالسحر .السحر ال العلم كما يقول د إننا مازلنا في مرحلة
يقلقه  وأسبابها، غير أن الساحر الالظواهر إلى عللها  والعلم كالهما محاولة لرد

يسيطر  ليس في وسع اإلنسان أن يستحدثها أو أن يرد الظاهرة إلى علة غيبية
رد الظاهرة المحسوسة إلى علة  يقر عيناً إال إذا ال عليها، وأما العالم فهو

األول يربط الظاهرة  محسوسة كذلك، الساحر والعالم يقفان إلى جانب مريض،
الطريق  والعفاريت، والثاني بجرثومة معينة، فبينما يصبحالمرضية بالجن 

أمام  مفتوحاُ أمام العالم للبحث عن وسيلة يقتل بها الجراثيم، ترى الطريق مغلقاً
يجد وسيلة لمغالبة العفاريت إال بالبخور واألحجبة، فنحن بهذا  الساحر وال

  . ها بعدمنهج مازلنا في مرحلة السحر لم نبرح باألصح الال أو المنهج

  :تقويم
وهكذا فان زكى نجيب محمود استطاع تجاوز الموقف التغريبي القائم علـى أن  
تحقيق التقدم ال يتم إال باجتثاث الجذور الحضارية لالمه في مرحلتـه الفكريـة   

إلى الموقف التجديـدي القـائم علـى    ) التبني  الكامل للوضعية المنطقية(االولي
لحضاري لالمه من اجتهادات ذاتيه أو إسـهامات  استيعاب ما ال يناقض الهيكل ا

استند إلـى معيـار   ) ربما تأثرا بالبراجماتيه(ولكنه. الشعوب األخرى المعاصرة
المنفعة في تحديد ماذا نأخذ من التراث، لكن المنفعة ضابط ذاتـي للحركـة ال   
يصلح وحده كمعيار موضوعي، إذ البد أوال من التمييز بين مـا ينتمـي إلـى    

المعرفي االساسى للعقل العربي المسلم، والبناء المعرفي المكتسب عليه، الهيكل 
  .ثم جعل المنفعة احد معاييراألخذ أو الرفض من األخير،ال المعيار الوحيد
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