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   مقدمة:

ــريب  ــامي الع ــداويل اإلس ــال الت ــريب إىل املج ــداويل الغ ــال الت ــن املج ــت م ــي انتقل ــم الت ــن املفاهي ــن ب م

وانتــر اســتعاملها - مــن غــر متحيــص - يف الكتابــات املعــارصة مفهــوُم العقانيــة، ولعلــه أســحر مفهــوم عــى 

اإلطــاق، وقــد احتــلَّ حيــزًا مهــامًّ يف الكتابــات الفكريــة املعــارصة يف الوطــن العــريب واإلســامي، نتيجــة الوضــع 

رت  العــام الــذي كانــت تعيشــه األمــة العربيــة اإلســامية خــال النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن. وتصــدَّ

ــت  ــرة تناول ــٍب كث ــدواٍت وكت ــاالٍت ون ــن مق ــة« عناوي ــل« و«العقاني ــد العق ــل« و«نق ــات »العق مصطلح

موضوعــاٍت مختلفــًة يف العلــم والديــن والفلســفة والفكــر والسياســة، فتــمَّ إحيــاء أســئلة وأطروحــاٍت كاميــة 

وسياســية قدميــة مــن جهــة. كــام تــمَّ اســتدعاء مواقــف فلســفية غربيــة معــارصة مــن جهــة ثانيــة. يقــول 

ــا بنقــد العقــل، كــام يتجــىَّ  ــرون العــرب حاليً عــي حــرب: »نفهــم االهتــامم الــذي يبديــه الباحثــون واملفكِّ

ذلــك فيــام صــدر ومــا يصــدر تباًعــا مــن مؤلفــاٍت أو فيــام تطالعنــا فيــه الصحــف واملجــات مــن حــوارات، أو 

ــص ملســاءلة العقــل العــريب عــن فاعليتــه وجــدواه والبحــث  فيــام يعقــد مــن مؤمتــرات ونــدوات، كلهــا تخصَّ

يف أزماتــه ومشــكاته واستكشــاف إمكاناتــه وحــدوده«))).

لقــد وقــع الخــوض يف إشــكاالٍت تتعلَّــق مبنهــج التعامــل مــع الــراث، كــام استشــكلت أيًضــا كيفيــة التعامــل 

مــع املعرفــة الوافــدة مــن الغــرب، أو بعبــارة أخــرى لقــد اســتُحدث ســؤال العقــل ومســؤوليته يف واقــع العلــم 

ى بإشــكالية ثنائيــة »الــراث والحداثــة«  والثقافــة والسياســة واالقتصــاد يف الوطــن العــريب، يف إطــار مــا يُســمَّ

ح عابــد الجابــري: »لقــد ناديــُت غــر مــا مــرة بــرورة االســتقال  يف الفكــر اإلســامي املعــارص، ويف هــذا يــرِّ

التاريخــي للــذات العربيــة، وهــو اســتقال ال ميكــن تحقيقــه إالَّ بإعــادة ترتيــب العاقــة بينهــا وبــن الــراث 

ــة.))) » والفكــر األورويب عــى أســاٍس من العقانية النقدي

 يف إطــار ترتيــب هــذه العاقــة، مل يكــن منهــج الجــواب وال نتيجــة الخــوض التعاطــي مــع الســؤالن واحــًدا 

يف فضــاء الفكــر اإلســامي املعــارص، مــام يدعونــا إىل طــرح الســؤال اآليت: مــا طبيعــة العقانيــة التــي يدعــو 

إليهــا الفكــر العــريب اإلســامي؟

ــر املغــريب محمــد  ســنحاول الجــواب عــى هــذا الســؤال مــن خــال موقفــن مختلفــن: أحدهــام للمفكِّ

ــة اآلدب  ــري )936)-0)0))، وباملناســبة فهــو أســتاذي، حيــث درَّســني يف ســنوات اإلجــازة بكلي ــد الجاب عاب

)))  حرب، عي. نقد النص، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط4، 005)، ص69.

)))  الجابري، محمد عابد. املسألة الثقافية يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط3، 006)، ص86).
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ــر الســوداين أيب القاســم حــاج حمــد  والعلــوم اإلنســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. واآلخــر للمفكِّ

ــوراه. ــان إعــدادي ألطروحــة الدكت ــا إبَّ ــه، وتفاعلــت معه ــذي اطلعــُت عــى أغلــب أعامل ))94)-004)) ال

   سؤال  العقالنية يف فكر محمد عابد الجابري:

ــر الجابــري بتقســيم أنــدري الالنــد للعقــل بــن عقــٍل ُمكــوِّن  يف بحثــه عــن جــواٍب لســؤال النهضــة، تأثَّ

ــام  ــون ع ــة الرسب ــا يف جامع ــارضاٍت ألقاه ــال مح ــد أورده خ ــذي كان ق ــيم ال ــو التقس ــوَّن، وه ــٍل ُمك وعق

ــد  ــر«، يؤكِّ ــل واملعاي ــاب »العق ــه يف كت ــل أن يصوغ ــة«)، قب ــادئ العقلي ــل واملب ــوان: »العق 909) تحــت عن

ــس الجــواب عــن هــذه األســئلة بالتمييــز املشــهور  ذلــك الجابــري بقولــه: »لنســتِعن بــادي ذي بــدء، يف تلمُّ

الــذي أقامــه الالنــد Lalande  بــن العقــل املكــوِّن أو الفاعــل، والعقــل املكــوَّن أو الســائد. فــاألول يقصــد بــه 

النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه الفكــر حــن البحــث والدراســة، والــذي يصــوغ املفاهيــم ويقــرِّر املبــادئ. 

وبعبــارة أخــرى إنــه: »امللكــة التــي يســتطيع بهــا كل إنســان أن يســتخرج مــن إدراك العاقــات بــن األشــياء 

مبــادئ كليَّــة ورضوريَّــة. وهــي واحــدة عنــد جميــع النــاس. أمــا الثــاين فهــو »مجمــوع املبــادئ والقواعــد التي 

نعتمدهــا يف اســتدالالتنا«، وهــي عــى الرغــم مــن كونهــا متيــل إىل الوحــدة، فإنهــا تختلــف مــن عــٍر آلخــر، 

كــام قــد تختلــف مــن فــرٍد آلخــر)3). وبتعبــر الالنــد، فالعقــل املكــوَّن هــو »العقــل كــام يوجــد يف حقبــة زمنيــة 

معينــة... منظومــة القواعــد املقــررة واملقبولــة يف فــرة تاريخيــة مــا، والتــي تُعطــى لهــا خــال تلــك الفــرة 

قيمــة مطلقــة«)4).

ومــام يــدلُّ عــى أن التقســيم الثنــايئ الاالنــدي للعقــل قائــٌم عــى أســاس »تاريخيــة العقــل«، فــإن العقــل 

الــذي يســميه الالنــد بـ)الســائد) أو )املكــوَّن) ال ميكــن أن يكــون - يف نظــره - ثابتـًـا مطلًقــا، إمنــا يكــون ثابتـًـا 

يف فــرة تاريخيــة معينــة، فــإذا بــدأ العقــل الفاعــل )املكــوِّن) يراجــع ذاتــه ويقــوم بوظيفــة نقديــة للعقــل 

ــد االنتفاضــة  ــايل ميهِّ الســائد )املكــوَّن)؛ عندهــا ســيدخل العقــل الناقــد يف أزمــة مــع العقــل الســائد، وبالت

عليــه ال محالــة، األمــر الــذي يجعــل العقــل يف صــرورٍة دامئــٍة وإعــادة تكويــن. يقــول جــورج طرابيــي شــارًحا 

لهــذه الفكــرة: »العقــل املكــوَّن )الســائد) عنــد الالنــد هــو عينــه العقــل املكــوِّن )الفاعــل) عندمــا يتخــذ مــن 

نفســه موقًفــا نقديًّــا، فالعقــل خافـًـا لدعــاوى العقــل املكــوَّن )الســائد) ليــس لــه طابــع ثابــت ومطلــق. وأيًّــا 

مــا تكــن أوهــام املنتمــن إليــه يف حقبــة تاريخيــة مــا، فــإن عقــَل عــٍر مــا ليــس هــو قــطُّ العقــل املحــض. 

)3)  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العريب، مرجع سابق، ص5).

(4(  A. Lalande. La Raison et les Normes; Hachette, Paris, 1963,  pp. 16.17 
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وحدهــم أولئــك الذيــن مل يكتســبوا يف مدرســة املؤرخــن أو الفاســفة الحــسَّ النقــديَّ الــازم ميكــن أن يــراءى 

لهــم أن العقــل املكــوَّن الســائد يف عرهــم عقــل مطلــق«).

ــا يف الفكــر  ــه مــن إشــكاالٍت وقضاي ــة ومــا يرتبــط ب ــري مــع مفهــوم العقاني ــد الجاب تفاعــل محمــد عاب

ــذي  ــق ال ــة بالقل ــة ذات الصل ــة عــى األســئلة الراهن ــن األجوب ــٍة م اإلســامي العــريب، وحــاول صياغــة جمل

ح يف غــر مــا موضــع بــأن إيجــاد الحلــول لواقعنــا املعــارص يقتــي  يعيشــه العقــل العــريب املعــارص، فقــد رصَّ

ــه النقــدي إىل العقــل املفكِّــر - وهــو النشــاط الذهنــي واملنهجــي واملعــريف يف الثقافــة العربية  بالــرورة التوجُّ

اإلســامية - الــذي أنتــج منظومــة املعرفــة الراثيــة، متســائًا عــن كيفيــة »االنتظــام يف الــراث« لــي يســتعيد 

الفكــر العــريب املعــارص الجوانــَب العقانيــة يف تراثــه ويســتعملها اســتعاماًل معــارًصا، وكيفيــة التخلُّــص مــن 

ــا ألزمنتنــا املعــارصة. الجوانــب امليتــة يف الــراث وإيقافهــا عنــد املــايض الــذي مل يعــد مواتيً

وتــأيت رضورة العقانيــة يف الواقــع العــريب واإلســامي الراهــن - يف نظــر الجابــري - مــن رضورة جعــل الحلــم 

ــارص  ــريب املع ــوي الع ــاب النهض ــي)5)؛ إذ إن »الخط ــي واملنطق ــكان التاريخ ــدود اإلم ــة يف ح ــريب بالنهض الع

)ســواء كان ســلفيًّا أو ليرباليًّــا أو حتــى ماركســيًّا) يفتقــد مــا يكفــي مــن العقانيــة«)6). وهــو يقصــد عقانيــة 

ــل االقتصــادي، ومســتوى التخطيــط االقتصــادي،  ــة عــى مســتوى التحلي ــة شــمولية »عقاني شــاملة أو عقلن

وكذلــك عــى مســتوى التفكــر، عــى مســتوى الثقافــة... إن التخلُّــف الــذي نعــاين منــه فكريًّــا هــو التخلُّــف 

املرتبــط بالاعقانيــة، بالنظــرة الســحرية إىل العــامل واألشــياء، بالنظــرة الاســببية؛ لذلــك فــإن تحقيــق تنميــة 

ــا لــكل قضايــا الفكــر«))). يف الفكــر العــريب املعــارص يتطلَّــب فلســفة، أي يتطلَّــب طرًحــا عقانيًّ

مــن خــال هــذا التفاعــل ميكــن رصــد تصــوُّر مفهــوم العقانيــة يف فكــر الجابــري مــن خــال ثاثــة محــاور: 

محــور العقانيــة والــراث، ومحــور العقانيــة والعلامنيــة )Sécularisme)، ومحــور العقانيــة والحداثة. 

   العقالنية ومنهج تقويم التراث:

عــربَّ الجابــري مــن خــال أعاملــه يف سلســلة »نقــد العقــل العــريب« عــن مروعــه الفكــري الــذي ميكــن 

ــر  ــراث العــريب اإلســامي مــن جهــة، واقــراح مداخــل تغي ــراءة ال ــه باملــروع »العقــاين« يف إعــادة ق نعت

)5)  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، املركز الثقايف العريب، بروت، ط)، )99)، ص)4).

)6)  املرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)))  املرجع نفسه، ص43)
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بُنــى هــذا الواقــع مــن جهــة ثانيــة، فــكان مــن أوىل أولوياتــه العمــل عــى اختيــار املدخــل األســايس للنهــوض 

يف نظــره، ومل يجــد ســوى مــروع »نقــد العقــل«، ويؤكِّــد ذلــك بقولــه: »إن نقــد العقــل جــزء أســايسٌّ وأويلٌّ 

، وألن موضوعنــا هــو العقــل، وألن قضيتنــا التــي  مــن كل مــروع للنهضــة )...) ألن مروعنــا مــروع نقــديٌّ

ث وهــي عقانيــات؟ ننحــاز إليهــا هــي العقانيــة«))). لكــن عــن أيــة عقانيــة يتحــدَّ

ــة  ــة روح الثقاف ــال دراس ــن خ ــري إالَّ م ــر الجاب ــده يف نظ ــريب ونق ــل الع ــل العق ــات تحلي ــمُّ عملي ال تت

ــة مــن الجوانــب امليتــة يف  ــة لتمييــز الجوانــب الحيَّ ســة، أي مجمــوع عنــارص البُنــى الثقافيــة واللغوي املؤسِّ

ــذي  ــن ال ــه هــذه الثقافــة، أي عــر التدوي ــذي تشــكَّلت في ــداًء مــن العــر ال ــان العقــي العــريب، ابت الكي

ه الجابــري اإلطــار املرجعــيَّ للثقافــة العربيــة اإلســامية)9). وقــد كان الجابــري يف كتاباتــه األوىل مــن دعــاة  عــدَّ

»القطيعــة« ملــا كان يــرُّ عــى رضورة إحــداث قطيعــٍة إبســتمولوجيٍة مــع الفهــم الــرايث للــراث، موضًحــا 

ــه: »إن القطيعــة التــي ندعــو إليهــا ليســت القطيعــة مــع الــراث، بــل القطيعــة مــع نــوٍع مــن  ذلــك بقول

العاقــة مــع الــراث، القطيعــة التــي تحولنــا مــن كائنــاٍت تراثيــة إىل كائنــاٍت لهــا تــراث«)0))، قطيعــة تتنــاول 

»الفعــل العقــي« مبــا هــو »نشــاط يتــمُّ بطريقــة مــا، وبواســطة أدواٍت هــي املفاهيــم، وداخــل حقــٍل معــريفٍّ 

 .((((» معــنَّ

ســه الجابــري مــن داخــل الــراث، وإمنــا اســتورده مــن الخــارج،  غــر أن منهــج القطيعــة مــع الــراث مل يؤسِّ

مــن حقــل اإلبســتمولوجيا الفرنســية، وهــو األمــر الــذي اعــرف بــه الجابري بقولــه: »صحيــح أن القطيعــة 

ــى محــدوًدا بحــدود  اإلبســتمولوجية مفهــوم باشــار، اســتعمله باشــار يف تاريــخ العلــم حيــث أعطــاه معًن

التاريــخ، ولكننــي أخــذُت هــذا املفهــوم واســتعملته يف مجــاٍل آخــر وهــو تاريــخ الفلســفة، ويف تاريــخ فلســفة 

خــاصٍّ هــو تاريــخ الفلســفة العربيــة اإلســامية التــي بيَّنــت طبيعتهــا كــام أفهمهــا، باعتبارها قــراءاٍت مســتقلًة 

متوازيــًة لفلســفة معينــة، وبذلــك فــا تاريــخ لهــا، هكــذا وظَّفــت املفهــوم توظيًفــا جديــًدا يف مجــاٍل آخــر، 

ــل طرحــه كأداة  ــن قب ــا م ــن ألحظه ــياء مل أك ــن أن أالحــظ أش ــي م ــوم إجــرايئٌّ مكَّنن ــو بالنســبة يل مفه وه

للعمــل«)))).

)8)  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العريب، دار النر املغربية، الدار البيضاء، ط8، 000)، ص5-).

)9)  املرجع نفسه، ص60.

)0))  الجابــري، محمــد عابــد. نحــن والــراث قــراءة معــارصة يف تراثنــا الفلســفي، املركز الثقــايف العريب، الــدار البيضــاء، ط6، 993)م، ص)).

))))  املرجع نفسه، ص0).

))))  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مرجع سابق، ص)6).
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إحساًســا بخطــورة مــآالت تبنِّــي هــذا املنهــج مبفاهيمــه وآلياتــه )وأحيانـًـا مبضامينــه)، رسعــان مــا انعطــف 

الجابــري عــن دعــوى ودعــاة القطيعــة املطلقــة مــع الــراث، إىل »قطيعــة مرنــة« تقــي املفكِّــر مــن الســقوط 

- بوعــٍي أو مــن غــر وعــٍي - يف التقليــد والتبعيــة للــراث األورويب)3)). يقــول بهــذا الصــدد: »نحــن ال ندعــو - 

. إن مــا ندعــو إليــه هــو: التخــي  إذن - إىل القطيعــة مــع الــراث، »القطيعــة« مبعناهــا اللغــوي الــدارج.. كاَّ

عــن الفهــم الــرايث للــراث، أي التحــرُّر مــن الرواســب الراثيــة يف عمليــة فهمنــا للــراث«)4))، أو بعبــارة أخــرى: 

ــَع  ــا طاب ــه داخــل وعين ــي تضفــي علي ــة الت ــة والوجداني ــة األيديولوجي ــراث مــن البطان ــا لل ــر تصوُّرن »تحري

العــامِّ واملطلــق وتنــزع عنــه طابــَع النســبية والتاريخيــة«)5)).

ـــع  ـــة م ـــاة القطيع ـــرز دع ـــن أب ـــدُّ م ـــذي يَُع ـــروي ال ـــه الع ـــد الل ـــج عب ـــن منه ـــري ع ـــرق الجاب ـــا اف هن

ـــة  ـــوع املعرف ـــاول موض ـــر يف تن ـــا تخاط ـــة كونه ـــن جه ـــواًل، م ـــا قب ـــد له ـــه مل تج ـــم أن أطروحت ـــراث، رغ ال

ــص مـــن الـــراث وكأنـــه قطعـــٌة  بأســـلوٍب يصعـــب التنبـــؤ بإمـــكان تطبيقـــه، وتســـرخص إمـــكان التخلّـُ

باليـــة وجامـــدة يســـهل وضعهـــا يف املتاحـــف! إضافـــة إىل أن »رفـــض الـــراث بهـــذا الشـــكل امليكانـــي 

موقـــف ال علمـــي وال تاريخـــي، هـــو ذاتـــه مـــن رواســـب الفكـــر الـــرايث يف عـــر االنحطـــاط«)6)). أمـــا 

حـــاج حمـــد فهـــو يؤكِّـــد مـــن جهتـــه عـــى أنـــه يف طريـــق التأســـيس للرؤيـــة القرآنيـــة املعرفيـــة، فـــا 

ـــد اســـتيعابه ومتحيصـــه وغربلتـــه مـــن جهـــة،  ـــي قص ـــه املـــزدوج إىل الـــراث العلم مندوحـــة عـــن التوجُّ

وإىل العلـــوم املعـــارصة قصـــد اســـتيعابها وتقوميهـــا ثـــم تجاوزهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة. أي إنشـــاء نقـــٍد مـــزدوٍج 

ـــقاطات  ـــع »إس ـــراث، وم ـــة لل ـــة العفوي ـــع الدراس ـــع م ـــي، يقط ـــرآين التكام ـــريف الق ـــاج املع ـــوء املنه يف ض

ـــق  ـــي«))))، يف أف ـــراث الباب ـــودي وال ـــوروث اليه ـــن امل ـــا م ـــادرة أساًس ـــطورية الص ـــة واألس ـــة الخرافي العقلي

ـــترف  ـــة، وتس ـــن معرف ـــري م ـــل الب ـــزه العق ـــا أنج ـــر م ـــتوعب آخ ـــة تس ـــة تجديدي ـــة تكاملي ـــاء معرف بن

ـــقُّ  ـــٍل الح ـــكل جي ـــون ل ـــذاك »يك ـــانية. وقت ـــتقبلها اإلنس ـــي تس ـــق، الت ـــن الح ـــدى ودي ـــة واله ـــة الرحم عاملي

ـــراث يف تفكـــره وحكمـــه وحـــلِّ  ـــك ال ـــه ذل ـــر أن يعوق ـــن غ ـــار أســـافه، م ـــن آث ـــه م ـــا ورث ـــدي مب يف أن يهت

ـــة«)8)) . مشـــكاته الخاصَّ

)3))  هنا يلتقي محمد عابد الجابري مع طه عبد الرحمن يف نقد دعوى القطيعة مع الراث.

)4))  املرجع نفسه، ص0)ـ-)).

)5))  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط)، )99)، ص6).

)6))  الجابــري، محمــد عابــد. نحــن والــراث: قــراءة معــارصة يف تراثنا الفلســفي، املركز الثقــايف العريب، الــدار البيضــاء، ط6، 993)م، ص0).

))))  أبو القاسم، حاج حمد. منهجية القرآن املعرفية، مرجع سابق، ص)3).

)8))  إقبال، محمد. تجديد التفكر الديني يف اإلسام، دار الهداية للطباعة والنر والتوزيع، ط)، ))4)ه/ 000)م، ص99).
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ومــع أن الجابــري يرفــض منهــج القطيعــة مــع الــراث، فهــو مل يــدُع إىل نقيــض هــذه القضيــة، أي اســتعادة 

ــه العقــل  الــراث كــام هــو، وإمنــا صــوَّب نقــده إىل عوائــق النهــوض فيــه، وهــذا يفيــد أن الجابــري قــد نبَّ

العــريب املعــارص إىل رضورة اســتحضار التفكــر النقــدي يف التعامــل مــع إشــكاالت الــراث والنهضــة والحداثــة 

وقضاياهــا، وذلــك باقــراح منهجيــة إحــداث القطيعــة اإلبســتمولوجية التــي توصــل الباحــث بالــراث، وتوفِّــر 

لــه القــدرة عــى اســتيعابه، وتجــاوز املكــث فيــه إىل إشــعال فتائلــه عــرب تفعيــل العنــارص الحيَّــة الفاعلــة فيــه. 

إذن، فالعاقــة بالــراث يف منهجــه هــي عاقــة وصــٍل وفصــٍل يف الوقــت نفســه.

ــه املبــارش إىل الــراث وتجــاوز الفهــم التقليــدي   إن داللــة القطيعــة التــي يقصدهــا الجابــري، هــي التوجُّ

الــذي تحملــه القــراءات الشــائعة يف الفضــاء العــريب اإلســامي اليــوم، إذ يقــول: »فنحــن ال منــارس النقــد مــن 

ــب يف كياننــا العقــي وإرثنــا الثقــايف، والهــدف:  أجــل النقــد، بــل مــن أجــل التحــرُّر مــام هــو ميــت أو متخشِّ

فســح املجــال للحيــاة يك تســتأنف فينــا دورتهــا وتعيــد فينــا زرعهــا«)19)، رشيطــة »إرســاء قطيعــة منهجيــة مــع 

بنيــة العقــل العــريب يف عــر االنحطــاط وامتداداتهــا يف الفكــر العــريب الحديــث واملعــارص. وال يعنــي إرســاء 

ــا االنفصــال الــكيَّ عــن الــراث والبــدء فــوًرا يف إنشــاء تــراٍث جديــد، بــل يفيــد - وبالــرورة  القطيعــة هن

ــر العــريب بعلــوم الــراث وثقافــة األمــة العربيــة اإلســامية؛ بُغيــة  - إعــادة النظــر يف عاقــة الباحــث واملفكِّ

ــة،  ــع الحداث ــوايت واق ــا ي ــا عريًّ ــه توظيًف ــه«)22)، ويوظف ــك تراث ــن ميتل ــرايث« إىل كائ ــن ت ــن »كائ ــه م انتقال

آنــذاك يكــون النــص الــرايث يف متنــاول الجميــع، ومحقًقــا مــا يســميه عبــد الســام بنعبــد العــايل بـ«شــيوعية 

تراثيــة«)))) يعيــش فيهــا الجميــع عصورهــم املختلفــة.

تقوم القراءة العقالنية للرتاث إذن عىل الجمع بني الوصل والفصل: 

وصل العقل بالرتاث ليكون تعقله مأصوًل:

ويفيــد هــذا الوصــل االتصــال بالــراث وعــدم اإلعــراض عنــه بوصفــه املنشــأ الــذي نشــأ فيــه العقــل العــريب 

ــة  ــذات القارئ ــد »رضورة الحــدس االســترايف كحــقٍّ لل ــه للعــامل، كــام يفي ــه ورؤيت اإلســامي واســتلهم مادت

)9))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العريب، مرجع سابق، ص).

)0))  يراجع: ولد أباه، السيد. أعام الفكر العريب، الشبكة العربية لألبحاث والنر، بروت، ط)، 0)0)، ص)6).

))))  بنعبــد العــايل، عبــد الســام. سياســة الــراث، ضمــن كتاب الــراث والحداثــة يف املــروع الفكــري ملحمــد عابــد الجابــري، منشــورات 

دار التوحيــدي للنــر والتوزيــع، الربــاط، ط)، ))0)، ص)))
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ــرأ،  التــي تقــرأ نفســها يف الــذات املقــروءة مــع الحفــاظ عــى التاميــز بــن الذاتــن«)22)، ذات تَقــرأ وذات تُق

مــام يطــرح صعوبــة الجمــع بــن الــذات واملوضــوع يف اآلن نفســه.

فصل العقل عن الرتاث ليكون ُمبدًعا:

ويفيــد الفصــل هنــا قــدرة العقــل العــريب عــى التحــرُّر مــن ســجن الــراث املانــع للنقــد وإعــادة الركيــب 

واإلبــداع مبــا يُســهم يف تحديــث الخطــاب العــريب، وإرســاء عمليــة فصــٍل مــزدوٍج بن الــذات القارئــة واملوضوع 

املقــروء، أي »تحريــر الــذات مــن هيمنــة النــص الــرايث«، وإقدارهــا عــى مامرســة النقــد؛ ذلــك أن »رضورة 

العقانيــة يف تقديــري بالنســبة للوضــع العــريب الراهــن تتجــىَّ وتتمثَّــل خاصــًة يف الــروح النقديــة«)3)).

يف خضــمِّ البحــث عــن عمــق البنــى الفكريــة املنتجــة للثقافــة العربيــة، يــرى محمــد عابــد الجابــري أن 

دالالت العقــل العــريب تفيــد: »جملــة املفاهيــم والفعاليــات الذهنيــة، التــي تحكــم بهــذه الدرجــة أو تلــك من 

القــوة الصارمــة رؤيــة اإلنســان العــريب إىل األشــياء، وطريقــة تعاملــه معهــا يف مجــال اكتســاب املعرفــة؛ مجــال 

إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا«)4)). ويضيــف موضًحــا مقصــده: »العقــل العــريب كــام ســنتناوله بالتحليــل والفحــص 

يف هــذه الدراســة )ويقصــد سلســلة نقــد العقــل العــريب) الفكــر بوصفــه أداًة لإلنتــاج النظــري صنعتهــا ثقافــٌة 

معينــة لهــا خصوصياتهــا وهــي الثقافــة العربيــة بالــذات، الثقافــة التــي تحمــل معهــا تاريــخ العــرب الحضاري 

وتعكــس واقعهــم أو تعــربِّ عنــه أو عــن طموحاتهــم املســتقبلية، كــام تحمــل وتعكــس وتعــربِّ - يف ذات الوقــت 

مهــم وأســباب تخلُّفهــم الراهــن«)5)). فكــام نجــد مواطــن التفكــر العقــاين املنطقــي، نجــد  - عــن عوائــق تقدُّ

إىل جانبــه جوانــب التفكــر الاعقــاين والامنطقــي. 

   العقالنية مدخاًل إلى الحداثة والعلمانية:

ياحــظ أن العقانيــة التــي يدعــو إليهــا الجابــري - وهــي كلمــة ســحرية تغنَّــى بهــا املفكِّــرون واملتفلســفة 

ــا ملواجهــة القــراءات  العــرب عموًمــا يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن - ال يتخذهــا منهًجــا أيديولوجيًّ

الســلفية والليرباليــة للــراث، وإمنــا ليجعــل منهــا ســاًحا يف جميــع االتجاهــات كــام يــرحِّ بنفســه؛ إذ يقــول 

بهــذا الصــدد: »العقانية مصبــاح يوقــده اإلنســان ليــس وســط الظــام وحســب، بــل قــد يضطــر إىل التجــوال 

))))  ولد أباه، السيد. أعام الفكر العريب، مرجع سابق، ص65).

)3))  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مرجع سابق، ص43).

)4))  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العريب، مرجع سابق، ص0).

)5))  املرجع نفسه، ص4).
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بــه يف »واضحــة« النهــار«)6))، ويف مختلــف مجــاالت الخــوض الفكــري والفلســفي، وخاصــًة فيــام لــه عاقــة 

ــس للرؤيــة التــي تحكــم تصورنــا عــن الواقــع وعــن اآلخــر الــذي يتقاســم معنــا األرض واملصلحــة  بالفكــر املؤسِّ

ــي يبتدعهــا اإلنســان عــى  ــدة الت ــق الجدي ــة باملعنــى غــر األيديولوجــي... هــي الطرائ والزمــن. فـ«العقاني

صعيــد الواقــع أو النظريــة لتحســن مردوديــة جهــده ورفــع فعاليتــه... العقانيــة هــي ببســاطة القــدرة عــى 

الرشــيد يف العمــل والنظــر اإلنســانين، وهــي القــدرة الناجمــة عــن تراكــم الخــربة البريــة والحضاريــة«)))).

ــوف  ــن الفيلس ــا م ــتمدَّ أيًض ــتمولوجية، اس ــة اإلبس ــوم القطيع ــار مفه ــن باش ــري م ــتمدَّ الجاب ــام اس وك

ــه  ــن كتاب ــاء مضام ــتثمره يف بن ــريف« )Epistémé)، واس ــام املع ــوم »النظ ــو )6)9)-984)) مفه ــيل فوك ميش

ــريب  ــل الع ــا العق ــاالٍت يشــتغل داخله ــة مج ــة إىل ثاث ــث قســم هــذه البني ــريب«)8))، حي ــل الع ــة العق »بني

ــار: ــي باختص ــامي، وه اإلس

مجــال »البيــان«: ويقصــد بــه مجــال اللغــة والفقــه والــكام وباقــي حقــول املعرفــة اإلســامية التــي منــت 

ــس. وتطــورت يف حضــن النــص املؤسِّ

مجــال »العرفــان«: ويقصــد بــه مجــال التصــوف والزهــد بوصفــه مجــااًل دخيــًا عــى الثقافــة العربيــة مــن 

الثقافــات الغنوصيــة والهرمســية الباطنيــة! وهــو مجــال ينبــذ العقــل والعقانيــة.

ت عقانيتهــا الربهانيــة  ــرة التــي اســتمدَّ مجــال »الربهــان«: ويقصــد بــه مجــال الفلســفة اإلســامية املبكِّ

مــن االطــاع عــى الثقافــة اليونانيــة، وخاصــًة األرســطية منهــا، رغــم عــدم وفائهــا مبقتضياتهــا املنهجيــة.

رغــم االعــراف بالتأســيس الثــايث للعقــل، فــإن الغالــب عــى العقــل العــريب يف نظــر الجابــري هــو طغيــان 

ــق  ــرض للتضيي ــه وتع ــص مجال ــذي تقلَّ ــاين ال ــل الربه ــاب العق ــى حس ــاين ع ــل العرف ــاين والعق ــل البي العق

ــة ومــا يســتتبعها مــن إنجــاٍز للحضــارة. واالضطهــاد، مــام أســهم يف ضمــور الثقافــة العقاني

ــه  ــان) في ــيم )بيان-عرفان-بره ــذا التقس ــاد أن ه ــن النق ــر م ــع كث ــظ م ــاء لناح ــر عن ــاج إىل كث وال نحت

مغامــرة غــر محمــودة العواقــب مــن حيــث يســتحيل االســتدالل عــى صحتــه، وفيــه إقصــاء لعلــوٍم إســامية 

وفضــاءاٍت فكريــة متصلــة بهــا نشــأت حــول النــصِّ مــن املنهجيــة العقانيــة، جاعــًا »التعقلــن« مقتــًرا عــى 

)6))  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مرجع سابق، ص8).

))))  غليــون، برهــان. العقانيــة ونقــد العقــل، مجلة الوحدة، مركز دراســات الوحدة العربيــة، بروت، عدد )5، 409)هـــ/988)م، ص04).

)8))  الجابري، محمد عابد. بنية العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط9، 009)م.
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ــة. إن إخــراج  ــة وكوني ــة واحــدٌة وثابت ــة التــي نقلهــا أرســطو يف األورغانــون، وكأن العقاني ــة اليوناني املنهجي

التصــوف مــن دائــرة العلــوم اإلســامية األصيلــة وردَّه إىل الثقافــات القدميــة الســابقة عــن الديــن فيــه كثــٌر 

ــعت داخــل الثقافــة  مــن اإلجحــاف يف حــقِّ التصــوف اإلســامي بوصفــه علــاًم مــن العلــوم التــي نشــأت وتوسَّ

اإلســامية العربيــة. وكأنــه يريــد أن يقــول إن »العقــل العــريب عقــل صــاٍف ال ينطــوي يف األصــل عــى جانــٍب 

ال معقــول«)9))، وإالَّ كيــف ميكــن إقصــاء »الامعقــول« وإنــكار نســبته إىل الثقافــة العربيــة اإلســامية؟ إالَّ إذا 

ــا ننظــر إىل أنفســنا نظــرًة فوقانيــة متمركــزة حــول ذاتنــا املتعاليــة التــي منهــا يأتينــا خــُر مــا فينــا، وإىل  كنَّ

ــم يف كتابــه »العقــل الســيايس  غرنــا نظــرة تحتانيــة دونيــة منهــا يأتينــا رشُّ مــا فينــا. وعــى املنــوال نفســه، قسَّ

العــريب«)30) محــددات العقــل العــريب سياســيًّا إىل ثاثــة محــددات وهــي: العقيــدة والقبيلــة والغنيمــة، ويف 

كتابــه »العقــل األخالقــي العــريب«))3) املوروثــات الثقافيــة يف تشــكيل األخــاق العربيــة اإلســامية. ونحتــاج إىل 

تفصيــل القــول يف هــذا املوضــوع يف مقــاٍم آخــر. 

ــٍة  ــم منقول ــة عــى مناهــج ومفاهي ــه النقدي ــس عقانيت ــري أسَّ ــذا الصــدد أن الجاب ل به ــا أن نســجِّ ميكنن

ومســتعارٍة مــن الــراث الفرنــي املعــارص، حــاول توظيفهــا بشــكل مبــارش يف قــراءٍة تصنيفيــٍة لعنــارص الــراث 

اإلســامي العــريب، قصــد متييــز الجوانــب الحيَّــة فيــه مــن الجوانــب امليتــة بحســب تعبــره. غــر أن طــه عبــد 

الرحمــن - بوصفــه أكــر املفكِّريــن العــرب نقــًدا للجابــري - يــرى »أن العقانيــة باملعنــى املتعــارف ليســت 

إالَّ وجًهــا مــن الوجــوه املمكنــة للعقــل اإلنســاين، وأنهــا ال تختــصُّ إالَّ مبســتوى أدىن وأفقــر مــن هــذا العقــل 

ينبغــي تجــاوزه إىل مســتوياٍت أخــرى أعــى وأغنــى«))3)، وبالتــايل ال يتوقــف العلــم وال التفلســف وال التفكُّــر 

ــع القــوى  ــاٍت موســعة تســتوعب وتســتعمل جمي ــاق عقاني ــح آف ــل ميكــن فت ــة، ب ــة الربهاني عــى العقاني

اإلدراكيــة لإلنســان يف اإلنتــاج واإلبــداع.

ر منــه حــاج حمــد، حيــث ســيق الجابــري بالبحــث واملقارنــة إىل التســليم باملطابقــة  وقــد وقــع مــا حــذَّ

ــوم  ــة دالالت مفه ــة إىل تأدي ــوم العقاني ــتعامل مفه ــدَّ اس ــث امت ــة، حي ــة والعلامني ــي العقاني ــن مفهوم ب

ــة؛  ــامية العربي ــة اإلس ــاء الثقاف ــة« يف فض ــة »علامني ــتعامل كلم ــن اس ــا ع ــدى تحفظً ــة«، وإن أب »العلامني

يــن مــن جهــة، ونظــرًا لخصوصيــة الديــن يف املجتمــع املســلم مــن جهــة ثانيــة،  نظــرًا لحمولتهــا الـــُمعادية للدِّ

)9))  حرب، عي. نقد النص، مرجع سابق، ص8)).

)30)  الجابري، محمد عابد. العقل السيايس العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط4، 000)م.

))3)  الجابري، محمد عابد. العقل األخاقي العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ط)، )00)م.

))3)  عبد الرحمن، طه. سؤال املنهج يف أفق التأسيس ألمنوذج فكري جديد، املؤسسة العربية للفكر واالبداع، بروت، ط)، 5)0)م، ص54).
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ويقــول بهــذا الصــدد: »إن مصطلــح العلامنيــة مصطلــح ال يســاعد عــى التفاهــم حــن يُســتعمل يف وضعيــة 

ــتعمل يف  ــه إذا اس ــن مضمون ــرًا م ــاًم كب ــد قس ــح يفق ــذا املصطل ــك ألن ه ــريب؛ ذل ــامل الع ــا يف الع كوضعيتن

ــه«)33). مجتمــعٍ ال كنيســة في

إضافــة إىل مــا ســبق، نبَّــه الجابــري إىل رضورة التمييــز بــني وضعــني مختلفــني مــن حيــث حضــور الديــن 

تاريخيًّــا يف صناعــة العقــل:

)- وضــع العــامل املســيحي الــذي ســاهمت يف ظلامنيــة عصوره الكنيســُة وباركت اســتبداد امللــوك والقيارصة 

واألباطــرة، وســوَّغت االســتكبار باســم نصــوص الوحــي، مــام أدى بالثــورة والثــوار إىل اتخــاذ موقــٍف اعــرايضٍّ 

حــازٍم مــن مســألة الديــن، انتهــت بإبعــاده مــن شــؤون النــاس حتــى ال تســتعمله الدولــة للســيطرة واإلخضاع.

 و)- وضــع العــامل اإلســامي الــذي مل يعــرف فصــًا بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو دنيــوي، نظريًّــا يف نصوصــه 

املؤسســة )القــرآن والنبــوة)، وعمليًّــا تطبيقيًّــا يف الزمــن النبــوي والراشــدي.

وبنــاًء عــى مــا ســبق، فــإن مصطلــح العلامنيــة ال يتســم باإلجرائيــة مثلــام يثــر كثــرًا مــن اللَّبــس، وخاصــًة 

عندمــا يُســتعمل كمقابــل لإلســام، لكــن التخــي عــن لفــظ العلامنيــة ال يفيــد بالــرورة التخي عــن مضمونه 

ــة وال يحــدث  ــذي يحمــل مضامــن الفكــرة العلامني ــة ال ــوم العقاني ــرح اســتبداله مبفه ــك اق األســايس؛ لذل

ــا لهــذا اللبــس، اقرحــُت  رفًضــا وال اعراًضــا كــام هــو الشــأن يف مفهــوم العلامنيــة، يقــول الجابــري: »وتجنبً

منــذ عقــٍد مــن الســنن االســتغناء عــن مصطلــح العلامنيــة وتعويضــه بشــعاري العقانيــة والدميقراطيــة«)34)، 

وبالتــايل فعقانيــة مــروع العقــل العــريب هــي أخــت العلامنيــة التــي ال تنفصــل عنهــا إالَّ يف الشــعار، بــل 

تــؤدي دالالتهــا املســتوردة معهــا دون أن تثــر اعراًضــا دينيًّــا محليًّــا عنهــا.

ــل  ــامَّ يؤه ــث ع ــراث والبح ــد ال ــدأ بنق ــه يب ــري أن طريق ــرى الجاب ــة، ف ــروع الحداث ــوص م ــا بخص أم

ــتراد  ــي اس ــت ه ــة ليس ــبيل الحداث ــوة يف س ــة، وأول خط ــث والنهض ــامر التحدي ــوض غ ــريب لخ ــل الع العق

النمــوذج األورويب جاهــزًا وتطبيقــه يف واقعنــا املختلــف، وإمنــا هــي تجــاوز انحطاطنــا بنقــد العقــل املكــوِّن 

لهــذا االنحطــاط، والعقــل املكــوَّن يف ثقافــة االنحطــاط عــى ســواء؛ إذ مــن داخــل الــراث نفســه ميكــن بنــاء 

الحداثــة والعقانيــة يف عاملنــا العــريب اإلســامي، يقــول يف كتابــه »نحــن والــرتاث«: »إننــا نعتقــد أن الدعــوة إىل 

)33)  الجابري، محمد عابد. مجلة فكر ونقد، عدد 4، دار النر املغربية، الدار البيضاء، ط)، ديسمرب )99)، ص)).

)34)  املرجع نفسه، ص)).
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»تجديــد الفكــر العــريب« أو »تحديــث العقــل العــريب« ســتظل مجــرَّد كاٍم فارٍغ مــا مل تســتهدف - أواًل قبل كل 

يشء - كــرس بنيــة العقــل املنحــدر إلينــا مــن »عــر االنحطــاط«... إن تجديــد العقــل العــريب يعنــي... إحــداث 

ــر العــريب  ــا إىل الفك ــل العــريب يف عــر االنحطــاط وامتداداته ــة العق ــع بني ــة م ــة إبســتمولوجية تامَّ قطيع

الحديــث واملعــارص«)35). أمــا عــن أيب القاســم حــاج حمــد، فهــو ال يــرى يف تجديــد العقــل العــريب أو القطيعــة 

مــع الفهــم الــرايث مدخــًا للتغيــر، إمنــا التغيــر يف اســتيعاب املنهجيــة القرآنيــة املعرفيــة القامئــة عــى الجمــع 

بــن القراءتــن: قــراءة النــص وقــراءة الواقــع، املهيمنــة عــى جميــع القــراءات، الحداثيــة منهــا وغــر الحداثيــة.

ــا زرع  ــن خاله ــن م ــا نتمكَّ ــة لعرن ــات املنهجي ــا باملعطي ــة »يف تراثن ــة العقاني ــة املنهجي إذن، فبمامرس

الــروح النقديــة يف ثقافتنــا العربيــة املعــارصة، هــذه الــروح رشط أســاس لــكل حداثــة. وهــل ميكــن تحقيــق 

حداثــة مــن دون ســاح العقــل والعقانيــة، وهــل ميكــن بنــاء نهضــة مــن دون عقــل ناهــض؟«)36) قــادر عــى 

إنتــاج واقــع الحداثــة املمكــن، فــا حداثــة يف نظــر الجابــري مــن غــر امتــاك القــدرات الذهنيــة الفائقــة 

و«اكتســاب األســس والــذوات التــي ال بــدَّ منهــا ملامرســة التحديــث ودخــول عــر العلــم والثقافــة، دخــول 

الــذوات الفاعلــة املســتقلة وليــس دخــول املوضوعــات املنفعلــة املســرة. نحــن يف حاجــة إىل التحديــث، أي 

االنخــراط يف عــر العلــم والثقافــة كفاعلــن مســاهمن... ذلــك ألنــه مــن الحقائــق البديهيــة يف عــامل اليــوم 

أن نجــاح أي بلــٍد مــن البلــدان... يف الحفــاظ عــى الهويــة والدفــاع عــن الخصوصيــة - مــروٌط أكــر مــن أي 

وقــٍت مــى مبــدى عمــق عمليــة التحديــث الجاريــة يف هــذا البلــد«))3).

مــن خــال إرصار الجابــري عــى صناعــة املنهــج يف قــراءة الــراث وتقوميــه، يتبــنَّ أن الجــواب طبًعــا عــن 

الســؤال الســابق ســيكون هــو عــدم االســتغناء عــن جــرأة العقــل والعقانية-العلامنيــة يف النهــوض باملــروع 

النهضــوي الحــدايث لألمــة العربيــة واإلســامية، وذلــك مــن خــال تثويــر الــراث واســتنطاق مكنوناتــه التــي 

ــس لحداثــة عربيــة إســامية غــر مســتوردة.  ــس لثقافــٍة جديــدة وعقــٍل جديــد، أي تؤسِّ تؤسِّ

الحداثــة العربيــة املمكنــة هــي حداثــة أصيلــة مــن جهــة اتصالهــا بالــراث نقــًدا وإعــادة تركيــٍب وعقلنــة، 

ــده  ــة، وهــذا مــا يؤكِّ ــة العاملي ــة منفتحــة مــن جهــة انخراطهــا الواعــي واملفكــر فيــه يف الحداث وهــي حداث

بقولــه: »العقانيــة والدميقراطيــة ليســتا بضاعــة تُســتورد، بــل هــام مامرســة حســب القواعــد، ونحــن نعتقــد 

)35)   الجابري، محمد عابد. نحن والراث، مرجع سابق، ص0).

)36)  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مرجع سابق، ص8).

))3)  الجابــري، محمــد عابــد. العوملــة والهويــة الثقافيــة، مجلــة فكــر ونقــد، عــدد 6، دار النــر املغربيــة، الــدار البيضــاء، ط)، فربايــر 

998)م، ص6)-)).
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أنــه مــا مل منــارس العقانيــة يف تراثنــا ومــا مل نفضــح أصــول االســتبداد ومظاهــره يف هــذا الــراث، فإننــا لــن 

ــن  ــة كفاعل ــة املعــارصة العاملي ــا بالحداث ــة ننخــرط مــن خاله ــا، حداث ــٍة خاصــٍة بن ننجــح يف تأســيس حداث

ــة، وحداثــة مشــاركة ومســاهمة يف  ــة خاصَّ وليــس كمنفعلــن«)38). فهــي إذن حداثــة مزدوجــة؛ حداثــة ذاتيَّ

ــا يف  ــة نظرن ــك هــي وجه ــم، »تل ــة لألُم ــود الحضاري ــوَّج الجه ــا مشــركًا إنســانيًّا ت ــة بوصفه ــة الكوني الحداث

الحداثــة كــام يجــب أن تكــون، إنهــا قبــل كل يشء العقانيــة والدميقراطيــة والتعامــل النقــدي مــع جميــع 

مظاهــر حياتنــا. والــراث مــن أشــدها حضــوًرا ورســوًخا«)39).

عــى خــاف التصــورات »العدميــة« التــي ال تــرى للعــرب واملســلمن قــدرًة عــى إنتــاج حداثــة تضاهــي 

حداثــة األُمــم األخــرى بوصفهــا حركــة تاريخيــة كونيــة، يــرى الجابــري أنــه باإلمــكان إنشــاء حداثــة مواتيــة 

للواقــع العــريب اإلســامي غــر منســلخة منــه، ومنســجمة مــع أصــول الــراث العــريب اإلســامي غــر معانــدة 

لهــا. فليــس الــراث ميتـًـا كــام يــراه عبــد اللــه العــروي، بــل فيــه جوانــب حيَّــة مضيئــة هــي مرجــع التحديــث 

ــا أن ننخــرط فيــه بوعــٍي نقــديٍّ ونعيــد تركيــب  والنهــوض. بــل إن الــراث حــيٌّ باســتمرار وال ميــوت البتــة، فإمَّ

ــا أن نُعــرض عنــه فنلتحــق بــراث غرنــا كــام يؤكِّــد طــه عبــد الرحمــن)40). عنــارصه، وإمَّ

ــري: »إن  ــول الجاب ــاين، يق ــر العق ــت التفك ــي احتضن ــرى الت ــم األخ ــاة األُم ــا ملضاه ــا يؤهلن ــا م يف تراثن

ــر عليهــا اليــوم تضطرنــا إىل االعــراف للعــرب واليونــان واألوروبيــن بأنهــم  املعطيــات التاريخيــة التــي نتوفَّ

ــفية أو  ــة أو فلس ــة علمي ــام معرف ــمح بقي ــذي س ــكل ال ــاين بالش ــري العق ــر النظ ــوا التفك ــم مارس وحده

تريعيــة منفصلــة عــن األســطورة والخرافــة ومتحــرِّرة - إىل حــدٍّ كبــرٍ - مــن اإلحيائيــة التــي تتعامــل مــع 

ــة«))4). ــه املعرفي ــة، ذوات نفــوٍس متــارس تأثرهــا عــى اإلنســان وعــى إمكانيات أشــياء الطبيعــة كأشــياء حيَّ

   العقالنية القرآنية عند حاج حمد:

ــف  ــة يف معالجــة مختل ــه الفكري ــن مرجعيت ــذي اتخــذ مــن عــر التدوي ــري ال ــد الجاب عــى خــاف عاب

القضايــا واإلشــكاالت املتصلــة بالــراث اإلســامي العــريب، رجــع أبــو القاســم حــاج حمــد إىل القــرآن الكريــم 

مبــارشًة ليتخــذه حاكــاًم عــى املناهــج واملعــارف كلِّهــا، العربيــة والغربيــة. فوحــده القــرآن الكريــم - يف نظــره 

)38)  الجابري، محمد عابد. الراث والحداثة، مرجع سابق، ص)).

)39)  املرجع نفسه، ص8).

)40)  يراجع: عبد الرحمن، طه. حوارات من أجل املستقبل، منشورات الزمن، ط)، 000)، ص9).

))4)  الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت،)99)، ص)).
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ــر للعقــل الرؤيــة الشــاملة للوجــود وامتداداتــه الزمانيــة واملكانيــة، ومنــه تســتمدُّ املنهجيــة املعرفيــة  - يوفِّ

القمينــة بتحقيــق االســتخاف املعــريف لإلنســان، حيــث يقــول بهــذا الصــدد: »القــرآن الكريــم وحــده ميلــك 

التصــوُّر املنهجــي واملعــريف البديــل عــى مســتوى كــوينٍّ«))4)؛ ذلــك أنــه الكتــاب الخاتــم الــذي ميثِّــل »وحــدة 

ــرآين  ــج الق ــوم«)43). واملنه ــع النج ــروف كمواق ــع الح ــتوى مواق ــى مس ــة ع ــة مركَّب ــة منهجي ــة عضوي كتابي

بخصائصــه العلميــة حاكــٌم عــى املناهــج واملعــارف واأليديولوجيــات قدميهــا وحديثهــا؛ إذ »املنهــج القــرآين 

أكــرب مــن ضوابــط املناهــج الفلســفية اإلنســانية«)44) مهــام ادعــت مــن دقَّــة وموضوعيــة.

   القرآن والعقل أو العقالنية القرآنية:

يؤكِّــد حــاج حمــد أن التأســيس القــرآين لوحــدة العلــوم وتكاملهــا وتداخلهــا قــد شــابه التحريــف والنقــص 

والتعطيــل، حتــى انحــاز العقــل املســلم إىل الخــوض يف قضايــا جزئيــة تاريخيــة محكومــة بظروفهــا، ثم ســحبها 

عــى القضايــا الكليَّــة الكــربى التــي ينتظــم وفقهــا الخطــاب القــرآين يف إطاقيتــه لتلحقهــا بهــا أو تهمــل النظــر 

ل حظَّه  فيهــا. مــام يســتدعي تجديــد صلــة العقــل بالقرآن املجيــد حتى يعطــي أُكلَه كل حن بــإذن ربِّــه، ويَُحصِّ

يف التدبُّــر والتــاوة واالســتبصار والعلــم والشــهادة، امليــرس للعاملــن يف كل زمان ومــكان، قال الله تعاىل: ﴿َشــِهَد 

َِكيــُم﴾ ]آل عمــران: 8)[. َعِزيــُز الْ
ْ
 ُهــَو ال

َّ
ـٰـَه إِل

َ
 إِل

َ
ِقْســِطۚ  ل

ْ
ائًِمــا بِال

َ
ــِم ق

ْ
ِعل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــُة َوأ

َ
ئِك

َ
َمل

ْ
 ُهــَو َوال

َّ
ـٰـَه إِل

َ
 إِل

َ
نَّــُه ل

َ
ُ أ اللَّ

العقــل يف نظــره هــو وســيلة اإلنســان إلبصــار اآليــات النصيَّــة والكونيَّــة، وتبــنُّ معانيهــا وتتبُّعهــا بحســب 

تفاعاتهــا وفــق خصائــص التفكــر يف الطــور املنهجــي، ومراجعــة املعــارف املكونة حــول النص واملســتوردة من 

الثقافــات املجــاورة، والحــذر مــن الوقــوع يف األوهــام التــي تلبســت بــه يف أطــواره الســابقة )الطــور الغريــزي 

والطــور اإلحيــايئ يف فجــر البريــة والطــور الثنــايئ)، واستكشــاف األجوبــة عــن األســئلة الظاهــرة واملضمــرة يف 

نــصِّ الكتــاب املجيــد ويف واقــع الكــون املديــد، فــا تعــارض بــن بيِّنات العقــل وآيــات الوحي كام ادعــت أغلب 

ل ويُتدبَّــر ويُفهم ويُطبــق، كام العقل  الفلســفات الوضعيــة والاهوتيــة عــى حدٍّ ســواء؛ إذ القرآن بالعقــل يُتعقَّ

د ويُقــوَّم، ولعــل هــذا مــا يؤكِّــده مهــدي فضــل اللــه بقولــه: »إعــامل العقــل يف النــصِّ  ــه ويُســدَّ بالقــرآن يُوجَّ

دة. دة واملتعدِّ دة وبقــاء إميانهــم باإلســام وبفاعليتــه«)45) املتجــدِّ رضورة حياتيــة الســتمرار حيــاة النــاس املتجــدِّ

ــروت، ط )،  ــادي، ب ــة واإلنســانية، دار اله ــوم الطبيعي ــة: أســلمة فلســفة العل ــة القــرآن املعرفي ــو القاســم. منهجي ))4)  حــاج حمــد، أب

4)4)هـــ/ 003)م، ص38.

)43)  املرجع نفسه، ص))).

)44)  املرجع نفسه، ص))).

)45)  فضل الله، مهدي. العقل والريعة، دار الطليعة، بروت، ط )، 995)، ص6).
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ــص  ــا للن ــًة قراءاته ــا، وخاص ــف أنواعه ــصِّ مبختل ــة للن ــة التجزيئي ــراءات العقاني ــد الق ــاج حم ــد ح ينتق

القــرآين، فهــي يف نظــره تقــرأ القــرآن الكريــم »قــراءة مجــزَّأة... مبنطــٍق تأويــيٍّ يفارقــون بــه أصــول املنهــج 

العلمــي نفســه يف التعامــل مــع كليَّــة النــصِّ باعتبــاره منتًجــا لحالــة ثقافيــة كليَّــة، وبالتــايل ال ميكــن تجزئتــه. 

فهــم ميارســون مبنطــق »التجديــد« والــرأي مــا يعيبونــه عــى مدرســة النقــل والســلفية والتأصيــل، مــن تجزئــٍة 

، حالهــم يف ذلــك حــال املقتســمن الذيــن انتقــوا النصــوص املجــزأة:  للنــصِّ وانتقائيــٍة لــه خــارج ســياقه الــكيِّ

ِيــَن َجَعُلــوا الُقــْرآَن ِعِضــَن﴾ ]الحجــر: 90-)9[«)46). 
َّ

 الُمْقتَِســِمَن ال
َ

ــا َع َ نَزلْ
َ
َمــا أ

َ
﴿ك

ــا  ــٍد، وم ــٍن جدي ــا مل ندخــل يف عــر تدوي ــا م ــري أنن ــد الجاب ــد عاب ــه محم ــرب في ــذي يعت ــت ال ويف الوق

ــه  ــق تفكــره وآليات ــايل مــا مل يغــرِّ العقــل العــريب اإلســامي مــن طرائ ــًدا، وبالت ــع عقــًا ســائًدا جدي مل نصن

ميــة يف تراثنــا مــن قبيــل ابــن حــزم  ومفاهيمــه ومناهجــه وتصوراتــه ورؤاه، اقتــداًء بالنــامذج العقانيــة التقدُّ

ث عــن فعــٍل  ــأي حــاٍل مــن األحــوال - أن نتحــدَّ ــن نســتطيع - ب ــدون، فل ــن خل ــن رشــد والشــاطبي واب واب

نهضــويٍّ يف األمــة العربيــة اإلســامية؛ يــرى حــاج حمــد أننــا بصــدد إحــداث قطيعــة قرآنيــة عــى املســتوى 

املنهجــي مــع مختلــف املناهــج التقليديــة العربيــة والغربيــة، مــام يفــرض قــراءًة جديــدًة للعقــل والواقــع 

والنــص، مــن أجــل االنتقــال إىل منهجيــة القــرآن الحاكمــة عــى غرهــا واملهيمنــة عليهــا، فاملنهــج الــذي يتبعــه 

العقــل ويُقــدره عــى إنتــاج املعرفــة وتحليلهــا وتجديــد النظــر يف إشــكاالتها وقضاياهــا هــو املنهــج املتخلِّــص 

مــن قيــود التاريــخ والــراث والــذوات. 

يــرى حــاج حمــد أن »القــرآن الكريــم هــو املعــادل بالوعــي للوجــود وحركتــه؛ إذ ال ميكــن ضبــط مقــوالت 

املنهــج دون الرجــوع إىل القــرآن والقــدرة عــى استكشــاف دالالت القضايــا يف ثنايــاه. إن بنائيته هــو اآلخر - أي 

القــرآن - بنائيــة كونيــة تتطلَّــب مقوالتــه النظريــة واالكتشــاف ضمــن وحدتهــا العضويــة الطبيعيــة«))4). وعمل 

العقــل هــو جــامع التدبُّــر يف النــصِّ والتفكُّــر يف الكــون دون التقيُّــد مبقــوالت العلــوم من خــارج القــرآن الكريم 

الــذي هــو حاكــم عــى غــره. وبالتــايل، فمقــوالت القــرآن الكريــم وحدهــا تُتَّخــذ مرجًعــا للتفكــر عــى خــاف 

ــة. ــذي قســم العقــل االنســاين بطريقــة غــر عقاني ــل كانــت ال املقــوالت الفلســفية املشــهورة مــع  إميانوي

بنــاًء عــى مــا ســبق، أكَّــد حــاج حمــد عــى رضورة فهــم القــرآن بالواقــع، وفهــم الواقــع بالقــرآن؛ إذ الكــون 

ــة  ــوم الطبيعي ــن فلســفة العل ــا ب ــط م ــة ترب ــة القرآني ــم، و«املعرفي ــرآن الكري ــي للق ــادل املوضوع هــو املع

)46)  حاج حمد، أبو القاسم. تريعات العائلة يف اإلسام، دار الساقي، بروت، ط)، ))0)، ص0).

))4)  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن املعرفية، ص)4).
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بوصفهــا فلســفة التشــيؤ الوظيفــي ومنهجيــة الخلــق، وعــرب هــذا الربــط تتخــذ املعرفيــة القرآنيــة معناهــا 

ة  ة مــن القــرآن املعــادل للكــون، وليســت مســتمدَّ العلمــي«)48)، ومــن هنــا فعلميــة املنهــج القــرآين مســتمدَّ

مــن أيــة مدرســة فلســفية.

   تجديد عاملية القرآن يف عاملية ثانية:

، يقرِّر  يف الوقــت الــذي ســكت فيــه الجابــري عــن مســتقبل اإلســام وعــودة نجــاح حضارته عى نحــٍو عاملــيٍّ

حــاج حمــد أن العــامل سيتســقبل عامليــًة جديــدًة، تكــون بديلــًة عــن العامليــة األوروبيــة األمريكيــة املهيمنــة 

د العامليــة اإلســامية األوىل، و«التــي ورثــت كافــة رســاالت  اليــوم، وهــي العامليــة اإلســامية الثانيــة التــي تجــدِّ

الســامء وانفتحــت عليهــا تصديًقــا ونســًخا بــذات الوقــت، ورثــت كافــة النبــوات وانفتحــت عليها، ورثــت كافة 

الحضــارات وتفاعلــت معهــا، وتدامجت مــع كل األعراق والســاالت... عاملية قيادها الرحمــة ورشعة التخفيف، 

وخطابهــا للنــاس كافــة، وشــعارها رفــع اإلرص واألغــال، والتأكيــد عــى مبــدأ التطهــر بديــًا عــن التكفــر«)49).

ــا  ــن أصوله ــريفٍّ م ــيٍّ ومع ــاٍف منهج ــة إىل اكتش ــوم يف حاج ــي الي ــة ه ــا القرآني ــة بأوصافه ــذه العاملي ه

ســة؛ إذ ال تــزال معطَّلــًة ومرتقبــًة كبديــٍل عــن العامليــة العومليــة املاديــة القاهــرة؛ ألنهــا عامليــة رصاع  املؤسِّ

التأويــات واملصالــح املاديــة، ســواء يف رؤيتهــا املتفائلــة مــع فرنســيس فوكويامــا الــذي وســع فكــرة املدينــة 

ــة مــن النمــط الليــربايل الحديــث وجعلهــا قطــب الفضائــل والقيــم )الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان  الفاضل

والعدالــة)، أو يف رؤيتهــا املتشــامئة مــع صمويــل هنتنغتــون التــي تلخــص العاقــات املســتقبلية يف رصاٍع بــن 

أكــرب الحضــارات يف العــامل املعــارص. 

أمــا العامليــة الثانيــة ذات املرجعيــة القرآنيــة فهــي عامليــة الرحمــة يف العاملــن، إذ العــامل اليــوم وغــًدا يف 

حاجــة إىل عامليــة مســتوِعبة ومتجــاِوزة، تختــزل كل إمكانــات التعــارف والتعايــش والتعــاون بــن املســلمن 

وغرهــم، وتصلــح مفاســد العامليــة املاديــة االســتكبارية، وتقــي عــى تحيــزات النـــزعات العرقيــة والقوميــة 

ــة االســتعائية. ــة واألســطورية والفرعوني ــة الســلبية والعنري والرباغامتي

وملَّــا كان اإلنســان الكائــن املســتخلَف مــن ربِّــه يف الكــون، املختــار يف إرادتــه، املســؤول عــن أفعالــه، وكان 

ــرًا يف آالئــه، وقضــاًء ملآربــه، انســجاًما مــع وظيفتــه؛  فعلــه يُغطــي حركــة هــذا الكــون طاعــًة لخالقــه، وتفكُّ

)48)  املرجع نفسه، ص))).

)49)  حــاج حمــد، أبــو القاســم. األزمــة الفكريــة والحضاريــة يف الواقع العــريب الراهن، دار الهــادي، بــروت، ط)، 5)4)ه/ 004)م، ص4)4.
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فبَــنِّ أن معرفتــه ينبغــي أن تســتغرق مجــال الكــون ومــا فيــه، وال تقتــر عــى جــزء منــه أو تفــرض نســبية 

النظــر فيــه عــى مطلــق مــا يحتويــه. ومنــه يجــب أن تكــون املنهجيــة املعرفيــة شــاملًة ملحيــط الكــون وســعي 

اإلنســان فيــه يف صرورتــه الوجوديــة)50)، وال تقتــر عــى جــزء منــه كــام فعلــت الفلســفات التجريبيــة املاديــة 

التــي تُلخــص املعرفــة العلميــة يف املحسوســات دون املعقــوالت، وتلغــي مــن املعرفــة العلميــة علــم الغايــات، 

ناهيــك عــن علــوم الوحــي ويقــن الحيــاة بعــد املــامت.

ــة عــى  ــة والهيمن ــة والعاملي ــاب الهداي ــم؛ كت ــاء إالَّ بالرجــوع إىل القــرآن الكري وال يكــون هــذا النقــد البنَّ

ــاء اإلنســانية مــن خــال املنهــج واملعرفــة،  ــاء املنهــاج القــادر عــى إعــادة بن ــد واألفــكار، لبن ــع العقائ جمي

ــرايث  ــايف ال ــاج الثق ــائر تناقضــات اإلنت ــواء س ــه، واحت ــامل كلِّ ــر عــى مســتوى الع واإلســهام يف إحــداث التغي

والقضــاء عــى ســلبياتها، وتحويلهــا إىل عوامــل تفاعٍل وبنــاٍء وتداخــٍل وتجــاوٍز لثنائيــات الــراع والتقابــل، إىل 

ٍع وتعــاوٍن يف اختــاٍف. وكل مقاربــة ال تنحــو هــذا املنحــى التكامــي تبقــى محصــورًة يف رؤيــة  وحــدٍة يف تنــوُّ

ــة.  ــة قــارصة، وإن ادعــت العلميــة واملوضوعيــة والكوني تجزيئي

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل رضورة االنتبــاه يف أثنــاء اســتعامل دالالت األلفــاظ القرآنيــة، والحــذر مــن تقليصهــا 

يف الداللــة االصطاحيــة التاريخيــة، »فليــس القــرآن خاضًعــا لتقنــن املعرفــة بــه، وقواعــد فهمــه، مــن خارجــه، 

ولــو كان هــذا الخــارج هــو الوســيط اللغــوي الشــائع الــدالالت، بــل يجــب إخضــاع مــا هــو خــارج القــرآن ملــا 

هــو داخلــه... فاللغــة القرآنيــة أكــرب مــن قواعــد اللغــة، واملنهــج القــرآين أكــرب مــن ضوابــط املناهــج الفلســفية 

اإلنســانية«))5) وليــس العكس.

ــس علــوم وتُبنــى وتتطــور، ال فــارق بينهــا مــن حيــث األهميــة وإن اختلفــت  بــن األنفــس واآلفــاق تتأسَّ

ــا أو شــيئًا، فعلــوم النــصِّ وعلــوم الكــون كاهــام  صــات باختــاف املوضــوع، وســواء أكان املوضــوع نصًّ التخصُّ

علــٌم، مــا حصــل الفهــم الجامــع بــن الدليــل الســمعي والدليــل العقــي، يقــول ابــن تيميــة: »األدلــة العقليــة 

ــة اآلخــر، فاألدلــة العقليــة تســتلزم صــدق الرســل فيــام أخــربوا  والســمعية متازمــة، كل منهــام مســتلزم صحَّ

بــه، واألدلــة الســمعية فيهــا بيــان األداة العقليــة التــي بهــا يُعــرف اللــه، وتوحيــده، وصفاتــه، وصــدق أنبيائــه. 

، ثــم افرقــوا:  ــن الســمعيَّ ، والعقليــات ال تتضمَّ ولكــن مــن النــاس َمــن ظــنَّ أن الســمعيات ليــس فيهــا عقــيٌّ

)50)  يســتخدم أبــو القاســم حــاج حمــد أحيانـًـا مفهــوم »الجعــل« يف الخلــق عــوض مفهــوم الصــرورة قائــًا: »اســتخدامنا للصــرورة التــي 

تقابــل يف القــرآن مفهــوم )الجعــل) باعتبــاره )تحــواًل) يف الخلــق«. ينظــر: منهجيــة القــرآن املعرفيــة: أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة 

واإلنســانية، دار الهــادي، بــروت، ط )، 4)4)هـــ/ 003)م، ص)3).

))5)  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن املعرفية، مرجع سابق، ص))).
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فمنهــم مــن رجــح الســمعيات وطعــن يف العقليــات، ومنهــم مــن عكــس. وكا الطائفتــن مقــر يف املعرفــة 

بحقائــق األدلــة الســمعية والعقليــة«))5).

ل، والعلــوم  يــرى حــاج حمــد أن اإلنســان والكــون مخلوقــاٌت محكومــة بُســنَّة اللــه التــي ال تتحــوَّل وال تتبــدَّ

ــام،  ــق الت ــل االنفصــال الصــارم وال التطاب ــوم اإلنســانية، ال تقب ــة دامئــة االتصــال والتفاعــل مــع العل الطبيعي

و«اإلنســان يحيــا يف ملكــوٍت يحكمــه اللــه يف كلٍّ مــن الناحيتــن الغيبيــة والقيميــة... ويجــب أن تُعنــى تلــك 

العلــوم بخافــة اللــه عــى األرض، أي خافــة اإلنســان«)53). وليــس اإلنســان إلًهــا يعيــش لذاتــه وبذاتــه كــام 

ــة. وإمنــا هــو ذاٌت تجتمــع فيهــا  ــرى الفلســفات اإلباحي ــا بهيمــة كــام ت ــة، أو كائًن تزعــم الفلســفة الوجودي

املــادة والــروح بشــكل لطيــف ودقيــق. 

  من نقد منطق املقارنات واملقابالت إلى نقد العقالنية الوضعانية 
والعقالنية الالهوتية:

يرفــض حــاج حمــد منطــق البحــث عــن التامثــل بــن مــا يوجــد يف الحضــارة الغربيــة املعــارصة وبــن مــا 

ــه بعــض دعــاة  ــذي يســقط في ــات« ال ــد املســلمن، ويســميه منطــق »املقارب يوجــد يف نصــوص الوحــي عن

التجديــد اإلســامي، »حيــث مياثلــون بــن نــصِّ الشــورى القــرآين والدميقراطيــة، كخــر الديــن التونــي، غافلــن 

عــن تعــارض املنظومتــن اإلســامية والغربيــة ومرجعيتهــام »النســقية« و«املعرفيــة««)54). كــام يرفــض أيًضــا 

يف جميــع كتبــه منطــق »املقارنــات«، ويعنــي بــه الجنــوح إىل املقارنــة بــن مثاليــٍة جامــدٍة لإلســام وماديــٍة 

ــذايت والبحــث عــن مظاهــر انحــدار اآلخــر  ــف يف إظهــار التفــوق ال ناقصــٍة للرأســاملية واالشــراكية، والتكلُّ

ه، مــن خــال معالجــة جملــة مــن األســئلة الناتجــة عــن ضغــط العوملــة األوروبيــة. وهشاشــة تحــرُّ

ــة، وخاصــًة  ــة الحديث ــة اإلســامية، ينتقــل إىل نقــد املناهــج الغربي ــة العربي ــات الراثي ومــن نقــد املنهجي

ــس  ــق النف ــل حقائ ــذي يجه ــادي ال ــي امل ــر الوضع ــد إىل الفك ــه بالنق ــو يتوجَّ ــة، فه ــة والاهوتي الوضعاني

ــن  ــة ب ــة العضوي ــتوعب العاق ــة، وال يس ــة ثاني ــن جه ــون م ــة وبالك ــن جه ــق م ــا بالح ــانية وارتباطه اإلنس

))5)  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســامل، الســعودية: جامعــة اإلمــام محمــد بــن 

ســعود اإلســامية، ط)، ))4)ه/)99)م، ج 8، ص4).

ــا، ط)،  )53)  الفاروقــي، إســامعيل. صياغــة العلــوم االجتامعيــة صياغــة إســامية، منشــورات املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، فرجيني

409)هـــ/ 989)م، ص0).

)54)  حاج حمد، أبو القاسم. تريعات العائلة يف اإلسام، مرجع سابق، ص5).
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النفــس واملــادة. كــام ينتقــد أيًضــا الفكــر الاهــويت يف كونــه يســتلب اإلنســان والطبيعــة مًعــا، ويعجــز عــن 

ــق الكــوين«)55). ــن الحــق يف إطــار الخل ــم قوان »فه

إن عيــب املنهــج الوضعــاين يف كــون ماديتــه »تغلــق الوجــود وحركتــه عــى قانــون الركيــب عــرب وحــدة 

، ويف كل االتجاهــات العلميــة مــن الطبيعــة وإىل اإلنســان«)56). ويف مقابلــه،  املتضــادات بشــكل جــديلٍّ مــاديٍّ

يــرى أن اإلغــراق يف الفهــم الاهــويت للنــص والواقــع يُفقــد العلــم ســلطته، ويُســقط الباحــث يف اســتاٍب دينــيٍّ 

وجربيــة معطِّلــة ملنهجيــة القــرآن املعرفيــة، فيــيء للعلــوم مــن حيــث يظــن أنــه يحســن ويصيــب، فهــو 

»يتصــور الوجــود وحركتــه يف إطــار الجربيــة الغيبيــة املطلقــة«))5).

د حاج حمد مظاهر هذا الستالب الالهويت يف: وقد حدَّ

ــاًء عــى فهــٍم ســلبيٍّ خاطــئ للقــدر، يــرى أن  ــنن بن القعــود العاجــز عــن التفكــر وفهــم الظواهــر والسُّ

اإلميــان يقتــي التســليم وعــدم البحــث يف األســباب والِعلــل التــي خلقهــا اللــه قهــرًا لخلقــه. و«هنــا تتشــكَّل 

مســلوبية عارمــة لــإلرادة البريــة، ولفاعليــة الوجــود وصرورتــه، وخضوعــه لنواميــس تنظمــه«)58).

ال جــدوى الفاعليــة اإلنســانية، وخضوعهــا الكرهــي للنواميــس اإللهيــة الصارمــة يف الكــون، وإظهــار عجــز 

ــا  ــا. وهن ــة عموًم ــة، والعمراني ــية واالجتامعي ــة والنفس ــية واالقتصادي ــه السياس ــر أوضاع ــى تغي ــان ع اإلنس

ــل قــدرة اإلنســان. يســتحر املــدارس الكاميــة والتفســرية الجربيــة التــي تعطِّ

ــات  ــًدا يف اكتشــاف اآلي ــذل جه ــي ال تب ــة الت ــة الخامل ــة الجربي ــوايت الذهني ــا ي ــم مب ــرآن الكري ــل الق تأوي

ــة  ــا، مــام يســقطها يف اســتاباٍت مركَّب ــا عاجــزًة عــن فهــم وجودهــا وصناعــة عمرانه ــع اآلالت، وبقائه وصن

ــة.  ــة غازي ــا بحضــارة وضعاني ــا غره ــر ليفاجئه ــا)، وتنتظ ــية وغره ــة وسياس ــة واقتصادي )ذهني

لقــد شــيأ اللــه تعــاىل اإلنســاَن متصــًا بالخلــق الكــوين وغــر منفصــل عنــه، حيــث ذكــر القــرآن الكريــم 

مــادة »نفــس« 95) مــرًة مــا منهــا واحــدة ذُكــرت منفصلــة عــن معطيــات الخلــق الكــوين، بــل إن »الغايــة 

ــا مــع مبــادئ الوجــود الكــوين وقوانينــه،  القرآنيــة مــن مخاطبــة النفــس هــي الوصــول بهــا لتتطابــق أخاقيًّ

)55)  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن املعرفية، مرجع سابق، ص43).

)56)  املرجع نفسه، ص34.

))5)  املرجع نفسه، ص34.

)58)  دواق، الحــاج أوحمنــه. اإلبســتمولوجيا الكونيــة واملنهــج املعــريف التوحيــدي، منشــورات املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، عــامن، 

ط)، 436)ه/ 5)0)م، ص98).
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ــة مــن إســقاطات  ــة القــرآن املعرفي ــك يجــب تخليــص منهجي ــة يف الخلــق«)59). لذل أي قوانــن الحــق املبثوث

العقليــة الخرافيــة واألســطورية الصــادرة أساًســا مــن املــوروث اليهــودي والــراث البابــي، و«نفــي املتعلقــات 

ــة املفســدة لحقائــق الوحــي الســابق، أو  غــر املعرفيــة بالقــرآن«)60)، ســواء املتعلقــات األســطورية والخرافي

ــة إىل  ــوم الطبيعي ــة املعــارصة والعاجــزة عــن الوصــول بفلســفة العل ــة يف الحضــارة الغربي ــات املادي املتعلق

املــدى الكــوين.

وبخصــوص التجربــة األوروبيــة املعــارصة، فــرى أنهــا عرفــت »جانبًــا واحــًدا فقــط مــن مقومــات الوجــود 

الكــوين لإلنســان. ذلــك هــو الوجــود املوضعــي بهــدف الســيطرة عــى الطبيعــة وامتطائهــا للســيطرة عــى 

األرض والســامء انطاقـًـا مــن قــوة العمــل الــذايت، وباتحــاٍد كامــٍل بــن اإلنســان والطبيعــة عــى حســاب النظرة 

الكونيــة الشــاملة الواســعة كــام هــو اإلنســان أصــًا«))6). كــام أنــه ال يخفــى ولــع الحضــارة الغربيــة باإلنتــاج 

رات املاديــة يف اإلنســان والكــون مبــا يتنــاىف  الكثــر واالســتهاك الفاحــش واالســتغال البشــع للــروات واملــُـسخَّ

مــع اســتخاف اإلنســان ومســؤوليته البيئيــة، ولقــد نبَّــه إىل ذلــك العديــد مــن الباحثــن والعلــامء والفاســفة، 

بيــد أنهــم مل يوفقــوا كثــرًا يف إدراك البُْعــد الشــمويل لجدليــة املخلوقيــة واملســؤولية واالســتخاف. 

   خاتمة:

نخلــص مــام ســبق أن العقــل اإلســامي املعــارص - مــن خــال أعــامل كلٍّ مــن محمــد عابــد الجابــري وأيب 

القاســم حــاج حمــد - تفاعــل مــع قضايــا عــره مبنهجــن مختلفــن عــى األقــل: منهــج »عقــاين- فكــراين« 

ــراث  ــراءة ال ــارص يف ق ــفي املع ــتمولوجي والفلس ــدرس اإلبس ــن ال ــه م ــوره وآليات ــل وتص ــتمدُّ يف العق يس

اإلســامي العــريب، ابتــداًء مــن عــر التدويــن، والوعــي مبشــكات الواقــع الراهــن مــن أجــل اقــراح مداخــل 

ــن بــه العقــل مــن  التغيــر والتحديــث. ومنهــج »عقــاين- قــرآين« يجتهــد ليكــون منهًجــا قرآنيًّــا فريــًدا، يتحصَّ

ــا  ــص أيًض ــة، مســتوعبًا لهــا ومتجــاوزًا لقصورهــا يف الوقــت نفســه، ويتخلَّ ــة الحديث مســاوئ املناهــج الغربي

مــن عيــوب املناهــج الراثيــة التقليديــة التــي قيــدت النــصَّ املنــزَّل بقيــود موروثــة ومســتوردة، غطَّــت روحــه 

وشــلَّت فاعليتــه وعطَّلــت إمكاناتــه، إىل أن فصلتــه عــن معادلــه املوضوعــي: الكــون، مــام أســقط املســلمن 

يف آفــة الفصــل بــن العلــوم وخاصــًة بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم اإلنســانية.

)59)  حاج حمد، أبو القاسم. منهجية القرآن املعرفية، مرجع سابق، ص60).

)60)  املرجع نفسه، ص34).

))6)  حاج حمد، أبو القاسم. العاملية اإلسامية الثانية: جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، مرجع سابق، ص333.
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ــة القــرآن«، وإمنــا يشــكِّل يف  ــري وحــاج حمــد - مل يقــوال بـ«تاريخي ــا - الجاب ــه عــى أنهــام مًع مــع التنبي

نظرهــام - أي القــرآن الكريــم - مصــدًرا متعاليًــا يقــع خــارج الــراث، يأخــذ منــه العقــل، وينظــر بــه يف الواقــع، 

ــا  ويقــرأ بــه التاريــخ والكــون. أمــا املعرفــة الراثيــة بعلومهــا ومناهجهــا، فــا تعــدو أن تكــون إنتاًجــا بريًّ

ــا ال يفيــد انغاقــه أو انتهــاء صاحــه أو ترتيبــه وفــق  ــس. وكونــه متعاليً الحًقــا لنــزول النــصِّ املرجعــي املؤسِّ

د، بقــدر مــا يفيــد انفتــاح آياتــه الدائــم وتفاعلــه املســتمر مــع نفــس اإلنســان وآيــات الكــون. منطــق محــدَّ
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