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مقدمة المركز :
لقد ت ّعرف العامل اإلسالمي العريب عىل الثقافة الغربية بشكل مبارش
بعد هجوم نابليون عىل مرص عام (  ) 1798بأهداف سياسية واقتصادية
وعسكرية ،ومنذ ذلك الحني سيام أيام محمد عىل باشا () 1849 – 1769
والبعثات العلمية التي أرسلها إىل أوروبا بدأ العامل االسالمي يتعرف عىل
اآلخر و يذعن بتفّوقه يف كافة امليادين مام أدى إىل إحداث روح انهزامية
عند فريق من النخب دعت إىل التمسك بالنموذج الغريب للتخلّص من
التخلّف .
قد نشأ من هذا االحتكاك جدل مستمر دام أكرث من قرنني حول (األصالة
واملعارصة) أو (الرتاث والحداثة) كام شهد هذا الجدل صعودا وهبوطا تارة
لألصالة وتارة أخرى للحداثة أو املعارصة ،ناهيك عن املحاوالت التوفيقية
بينهام حيث أصبحت املكتبة العربية مليئة باملشاريع الفكرية واملعرفية
املختلفة حول هذا املوضوع ومازال العمل مستمرا إىل يومنا الحارض.
من هذا املنطلق ووفا ًء للمنهج املتبع يف املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية لرسم اسرتاتيجيات دينية و معرفية للحال واملستقبل ،باتت
الرضورة قامئة لتناول هذا الجدل من جديد وفتح ملف العرض والنقد
ألهم تلك املشاريع بغية تقييمها وكشف الخطأ والصواب فيها ،وذلك
ضمن سلسلة ( :رؤى نقدية معارصة).
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يف هذا الكتاب يتم تناول مرشوع الدكتور محمد عابد الجابري (1935
–  )2010يف نقده للرتاث ـ طبعا بصيغته املرشقية ـ ومحاولته إحداث
قطيعة معه للتخلص من مدينة الجبارين التي يعيش املسلمون يف كنفها
والوصول إىل مدينة فاضلة ،يرسم الجابري معاملها بحيث ال تختلف
عن مدينة الغرب مبا فيها من أصول ومبانٍ وقيم ،مستعينا بأدوات وآليات
ومناهج مستقاة من الغرب أيضا.
فهل كان الجابري موفقاً يف نقد الرتاث؟
وهل كان موفقاً يف إحداث القطيعة املعرفية بني املرشق واملغرب
اإلسالميني؟
وهل نجح يف رسم مدينة فاضلة للعامل االسالمي؟
هذه األسئلة وغريها يحاول أن يجيب عنها هذا الكتاب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله
األمني وآله امليامني.
النجف األرشف
 20رجب 1439هـ

تمهيد:
أثارت أعامل املفكر املغريب محمد عابد الجابري ()2010 - 1936
ٍ
منتقد ومؤيد،
ح ومادح،
جدلً واس ًعا يف الوسط العريب واإلسالمي بني قاد ٍ
رشا
وما زالت كتبه ت ُطبع وتباع وتُقرأ ،وما زال األتباع يف االتّباع تروي ً
جا ون ً
كم
وما زال املنتقدون يف النقد والتحليل ،حيث أنتج هذا الجدل الواسع ًّ
هائل من الكتب والدراسات.
ً
ولو أمطنا الستار عن هذا الكم الهائل للوصول إىل كُنه مرشوع الجابري،
لوصلنا إىل نتيجة واحدة ،وهي أنه يحلم برسم معامل ناقص ٍة ملدين ٍة فاضل ٍة
عىل غرار من سبقه من فالسفة ومفكرين ،ولكن غاب عنه أن املدن
الفاضلة ال تتحقق سوى يف مخيال املنظّر والكاتب ،وليس لها نصيب من
الواقع إال بهذا املقدار ،ومدينة الجابري الفاضلة مل تكن بد ًعا من تلك
املدن ،إن الجابري يرى أن مدينتنا نحن اآلن يف الدول العربية واإلسالمية
إمنا هي مدينة الجبارين( ،)1وعليه ال بد من التخلّص منها والوصول إىل
املدينة الفاضلة.
وألجل الخالص من مدينة الجبارين والوصول إىل املدينة الفاضلة
يف مخيال الجابري؛ ال بد من إحداث قطيعة شاملة ـ بحسب مدعاه ـ
مع .1 :املايض البعيد ،وهو املوروث القديم مبا فيه من ثقاف ٍة وسياس ٍة
واجتام ٍع ومعرفة .2 ،املايض القريب ،وهو املوروث النهضوي يف القرنني
-1العقل األخالقي العريب ،ص .630
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األخريين .3 ،املرجعية الغربية وهيمنة االستعامر عىل مجال الفكر
والسياسة واالقتصاد.
ولكن النتيجة العملية الحاصلة من هذه القطيعة هي القطيعة مع
متمسكًا
املوروث اإلسالمي القديم بصيغته املرشقية ،ليبقى مرشوعه
ّ
باملوروث الغريب من حيث اعتامد اآلليات واملناهج نفسها ،واملوروث
العريب بصيغته املغربية ،الذي يبدأ من العرص الجاهيل ومير بالدولة
األموية وينتهي عند ابن رشد ،وكأنه يوحي بأن الحالة الرشدية أو الفرتة
الرشدية هي التي ينبغي أن تكون بداي ًة لتشييد عرص تدوين جديد إلعادة
بنا ٍء شاملٍ للثقافة القومية العربية ،بأن تشمل كل الثقافات املحلية والشعبية
رصا ،مع التفتُّح
داخل الوطن العريب ،طب ًعا برشط أن تكون بصيغة مغربي ٍة ح ً
التام عىل الثقافات األجنبية( ،)1فكام أن مرجعية املوروث القديم تعود إىل
عرص التدوين األول يف أواخر الدولة األموية وبدايات العرص العبايس
األول ،فمرجعية مدينة الجابري الفاضلة تعود إىل «الروح الرشدية» والثقافة
الغربية.
هذا حصيلة مرشوع الجابري ،وكل ما يذكره من لزوم االحتفاء بالرتاث
تالعب باأللفاظ ،ومراوغ ٌة مع التيارات
القديم وعدم رفضه نهائيًا إمنا هو
ٌ
األصولية والسلفية التي كان عىل صل ٍة وثيق ٍة بها ،سيام السعودية منها،
وليك ال يرمى باالرتداد واإللحاد.

-1وجهة نظر ،ص .177
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مسوغات المشروع:
إن املس ّوغات أو األزمات الفكرية يف الوطن اإلسالمي عمو ًما التي
دعت الجابري إىل رسم مرشوعه هذا وبناء مدين ٍة فاضل ٍة يف مخياله ،ميكن
تلخيصها ـ وباالعتامد عىل ما كتبه ـ فيام ييل:
1.1أزمة الالعقالنية

يرى الجابري أن سبب تخلُّف الفكر العريب املعارص هو الالعقالنية،
لذا يقول« :إن التخلّف الذي نعاين منه فكريًا هو التخلّف املرتبط
بالالعقالنية ،بالنظرة السحرية إىل العامل واألشياء ،بالنظرة الالسببية ،لذلك
فإن تحقيق تنمي ٍة يف الفكر العريب املعارص يتطلّب فلسفةً ،أي يتطلّب
لكل قضايا الفكر»(.)1
حا عقالن ًيا ّ
طر ً
ومن الطريف أنه يصف فلسفة أفالطون وفيثاغورث وابن سينا والفلسفة
العربية املعارصة والغربية سيام الوجودية و ...كلها بالالعقالنية ،ويف
املقابل يوحي بأ َّن الحركة السوفسطائية عقالنية وكذلك الفلسفة املغربية،
قائل :ملاذا كانت املحاوالت الفلسفية يف الوطن العريب
ً
ث َّم يتساءل
حى العقالن ًيا؟ ليجيب بأن االتجاهات والفلسفات
الحديث تنحو كلها من ً
مثل أفالطون جاء كرد فعلٍ عىل السفسطائيني
الالعقالنية جاءت كرد فعلٍ ً ،
الذين كان فكرهم ذا طابع تنويري ،وكذلك الالعقالنية يف الفكر العريب
القديم انطالقًا من املوروث السينوي واإلرشاقي كانت رد فعلٍ ضد
العقالنية الفلسفية التي ُوظّفت يف علم الكالم والفقه ،كام اليوم كذلك،
-1الرتاث والحداثة ،ص .243

12

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

فربغسون اليوم ضد كانط ،ونيتشه ضد هيغل( ،)1والفلسفة العربیة املعارصة
كلها العقالنية ،فهي إما أن تنتمي إىل القطاع الالعقالين يف تراثنا الفلسفي
أو إىل القطاع الالعقالين يف الرتاث الغريب(.)2
وسبب هذه الالعقالنية عند الجابري هو غياب النقد ،وسبب غياب النقد
يف الفكر العريب املعارص يعود إىل أمرين .1 :هيمنة الرتاث عىل العقلية،
 .2حضور الغري الغريب بشكل مكثّف يف حياتنا الفكرية والسياسية(.)3
أما هيمنة الرتاث فإنه يُحدث معها قطيع ًة ـ كام سرنى ـ ،وأما هيمنة
يتمسك باملناهج
الغرب فإنّه عند نقد الرتاث ومحاولة تأسيس قراء ٍة جديدة ّ
الغربية واآلليات املستوردة منهم ،فيقع يف أحضانهم.
 .2أزمة التراث

یرى الجابري أن تراثنا العريب واإلسالمي ـ طب ًعا بصيغته املرشقية ـ
تراثٌ مأزو ٌم تسيطر عليه الهرمسية والغنوصية والالعقالنية ،وهذه من أهم
أسباب التخلف ،إنه يقول بهذا الصدد« :إن هناك هيمن ًة قوي ًة للموروث
القديم عىل فكرنا ،اليشء الذي جعل أدوات إنتاجنا الفكري تخضع إن
ريا لهذا املوروث القديم بوصفه بني ًة عامة [ ]...إن مهمة الفكر
ً
قليل أو كث ً
هي التحرر من هذه الهيمنة»(.)4
-1م .ن ،.ص .246
-2م .ن ،.ص .247
-3م .ن ،.ص .247
-4الرتاث والحداثة ،ص .253
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«اللغة ،الرشيعة ،العقيدة ،السياسة ،تلك هي العنارص الرئيسية التي
تتكون منها املرجعية الرتاثية التي قلنا إنه ال سبيل إىل تجديد العقل العريب
وتحديثه إلّ بالتحرر من سلطانها»(.)1
 .3أزمة المرجعية السلفية

يرى الجابري أن الخطاب العريب املعارص أصيب بالسلفية أجمعه،
فهو إما يرجع إىل سلفي ٍة دينية ،أو سلفي ٍة استرشاقية ،أو سلفي ٍة ماركسية(.)2
وسبب هذه اآلفة عند الجابري أن هذه القراءات وقعت جمي ًعا يف
آفتني  .1 :آف ٍة يف املنهج .2 ،آف ٍة يف الرؤية ،فمن ناحية املنهج تفتقد هذه
القراءات الحد األدىن من املوضوعية ،ومن ناحية الرؤية تعاين كلها غياب
النظرة التاريخية.
هذه القراءات كلها من الناحية اإلبستمولوجية تعتمد عىل طريق ٍة واحد ٍة
يف التفكري وهي طريقة قياس الغائب عىل الشاهد ،الغائب هو املستقبل
والشاهد هي املرجعية التي يرجع إليها كل واحد منها( ،)3فهكذا يقيس
العرب جمي ًعا مرشوع نهضتهم من نوع املايض ،إما املايض العريب
اإلسالمي ،وإما املايض الحارض األورويب ،إما التجربة الروسية أو
الصينية.
فالالتاريخية تعني إلغاء الزمان والتطور ،فالحارض يقاس عىل املايض،
-1بنیة العقل العريب ،ص .573
-2نحن والرتاث ،ص .20 - 16
-3م .ن ،.ص .21 - 20
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وكأن املايض والحارض واملستقبل عبارة عن بساط ممتد ال يتحرك وال
يتموج ،والالموضوعية تعني عدم فصل املوضوع عن الذات ،فالشاهد
رضا باستمرار يف العقل والوجدان عىل الدوام(.)1
أصبح حا ً
 .4أزمة الالتاريخية

وقد تبيّنت من املقطع السابق إذ إنها تعني إلغاء الزمان والتطور والجمود
عىل املايض وقياس الحارض عليه لتكراره يف الحارض واملستقبل.
أزمة الالموضوعية
وقد تبيّنت أيضً ا من املقطع السابق.

المنهج والطريقة:
وجود هذه األزمات التي رسمها الجابري دعته إىل القيام بإعادة قراءة
الرتاث ورسم معامل مدينته الفاضلة ،من خالل منهجي ٍة رسم معاملها عىل

ضوء األسس واملباين املعرفية التي ينطلق منها ،وميكن تلخيصها فيام
ييل:
 .1القراءة الحداثية للتراث

ريا بالقراءة الرتاثية للرتاث الذي
إن الجابري ين ّدد يف طيات كالمه كث ً
-1م .ن ،.ص .23
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يصفه بالحالة السائدة يف الوضع الحايل ،وللتخلص من هذا الفهم وهذه
القراءة يدعو إىل فهمٍ حدايث للرتاث ،وهذا ال يعني ـ بحد زعمه ـ رفض
الرتاث وال القطيعة مع املايض ،بل هو رف ٌع للرتاث إىل مستوى املعارصة،
أي مواكبة التقدم الحاصل عىل الصعيد العاملي(.)1
قائل بأ ّن الهدف تحرير تص ّورنا للرتاث من البطانة األيديولوجية
ويضيف ً
والوجدانية التي تضفي عليه ـ داخل وعينا ـ طابع العام واملطلق وتنزع عنه
طابع النسبية والتاريخية(.)2
قائل« :الحداثة رسال ٌة ونزو ٌع من أجل التحديث،
كام يواصل كالمه ً
تحديث الذهنية ،تحديث املعايري العقلية والوجدانية ،وعندما تكون
أول
الثقافة السائدة ثقاف ًة تراثي ًة فإن خطاب الحداثة فيها يجب أن يتّجه ً
وقبل كل يشء إىل الرتاث لهدف إعادة قراءته وتقديم رؤية عرصية»(.)3
وهذا ما يسميه بالوصل والفصل ،أي الدعوة إىل قراء ٍة معارص ٍة تجعل
رصا لنا أيضً ا مبعنى
رصا لنفسه مبعنى فصله ع ّنا ،وتجعله معا ً
املقروء معا ً
وصله بنا ،فهي وصل وفصل كخطوتني منهجيتني رئيسيتني(.)4
إذًا هدف الجابري من إعادة قراءة الرتاث هو نقده وسلب اإلطالق
عنه وإيصاله إىل النسبية والتاريخية وعدم القطعية؛ ليصل إىل تأسيس
حداث ٍة عربي ٍة ال تكون متأثر ًة ـ بحد زعمه ـ بالحداثة الغربية ،ولكنه نيس
-1الرتاث والحداثة ،ص .16 - 15
-2م .ن ،.ص .16
-3م .ن ،.ص .17
-4نحن والرتاث ،ص .16
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أ ّن الحداثة يف بناها املعرفية إنّ ا هي حداثة غربية ،وما يريد أن ينتجه
الجابري ويحاول رسم معامله ال يختلف عن الحداثة الغربية يف األسس
والبنى التحتية ،فاملدعى يشء والنتيجة يشء آخر ،املدعى هو الهروب
من الحداثة الغربية ،والنتيجة هي الوقوع يف أحضانها.
إن الهدف من هذه القراءة امللتوية هو تجاوز الرتاث ولكن تحت عباءة
الحفاظ عليه ،إ َّن الهدف هو الدعوة إىل الحداثة ونرش قيمها مبا تحمل
من بُنى يف داخلها ،إنّه ينادي بإعادة قراءة الرتاث «حتى نتمكن من تجاوزه
إل يف
مع االحتفاظ ب ِه»( ،)1وال نعلم كيف ميكن االحتفاظ مبا ت ّم تجاوزه ّ
املتاحف مع نو ٍع من التحنيط الذي يحدده بحدود الفردانية والروحانية
الشخص ّية كام يقول« :تراثنا قد يكفينا يف امليدان الروحي الديني عقيد ًة
ورشيعة [ ]...أما يف ما عدا هذا امليدان فرتاثنا جز ٌء من التاريخ [ ]...أما
تراثنا فهو وإن كان يزخر بأنوا ٍع من الحداثة شهدتها فرتات من ماضينا ،فهو
ال يكفينا يف تحقيق الحداثة املطلوبة يف عرصنا»(.)2
فالطريق الوحيد هو القراءة الحداثية للرتاث إلحداث قطيع ٍة معه
وتأسيس تراث الحداثة ال الحداثة التي كانت يف بعض ماضينا بل الحداثة
الغربية الجديدة« :إن الحداثة تبدأ باحتواء الرتاث وامتالكه ألن ذلك وحده
هو السبيل إىل تدشني سلسلة من القطائع معه ،إىل تحقيق تجاو ٍز معه،
ٍ
جديد نصنعهٍ ،
إىل تحقيق تجاو ٍز عميقٍ له إىل ٍ
فعل []...
تراث جديد ً
تراث
حداثات ماضينا مفيدة لنا عىل صعيد ربط الحارض باملايض ،ولكنها ال
-1مجلة املستقبل العريب ،العدد  ،278ص .20
-2حوار املرشق واملغرب ،ص .122 - 121
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ميكن أن تنوب عن الحداثة التي تطبع عرصنا والتي تُفرض علينا وعىل
غرينا كطريقٍ وحيد لوصل الحارض باملستقبل»(.)1
فانظر إىل كلامته «احتواء الرتاث»« ،تدشني القطيعة»« ،التجاوز العميق
للرتاث»« ،تراث جديد نصنعه»« ،تراثنا جزء من التاريخ» ،لنصل إىل بيت
القصيد وهو أن «الحداثة اليوم ديدن الحياة يف كل مجال»(.)2

إن مرشوع الجابري هو إفساد الرتاث وإحالل تراث الحداثة محلّه:
يخص الحداثة ليس أن يح ّدث املحدثون أنفسهم،
«املطلوب م ّنا يف ما
ّ
بل أن ينرشوا الحداثة عىل أوسع نطاق ،النطاق األوسع هو الرتاث ،فإذا
مل نكن عىل معرف ٍة دقيق ٍة وعامة بالرتاث وأهله ،فكيف ميكن أن نطمح
يف نرش الحداثة فيه ،أن نج ّدد فيه ،أن ندشّ ن عرص تدوينٍ يف مجاالته»(.)3
فتبي أ ّن الهدف من الدعوة إىل الرتاث ولزوم التعرف عليه ،وغريها من
ّ
الدعاوي الرباقة التي أطلقها الجابري ،إنّ ا كانت بهدف إفساده ببصري ٍة تام ٍة من
خالل التعرف عليه أولً  ،ورضبه يف األسس واملباين بعد التع ّرف عليه ثانيًا.

وهذا ما تنبّهت إليه الباحثة نايلة أيب نادر إذ قالت« :نو ُّد أن نوضّ ح
بداي ًة أن الجابري مل يهتم بالرتاث من أجل الرتاث يف ح ّد ذاته ،إنّ ا يف
سبيل الحداثة التي يتطلّع إليها [ ]...إن االنشغال بالرتاث له هدف تحديثي
معارص [[ ]...إنّه] أراد أن يبثّ الروح النقدية يف كتبه ومحارضاته ألنها
الطريق األقرب إىل الحداثة»(.)4
-1م .ن ،.ص .122 - 121
-2م .ن ،.ص .121
-3مجلة املستقبل العريب ،العدد  ،278ص .20
-4الرتاث واملنهج ،نايلة أيب نادر ،ص .58 ،55
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وذهب محمد املصباحي إىل رصيح األمر ليقول« :إ ّن االتصال بالرتاث
إنّ ا هو من أجل االنقالب عليه والتخلّص منه ،أو قل إن االتصال بالرتاث
هو تكتيك منهجي ،بينام االنفصال عنه من باب االسرتاتيجية الرؤيوية»(.)1
 .2العقالنية

إن العمود الفقري للحداثة اإلسالمية عند الجابري هو العقالنية ،إذ
يقول« :ونحن نعتقد أنّه ما مل منارس العقالنية يف تراثنا ،وما مل نفضح
أصول االستبداد ومظاهره يف هذا الرتاث ،فإنّنا لن ننجح يف تأسيس حداث ٍة
خاص ٍة بنا ،حداث ٍة ننخرط بها ومن خاللها يف الحداثة املعارصة العاملية
كفاعلني وليس مجرد منفعلني»( ،)2إذًا ال بد من استيعاب الرتاث استيعابًا
رش وتحقيق النصوص ،بل التعامل مع هذه النصوص
عقالنيًا ،وهو ليس ن َ
بشكل عقالين ،وذلك من خالل إضفاء املعقولية عىل تاريخنا الفكري
تأسيسا عقالن ًيا فلن نستطيع
والسيايس( ،)3وعليه إننا ما مل نؤسس ماضينا
ً
مستقبل بصور ٍة معقولة(.)4
ً
رضا وال
أن نؤسس حا ً
 .3الموضوعية

املوضوعية التي يعنيها الجابري ويدعو اليها تتلخص يف فصل
املوضوع عن الذات وفصل الذات عن املوضوع ،وهي قاعدته الذهبية
التي يقول عنها« :يجب تج ّنب قراءة املعنى قبل قراءة األلفاظ ،يجب
-1جدلية العقل واملدينة ،محمد املصباحي ،ص .187
-2الرتاث والحداثة ،ص .17
-3م .ن ،.ص .256
-4م .ن ،.ص .257
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التح ّرر من الفهم الذي تؤسسه املسبقات الرتاثية أو الرغبات الحارضة،
يجب وضع كل ذلك بني قوسني واالنرصاف إىل مهم ٍة واحد ٍة هي
استخالص معنى النص من ذات النص نفسه ،أي من خالل العالقات
القامئة بني أجزائه»(.)1
 .4النظرة التاريخية

وقد أرشنا إليها سابقًا ضمن األزمات ،وما يعنيه الجابري من النظرة
التاريخية للفكر إمنا تتح ّدد بشيئني .1 :الحقل املعريف؛ وهو املادة
املعرفية التي يتحرك فيها الفكر :مفاهيم ،تصورات .2 ..املضمون
األيديولوجي ،والوظيفة السياسية واالجتامعية املتوخاة من تلك املادة(.)2
يفس النظرة التاريخية بأنها تنطلق من أن الحقيقة
كام أن الجابري ّ
ليست معطى جاه ًزا متعال ًيا ،بل معطى تاريخي ،مبعنى أنّه يتطور مع

التاريخ ،ومعنى هذا أن الحقيقة يف كل عرص هي أقرب إىل الكامل منها
يف العرص السابق ،وأ ّن اآليت أقرب إىل الحقيقة من الراهن( ،)3لذا يدعو
إىل اعتامد هذه النظرة يف قراءة الرتاث ويقول« :فلننظر إىل ماضينا كله
نظر ًة تاريخية [ ]...النظرة التاريخية التي ترى الكامل صريور ًة وليس معطًى
جاه ًزا جام ًدا»(.)4
ويف مقطع آخر يدعو إىل املزاوجة بني ثالثة أسس لينال مبتغاه:
-1نحن والرتاث ،ص .27
-2نحن والرتاث ،ص .34
-3املرشوع النهضوي العريب ،ص .24
-4وجهة نظر ،ص .76
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«املزاوجة بني املنهج البنيوي واملنهج التاريخي والطرح األيديولوجي
الواعي ،هي األساس املنهجي للرؤية التي نحاول اعتامدها يف معالجة
بعض مشاكلنا الفكرية»(.)1
والنظرة التاريخية هذه تفقد حيوية النصوص الدينية وصالحيتها لكل
زمان ومكان ،بل تجعلها رهينة الظروف التي ولدت فيها وغري ساري ٍة يف
سائر األزمان ،فهي نظر ٌة تتقاطع مع خامتية الدين وصالحيته لكل زمان
ومكان وكونه هدى للبرشية أجمع.
 .5االقتباس من الغرب

ٍ
أسس ومبانٍ
ريا عىل ما أنتجته املدرسة الغربية من
يع ّول الجابري كث ً
فكري ٍة معرفية ،حيث إن أهم مبانيه التنظريية يف قراءة الرتاث والتأصيل
ريا ،وقد
الجديد مقتبسة من الغرب ،حيث تأث ّر باملدرسة االسترشاقية كث ً
أشار الباحث إبراهيم السكران إىل اقتباساته منها حيث تأث ّر بهرني كوربان
الفرنيس يف إلقاء الخالف بني ابن سينا وابن رشد ،وتأث ّر بجولد تسيهر حول
الحقبة الجاهلية ،كام تأث ّر مبا ترجمه بدوي من أعامل املسترشقني(،)2
وقد أشار جورج طرابييش إىل هذه الظاهرة أيضً ا حيث إ ّن الجابري رغم
نقده الالذع لالسترشاق استورد ما ذكروه حول الفلسفة يف املرشق ،األمر
الذي أهمله باحثون يف تاريخ الفلسفة أمثال مصطفى عبد الرازق وإبراهيم
مدكور( ،)3كام ل ّوح محمد مصباحي إىل هذه الظاهرة أيضً ا( ،)4مثلام أشار
-1الرتاث والحداثة ،ص .43
-2التأويل الحدايث للرتاث ،إبراهيم السكران ،ص  64فام بعد.
-3وحدة العقل العريب اإلسالمي ،جورج طرابييش ،ص .25 - 24
-4جدلية العقل واملدينة ،محمد مصباحي ،ص .224
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الباحث محمود أمني العامل إىل استفادة الجابري من الرتاث املنهجي
العلمي يف الغرب أمثال فوكو ،دوبريه ،لوكاتش ،غراميش وغريهم(.)1
ٍ
ٍ
ومنهجيات فلسفي ًة
مرجعيات
وذكرت الباحثة نايلة أيب نادر أنّه اعتمد
متعددة ،مثل طروحات ديكارت وبعض مفاهيم فلسفة األنوار ،ومفاهيم
مستعارة من باشالر وفوكو وبياجي وألتوسري وغراميش ،وكان مييل إىل
االستفادة من املفاهيم املاركسية يف منحاها النقدي(.)2
وهذا أمر ال يخفيه الجابري وكرر اإلشارة إليه من قبيل :لزوم االنخراط
يف الحداثة املعارصة العاملية( ،)3ومواكبة التق ّدم الحاصل عىل الصعيد
العاملي( ،)4املزاوجة بني علم اللسانيات املعارص واألنرثوبولوجيا البنيوية
مع املنهج التاريخي( ،)5االستفادة من الثقافة الغربية وأساليب النقد
فيها( ،)6االعتامد يف مباحث العرفان عىل دراسات الباحثني األوروبيني
واالكتفاء بالرتجمة والتلخيص مبعنى تب ّني تلك اآلراء واالكتفاء بها(،)7
االستناد إىل فكر العرص الحديث ومنطقه( ،)8األخذ من الفكر العاملي
املعارص ما يخدم التقدم ويسري يف اتجاه تطور التاريخ ورفض ما ينفع
االستعامر( ،)9الدعوة إىل نقد العقل من خالل تعرية أسسه وتطويرها
-1مواقف نقدية من الرتاث ،محمود أمني العامل ،ص  79وما بعدها.
-2الرتاث واملنهج ،نايلة أيب نادر ،ص .268
-3نحن والحداثة ،ص .17
-4م .ن ،.ص .16
-5م .ن ،.ص .43
-6اإلسالم والغرب ،ص .42
-7بنية العقل العريب ،ص .371 ،259
-8م .ن ،.ص .572
-9الرتاث والحداثة ،ص .40 ،41
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مبفاهيم واسترشافات جديدة مستقاة من الفكر اإلنساين املتقدم أي الفكر
الفلسفي والفكر العلمي( ،)1االعتامد عىل آراء فرويد وبياجي يف مسألة
الالشعور( ،)2االعتامد عىل «هردر» يف العلقة بني اللغة والفكر( ،)3االعتامد
عىل البحوث العلمية املعارصة يف مقام تحليل الرتاث( ،)4االعتامد عىل
فيستوجيري يف بحثه عن الهرمسية( ،)5وكذلك الباحث الفرنيس هرني شارل
بويش فيام يتعلق بالغنوصية ومدارسها( ،)6الترصيح بتوظيف املفاهيم
املستعارة من الفكر العلمي االجتامعي والسيايس املعارص( ،)7االقتباس
من ريجيس دوبري يف مفهوم الالشعور السيايس( ،)8وكذلك استعارة
مفهوم املخيال االجتامعي من علم االجتامع املعارص( ،)9وكذلك مفهوم
املجال السيايس( ،)10االعتامد عىل ايون بانو أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة
بوخارست برومانيا يف مسألة عالقة الفكر والواقع( ،)11االعتامد عىل ميشل
فوكو يف تحليل مسألة عالقة الراعي والرعية يف الفكر السيايس القديم(،)12
ريا الدعوة إىل التفتح التام عىل الثقافات األجنبية األخرى( ،)13طب ًعا
وأخ ً
-1تكوين العقل العريب ،ص .17 - 16
-2م .ن ،.ص .40
-3م .ن ،.ص .76
-4م .ن ،.ص .145 ،155
-5م .ن ،.ص .166
-6م .ن ،.ص .169
-7العقل السيايس العريب ،ص .8
-8م .ن ،.ص .11
-9م .ن ،.ص .14
-10م .ن ،.ص .17
-11م .ن ،.ص .34
-12م .ن ،.ص .39
-13وجهة نظر ،ص .177
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هذا عدا ما يتبناه من أسس ومبادئ أخرى من قبيل الدميقراطية واملجتمع
املدين وما شاكل.
إذًا هذه أهم األسس واملباين التي انطلق منها الجابري يف عملية إعادة
ريا عن املدن
قراءة الرتاث ورسم معامل مدينته الفاضلة التي ال تختلف كث ً
األوروبية املعارصة ،وإذا كان هناك نقد للغرب يف طيات كالم الجابري فإنّه
يعود إىل نقد الهيمنة الغربية والحالة االستعامرية التي يشرتك فيها الدعاة
إىل القومية من اليساريني يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي ،وهذا أيضً ا
بدوره مقتبس من الغري ،إذ مبا أ ّن الشيوعية نقدت الرأساملية واالستعامر
الغريب ،فهؤالء املفكرون العرب اتبعوا مرجعيتهم الفكرية والسياسية
ونقدوا الغرب أيضً ا من هذه الجهة ،أما يف مقام األسس واملباين الفكرية
فإنهم ـ كام ترى ـ ال يتخلّون عنها بل هي مرجعيتهم الفكرية الوحيدة ،وما
يوجد يف طيات كالمهم من محاولة الجمع بني الرتاث والحداثة مل تكن
ٍ
متت إىل الواقع بصلة ،إنها محاوالتٌ بائسة
مراوغات بسيطة ال
سوى
ّ
إما إلسكات املعارضني من األصوليني ،أو حفاظًا عىل النفس واملال،
أو محاول ُة استامل ِة قلوب عامة الناس من املتدينني ،أو إظهار مرشوعهم
بصيغ ٍة إسالمية يك ال تنفر عنهم الطباع.
نستخلص مام مىض أ ّن مدينة الجابري الفاضلة والتي يحلم برسم
إل رسابًا يحسبه الظآمن
معاملها ويأمل تطبيقها يف الوطن العريب مل تكن ّ
ما ًء ،إذ هي ال تختلف عن مناذجها الغربية األخرى بل ستكون أقل منها
رش
بكثري ،وذلك أنها لن تستطيع املواكبة مع ركب الحضارة بشكل مبا ٍ
ورسيعٍ ومع اإلحاطة باملستجدات كافة إال بعد مرور قرن من الزمن ،وهذا
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ما نراه بالعيان إذ الغرب بدأ منذ مائة عام مبا بعد الحداثة ونقد الحداثة ،أما
العامل العريب واإلسالمي فبدأ ينادي بالحداثة اآلن ،كام أن العامل الغريب
بدأ بنداء ما بعد العلامنية ،النداء املغ ّيب متا ًما عن الساحة الفكرية العربية
واإلسالمية ،وهذا ما ملح به الجابري نو ًعا ما(.)1
 .6تبيئة المفاهيم

ابتدع الجابري مفهوم «تبيئة املفاهيم» عند اقتباسه من الغرب ليتخلّص
من إشكالية التبعية للغرب ،فض ّيع املشيتَني ،فال هو الذي استخدم هذه
املفاهيم يف مجالها التداويل الصحيح ،وال ُوفّق يف هذه التبيئة أيضً ا.
والسبب يف هذه العملية امللتوية املقلوبة أنه أولً يرى« :إننا ال
نستطيع أن نقوم بالبحث وأن نخرتع يف نفس الوقت أدوات البحث أعني
املفاهيم»( ،)2فلذا ال بد من استرياد هذه األدوات واملفاهيم من الغرب
ثان ًيا ،وثالثًا مبا أ ّن هذه املفاهيم ولدت يف بيئة غري بيئتنا تناسب واقع
التجربة األوروبية ،حاول الجابري تفريغها من محتواها وتغيري توظيفها
مبا يتناسب مع مرشوعه« :أما وسائل عرصنا املنهجية واملعرفية فيجب
فعل ولكن ال بفرضها عىل املوضوع وتطويع هذا األخري
أن نستعني بها ً
يف قوالبها ،بل بالعمل عىل العكس من ذلك ،عىل تطويع قوالبها بالصورة
ٍ
كأدوات
التي تجعلها قادر ًة عىل أن متارس قدرتها اإلجرائية أعني وظيفتها
علمية»(.)3
-1املرشوع النهضوي العريب ،ص .186 - 185
-2الرتاث والحداثة ،ص .285
-3بنية العقل العريب ،ص .568
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فضل
ً
هذه العملية امللتوية واملقلوبة أصبحت مورد نقد أصدقاء الجابري
عن مناوئيه ،فهذا عبد اإلله بلقزيز يستشكل عىل الجابري بأنّه أخذ حريته يف
ٍ
دالالت جديد ًة تخالف دالالتها األصلية ،ومل يحاول
تضمني تلك املفاهيم
أن يحافظ عىل الح ّد األدىن من شخصية تلك الدالالت قبل توظيفها ،أي
قبل اختبار مدى قابليتها أثناء البحث الكتساب دالالت جديدة ،وهذا أ ّدى
ٍ
ٍ
ومفارقات مثرية(.)1
تناقضات
إىل فشله يف التبيئة بل وقوعه يف
 .7االنتقائية:

ج مح ّد ٍد بل كان ينتقي من املناهج ما ينفع
إ ّن الجابري مل يتق ّيد مبنه ٍ
مرشوعه ،فوقع يف االنتقائية وعدم وضوح معامل العمل والنتائج ،مضافًا
ٍ
مطبات معرفي ٍة كثرية ،منها ما م ّر يف الفقرة السابقة يف
إىل أنّه وقع يف
مسألة التبيئة ،فقد أشار السيد ولد أباه إىل أ ّن الجابري استلهم من فوكو يف
تحقيب الرتاث لكنه ح ّرف منهج فوكو مبا يتناسب مع مرشوعه(.)2
وقد أشار إىل هذه االنتقائية الباحث إدريس هاين أيضً ا إذ ذكر أ ّن
الجابري ال يلتزم بقواعد أي منهج ،وأنّه يتعامل مع املنهج بصور ٍة إجرائي ٍة
ج خطايب
بحتة ،أي إخضاعه إىل غايات املوضوع( ،)3كام أنّه يتمسك مبنه ٍ
هائل من املصادرات الخطابية للوصول إىل غايته ،إنّه
ً
كم
ويستثمر ًّ
مرشوع تستبد النتيجة مبقدماته(.)4
-1نقد الرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .354
«-2البيان من ثقوب فلسفية» ،السيد ولد أباه ،ضمن كتاب :الجابري دراسات متباينة ،ص  ،122 - 121وانظر أيضً ا :الرتاث
واملنهج ،نايلة أيب نادر ،ص .263
-3خرائط إيديولوجية ممزقة ،إدريس هاين ،ص .198
-4محنة الرتاث اآلخر ،إدريس هاين ،ص .77
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ومن النامذج األخرى عىل انتقائية الجابري وقوعه يف مغالطة الكنه
والوجه ،وهذا ما أشار إليه بلقزيز من أنّه «ينتقي من الكتاب /املصدر
نصا بعينه فيع ّده بيت القصيد يف الكتاب ويف فكر صاحبه ،فيبني عليه
ً
إدخال أقنوميًّا يف خان ٍة مع ّد ٍة سلفًا ،ذلك
ً
استنتاجات عامة تُدخل املؤلف
مثل ما نلحظه يف دراساته املجموعة يف كتاب نحن والرتاث ،دراستاه عن
ً
()1
مثل» .
الفارايب وابن سينا ً
إ ّن «الجابري سقط يف نزعة االنتقاء واالبتسار ،وهي نزعة أيديولوجية
بامتياز يتعذّر معها القيام بأي نوع من االستنتاج والتعميم ،نظري ذلك الذي
سلكه يف كتابه نقد العقل العريب»(.)2
 .8السرقات األدبية:

قد أشار غري واحد من الباحثني إىل رسقات الجابري األدبية ،إذ ينقل
أسسا معرفي ًة يبني عليها بناءه ،ويخيّل للقارئ أنّها من
مقاط َع وآرا ًء ويتبنى ً
إبداعاته الفكرية.
ونحن مل نكن بصدد تتبع هذه الرسقات بل نكتفي بذكر بعض الشواهد
التي أشار إليها طرابييش الناقد املناوئ وبلقزيز الصديق الحميم للجابري.
فقد أشار جورج طرابييش إىل أ ّن فكرة التفكري بالعقل ويف العقل التي
مقتبسة من محمود قاسم( ،)3كام أ ّن إرجاع
تع ّد فرضي ًة أساسي ًة عند الجابري
ٌ
الثقافة العربية إىل عرص التدوين مأخوذ ٌة من أحمد أمني(.)4
-1نحن والرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .355
-2م .ن.358 ،.
-3نظرية العقل ،جورج طرابييش ،ص .28
-4م .ن.22 ،.
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أما عبد اإلله بلقزيز فإنّه ينتقد الجابري يف نقطتني .1 :إحجامه يف
األعم األغلب عن الترصيح مبصادره واملراجع العربية التي يعتمدها يف
كتابة ما يكتبه ،وهي كثري ٌة وافر ٌة بني سطور كتبه ،وخاص ًة ما ينتمي منها
إىل الفكر العريب الحديث واملعارص .2 .تجاهله مساهامت باحثني عرب
ريا يف ما
معارصين عملوا يف دراسة الرتاث ،وقد استفاد منهم الجابري كث ً
كتبه ،وأحيانًا بلغت االستفادة منهم ح ّد إعادة عرض أفكارهم وأطروحاتهم
يف كتبه ولكن مج ّرد ًة من أسامئهم ،واألمثلة عىل ذلك كثرية.
ٍ
كشاهد عىل م ّدعاه،
ث ّم ا ّن بلقزيز يخترص األمر ويشري إىل مناذج أربع ٍة
إ ّن الجابري تجاهل أحمد أمني الذي أخذ عنه تقسيمه الثقافة العربية إىل
بيان وبرهان وعرفان ،وتجاهل عبد الرحمن بدوي يف كتبه عن الفلسفة
وعلم الكالم والتصوف والنزعات الباطنية والغنوصية والهرمسية يف
اإلسالم ،وتجاهل فهمي جدعان يف ما كتبه عن محنة أحمد بن حنبل،
ريا عدم اإلشارة إىل سبق ناصيف نصار يف استخدام مفاهيم العقيدة
وأخ ً
والغنيمة والقبيلة يف تحليل املجال السيايس اإلسالمي(.)1
التدرج في الطرح
.9
ّ

حاول الجابري أن يتد ّرج يف نقد الرتاث سيام الديني منه ،يك ال يقحم
نفسه يف مواجه ٍة فكري ٍة معرفية مع أنصار الرتاث ،مواجه ٍة رمبا تودي بحياته
حا دين ًيا ،كام أ ّن هذا املنهج يحافظ له عىل أوارصه
أو تخرجه من كونه مصل ً
وعالقاته مع اململكة العربية السعودية التي استضافته مرات ع ّدة ،مضافًا إىل
-1نقد الرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .356 - 355
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أ ّن هذه العملية امللتوية أفضل طريق للتغلّب عىل األصولية ونرش العقالنية
تستغل املصطلحات واملفاهيم لتضمر
ّ
حرب ناعم ٍة
العلامنية من خالل
ٍ
مم يس ّهل التخلّص من اإللزامات واإلشكاالت.
حقيقتها يف طياتها ّ
إنّه كان يرى من جهة أ ّن الخطاب الحداثوي مل يصنع شيئًا طيلة عقو ٍد
ح يف طبقة
ين ليربايل ورمبا إلحادي أيضً ا كاس ٍ
ع ّدة رغم وجود ت ّيا ٍر علام ٍ
النخبة ،ومن جهة ثانية كان يرى أ ّن التيار األصويل واملتمسك بالرتاث
يكتسح الساحة يو ًما بعد يوم ،إنه يقول« :أمل تسفر مثل هذه الدعوات [أي
الدعوة إىل التحديث وإلغاء الرتاث] عن نتائج عكسية متا ًما؟ أمل يتعاظم
مفعول السلطات املذكورة ،سلطات مرجعيتنا الرتاثية حتى أصبحت
حا؟»( ،)1فالطريق األمثل هو الدوران بني املطرقة
تكتسح الساحة اكتسا ً
والسندان والتد ّرج يف الطرح واالحتياط يف نقد الرتاث ،إذ مل يكن الوقت
مناس ًبا لنبذه متا ًما حسب وجهة نظر الجابري ،وحسب قراءته للمشهد
الثقايف اإلسالمي والعريب طيلة هذه العقود املنرصمة.
إ ّن الجابري بعد قراءته لهذا املشهد الثقايف قراء ًة واعية ،يرى أ ّن النتائج
العملية لعملية التحديث يف الوطن العريب تفرض عىل الحداثويني العرب
إعادة النظر يف طريقة عرض الحداثة ،كام أنّه يرى أ ّن التيارات الحضارية
التي تع ّمم نفسها من فوق ،سواء بقوة السالح أو بالتف ّوق يف مجال االتصال
واإلعالم ،تثري من ردود الفعل واملقاومة ما يعرقل النمو الطبيعي ويدفع إىل
النكوص ،إىل مواقف خلفية للدفاع عن الذات وبالتايل خلق كونيّ ٍة مضادة(،)2
وهذا ما ال يروق للجابري وأمثاله من زعامء تحديث العامل اإلسالمي.

-1بنية العقل العريب ،ص .568
-2املرشوع النهضوي ،ص .124
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رصح ويقول« :هناك من يرى أن من الواجب معالجة
ويف مكان آخر ي ّ
الالعقالنية يف عقر دارها ،وهذا خطأ يف رأيي ،أل ّن مهاجمة الفكر
الالعقالين يف مسبقاته ،ويف فروضه ،يف عقر داره يسفر يف غالب األحيان
عن إيقاظ ،عن عملية تنبيه ،عن حفزه عىل ر ّد الفعل ،وبالتايل عن تعميم
حتم لالعقل،
الحوار بني العقل والالعقل ،والسيادة ستكون يف النهاية
ً
ألن األرضية أرضيته وامليدان ميدانه»(.)1
وتأيي ًدا لكالمه يستشهد باثنني من الحداثويني رفضا الرتاث رفضً ا تا ًما
ودعيا إىل االلتحاق بالفكر األورويب ،وهام شبيل شميل وسالمة موىس،
ليتساءل« :ولكن ماذا أنتج هؤالء يف حظرية الفكر العريب؟»(.)2
ومن هذا املنطلق يرفض الجابري التط ّرق إىل النقد الالهويت ،ألنه
نعب
ال يرى «أ ّن الوطن العريب يف وضعيته الراهنة يتح ّمل ما ميكن أن ّ
عنه ٍ
بنقد الهويت ،ميكن أن منارس النقد الالهويت من خالل القدماء،
يعني أن نستعيد بشكلٍ أو بآخر الحوار الذي دار يف تاريخنا الثقايف ما
بني املتكلمني بعضهم مع بعض ،وما بينهم وبني الفالسفة ،ونوظّف
هذا الحوار يف قضايا عرصنا إلزالة بعض الضباب عن بعض القضايا
وجعلها محل حوار ،أما أن نقوم هكذا بهتك حرماتنا فال ميكن ،لنا
حرمات يجب أن نحرتمها حتى تتط ّور األمور ونتط ّور معها حتى ال نقفز
عىل التاريخ [ ]...إ ّن املسألة مسألة تط ّور ،وإ ّن النقد الالهويت يجب
أن ميا َرس داخل كل شخص م ّنا ،أي أن يتسلّح كل فر ٍد م ّنا مبا يكفي
-1الرتاث والحداثة ،ص .259
-2م .ن ،.ص .261
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من النظرة العلميّة والروح النقدية حتى ميارس يف داخله يف ذاته هذا
النقد الالهويت»(.)1

إنّها خط ٌة ماكر ٌة تدعو إىل عدم مامرسة النقد الالهويت عل ًنا ،إذ املرحلة
ال تقتيض ذلك وال بد من التخطيط والربمجة لتتط ّور األمور ويكون النقد
الالهويت عل ًنا جها ًرا ،أما اآلن فيويص الجابري باقتفاء خطوتني بغية
الوصول إىل تلك الخطة الذهبية ،لحظة نقد الالهوت أو قل الدعوة إىل
حا ،الخطوة األوىل اجرتار النقد الالهويت من
العلامنية والليربالية رصي ً
الرتاث ونسبته إىل أصحابه ،الخطوة الثانية مامرسة النقد الالهويت الفردي
يف الداخل والضمري متهي ًدا ألحداث الثورة العلنية عىل الالهوت.
ويشء آخر يلزم لفت االنتباه إليه يف هذه النقطة ،إ ّن مرشوع الجابري
مل يكن خط ًة متكامل ًة من ذي قبل ،بل تولدت بحسب إمالء الظروف
رصح بذلك ويقول« :ال أعتقد أن أح ًدا
وبحسب الحاجة ،والجابري نفسه ي ّ
مستقبل يف هذا
ً
يستطيع االدعاء بأنّه خطط لنفسه منذ البداية ما سيعمله
املجال ،سيكون من لغو الكالم ادعايئ القول أنّني منذ البداية أردت أن
أدرس اإلبستمولوجيا ليك أستعملها يف الرتاث ،ال إمنا من خالل املامرسة
يتبي اإلنسان طريقه شيئًا فشيئًا»(.)2
العامة للتدريس وشؤون الفكر ّ
وهذا طع ٌن يف املرشوع من صاحب املرشوع نفسه ،إذ من يريد أن
ضخم ي ّدعي اإلتيان مبعجزة إلخراج املجتمع من السبات
يدشّ ن مرشو ًعا
ً
والركود والتقليد ويعطي لألصالة حقها واملعارصة حقّها ،كيف مل يرسم
لنفسه خطة عمل مستقبلية ،بل يصرب حتى متيل الظروف عليه.

-1م .ن ،.ص .260 - 259
-2م .ن ،.ص .258
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ٍ
مخطط
فضل عن كبارهم ـ عندما يريدون رسم
ً
إ ّن صغار االسرتاتيجيني ـ
ٍ
سيناريوهات متع ّدد ًة ليسترشفوا املستقبل ،ويرسمون
مستقبيل يضعون
الخطة النهائية التي رمبا تنال بعض التغيري بسبب بعض املتغريات ،ال أن
يقعدوا مكتويف األيدي لريوا ماذا يحدث وماذا مييل عليهم الواقع.
رصح بذلك
هذا األمر وغريه أوقع الجابري يف التناقض والتضاد ،وقد ّ
يحل يف
القريب والبعيد ،قال محمد املصباحي« :إنّه كان مفكّرا متقلّ ًباّ ،
فقرة ما يعقده يف أخرى ،يتل ّون تفكريه مع تل ّونات الواقع والفكر [ ]...إنّه
كان مفك ًرا جدليًا ،حيث ال يرى مان ًعا من الجمع أحيانا بني املتضادات
ٍ
موقف جديد»(.)1
الستخراج
أما عبد اإلله بلقزيز فأراد أن يخفّف من الوطأة فقال« :مل يظل الجابري
منسجم مع منطلقاته املعرفية ومقدماته املنطقية يف كتابه نقد العقل
ً
العريب يف جزئيه األول والثاين خاصة ،بل لقد أفىض به ذلك إىل اشتقاق
نتائج مجافية ـ لئال نقول متناقضة ـ مع تلك املنطلقات واملقدمات»(.)2
أما رضوان السيد فبعد أن ذهب إىل أن الجابري محكو ٌم بالنظرة
األيديولوجية قال« :ولذلك رسعان ما يتجاوز كل تدقيقاته وتصنيفاته
ليصدر أحكا ًما قاطع ًة تلغي يف كثري من األحيان مس ّوغات الجهد الكبري
يف الجمع والتقميش والعامرة التوليفية املحكمة»(.)3
-1جدلية العقل واملدينة ،محمد املصباحي ،ص .167
-2نقد الرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .362
-3الرتاث العريب يف الحارض ،رضوان السيّد ،ص .193

نقد التراث كمقدمة للمدينة الفاضلة:

إن عملية رسم معامل املدينة الفاضلة الجابرية يحول دون تحققها
الرتاثُ  ،والرتاث عند الجابري كل ما هو حارض فينا أو معنا من املايض،
سواء ماضينا أم مايض غرينا ،سواء القريب منه أم البعيد ،وبهذا التعريف
يدخل الرتاث املعنوي من فكر وسلوك ،والرتاث املادي كاآلثار وغريها،
ويشمل الرتاث القومي واإلنساين(.)1
ويف عبارة أخرى يقول« :إن الرتاث هو ما تراكم عرب التاريخ الفعيل
لألمة العربية اإلسالمية ،وهو مجموع أنواع الفهم الذي ك ّونه املسلمون
ألنفسهم عن عقيدتهم وواقعهم وتاريخهم»(.)2
ومنطلق هذا املوروث القديم عند الجابري هو عرص التدوين ،إذ
يقول« :والثقافة العربية هي مجموع الرتاث الفكري املنحدر إلينا من
الحضارة العربية يف القرون الوسطى ،أي يف عرص التدوين الذي امتد زمنه
ما بني منتصف القرن الثاين ومنتصف القرن الثالث الهجري ،وهو اإلطار
املرجعي للفكر العريب مبختلف ميادينه».
وهذا املوروث تأسس من خالل نُظمٍ معرفي ٍة ثالثة .1 :نظا ٌم معريف
لغوي عريب األصل .2 ،نظا ٌم معريف غنويص فاريس هرميس األصل.3 ،
نظا ٌم معريف عقالين يوناين األصل(.)3
-1الرتاث والحداثة ،ص .46 - 45
-2م .ن ،.ص .106
-3م .ن ،.ص .142 - 141
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إن الجابري يقارب الرتاث مقارب ًة إبستمولوجية ،ألنه يرى أن الدراسات
أساسا ،والفكر اإلبستمولوجي هو فك ٌر
اإلبستمولوجية هي دراساتٌ نقدي ٌة
ً
نقدي يقوم عىل نقد العلم للكشف عن مسبقات الفكر العلمي وخطواته
ٌ
وآلياته ،بهذا املعنى فاإلبستمولوجيا هي مراقبة الفكر العلمي لنفسه
باستمرار ،وبذلك فالدراسات اإلبستمولوجية متكّن اإلنسان من الروح
النقدية ،وكذلك يذهب الجابري إىل أن االستفادة التي ميكن أن نأخذها
تعامل نقديًا كبري ٌة ج ًدا،
ً
من اإلبستمولوجيا املعارصة يف التعامل مع تراثنا
أول ،وثان ًيا نكتسب خرب ًة من خالل
حا نقدي ًة ً
ألنّنا نكتسب من خاللها رو ً
املامرسة النقدية للعلم ولتاريخ العلم ،نتسلّح مبفاهيم وأدوات عمل
نستطيع توظيفها يف تراثنا توظيفًا واع ًيا(.)1
والجابري بعد قراءته اإلبستمولوجية للرتاث يصل إىل لزوم إحداث
قطيعة معه ،وهذا ما نبيّنه الحقًا.

-1م .ن ،.ص .259 - 258

34

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

القطيعة اإلبستمولوجية مع التراث:
القطيعة اإلبستمولوجية مفهو ٌم مستور ٌد من الغرب ،وعىل غرار باقي
االستريادات استوظفه الجابري يف مرشوعه ،بل رمبا يُعد العمود الفقري
يف جميع مرشوعه ،إذ ال ميكن رسم معامل املدينة الفاضلة املعارصة يف
مخيال الجابري إال عرب القطيعة مع املوروث املايض.
ولكن لرنى ما هو معنى القطيعة وكيف استخدمه الجابري ووظّفه يف
مرشوعه.
شغل مفهوم القطيعة اإلبستمولوجية ،منذ ظهوره األول عىل يد
ريا ،ودارت حوله
غاستون باشالر وإىل يومنا الحارض ،الساحة الفكرية كث ً
دراسات وكتب وبحوث ،وقد انعكس يف وسطنا اإلسالمي والعريب
أيضً ا يف كيفية التعامل مع الرتاث ،بحيث يرى بعض الباحثني أن هذا
املفهوم يُع ّد املفتاح األساس لعلم طبيعة النزاع األيديولوجي الذي
شهده الفكر العريب واإلسالمي املعارص حول مطلب الحداثة واملوقف
من الرتاث(.)1
أول
ظهر هذا املصطلح ليرشح كيفيّة تط ّور العلوم ومن ّوها ،حيث نشأ ً
يف تاريخ العلوم الدقيقة قبل أن ينتقل إىل ساحة العلوم اإلنسانية ،ث ّم
ٍ
نظريات فلسفي ٍة ضخمة ،من قبيل نظرية فوكو يف
استُخدم من أجل بلورة
الكلامت واألشياء ،أو نظرية ألتوسري عن ماركس الشاب وماركس الناضج،
أو نظرية عامل الرياضيات رينيه توم عن الكوارث ،أو نظرية توماس كوهن
-1خرائط إيديولوجية مم ّزقة ،إدريس هاين ،ص .173
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عن الباراديغامت أو الثورات العلمية ،حيث كلها نظرياتٌ تقوم عىل مفهوم
القطيعة اإلبستمولوجية(.)1
وقد ظهرت ثالثة تيارات يف الغرب تجاه هذا املصطلح:
عم
1.1تيا ٌر يذهب إىل أن القطيعة مطلق ٌة كح ّد السيف تفصل ما كان ّ
سيكون ،مع إلغاء التط ّور التدريجي بني مختلف مراحل العلوم،
ويذهبون إىل أن العلم يتط ّور عن طريق القفزات والطفرات
كل أو نهايئ.
تجب ما قبلها بشكلٍ ّ
املفاجئة ،فالقطيعة
ّ
2.2تيا ٌر آخر ال يعرتف بوجود أي قطيع ٍة يف تاريخ الفكر ،بل يرى أن
تاريخ الفكر خي ٌ
ط مستقي ٌم متواصل من البداية إىل النهاية من دون
أي انقطاع.
ّ
3.3وهناك تيا ٌر ثالثٌ يعرتف بوجود القطيعة ولكن ال عىل النحو
القاطع ،وهم أصحاب االتجاه اإلبستمولوجي العقالين(.)2
ث ّم إ ّن غاستون باشالر الفرنيس واضع املصطلح يتحدث عن نوعني
من القطيعة:
تخص القطيعة بني املعرفة العلمية الدقيقة واملعرفة العمومية
.1
ّ
تخص القطيعة بني مختلف مراحل تاريخ الفكر ،أي القطيعة
الشائعة.2 ،
ّ
بني اليونان والرومان والعصور الوسطى ،ث ّم القطيعة بني العصور الوسطى
-1مخاضات الحداثة التنويرية ،هاشم صالح ،ص .7
-2م .ن ،.ص .9 - 8
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ريا واهت ّم بها أكرث من
وعصور الحداثة ،وهكذا ،وقد تح ّدث عن األوىل كث ً
الثانية(.)1
ويفسه باملعنى الثاين
إ ّن الجابري يقتبس هذا املفهوم من باشالر
ِّ
إذ يقول« :قد كانت النظرة السائدة قبله [أي قبل باشالر] أن العلم ينمو
تبي أ ّن العلم ال ينمو
باالتصال مثلام تنمو الشجرة ،لكنه حني درس العلم ّ
باالتصال إنّ ا ينمو عرب قطائع أي عىل انفصاالت ،مبعنى أن العلم ينبني
يف حقب ٍة معيّن ٍة عىل مفاهيم تكون هي أساس إنتاج املعرفة والكشوف
كامل ،فتقع أزم ٌة يف الفكر العلمي ،وهذه
ً
العلمية ،إىل أن تُستنفد استنفا ًدا
إل بظهور مفاهيم جديدة تقطع العالقة أو الصلة باملفاهيم
تحل ّ
األزمة ال ّ
القدمية ،أي يحدث بينها وبني هذه املفاهيم انفصا ٌم تام»(.)2
إ ّن الجابري يرى نفسه مضط ًّرا إىل استخدام هذه املفاهيم يف مرشوعه
ٍ
جديد من جهة ،ومن جه ٍة ثاني ٍة يرى أ ّن استخدامه كام هو
لبناء مرشو ٍع
ال ينفع يف إنجاح مرشوعه املبتني عىل التد ّرج يف الطرح ،وسيوقعه يف
املطبات نفسها التي وقع فيها غريه وانتقدهم هو إذ تجاهلوا الرتاث ودعوا
إىل قطيع ٍة تام ٍة معه ،لذا فشل خطابهم ومل ينفذ يف املجتمع وبتبعه فشل
مرشوعهم الحداثوي ،لذا قام الجابري بخطوات ع ّدة:
1.1انربى الجابري التّباع منهج االنتقاء والتوظيف امللتوي ـ كام
«صحيح
لباسا آخر ليقول:
ذكرنا سابقًا ـ فأخذ
املصطلح وألبَسه ً
ٌ
َ
أن القطيعة اإلبستمولوجية مفهوم باشالر استعمله باشالر يف
-1م .ن ،.ص .10
-2الرتاث والحداثة ،ص .372
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تاريخ العلم ،حيث أعطاه مع ًنى محد ًدا بحدود هذا التاريخ،
ولكنني أخذت هذا املفهوم واستعملته يف مجا ٍل آخر وهو
تاريخ الفلسفة ،ويف تاريخ فلسف ٍة خاص هو تاريخ الفلسفة
نت طبيعتها كام أفهمها باعتبارها
العربية اإلسالمية ،التي ب ّي ُ
ٍ
قراءات مستقل ًة متوازي ًة لفلسف ٍة مع ّينة ،وبذلك فال تاريخ لها،
هكذا وظّفت املفهوم توظيفًا جدي ًدا يف مجال آخر ،وهو بالنسبة
يل مفهو ٌم إجرايئ مكّنني من أن أالحظ أشياء مل أكن ألحظها
()1
رصح بهذه االنتقائية
من قبل طرحه كأداة للعمل»  ،فهو إذًا ي ّ
والتوظيف الجديد مبا ينفع مرشوعه.
2.2أكّد مرا ًرا وتكرا ًرا عىل أنّه ال يريد إلغاء الرتاث ،فقال فيام قال ـ وقد
م ّر بعضه ـ« :نحن ال ن ّدعي القطيعة مع الرتاث مبعناها اللغوي
التخل عن الفهم الرتايث للرتاث ،أي
ّ
الدارج ،إ ّن ما ندعو إليه هو
التح ّرر من الرواسب الرتاثية يف عمل ّية فهمنا للرتاث [ ]...إ ّن القطيعة
التي ندعو إليها ليست القطيعة مع الرتاث بل مع نوع من العالقة مع
ٍ
ٍ
كائنات لها تراث،
كائنات تراثي ٍة إىل
الرتاث ،القطيعة التي تح ّولنا من
()2
أي إىل شخصيات يشكّل الرتاث أحد مق ّوماتها» .
ومن هذا املنطلق جاء بعض الباحثني ووسم هذه القطيعة الجابرية
بـ»القطيعة الصغرى» ،إذ مل تقطع مع الرتاث نهائ ًيا ،بخالف قطيعة العروي
إذ كانت قطيع ًة كربى(.)3
-1م .ن ،.ص .262
-2نحن والرتاث ،ص .25
-3خرائط إيديولوجية مم ّزقة ،إدريس هاين ،ص .189
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ولكن لرنَ هل كان الجابري موفّقًا يف طرحه هذا أم ال؟ فقد ذهب غري
واحد إىل فشل هذا التوظيف امللتوي ،فهذا هاشم صالح يرى أ ّن الجابري
ال ينجح يف تطبيق القطيعة اإلبستمولوجية كام ينبغي(.)1
ورأينا فيام مىض عبد اإلله بلقزيز وانتقاده الستعامل الجابري مفاهيم
عرصي ًة يف حقل الرتاث مع انتزاعه لتلك املفاهيم عن سياقاتها الخاصة،
والتعسف يف االستخدام ،ويستشهد عىل
مم أ ّدى ب ِه إىل اإلقحام القرسي
ّ
ّ
ذلك مبسألة القطيعة بني الفلسفة املرشق ّية واملغربية ،إذ ابتُيل باملبالغة
الشديدة يف تظهري الرتاث العقالين الفلسفي يف الغرب اإلسالمي عىل
حساب نظريه يف الضفة الرشقية ،مثلام ذهبت ب ِه إىل إلحاق الكثري من
رب ٍر مقنع ،وهذا كان نتيجة
الحيف واإلجحاف بفلسفة ابن سينا من دون م ّ
إعامله غري املحسوب ملفهوم القطيعة(.)2
أ ّما محمد املصباحي فإنّه يصف موقف الجابري تجاه القطيعة بكونه
غامضً ا بل متناقضً ا ،إذ إنّه عندما يكون بصدد تحليل عالقة الرتاث بالحداثة
يرفض استعامل القطيعة مبعناها االصطالحي ،لكنه حينام يكون بصدد
نقد وتفكيك زمن العقل العريب أو التح ّرر من قيود عرص التدوين أو بصدد
يعب بشكلٍ
جازم عن رضورة إحداث
ٍ
الحديث عن عالقة ابن رشد بابن سينا ّ
القطيعة ،كام أنّه يتح ّدث أحيانًا عن مفهوم االنتظام الذي يضاد القطيعة(.)3
والخالصة أنّه رغم املراوغات ،فإن القطيعة التي يدعو إليها الجابري ،هي
-1مخاضات الحداثة التنويرية ،هاشم صالح ،ص .67
-2نقد الرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .354 - 353
-3جدلية العقل واملدينة ،محمد املصباحي ،ص .187 - 186
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قطيع ٌة تام ٌة شاملة مع املوروث املايض ،سيام الفلسفة والكالم والفقه ـ
يتأسف عىل فواته هو
أساس الثقافة اإلسالمية ـ ،ومنوذجه الناجح الذي ّ
النموذج األندليس املغريب ،فتجده يقول يف معرض رشحه لألزمة الثقافية
العربية« :إ ّن هذا يعني أ ّن الثقافة العربية اإلسالم ّية قد ظلّت تعيد إنتاج
نفسها منذ عرص التدوين باستثناء التجربة األندلسية التي كانت مؤ ّهل ًة حقًا
لطرق آفاقٍ جديد ٍة بسبب ما حقّقته من قطيعة مع علم الكالم وإشكال ّياته،
ومع الفلسفة السينوية وميوالتها اإلرشاقية ،وأيضً ا مع املذاهب الفقهية
ظل هو هو
وقياساتها ،باستثناء هذه التجربة فإن الزمن الثقايف العريب قد ّ
منذ عرص التدوين يجرتّ نفسه ،ويتم ّوج يف اللحظة ذاتها حتى انتهى ب ِه
األمر إىل الركود ..إىل الجمود عىل التقليد يف امليادين كافة»(.)1
فإذا كانت أزمة الثقافة العربية هو جمودها عىل املايض وتقليدها
للموروث القديم يف امليادين كافة ،فام معنى ادعاء الجابري الحفاظ عىل
الرتاث وعدم رفضه متا ًما ،إذ أي فائد ٍة فيه بعد أن كان أداة التخلّف؟
وهذا ما ظهر عىل فلتات لسانه وقلمه بني الحني واآلخر ،إذ ما أضمر
اإلنسان شيئًا إال ظهر عىل فلتات لسانه ـ كام ورد عن عيل (عليه السالم)
ـ ،فرتاه عندما ينتقد الثقافة العربية وأنّها استمرار املايض تدور مدار النظم
الثالثة ـ البيان ،العرفان ،الربهان ـ يقول« :دون أن يستطيع الفكر العريب
أي منها وال إعادة ترتيب العالقات بينها بصور ٍة
تحقيق قطيع ٍة نهائي ٍة مع ٍّ
فاصل نهائ ًيا بني ما قبل وما بعد»(.)2
ً
تسمح بتدشني بداي ٍة جديد ٍة تضع
-1تكوين العقل العريب ،ص .334
-2م .ن ،.ص .296
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تأسست يف عرص
ويف عبارة قريبة منها يقول« :إ ّن الثقافة العربية قد ّ
التدوين منذ أربعة عرش قرنًا ،عرص البناء الثقايف العام يف التجربة
الحضارية العربية اإلسالمية ،العرص الذي شكّل ويشكّل اإلطار املرجعي
رص تدوينٍ
للعقل العريب ،فلنختم إذًا بالقول :إ ّن الحاجة تدعو إىل ع ِ
ٍ
ٍ
واسترشاقات جديدة ،ذلك يف
مبقاييس جديد ٍة
جديد
رص تدوينٍ
آخر ،ع ِ
َ
نظرنا هو املعنى الذي يجب أن تحمله كل دعو ٍة إىل األصالة أو الحداثة،
فالتحديث مرشوط بالتأصيل والعكس صحيح»(.)1

وتبي أنّه إحداث قطيع ٍة
فالقطيعة النهائية هنا تكشف عن عمق مرشوعهّ ،
تام ٍة مع املايض وبناء مدين ٍة فاضل ٍة جديد ٍة ال تختلف عن املدن الغربية
الحديثة ،ولكن وفا ًء منه للنزعة القوميّة العربية من جهة ،وحفاظًا عىل سمعته
جهات محافظ ٍة وأصولي ٍة تربطه معهم ِ
ٍ
وخوفًا من الرمي باالرتداد من
صالتٌ
حميمةٌ ،سيام يف اململكة السعودية ،من جهة ثانية ،حاول أن ين ّوه من خالل
التالعب باأللفاظ بأنّه ال يدعو إىل القطيعة التامة مع الرتاث.
إن القطيعة التي أحدثها الجابري مع املوروث القديم لبناء مدينته الفاضلة
متعدد ُة الجوانب بتع ّدد املوروث القديم وتن ُّو ِعه ليشمل الفلسفة والفقه
واألخالق والسياسة واالجتامع وجميع مفاصل الحياة ،وهذا ما بيّنه الجابري
يف طيّات كتبه وأبحاثه إذ يقول« :اللغة ،الرشيعة ،العقيدة ،السياسة ،تلك هي
العنارص الرئيسية التي تتك ّون منها املرجعية الرتاثية التي قلنا إنه ال سبيل إىل
إل بالتح ّرر من سلطاتها»(.)2
تجديد العقل العريب وتحديثه ّ
وإليك بيانه ضمن املباحث التالية:

-1الرتاث والحداثة ،ص .159
-2بنية العقل العريب ،ص .572

المبحث األول:
القطيعة الفلسفية:

قام جدل واسع عند مؤرخي الفلسفة اإلسالمية من مسلمني وغري
مسلمني حول ماهية الفلسفة اإلسالمية ومق ّوماتها وهل هناك فلسف ٌة إسالمي ٌة
ورشح للفلسفة اليونانية أم أنّها
أم فلسف ُة مسلمني ،وهل هي تقلي ٌد وترجم ٌة
ٌ
رشح وبس ٌ
وتأصيل جديد؟!
ٌ
ط
ٌ
فاختلفت األقوال باختالف املذاهب واملشارب الفكرية واملعرفية.

ونحن هنا ال نريد الخوض يف هذا املضامر إذ ال يخص بحثنا ،وما
يهمنا هو سبب تأسيس هذه الفلسفة والقيام برتجمة كتب اليونان ،وقبل
التط ّرق إىل ذلك ال بد من الوقوف عىل معنى الفلسفة ومفهومها يف الصدر
األول ،هل تلقاها الجيل األول وفهمها كام نحن نفهمها اليوم أم ال؟!
يخربنا دي بور أ ّن مفهوم الفلسفة آنذاك كان يطلق عىل الفلسفة الطبيعية،
أي عىل علوم تشتمل عىل الرياضيات والطبيعيات والطب والتنجيم ،إذ
يقول« :وكانت هذه الفلسفة الطبيعية التي أوجزنا الكالم فيها ،هي املفهوم
عند علامء القرن التاسع ـ الثالث الهجري ـ من إطالق لفظ الفلسفة ،وذلك
يف مقابل علم الكالم»(.)1
ريا يف فهم أسباب ظهور الفلسفة
وهذه املالحظة الدقيقة تعيننا كث ً
اإلسالمية إذ كانت بدوا ٍع غري ميتافيزيقية ،ويؤيد ذلك ما ذكره دي بور نفسه
وكذلك غريه من مؤرخي الفلسفة اإلسالمية من أ ّن أول ما تُرجم من الرتاث
-1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،دي بور ،ص .131
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اليوناين كتب الطب والتنجيم« :كانت عناية امللوك بالطب لذاته من أكرب
األسباب التي جعلتهم يعهدون إىل كثري من املرتجمني بنقل كتب اليونان
إىل اللسان العريب»(.)1
ويقول مونتغمري وات« :يبدو أن جاذبية العلم والفلسفة اإلغريق َيني
للمسلمني تعزى يف املقام األول إىل منافع عمل ّية ،فقد كان الخلفاء
يهت ّمون بصحتهم وصحة من حولهم ،ويعتقدون أ ّن محرتيف الطب اليوناين
يستطيعون عمل يش ٍء يساعدهم»(.)2

أما بخصوص االهتامم بعلم النجوم ،ف ُيعزى ذلك إىل مسألة الثورات
ودوام الحكم ،وبهذا الصدد يقول ماجد فخري« :إ ّن وفرة املؤلفات
الفلكية سم ٌة خاص ٌة ذات مغزى تتصل بعهد الرشيد ،بل قل بعهود الخلفاء
العباسيني األوائل ،فاالنتفاضات السياسية التي تلت الساللة األموية
وانتقال الخالفة إىل بني العباس ،قد أقنعت هؤالء بأ ّن مصري اإلنسانية،
وقيام الدول وانحاللها ،هي أرسار محفوظة يف ثنايا النجوم ،وأنه من
حل رموزها والكشف عن خفاياها ،ومن هنا كان
شأن الحكامء وحدهم ّ
اهتاممهم البالغ بحيازة مؤلفات القدماء يف التنجيم ويف نقلها إىل العربية،
حا ـ نظري املأمون ـ مل يتح ّرر من هذا
حتى أن أكرث خلفاء العرص انفتا ً
ِ
خاصا بالبالط
ج ًم
االعتامد عىل النجوم ،ومل
ً
يكتف بأن ألحق بخدمته من ّ
وحسب ،بل كان ال يقوم بعملٍ
إل بعد أن يستشريه
سيايس هام ّ
عسكري أو
ٍ
ٍ
أول»(.)3
بشأنه ً
-1م .ن ،.ص .131
-2الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي ،مونتغمري وات ،ص .79
-3تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .38
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كام يشري فخري أيضً ا ،باالستناد عىل ابن النديم ،أ ّن أ ّول من قام
بالرتجمة لكتب الصنعة والطب والتنجيم هو خالد بن يزيد بن معاوية ،أي
قبل العباسيني بعقود ،إذ تح ّول هذا األمري األموي إىل درس الكيمياء ليسلو
عن ضياع حقه يف الخالفة(.)1
هذا بخصوص الفلسفة الطبيعية ،أما بخصوص امليتافيزيقيا ومباحث
ما بعد الطبيعة ،فإنها تأخّرت يف الظهور عن نظريتها ،وتولّدت شيئًا فشيئًا
ج ّراء املساجالت والخالفات الكالمية حول الكون والله وما يتعلّق به من
ٍ
وصفات وما يتف ّرع منها.
معرف ٍة
إن عمل ّية الحجاج العقيل تولّدت عند املسلمني مبرور الزمن وج ّراء
االلتقاء الثقايف بني الشعوب ،وما حدث من جدل بني الديانات املغلوبة
التمسك بالفلسفة
مم أدى إىل ظهور علم الكالم ومن بعده
وبني اإلسالمّ ،
ّ
واملنطق اللذين ت ُرجام بتبع كتب الطب والتنجيم وسائر العلوم الطبيعية،
حيث الحاجة إىل التسلّح بسالح جديد استخدمه الخصم ـ اليهود
مم
والنصارى ـ سابقًا للدفاع عن معتقداتهم أمام الدهريني والزنادقةّ ،
يعني أ ّن سبب االهتامم مبا بعد الطبيعة إنّ ا كان معرف ًيا دين ًيا.
أما الجابري فإنه يُرجع تاريخ الفلسفة اإلسالميّة إىل عرص الرتجمة يف
زمن املأمون وبدافع أيديولوجي ،وذلك أ ّن الجابري يص ّور يف مخياله
قيام معرك ٍة فكري ٍة ضاري ٍة بني األرستقراطية الفارسية وبني الدولة العربية
اإلسالمية آنذاك ،إذ إ ّن األرستقراطية الفارسية بعد أن فشلت يف املواجهة
-1م .ن ،.ص .34

44

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

السياسية واالجتامعية ،اتجهت إىل الفضاء األيديولوجي وتسلّحت بسالح
تراثها الثقايف والديني املبني عىل الغنوصية املأخوذ من الزرادشتية
وصول إىل
ً
املانوية واملزدكية ،بهدف التشكيك بالدين العريب وهدمه،
إطاحة سلطة العرب ودولتهم.
جعت
من هذا املنطلق قامت الدولة العباسية بهجوم معاكس ،فتش ّ
املعتزلة وتب ّنت مذهبهم من جهة ،وقامت برتجمة كتب العلم والفلسفة من
خصوم الفرس (الروم واليونان) من جه ٍة أخرى.
حا ضد
فالهدف إذًا من تأسيس الفلسفة اإلسالمية هو« :أن تكون سال ً
الهجامت الغنوصية ،أي ض ّد الهجوم األيديولوجي الذي كان يهدف إىل
رضب الدولة يف الصميم»(.)1
إ ّن الجابري يناقض نفسه الحقًا بعد أن جعل الهدف سياسيًا ،ليقول
إن الهدف من تأسيس الفلسفة اإلسالمية هو التوفيق بني العقل والنقل،
توظيف أيديولوجي من نوع آخر ،لذا يحاول أن يفصل بني املحتوى
أي
ٌ
املعريف واملضمون األيديولوجي ليذهب إىل أ ّن املحتوى مأخو ٌذ من
اليونان ،أما املضمون األيديولوجي فهو مأخوذ من الدين اإلسالمي ،إذ
ٍ
ألهداف أيديولوجي ٍة
إ ّن فالسفة اإلسالم وظّفوا املحتوى املعريف اليوناين
متباين ٍة ،وهذا الهدف األيديولوجي هو إشكالية التوظيف بني النقل والعقل،
بني الدين والفلسفة(.)2
-1نحن والرتاث ،ص .42 - 41
-2م .ن ،.ص .11 - 10
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ويالحظ عليه أ ّن مسألة التوفيق بني الفلسفة والدين وإن كانت من فروع
املسائل املطروحة يف الفلسفة ،غري أنّها مل تكن السبب الرئيس لتأسيسها،
إذ كان بإمكان علم الكالم اإلجابة عىل الشبهات العقلية املطروحة
باالستعانة برتسانته املعرفية الضخمة ،نعم بعدما ظهرت الفلسفة واستقرت
يف الوسط العلمي ،ظهر بعض التعارض بني بعض مبانيها وبني الدين
حل هذا التعارض ،ويشهد
واملباين اإلسالمية ،ومن هنا اتجه الفالسفة إىل ّ
لهذا أ ّن أول الكتب املرتجمة مل تكن كت ًبا ميتافيزيقية ،بل كانت كتب الطب
والتنجيم والرياضيات ،كام م ّر بيانه.
وبهذا الصدد يقول محمد مصباحي« :الفالسفة املسلمون مل تشكّل
مسألة التوفيق جوهر تفكريهم وال عكست مزاجهم الفلسفي ،وهم وإن
تع ّرضوا لها فإمنا يكون ذلك عىل نح ٍو عريض يف كتبهم املوجهة إىل
الجمهور ال إىل الخواص»(.)1
ومهام كان الهدف وأسباب تأسيس الفلسفة اإلسالمية ،فإن الجابري
يضعها كلها يف خانة املوروث القديم الذي يجب التخلّص منه وإحداث
قطيع ٍة معه ،بغية رسم معامل املدينة الفاضلة التي يبتغيها يف مرشوعه
النهضوي العريب القومي.
لذا يقوم برسم خط ٍة ذكي ٍة ليفصل بني املحتوى املعريف للفلسفة
اإلسالمية والتوظيف األيديولوجي لها ،إذ يرى أن املحتوى املعريف واح ٌد
وهو املأخوذ من اليونان ،فال ب ّد إذًا من التالعب باملضمون األيديولوجي
-1جدلية العقل واملدينة ،ص .126
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وتغيري التوظيف لهذه الفلسفة لتصبح بدل املناداة بالتوفيق بني النقل
والعقل ،من املنادين بالفصل بينهام ،إنّه يرى أ ّن عدم الفصل هذا يجعل
إل
الفلسفة اإلسالمية آرا ًء وأقوالً متكرر ًة وجامد ًة وعقيم ًة ال تختلف ّ
يف طريق العرض( ،)1وال ميكن من خالل هذه الفلسفة بناء تص ّو ٍ
رات
ٍ
أسس جديدة( ،)2وقد وجد ضالّته يف تغيري التوظيف هذا مبا
جديد ٍة عىل
يخدم مرشوعه ومدينته الفاضلة عند املدرسة املغربية وفلسفة ابن رشد
بالخصوص.
فاملخطّط الذي يضعه الجابري للوصول إىل النتيجة مي ّر عرب خطوات:
الخطوة األوىل :تقسيم الفلسفة اإلسالمية إىل محتوى معريف ومضمون
أيديولوجي.
ويالحظ عليه أ ّن هذا التقسيم بح ّد ذاته ال إشكال فيه ،إذ كل ٍ
نص جاء
إليصال رسالة هادفة ،وكل ٍ
نص
ج ًها
خاصا ،وال يوجد ٌ
ًّ
نص يستبطن تو ّ
إل يف مدرسة دعاة الهرمنيوطيقا والنسبية املعرفية ،إمنا اإلشكال يف
خنثى ّ
النتائج التي يرت ّبها الجابري عىل هذه املقدمة كام سرتى.
الخطوة الثانية :عدم املساس باملحتوى املعريف إذ هو عيال عىل
الفلسفة اليونانية س ّيام األرسطية التي يعرتف الجابري بصحتها ويريد أن
يوظفها توظيفًا جدي ًدا.
ويالحظ عليه أ ّن الجابري يرى تبعية الفلسفة اإلسالمية للفلسفة
-1م .ن ،.ص .35
-2م .ن ،.ص .37
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اليونانية تامةً ،حذو ال ِقذّة بال ِقذّة ،فهو يف هذا الرأي عيال عىل املسترشقني
ومن تبعهم من اإلسالميني ،ولكن يوجد رأي آخر يرى االستقاللية للفلسفة
اإلسالمية رغم اعتامدها يف بعض األسس واملباين عىل الفلسفة اليونانية،
فالفلسفة اإلسالمية بنا ًء عىل هذا الرأي مل تكن مجرد ترجم ٍة ورشح ،بل
وتأصيل وإبدا ٌع جدي ٌد أيضً ا.
ٌ
ورشح
هي ترجم ٌة
ٌ
وهذا ما ذهب إليه كثري من مؤرخي الفلسفة اإلسالمية ،وقد قال ماجد
فخري بهذا الصدد« :الفلسفة اإلسالمية حصيلة عملٍ
فكري مركّب ،اشرتك
ٍ
فاعل»(.)1
ً
فيه الرسيان والعرب والفرس واألتراك والرببر وسواهم اشرتاكًا
الخطوة الثالثة :ترسيخ فكرة أن املضمون األيديولوجي هو الذي يعطي
الحركة والحيوية للفلسفة ،وبالتايل يربطها باملجتمع والتاريخ ،لذا يحاول
ٍ
استغالل هذه النقطة وإعطاء مضمونٍ
جديد وذلك من خالل
أيديولوجي
ٍ
الخطوة التالية.
الخطوة الرابعة :تقسيم الفلسفة اإلسالمية إىل مرشقية ومغربية وإلقاء
الخالف بينهام ،فاألوىل« :الهوتي َة اإلبستيمي واالتجاه بسبب استغراقها
يف إشكالية التوفيق بني الدين والفلسفة[ ،أما الثانية فيقول] إ ّن الفلسفة
العربية يف املغرب واألندلس كانت علمي َة اإلبستيمي علامني َة االتجاه
بفعل تح ّررها من تلك اإلشكالية»( ،)2فاألوىل دينية والثانية علامنية.
الخطوة الخامسة :التوظيف األيديولوجي الجديد للمحتوى املعريف
-1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .13
-2نحن والرتاث ،ص .14
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اليوناين يف الفلسفة اإلسالمية باالعتامد عىل صيغتها املغربية وإحداث
قطيعة مع صيغتها املرشقية.
وبخصوص هذه النقطة يقول الجابري« :نحن نعتقد أنه كان هناك
روحان ونظامان فكريّان يف تراثنا الثقايف :الروح السينوية والروح الرشدية،
وبكيفية أعم :الفكر النظري يف املرشق والفكر النظري يف املغرب ،وأنه
ٌ
انفصال نرفعه إىل درجة القطيعة
داخل االتصال الظاهري بينهام كان هناك
متس يف آن واحد :املنهج واملفاهيم
اإلبستمولوجية بني االثنني ،قطيعة
ّ
واإلشكالية»(.)1
هذه الخطوة الخامسة هي عصارة مرشوع الجابري يف مواجهة الرتاث
الفلسفي اإلسالمي ،ونظ ًرا ألهمية الخطوتني الرابعة والخامسة ،نفرد لهام
خاصا يتض ّمن خالصة مرشوع الجابري وآراءه حول الفلسفة الرشقية
بحثًا
ً
واملغربية.

-1نحن والرتاث ،ص  ،270وأيضً ا الرتاث والحداثة ،ص .328
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تقسيم الفلسفة إلى مشرقية ومغربية
 .1الفلسفة المشرقية:

أ .الكندي:
تبدأ الفلسفة اإلسالميّة واملرشقية مع الكندي (ت256 .ه) املعروف
ومرتجم يف الوقت نفسه ،وقد تب ّنى
بفيلسوف العرب ،إذ كان مؤلفًا
ً
األفالطونية املحدثة( ،)1وكان ينفي التناقض بني الفلسفة والدين( ،)2وكان
يرى« :اتفاق امليتافيزيقيا مع الحقيقة التي أوحاها الله يف القرآن الكريم،
وكان متأك ًدا بأ ّن الفالسفة القدماء كانوا قد وصلوا بطريق ٍة تدريجي ٍة إىل
حقيقي لله الخالق وحده العامل دائم الحكمة والقوة ،لقد اعترب
تص ّو ٍر
ٍ
الكندي أ ّن مذاهبهم ميكن استعاملها يف رشح مفاهيم علم الكالم
الرئيسية ،أولها مفهوم التوحيد»(.)3
كام أنه قام بتعريف العامل والكون طبقًا لنظرية الفيض( ،)4ومن هذا
املنطلق كان مرشوعه مبتن ًيا عىل التوفيق بني معطيات الفلسفة ومعطيات
ٍ
واحد من مؤرخي الفلسفة(.)5
الدين ،كام أشار إليه غري
-1الفلسفة وعلم الكالم ،مونتغمري وات ،ص .77
-2م .ن ،.ص .78
-3بيت الحكمة ،كريستينا دانكونا ،ص .74 - 73
-4الكندي ،فليكس كالين-فرانك ،ج  ،1ص  ،283ضمن تاريخ فلسفه اسالمى ،إعداد حسني نرص واليور ليمن ،ط عام
1431هـ ،انتشارات حكمة ،طهران.
-5انظر عىل سبيل املثال ،الفلسفة وعلم الكالم ،وات ،ص 78 - 77؛ بيت الحكمة ،كريستينا دانكونا ،ص 78؛ تاريخ الفكر
يف العامل اإلسالمي ،كروث ايرنا نديث ،ج  ،1ص  ،296إذ يرى التامثل بني الفلسفة والوحي عند الكندي؛ تاريخ الفلسفة
اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .127 - 126
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لذا ُع ّد أقرب إىل املتكلمني منه إىل الفالسفة ،حتى قال عنه ماجد
فخري« :مل يكن فيلسوفًا ذا ولعٍ بالكالم منه وحسب ،بل كان إىل ح ّد ما
متكلم ولو ًعا بالفلسفة»( ،)1وبتعبريٍ آخر عند وات إنه« :أقرب إىل مجمل
ً
()2
الفكر الكالمي اإلسالمي من معظم الفالسفة اآلخرين» .
فالجابري بعد أن رأى هذه النزعة الصارخة عند الكندي ،مل يجرؤ أن
أصيل ،ولكن حاول ـ
ً
يقدح فيه وفا ًء للنظرة القومية ،إذ الكندي كان عرب ًيا
جه سهام النقد إىل الفقهاء
بعد االعرتاف مبنهجية الكندي الدينية ـ أن يو ّ
ريا بني الكندي وبني الفقهاء ،لذا
والعلامء آنذاك ،ليخلق رصا ًعا وهميًا كب ً
وصف الكندي بأ ّن له رؤى عقالنية تحرتم الدين من جهة ،وتهاجم الفقهاء
املتز ّمتني من جه ٍة ثانية ،فالكندي وظّف املادة املعرفية املنقولة من علوم
األقدمني ،يف الرصاع األيديولوجي ضد القوى الرجعية واملحافظة( ،)3ويف
مكانٍ آخر يصف موقف الكندي بالسجال والجدال مع العلامء( ،)4هذا وإن
حا نو ًعا ما أل ّن طبيعة املرحلة آنذاك كانت مليئ ًة بالسجاالت
كان صحي ً
واملناظرات الفكرية واملعرفية ولكن ال عىل نحو املوجبة الكلية مثلام
يص ّورها الجابري ،وكأ ّن مرشوع الكندي ينحرص يف مكافحة الفقهاء ،بل
إ ّن شأن العلم هو شأن البحث والجدل ومل تتط ّور العلوم إلّ من خالل
هذه النافذة.
-1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .23
-2الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم اإلسالمي ،وات ،ص .77
-3نحن والرتاث ،ص .43 - 42
-4بنية العقل العريب ،ص .417
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ب .الفارايب:
ريا إذ يقول:
ثم بعد الكندي جاء دور الفارايب الذي يعظّمه الجابري كث ً
«إ ّن كل الحضارة العربية اإلسالمية بأبعادها الروحية والفكرية والسياسية
واالجتامعية والتاريخية متثّلت يف شخص الفارايب ،إنه يشكّل قراء ًة عربي ًة
معي (الثالث والرابع الهجريني)
إسالمي ًة للفلسفة اليونانية متت يف زمان ّ
ومكان معني (دمشق ،بغداد ،ومرص)»(.)1
كام يرى أن الفارايب قد متكّن من إنشاء منظوم ٍة جمعت بني امليتافيزيقيا
والدين والسياسة واالجتامع ،تركيبًا رائ ًعا اندمجت فيه الثقافة اليونانية
جا كان الدافع إليه دمج الفلسفة يف الدين والدين
بالثقافة العربية ،اندما ً
يف الفلسفة(.)2
ولكن ملاذا كل هذا التعظيم للفارايب مع أنّه ينتمي إىل املدرسة
أسسها كانت
املرشقيّة ،ويعتقد بنظرية الفيض ،ومع أ ّن امليتافيزيقيا التي ّ
جم ًعا بني اإللهيات الهرمس ّية وبني املدينة الفاضلة األفالطونية( ،)3وأعظم
من ذلك أنه متّه ٌم بالتش ُّيع عىل أقل التقادير ،وأنّه فاريس األصل ،هي أمو ٌر
مرفوض ٌة وال عقالنية عند الجابري ،وواحد ٌة منها تكفي لكيل أنواع التهم
عىل من يبوح بها عند الجابري ،فكيف وإنّها كلها اجتمعت يف الفارايب
جده ويجعل مرشوعه عقالن ًيا(.)4
ومع هذا نراه مي ّ
-1نحن والرتاث ،ص .114
-2م .ن ،.ص .111 - 110
-3بنية العقل العريب ،ص .448
-4نحن والرتاث ،ص .44
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رس يف ذلك أ ّن الجابري وجد يف الفارايب مسح ًة عقالني ًة ت ُق ِّدم
وال ّ
تفس الدين عىل ضوء العقل ،هذه الخاصية التي
العقل عىل الدين وبتبعه ّ
استرشفها من الفارايب جعلته يرقى إىل هذه الرتبة الشامخة عنده.
يقول الجابري عن مرشوع الفارايب« :يرى الفارايب أن الفلسفة أسبق
زمنيًا من امللّة وأن امللّة تابع ٌة للفلسفة ،كام يرى أ ّن الطريق لرفع النزاع
بني الفلسفة وامللّة هو أن يجتهد الفالسفة يف تفهيم أهل امللّة أ ّن ما يف
يعب عنها يف امللة
ملّتهم هو مثاالت ملا يف الفلسفة ،مبعنى أ ّن الحقائق َّ
بالطرق الخطبية والشعرية والجدلية املناسبة إلفهام الناس ،أما التعبري عن
ذات الحقائق بالطرق الربهانية املناسبة للخاصة فذلك ما تعطيه الفلسفة.
الحل ال ب ّد من تحليل طبيعة املعرفة الفلسف ّية
ّ
وللوصول إىل هذا
يؤسس
وطبيعة املعرفة الدينية ،ال ب ّد من البحث عن املبدأ املعريف الذي ّ
كل من الدين والفلسفة ،ملا كان مصدر املعرفة الفلسفية هو العقل
ًّ
ومصدر املعرفة الدينية هو الوحي ،فيجب البحث عن العالقة بني العقل
والوحي أي املصدر الذي يأخذ منه الفيلسوف والنبي ،وقد ذهب الفارايب
إىل أن ما يأخذه النبي مثاالتٌ ملا يأخذه الفيلسوف ،فالنتيجة أن ما يف
امللّة مثاالتٌ ملا يف الفلسفة»(.)1
كام يشري الجابري يف مكان آخر إىل أ ّن الرئيس يف املدينة الفاضلة هو
قطب الرحى ويحاول أن يقوم بحكم مركزي يسود فيه العقل ،ويكون قاد ًرا
عىل اإلمساك بجميع السلطات وبالتايل توجيه املجتمع العريب وتوحيده
-1بنية العقل العريب ،ص .425 - 424
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فكريًا وسياسيًا واجتامعيًا ،مع اإلشارة إىل أنه ال ب ّد أن يكون فيلسوفًا مهمته
تقديم التأويالت الرضورية ملا يف الدين من مثاالت ،وبعبارة أخرى إعطاء
هذه الدولة أيديولوجيتها بشكلٍ يساوق التط ّور الفكري واالجتامعي،
ٍ
تعديالت
ويفسح املجال لبناء دولة العقل حتى لو تطلّب ذلك إدخال
أساسي ٍة عىل الرشيعة اإلسالمية( ،)1وسبب ذلك أ ّن الجابري يقرأ يف منظومة
الفارايب ويسترشف من مدينته الفاضلة تقديم الفالسفة عىل األنبياء ،باعتبار
أن الفيلسوف يتلقّى من العقل الف ّعال بواسطة العقل املنفعل حقائق
األشياء بأسبابها وترابطاتها ،وأن النبي يتلقى مبخ ِّيلته الحقائق نفسها ولكن
ٍ
مثاالت وصو ٍر
يف صيغتها الجزئية ،ويف الغالب يكون ذلك عىل شكل
محاكية(.)2
رس اهتامم
بعد كل هذا نصل يف نهاية املطاف إىل زبدة القول يف ّ
الجابري بالفارايب املرشقي الشيعي الهرميس األفالطوين ،وهو توظيف
الفارايب لصالح املرشوع الجابري يف رضب الدين وتقليص دائرة نفوذه
من خالل إعطاء أولوي ٍة للعقل ،وتأويل الدين بالشكل الذي يخدم التق ّدم
ويحقّق سيطرة العقل( ،)3يقول الجابري« :لقد تطلّعت الربجوازية الفرنسية
يف القرن الثامن عرش إىل تشييد دولة الحرية واإلخاء واملساواة ،دولة
املعب عن تلك التطلّعات،
العدل والعقل ،وكان روسو بعقده االجتامعي
ّ
فلامذا ال نرى يف الفارايب روسو العرب يف القرون الوسطى؟»(.)4
-1نحن والرتاث ،ص .131
-2م .ن ،.ص .159
-3م .ن ،.ص .129
-4م .ن ،.ص .137
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هذا هو بيت القصيد ،وهو ما يحاول الجابري إنجازه يف عرصنا الحارض
يف مدينته الفاضلة املعارصة الجديدة ،فإذا كان الفارايب فشل يف أن يكون
سيتول هذه املهمة!!
ّ
روسو العرب ،فالجابري هو الذي
حظ عليه أ ّن تفسري موقف الفارايب تجاه الوحي والنبوة والعقل
ويال َ
الهي بحيث يتمكن الجابري من حسم األمر بج ّرة قلم ،بل
ليس باألمر
ّ
اعرتف الكثري بأ ّن األمر شائك ومل يكن بهذه السهولة نظ ًرا إىل التواء ما
ذكره الفارايب ،املوحي لسوء الفهم والتعبري.
مشوب
فهذا ماجد فخري يعرتف بأن موقف الفارايب تجاه الرشيعة
ٌ
بكثري من اإلبهام(.)1
وألجل استكناه األمر ال بد من فهم املصطلحات املستعملة من قبل
الفارايب وفقًا للمنظومة املعرفية التي نشأ فيها وتغذّى منها ،ففي املنظومة
الفارابية يتّحد الفيلسوف والنبي ،وعليه فالفلسفة والدين تكونان وجهني
وأحكام برهانية يصل
مختلفني ألمر واحد ،الفلسفة مشتمل ٌة عىل قواع َد
ٍ
إليها النبي من خالل اتصاله بالعقل الف ّعال ،والدين هو الصورة الخطابية
لتلك القواعد واألحكام يصل إليها النبي عن طريق القوة املتخ ّيلة ويأخذها
ٍ
مثاالت ملا يف الفلسفة.
أيضً ا من العقل الف ّعال ،فتكون الحقائق الدينية
ستشف من كالم
ّ
وبهذا الصدد يقول الدكتور داوري أردكاين« :ويُ
رصح بأن هذا التقدم
الفارايب أ ّن الفلسفة مقدم ٌة عىل الدين ،إلّ أنه مل ي ّ
حمل كال ُمه بشأن
يف وإمنا يقول بأنه تقد ٌم زماين ،ورغم هذا فقد ُ
رش ٌ
-1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص 191؛ وكذلك نحوه« :شكل كريى فلسفه اسالمي» ،حسن يوسفيان ،ضمن
كتاب :در آمدي بر تاريخ فلسفه اسالمي ،ج  ،1ص .228
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العالقة بني الدين والفلسفة عىل أنه يع ّد الفلسفة أفضل من الدين ،وقد
ريا ،فيام
أكد املحققون الجدد ال سيام املسترشقون عىل هذه النقطة كث ً
أنحى باللوم عليه بسببها بعض املتقدمني من أهل النظر مثل ابن الطفيل،
وقد استنبط هذا الفيلسوف األندليس من كلامت الفارايب أنه يضع رتبة
الفيلسوف فوق رتبة النبي ،غري أ ّن الفارايب حينام يقول إ ّن الدين مثاالتُ
الفلسفة ين ّوه إىل أ ّن النبي مل ّا كان عليه أن يتح ّدث بلغة الناس ،ومبا أ ّن
مرغم عىل إضفاء الصورة
العامة ال تدرك األحكام الربهانية ،يجد نفسه
ً
ٌ
فيلسوف أيضً ا»(.)1
وإل فالنبي
الخطابية عىل الحقائق الربهانيةّ ،
ج .ابن سينا:
ال يدخل الكندي والفارايب عند الجابري ضمن املدرسة الفلسفية
املرشقية التي ك ّونت املوروث الفلسفي اإلسالمي العريب ،بل إ ّن الذي
ك ّون ذلك هو ابن سينا والروح السينوية ،لذا كان له الحظ األوىف والنصيب
األكرب من التهم الجابرية.
إ ّن الجابري ،وعىل خالف ما ي ّدعيه من الدعوة إىل املوضوعية
والتج ّرد ،ال يدرس ابن سينا بروح مجردة ومبوضوعية علمية ،بل يحاول أن
يفتش بني السطور والكلامت ليجد ما يخدم مرشوعه يف الطعن عىل ابن
سينا والفلسفة املرشق ّية ،وإلقاء لوم التخلّف واالنحطاط عليه ،ولو مل يجد
حا من ابن سينا يف مورد خاص ،يلتجئ إىل مخياله لينحت له أمو ًرا
ترصي ً
تعسفًا إلكامل خريطته التي رسمها لصالح هذا أو ذم ذاك.
ويلصقها به ّ
-1الفارايب مؤسس الفلسفة اإلسالمية ،رضا الداوري األردكاين ،ص .161 - 160
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ومن هذا املنطلق يدعو إىل قراء ٍة غري مبارش ٍة آلثار ابن سينا من خالل
فضل عن من يحيط به من
ً
قراءته هو ملن قبله ،وقراءة من جاء بعده له،
كل ناحية ،وينهى عن القراءة املبارشة بالرجوع املبارش إىل آثاره( ،)1األمر
الذي يخالفه يف مكان آخر ويناقض نفسه حينام يدعو إىل الرجوع املبارش
ملؤلفات أرسطو دون االعتامد عىل الوسائط ،وامتداحه البن رشد إذ رجع
إىل األصل؛ إىل أرسطو مبارشةً.
ريا هنا ،إنّ ا يهمنا
القراءة املبارشة أو القراءة غري املبارشة ال تهمنا كث ً
بشكلٍ أكرث هو اإلبداع الجابري الجديد يف التعامل مع ابن سينا يف عدم
اعتامد النصوص والبحث عن ما وراء السطور ،النظرة املقاصدية التي
ورثها من املدرسة املغربية عىل يد الشاطبي ،إذ يقول« :ال يهمنا ما قاله
ابن سينا يف موضوع الجسم أو الحركة أو الزمان أو حول العقل أو النفس
أو السامء ،فهو يف هذا املجال لن يخرج عن معارف عرصه [ ]...ما يهمنا
من النصوص يف هذه الدراسة هو االرتكاز عليها يف الوصول إىل الكشف
عن قاعدتها اإلبستمولوجية ومضمونها األيديولوجي ،فالنصوص بالنسبة
إلينا وسيل ٌة وليست غايةً ،واستعاملنا لها سيكون استعاملً وظيف ًيا ال
استعامل معرفيًا ،من هنا كان ال ب ّد من االختيار يف نصوص فيلسوفنا»(.)2
ً
إ ّن الجابري يعلم أ ّن املراجعة املبارشة آلثار ابن سينا واتخاذ
املوضوعية العلمية من خالل استنطاق النصوص تنسف ما نسجه حول
ريا من تهمه ومزاعمه.
ابن سينا وتنفي كث ً
-1نحن والرتاث ،ص .141 - 139
-2م .ن ،.ص .142 - 141
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جا رغم اعرتافه الرصيح بأ ّن
إنه يريد أن يوظّف ابن سينا توظيفًا مؤدل ً
ابن سينا يف معارفه ومعلوماته ال يخرج عن أقرانه ،وحاله حال الكندي
والفارايب وغريهام من الفالسفة سابقًا والحقًا ،لذا يحاول أن يحرف مسار
العمل نحو قراءة ما وراء السطور ،فيقع يف التأويل الهرمنيوطيقي الذي
يح ّمل النص ما ال يتح ّمل ،ويقرؤه بحسب هواه ال بحسب ما قاله املؤلف.
ومل يكتف بهذا ،بل يقوم بعملية االقتطاع واالنتقاء من النصوص،
وإخراج الكالم من سياقه األصيل لوضعه يف سياق آخر يرسمه الجابري
يف مخياله.
التعسف الجابري واالنتقاء غري املقبول والتوظيف
ومن مصاديق هذا
ّ
الخاطئ ما يذكره الجابري نفسه عن ابن سينا بأنه اطلع عىل بعض آراء
اإلسامعيليني يف شبابه وأنّهم دعوه إىل اعتناق وجهة نظرهم ،لكن نفسه مل
رصح أ ّن ابن سينا مل يقتنع بآراء اإلسامعيليني
تكن تقبل ذلك ،فالجابري ي ّ
جل أن ابن سينا تع ّرف يف
ورفض دعوتهم ،لكنه مع هذا يقول« :فلنس ّ
حداثته عىل الفلسفة اإلسامعيلية وأنّها كانت بشكلٍ أو بآخر مصد ًرا من
مصادر تكوينه»(.)1
متعسف غري علمي وال موضوعي وال يحتاج إىل تعليق ،إذ
كالم
ّ
كيف تكون من مصادر تكوينه العلمي وهو رافض لها؟ والعلم يف الصغر
كالنقش عىل الحجر ،كام يُقال.
لذا قام الجابري باختيار بعض النصوص التي تخدمه يف مرشوعه
-1م .ن ،.ص .143

58

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

وركّز عليها من قبيل كتاب «منطق املرشقيني» الذي مل يؤلفه ابن سينا بل
حا يخدم مرشوعه يلجأ إىل التأويل
أشار إليه إشارةً ،وإذا مل يجد ًّ
نصا رصي ً
وقراءة ما وراء السطور إذ ا ّن الذي يهمه« :النصوص التي تقبل االستنطاق،
أما تلك التي تنطق مبا فيها فهي ال تقبل استنطاقًا وال تتحمله»(.)1
ومن الطريف إرجاع الجابري سبب تأسيس املدرسة املرشقية عىل يد
ابن سينا إىل النزاعات القومية والسياسية ،إذ يقول إ ّن الرصاع بني الفرس
والعرب أ ّدى إىل هزمية الفرس سياسيًا واجتامعيًا ،ولكن مل يهزموا ثقافيًا،
فبقيت فيهم النعرة القومية حتى بعد إسالمهم ،فكانت الفلسفة املرشقية
السينوية أحد تجليات الوعي القومي الفاريس املهزوم املتطلّع إىل
استعادة نفسه باستمرار وكربياء(.)2
التعسفي
كان هذا العرض رضوريًا ملعرفة منهجية الجابري يف تعامله
ّ
مع ابن سينا ،وفيام ييل نرشح مرشوع ابن سينا كام يراه الجابري:
يصنف الجابري كتب ابن سينا إىل صنفني:
صح عنده من علوم األقدمني،
1.1املؤلفات التعليمية التي يعرض فيها ما ّ
كام هو يف «الشفاء» و«النجاة» و«القصائد» و«الرسائل املنطقية».
سمه بالفلسفة املرشقية ،كام يف كتاب
2.2مؤلفات عرض فيها ما ّ
«الحكمة املرشقية» ،املفقود ،و«اإلنصاف» و«اإلشارات والتنبيهات»
و«الرسائل الرمزية» ورسائله يف النفس وإىل تالمذته(.)3
-1م .ن ،.ص .142
-2م .ن ،.ص .214 - 213
-3م .ن ،.ص .149
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إ ّن سبب الخالف مع ابن سينا توظيفه ملنظومة الفارايب امليتافيزيقية
بغري ما وظفها الفارايب« :إنّه أخذ تلك املنظومة فقرأ من خاللها أرسطو
يغي فيها شيئًا ،كل ما فعله أنّه
والفكر اليوناين كله ،إنّه وظّفها لصالحه ومل ّ
أبرز عنارص معين ًة مح ِّم ًل إياها بالفعل ما كانت تتضم ّنه بالقوة ،يف حني
ناقل إىل ميدان القوة ما كانت تحمله بالفعل ،وهذه
أهمل عنارص أخرى ً
العنارص هي التي أ ّدت إىل تغيري اتجاه تلك املنظومة وتأسيس الفلسفة
املرشقية عنده»(.)1
واملالحظ عليه أ ّن الجابري إذ يعيب عىل ان سينا هذه الجرمية فقام
باالقتطاع واالقتناء من الفارايب والقيام بعمل مؤدلج ،يستخدم هو أيضً ا هذه
رصح بنفسه قبل قليل ،فهو
املنهجية ذاتها يف التعامل مع تراث ابن سينا كام ّ
يقوم أيضً ا بإبراز عنارص معينة من فلسفة ابن سينا وإخفاء أخرى ،بل يزيد الطني
رصح
بلّ ًة عندما يقوم بتأويل الكالم خالفًا ملراد صاحبه ،كام رأينا أ ّن ابن سينا ّ
بعدم ارتضائه للفلسفة اإلسامعيلية لكن الجابري يذهب إىل خالف ذلك
ليستنطق ـ بح ّد زعمه ـ من هذا النص تأث ُّر ابن سينا بالفلسفة اإلسامعيلية!!
يرشح الجابري منظومة الفارايب وطريقة توظيف ابن سينا لها بقوله إ ّن
املنظومة الفارابية تربط بني الطبيعة وما بعد الطبيعة ربطًا منطق ًيا ال يخلو
من جامل وإحكام لتؤكّد عىل وحدة الكون وترابط أجزائه وجامل بنائه(،)2
جا علم ًيا فلسف ًيا لتشييد املدينة الفاضلة مدينة العقل(،)3
إنّها تقدم منوذ ً
-1م .ن ،.ص .154
-2م .ن ،.ص .155
-3م .ن ،.ص .159
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بحيث يرتفع فيها التناقض بني الدين والفلسفة ،العقل والنقل ،من خالل
تحكيم سيادة العقل الكاملة(.)1
ٍ
بتعديالت طفيف ٍة يف هذه املنظومة أمكنته من إجراء
أما ابن سينا فقام
تعديلٍ جذري يف اتجاهها وغايتها ،ومكّنته بالتايل من أ ّن يؤسس عليها
فلسفته املرشقية ،وذلك كام ييل وضمن النقاط التالية:
إن منظومة الفارايب منص ّب ٌة عىل إبراز التناسق واالنسجام والوحدة
نزول من املوجود
ً
والنظام بني عنارص املنظومة ،فاملوجودات تتسلسل
األول واجب الوجود إىل أخس أنواع املادة ،ويف الجانب املعريف اهت ّم
بالعقل فجعله مبدأ النظام والوحدة ،بينام ابن سينا مل يعتمد عىل هذه
الوحدة بل عىل ثنائية أجراها يف الكون وجميع أجزائه ،فقال بالفرق
النوعي بني طبيعة العامل العلوي وطبيعة العامل السفيل ،وبني النفس
ٍ
خالف يف النوع،
وبدنها ،بخالف الفارايب إذ ما كان يرى تب ًعا ألرسطو أي
ومن هنا أيضً ا اختلفا يف األجرام الساموية ،فذهب ابن سينا إىل أنّها
تحس وتتخ ّيل وتعقل ،بينام الفارايب ذهب إىل أنها تعقل فقط ،فالقول
تحس وتتخيل وتعقل من عنارص الفلسفة املرشقية
بأ ّن األجرام الساموية
ّ
بخالف املغربيني (اليونان :أرسطو  )...إذ جعلوها تعقل فقط(.)2
تعديل طفيفًا عىل نظرية الفيض
ً
هذا األمر واملعتقد يف األجرام أجرى
لدى الفارايب ،إذ كانت تعتمد عىل ثنائية العقل والكرة الساموية (جرم
ونفس) فجعلها ابن سينا ثالثية :العقل والنفس والجرم الفليك(.)3
-1م .ن ،.ص .160
-2م .ن ،.ص .161 - 160
-3م .ن ،.ص .162
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ألجل إجراء هذا التعديل استعار ابن سينا من الفارايب مفهوم واجب
فقسم الوجود إىل ثالثة أصناف :واجب الوجود بذاته ،ممكن
الوجود بغريه ّ
الوجود بذاته ،واجب بغريه ،وعليه فالعقل األول الصادر عن الله -1 :يعقل
عقل مثله -2 ،يعقل
ذاته بوصفه صاد ًرا عن واجب الوجود بذاته فيصدر عنه ٌ
ذاته بوصفه ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغريه فتصدر عنه نفس
ساموية -3 ،يعقل ذاته بوصفه ممكن الوجود فيصدر عنه جرم فليك ،لذا
تحس وتتخ ّيل.
تكون األجرام الساموية
ّ
هذه هي القسمة العقلية التي انطلق منها ابن سينا ،وافتخر بها وسامها
()1
رص من عنارص الفلسفة املرشقية.
برهان الصديقني  ،وهي أيضً ا عن ٌ
جل اهتاممه عىل
اهت ّم ابن سينا مبسألة النفس بخالف الفارايب إذ كان ّ
العقل ،فمن العنارص األساسية التي تؤلف الفلسفة املرشقية القول بأ ّن
جوهر النفس مغاير لجوهر البدن ،وأن النفس إمنا تتخذ البدن آل ًة لها
الستكامل حقيقتها والرجوع إىل الحرضة اإللهية(.)2
إ ّن وجهة املنظومة الفارابية تتجه إىل تشييد املدينة الفاضلة هنا يف
أرض املعمورة ،أ ّما ابن سينا فقد حرفها إىل جهة أخرى ،وهي أ ّن النفس
جوهر روحاين ،وأن السعادة الحقيقية هي عودة النفس إىل املحل األرفع
الذي منه هبطت إىل مدينة النفوس الساموية(.)3
إ ّن جوهر السعادة عند ابن سينا يختلف عنه عند الفارايب ،إن السعادة
-1م .ن ،.ص .163
-2م .ن ،.ص .165
-3م .ن ،.ص .165
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ِ
النفس من سجن البدن والتحاقها بنفوس األجرام
عند ابن سينا تح ُّر ُر
الساموية ،األمر الذي ن ّبه الفارايب عىل بطالنه ،فالحياة السعيدة عنده ال
ِ
النفس البد َن بل عىل استكامل العقل النظري(.)1
تتوقف عىل مفارقة
ففلسفة الفارايب عقالني ٌة وفلسفة ابن سينا روحانية ،عىل رغم اشرتاكهام
يف املادة املعرفية( ،)2إن ابن سينا عمد إىل تعديل نظرية الفيض الفارابية
وإىل االنطالق من فكرة واجب الوجود من أجل أن يؤسس رأيه القائل
فضل عن أنها تعقل ،األمر الذي
ً
بكون األجرام الساموية تحس وتتخيل
ال ميكن التسليم به إلّ إذا سلّمنا بكونها ذات طبيعة إلهية( ،)3فاألجرام
الساموية هي برصيح عباراته واسطة بني الله وعامل ما تحت فلك القمر(،)4
وهذا يستلزم القول ب ِق َدم الكواكب ،وليس « ِق َدم الكواكب» النقط َة الفارق َة
يف فلسفة ابن سينا املرشقية ،إذ إن أرسطو والفارايب وابن رشد قالوا بها
ٍ
خاص من ِق َدم العامل يقتيض القول بالروحانية
أيضً ا ،الفارق هو القول بنو ٍع
للكواكب وألوهيتها ،أي إحداث فلسف ٍة ديني ٍة جديدة(.)5
هذا األمر هو السبب يف إهامل النبوة يف الفلسفة املرشقية السينوية،
تتول الوساطة بني اإلنسان وواجب
ّ
إذ إن األجرام الساموية هي التي
الوجود(.)6
-1م .ن ،.ص .167 - 166
-2م .ن ،.ص .167
-3م .ن ،.ص .171
-4م .ن ،.ص .172
-5م .ن ،.ص .173
-6م .ن ،.ص .176
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يفس باقي
إ ّن العنرص األساس يف فلسفة ابن سينا الرشقية والذي ّ
العنارص هو مسألة األجرام الساموية ،فهي تتخ ّيل وتحس وتعقل فتكون
واسط ًة بيننا وبني الله ،والعقل الف ّعال عنده يع ّد جز ًءا من األجرام الساموية
أيضً ا وال عالقة له مبالك الوحي يف الدين كام تو ّهمه البعض ،ألنه عا ٌّم
يخص األنبياء ،فالفلسفة املرشقية
للجميع يتصل به جميع البرش وال
ّ
ليست بحاج ٍة إىل النبوة(.)1
إن الفلسفة املرشقية ليست شيئًا آخر غري فلسفة السعادة ،سعادة
النفوس املفارقة لألبدان البرشية املمتعة بالحياة بجوار النفوس الساموية،
إنها فلسفة الحياة األخرى التي يحياها الفيلسوف املرشقي(.)2
إن جذور فكرة «األجرام الساموية» ترجع إىل صابئة ح ّران ،فهي البنية
تام
األم التي اشتُقّت منها الفلسفة املرشقية السينوية ،ويوجد
تطابق شبه ٍ
ٌ
بني بنية الفكر الفلسفي الديني الح ّراين والفلسفة املرشقية كمنظوم ٍة ديني ٍة
فلسفية ،كام أن إخوان الصفا أيضً ا تأث ّروا بالفلسفة الح ّرانية( ،)3كام نجد
تأثري هرمسية أهل ح ّران عىل الشيعة سيام اإلسامعيلية ،كام هو الحال يف
الكندي والرازي الطبيب ،والفكر السني والفكر الصويف ،وكذلك الفارايب
يف نظرية الفيض والعقول العرشة(.)4
وسبب هذا التأثري الكبري هو أ ّن الح ّرانيني هم الذين تولّوا الرتجمة،
-1م .ن ،.ص .179
-2م .ن ،.ص .181
-3م .ن ،.ص .183
-4م .ن ،.ص .184
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فكان من الطبيعي أن ينرشوا عرب عملية الرتجمة وتدريس آراءهم نظرياتهم
الفلسفية(.)1
وصفوة القول فإن املدرسة السينوية تتحرك حول محورين -1 :محور
يدور حول العالقة بني الله والعامل وتطغى فيه اإلشكاالت الكالمية-2 ،
ومحور يدور حول عالقة اإلنسان بالسامء وتطغى عليه النزعة العرفانية
املرشقية(.)2
وهذه املدرسة السينوية قد سادت الفكر الفلسفي اإلسالمي ،وارتبط
الجميع بها ،وأصبحت متثل الصيغة الربهانية للفلسفة والكالم والتصوف،
وبالتايل املمثّل الرسمي للربهان يف الثقافة العربية اإلسالمية( ،)3وذلك أ ّن
ابن سينا حاول أن يجمع بني أربعة عنارص :علم الكالم ،التصوف ،الفلسفة
األرسطية ،الفلسفة اإلسامعيلية الهرمسية(.)4
والخالصة أن ابن سينا ـ عند الجابري ـ أكرب مك ِّر ٍ
س للفكر الغيبي
الظالمي الخرايف يف اإلسالم ،لقد جعل من التنجيم والسحر والعزائم
والطلسامت والرقي والتعلق باملوىت وغري ذلك من مظاهر الالمعقول،
علو ًما تجد مكانها الطبيعي يف منظومته العلمية الفلسفية( ،)5وإنّه ك ّرس
بفلسفته املرشقيّة اتجا ًها روحانيًا غنوصيًا كان له أبعد األثر يف ر ّدة الفكر
العريب اإلسالمي وارتداده من عقالنيته ـ بيد املعتزلة والكندي والفارايب
-1م .ن ،.ص .185
-2بنية العقل العريب ،ص .454
-3م .ن ،.ص .449
-4م .ن ،.ص .481
-5نحن والرتاث ،ص .210
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ـ إىل ال عقالني ٍة ظالمي ٍة قاتلة( ،)1إنّه املدشّ ن الفعيل ملرحلة الجمود
واالنحطاط( ،)2إ ّن ما دعاه بالفلسفة املرشق ّية كان بالفعل خطابًا ال عقالن ًيا،
ولكنه كان يف الوقت نفسه خطابًا أيديولوج ًيا يشكّل مرشوع فلسف ٍة قوم ّي ٍة
فارسية(.)3
إ ّن هذه الورقات املخترصة ال تسع للخوض يف سجال فلسفي مع ّمقٍ
لرشح منظومة الفارايب وابن سينا الفلسفية ومدى تطابقهام أو اختالفهام،
إذ االختالف العلمي والرد واإلبرام ليس جرمي ًة ال تغتفر ،بل هو سبب
تط ّور العلوم ،كام أنّنا ال نعتقد بعصمة أحدهام ،ال الفارايب وال ابن سينا،
فضل عن أ ّن مؤرخي الفلسفة اإلسالمية مل يلحظوا
ً
نتعصب ملا قااله،
فال
ّ
كبري فرقٍ بني الفلسفتني ،يقول ماجد فخري« :ثم إ ّن نظامه [أي ابن سينا]
الكوين ونظريته يف النفس ،ونظريته يف العقل ،ونظريته يف النبوة  ...إلخ،
ٍ
تعديالت عىل ما يقابلها يف تعاليم الفارايب ،تبقى يف
مع ما يف كل منها من
األساس صيغًا جديد ًة ملوضوعات مشابهة ،لكن ابن سينا كان يف تأليفه
تنظيم من سلفه الفارايب»(.)4
ريا وأكرث
ً
أوضح تعب ً
جل موضوعاته الرئيسية يف ما بعد الطبيعة ويف حقل
ويقول أيضً ا« :إ ّن ّ
الكونيات ،واردة ضم ًنا يف مؤلفات الفارايب»(.)5
التعسف الصارخ يف قراءة ابن
حظ عىل ما أورده الجابري
ّ
ولكن يال َ
-1م .ن ،.ص .45
-2م .ن ،.ص .153
-3م .ن ،.ص .44
-4تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .209
-5م .ن ،.ص .215
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سينا ،حتى أ ّن أصحاب التيار الحداثوي لحظوا ذلك فلم يتمكنوا من
السكوت ،فهذا عبد اإلله بلقزيز يقول يف تقييمه لنظرة الجابري حول ابن
سينا« :مثلام ذهبت به إىل إلحاق الكثري من الحيف واإلجحاف بفلسفة
رب ٍر مقنع»(.)1
ابن سينا من دون م ّ
إ ّن بيت القصيد يف خالف الجابري مع ابن سينا هو دعوة ابن سينا
إىل الحكمة املرشقية ،إذ يرى الجابري أنّها دعو ٌة غنوصي ٌة حراني ٌة هرمسي ٌة
وباطلة ،إذًا جرمية ابن سينا الكربى التي ال تُغتفر ليست خالفه مع الفارايب
وأرسطو يف بضعة مسائل إذ الخالف كام قلنا أم ٌر طبيعي ،بل إ ّن الجرمية
هي الدعوة إىل الحكمة املرشقية ،والحكمة املرشقية تفسح املجال
للميتافيزيقيا يف تفسري الكون أمام النظرة املادية البحتة ،وهذا ما أغاظ
الجابري ،أل ّن النظرة امليتافيزيقية تلغي حلم الجابري وتنسف كل ما نسجه
يف بناء مدين ٍة عقالني ٍة علامني ٍة ال يكون للدين فيها إال االسم.
والشاهد عىل ذلك أ ّن الجابري رغم اعرتافه بأن هرمس كان نب ًيا من
األنبياء ،لكن مع هذا يكيل أنواع التهم إىل الهرمسية ويصو ّرها بأبشع
الصور ،من دون أن يحاول التمييز بني ما هو صحيح من تعاليم هذا النبي،
وبني ما هو مدخول ،إذ حتى لو افرتضنا أن رشيعة هرمس وتعاليمه شابها
الدس والوضع ـ شأنها شأن باقي األديان دون الدين الخاتم ـ ولكن مع
ّ
هذا يبقى فيها ما هو صحيح ميكن التمسك به ،سيام ما يتوافق مع تعاليم
اإلسالم وروحانيته ،ولكن مبا أ ّن هذه التعاليم ال تنفع مرشوع الجابري
حاول التخلّص منها وإعطاء رؤي ٍة ظالمي ٍة عنها.
-1نقد الرتاث ،عبد اإلله بلقزيز ،ص .354
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ومن وجهة نظر ثانية ،يرى جورج طرابييش أن ليس هناك حكم ٌة
مرشقي ٌة أمام حكم ٍة مغربية ،وهذه التسمية إنّ ا تشري إىل الجانب الجغرايف
رصا وال تحمل أي تقييمٍ معريف ،فبام أ ّن ابن سينا رشقي املولد واملنشأ
ح ً
واملامت س ّمى بعض أعامله بالرقعة الجغرافية التي نشأ فيها ،شأنه شأن
أيب عيل الفاريس إذ أسمى معظم كتبه بأسامء املدن التي قطن فيها(.)1
فالفلسفة املرشقية السينوية ال تعدو أن تكون محاول ًة اجتهادي ًة من
داخل املنظومة األرسطية للتم ّيز عنها من دون الخروج عليها ،فمنطق
املرشقيني هو هو منطق اليونانيني ،ولكن بعد تطويره ليتسع الجتهادات
وإضافات ابن سينا الشخصية(.)2
وبعبار ٍة أخرى إ ّن املرشقية ليست إال صفة النسبة إىل املرشق كاسم
علمٍ ملوطن ابن سينا ،فهم هو ،وهو هم ،ويف كل مرة يقول« :قال
املرشقيون» فإمنا قصده أن يقول« :قال ابن سينا» ،وعندما يطالب القارئ
بالرجوع إىل كتب املرشقيني فإمنا يطالبه بالرجوع إىل كتبه نفسه ،وكل ما
هنالك أ ّن كناية «املرشقيني» هذه تغنيه عن استعامل ضمري األنا الذي ال
ٍ
جح(.)3
يخفى ما ميكن أن يكون يف اإلكثار منه من
ترنجس وتب ّ
ث ّم إ ّن جورج طرابييش إلثبات أن ابن سينا مل يخرج عىل أرسطو
والفلسفة املشائية ،بل اجتهد يف الدائرة نفسها وأضاف وجهات نظره
الشخصية ،وأ ّن الفلسفة املرشقية ال تختلف عن املنظومة الفلسفية

-1وحدة العقل العريب اإلسالمي ،جورج طرابييش ،ص .106 - 100
-2م .ن ،.ص .109 - 107
-3م .ن ،.ص .122
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السائدة آنذاك ،سيام ما أورده يف الشفاء ـ كام أن الجابري نفسه يعتقد
تعليمي يختلف عن سائر كتب ابن سينا
فلسفي
كتاب
بأن كتاب الشفاء
ٌ
ٌ
ٌ
الهرمسية ـ ،جروج طرابييش إلثبات مدعاه يستشهد مبا ذكره ابن سينا يف
كتاب [ ]...أوردت فيه
مقدمة كتاب املنطق من الشفاء إذ يقول« :ويل
ٌ
الفلسفة عىل ما هي عليه بالطبع [ ]...وهو كتايب يف الفلسفة املرشقية
[ ]...أما هذا الكتاب فأكرث بسطًا وأشد مع الرشكاء من املشائيني مساعدةً،
ومن أراد الحق الذي ال مجمجة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب ،ومن أراد
ٍ
ح مبا لو فطن
ترض ما إىل الرشكاء
الحق عىل طريق فيه ٍّ
وبسط كثري وتلوي ٍ
له استغنى عن الكتاب اآلخر فعليه بهذا الكتاب».
فبعد أن ينقل طرابييش هذا النص من ابن سينا يستنتج أ ّن كتاب الفلسفة
املرشقية منثو ٌر يف كتاب الشفاء ،ومن له فطن ٌة استغنى بالثاين عن األول،
وكفاه الشفاء عن كتاب الفلسفة املرشقية ،وعليه فليس يف الفلسفة املرشقية
ٌ
انتقال داخل منظومة الفلسفة املشائية(.)1
يش ٌء غري موجود يف الشفاء ،فهو

كام أ ّن ماجد فخري يرى أيضً ا أ ّن االختالف بني كتب ابن سينا شكيل،
إذ يقول« :إ ّن أكرث الب ّينات الداخلية والخارجية تتعارض عىل ما يبدو مع
القول بثنائية تفكري ابن سينا :أولً أل ّن هذه املفارقة ملذهب املشائني
تستشف من كتاب منطق املرشقيني أو الحكمة املرشقية أو كتاب
كام
ّ
اإلشارات والتنبيهات ـ وهو من أواخر مؤلفاته واملفرتض أنّه من أنضجها
ـ ال تعدو يف أكرث األحيان كونها مفارق ًة شكلي ًة أو لفظي ًة ال غري.
وثان ًيا :أل ّن تالميذه وأخالفه ،كابن املرزبان والشهرستاين والطويس،
-1م .ن ،.ص .40 - 39
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يرسمون لفلسفته صور ًة واحد ًة هي الفلسفة األفالطونية الجديدة ،مطابق ًة
للنمط اإلسالمي املعروف ،بل إ ّن أعنف ناقديه وبينهم الغزايل وابن رشد،
م ّمن ال شك يف صحة رسدهم آلرائه ،ال يشريون مطلقًا إىل هذه الثنائية
املزعومة»(.)1
علم بأ ّن السهروردي أيضً ا كان يرى أ ّن ما ذكره ابن سينا حول الفلسفة
ً
املرشقية ال عالقة له بالحكمة املرشقية الخرسوانية ،بل أنّها قواعد
املشائيني والفلسفة العامة ت ّم تغيري بعض عباراتها(.)2
 .2الفلسفة المغربية:

يرى الجابري أ ّن الفلسفة فشلت يف تحقيق حلمها يف املرشق،
وعليها اآلن أن تبدأ من الصفر يف املغرب( ،)3وقد قطعت مع إشكالية
املشارقة لتتبنى إشكالية املغاربة يف املغرب األقىص واألندلس(،)4

إذ كانت منذ البداية تنطلق من رفض الطريق الذي سلكه فالسفة
املرشق( ،)5الفلسفة يف املرشق تأسست عىل علم الكالم ومسألة
التوفيق بني النقل والعقل ،أما الفلسفة يف املغرب فإنّها تأسست عىل
العلم والرياضيات واملنطق ،وهذا يعني أنّها فلسفة علمية علامنية(،)6
-1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .216
نقل عن
-2انظر« :حكمت سينوى» ،يارعيل فريوز جايي ،ضمن كتاب :در آمدى بر تاريخ فلسفه اسالمى ،ج  ،1ص ً ،375
مجموعة مؤلفات السهروردي ،ج  ،1ص .195
-3نحن والرتاث ،ص .46
-4م .ن ،.ص .45
-5م .ن ،.ص .47
-6م .ن ،.ص .230
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وكانت نقط ُة االنطالقة لها بداية الثورة الثقافية التي دشنها ابن تومرت
وواصلها خلفاؤه من بعده(.)1
أ -ابن حزم وابن تومرت:
أرجع الجابري سبب ظهور املدرسة املغاربية ـ التي تع ّد املرجعية
العليا يف رسم معامل مدينته الفاضلة ـ إىل العوامل السياسية ،إذ يقول
إنّه تشكّلت يف الغرب اإلسالمي إمارتان مناوئتان للدولة العباسية ،وهام
دولة األدارسة الشيعية ،ودولة األمري عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن
أسس إمارته سنة 138هـ لتكون استمرا ًرا
عبد امللك بن مروان األموي ،إذ ّ
للدولة األموية يف املرشق.
هذه اإلمارة األموية كانت مه ّدد ًة من قبل الدولة الفاطمية والدولة
العباسية م ًعا ،األوىل تعتمد عىل املذهب الشيعي الباطني ،والثانية عىل
املذهب السني األشعري ،فبقيت الدولة األموية املغربية تبحث عن
أيديولوجيا لها ،من هنا قاموا باستعادة األيديولوجيا التي كانت لدولتهم
ٍ
خاص بهم يتجاوز
أيديولوجي
يف املرشق ،إذ حاولوا تأسيس اتجا ٍه
ٍ
العنارص واالتجاهات الفكرية الفقهية العقدية التي وظفها اآلخر العبايس
والفاطمي ،ومبا أنهام كانا يعتمدان البيان والربهان والعرفان ،كان ال ب ّد من
خ جديد ،وهذا ما صنعه ابن حزم يف مذهبه الظاهري.
خلق منا ٍ
أيديولوجي
كان ابن حزم يف طليعة الحزب األموي ،أعلن عن مرشو ٍع
ٍ
ُعرف باسم ظاهرية ابن حزم ،سيكون منطلقًا للنهضة التي عرفتها
-1م .ن ،.ص .45
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األندلس فيام بعد ،إ ّن ظاهرية ابن حزم كانت مبثابة إعالنٍ عن املرشوع
حا نظريًا للدولة األموية املغربية أمام خصومها
األيديولوجي ليكون سال ً
الفاطميني والعباسيني(.)1
إ ّن ابن حزم ينطق باسم الخالفة األموية ويحمل مرشوعها الثقايف
فلسفي األبعاد يطمح إىل إعادة تأسيس
فكري
املستقبيل ،إنّه مرشو ٌع
ٌ
ُ
البيان ،وإعادة ترتيب العالقات بينه وبني الربهان ،مع إقصاء العرفان
متا ًما( ،)2إنّه يرفض الفيزياء الكالمية التي ش ّيدها املتكلمون ،ويتب ّنى
طبيعيات أرسطو ومفاهيمها ونظرياتها الربهانية ،يف أفق تأسيس البيان
عىل الربهان ،عىل صعيدي املنهج والرؤية ،وهو أيضً ا ال يقترص يف
الدعوة إىل اعتامد املنطق األرسطي عىل العقليات وحدها ،بل يدعو إىل
حا للجدل كام عند الغزايل،
اعتامده يف الفقهيات أيضً ا ،إنّه ال يريده سال ً
بل يريده آل ًة للربهان ،يريد أن يؤسس البيان عقيد ًة ورشيع ًة عىل الربهان(،)3
إ ّن رؤيته تحرتم مبادئ الدين كام جاء بها النص ،وتفسح املجال للتحرك
عقديًا وعمل ًيا ضمن دائرة املباح التي تزداد اتسا ًعا مع منو املعرفة وتط ّور
تتمسك بالنص فيام ورد فيه نص وهو
املجتمع ،إنّها نزع ٌة نقدي ٌة عقالني ٌة
ّ
ٌ
فمرتوك للعقل(.)4
قليل ومحصور ،أما الباقي وهو غري محصور
ث ّم إ ّن مرشوع ابن حزم الظاهري كان بحاج ٍة إىل سلط ٍة تدعمه ،سيام
بعد أن فشلت الدولة األموية ،فجاء ابن تومرت بعد حدود خمسني سن ٍة
-1م .ن ،.ص .88 - 86
-2بنية العقل العريب ،ص .514
-3م .ن ،.ص .552 - 521
-4م .ن ،.ص .528

72

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

جا،
وقاد ثور ًة اعتمدت عىل مرشوع ابن حزم ،إ ّن مرشوع ابن حزم كان مزدو ً
أيديولوج ًيا وفلسف ًيا يف آنٍ واحد ،فالجانب األيديولوجي دعمه ابن تومرت
وتول ابن باجة
ّ
عقدي للدولة،
ترشيعي
نظام
من خالل تحويله إىل
ٍ
ٍ
ٍ
الجانب الفلسفي ليضفي عىل ظاهريته الجانب الربهاين(.)1
هذا هو مرشوع ابن حزم ،وهو املرجع للمدرسة املغاربية عند الجابري،
إذ يرى أ ّن لحظة ابن رشد تجد نقطة انطالقتها يف ابن حزم( ،)2وأن ظاهريته
كانت حبىل مبرشوع ابن رشد بكل مضامينه العقالنية والنقدية(.)3
«إنّه مام ال ّ
شك فيه وال جدال أ ّن تيار التجديد يف املغرب واألندلس،
سواء يف العقيدة أو يف الرشيعة أو يف اللغة أو يف الفلسفة ،كان تيا ًرا واح ًدا
ترتبط فروعه وروافده كاف ًة مبرشوع ابن حزم»(.)4
فالجابري هنا يحاول أن يخلق زم ًنا ثقافيًا جدي ًدا يف املغرب ،يحدث
قطيع ًة مع الزمن الثقايف السائد والرسمي باالعتامد عىل ظاهرية ابن حزم،
ليستفيد من هذا الزمن الثقايف الجديد الذي تبلور عىل يد ابن رشد من
إحداث قطيع ٍة معرفي ٍة مع الرتاث واالستفادة ملرشوعه يف عرصنا الراهن.
حظ عىل ما ذكره الجابري ما ييل:
ويال َ
.1مل تكن الفلسفة املغربية يف بدايات تك ّونها مبعز ٍل عن الفلسفة
-1م .ن ،.ص .91 - 90
-2بنية العقل العريب ،ص .488
-3نحن والرتاث ،ص .90
-4تكوين العقل العريب ،ص .313
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ري من مؤرخي الفلسفة
رصح كث ٌ
املرشقية بل كانت امتدا ًدا لها ،وبهذا ّ
اإلسالمية.
تقول الدكتورة كريستينا دانكونا بأنه« :تحت ساللة الخالفة األموية التي
حكمت معظم شبه الجزيرة األبريية ،كانت قرطبة قد أصبحت مرك ًزا ثقافيًا
ٍ
مبمتلكات وارد ٍة سواء من بغداد أو القاهرة»(،)1
ها ًما ذات مكتب ٍة غني ٍة ج ًدا
مم أ ّدى إىل وحد ٍة ثقافي ٍة يف العامل اإلسالمي(.)2
ّ
قائل« :كانت حضارة املرشق تنتقل
ويرشح دي بور هذه الوحدة الثقافية ً
إىل األندلس كأنّها مرسحية متثَّل للمرة الثانية [ ]...كان املغرب يعتمد يف
حضارته العقلية عىل املرشق بوج ٍه عام ،ومنذ القرن العارش امليالدي،
أعني الرابع الهجري ،رشع الناس يرتحلون من األندلس إىل املرشق طل ًبا
للعلم ،فكانوا مي ّرون مبرص ويجاوزونها حتى يبلغوا أقايص بالد الفرس
ليحرضوا دروس العلامء املشهورين ،وكانت حاجة أهل األندلس إىل
عمل يف
ً
ريا من علامء املرشق الذين ال يجدون
التثقيف تجذب إليها كث ً
أوطانهم [ ]...أهل املغرب كانوا ال يزالون يستمدون غذاءهم العقيل من
املرشق ،ثم دخلت الفلسفة الطبيعية يف األندلس ،وكتب إخوان الصفا،
ومنطق أصحاب أيب سليامن السجستاين ،ويف آخر القرن الخامس نلمس
تأثري مؤلفات الفارايب أيضً ا ،ويف هذا القرن أيضً ا ُعرف قانون ابن سينا يف
الطب»(.)3
-1بيت الحكمة ،كريستينا ،ص .103
-2تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص 401؛ إبراهيم ورشاشن« ،محمد عابد الجابري وفيلسوف قرطبة» ،ضمن
كتاب :الجابري دراسات متباينة ،ص  ،25إعداد عيل العميم.
-3تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ،دي بور ،ص .321 - 319
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 .2وعليه فإ ّن الحركة العلمية يف املغرب كانت حركة تكاملٍ وتراكم،
وإنّها مل تبدأ يف لحظة ابن باجة من الصفر ،كام أنّها مل تكن وحد ًة متكامل ًة
تسري يف مسريٍ واحد من ابن باجة إىل ابن رشد ،بل هناك شواهد كثرية
يذكرها جورج طرابييش ّ
تدل عىل نقد ابن رشد البن باجة ،ونقد ابن الطفيل
البن باجة وما شاكل(.)1
كام أ ّن ابن الطفيل ال يؤرخ للفلسفة يف املغرب بالقطيعة مع نظريتها يف
املرشق ،بل عىل العكس باالتصالية التامة بها ،ويضع محاولته االجتهادية
الشخصية ـ رسالة حي ابن يقظان ـ تحت اللواء املبارش للحكمة املرشقية
املنسوبة إىل ابن سينا(.)2
رسة وابن سبعني.
هذا ناهيك عن الخط اإلرشاقي الصارخ يف مدرسة ابن م ّ

 .3كام أ ّن نقطة انطالقة الحركة العلمية والعقلية مل تكن عىل يد ابن
تومرت رغم فسحه املجال لذلك ،غري أنّها كام م ّر كانت مستمر ًة قبل
هذا املوعد ،مضافًا إىل أ ّن دولة املوحدين هي التي أدخلت املذهب
األشعري الكالمي إىل املغرب ور ّوجت للغزايل( ،)3أمور خالفها ابن حزم
تام يف الدولة
بج ّد ،ناهيك عن أ ّن املذهب الظاهري مل يُلقِ بجرانه بشكلٍ ٍ
تقارب نحو املذهب الظاهري ،عىل الرغم من
املوحدية« :فقد حدث
ٌ
لتمسك األندلسيني
فشل املحاوالت يف جعله املذهب الرسمي ،نظ ًرا
ّ
واملغاربة باملذهب املاليك»(.)4
-1وحدة العقل العريب اإلسالمي ،جورج طرابييش ،ص  140فام بعد.
-2م .ن ،.ص .156
-3تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ،دي بور ،ص .333
-4تاريخ الفكر يف العامل اإلسالمي ،كروث ايرنانديث ،ص .117
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ٍ
كرصاعات مذهبي ٍة
 .4إ ّن الجابري كعادته يف تسييس األمور وتضخيمها
عرقي ٍة طائفية ،ص ّور سبب ظهور املذهب الظاهري يف حاجة الدولة األموية
وفكري مي ّيزها عن خصومها الفاطميني والعباسيني.
فقهي
مذهب
إىل
ٍ
ٍ
ٍ
متمسك ًة باملذهب املاليك ،ولن ينترش
والحال أ ّن الدولة األموية كانت
ّ
رصح الجابري بذلك،
املذهب الظاهري ّ
إل يف دولة املوحدين كام ي ّ
وإنّ ا اقرتب ابن حزم إىل البالط األموي لوشائج اجتامعية رصفة ،إذ كان
أبوه من مقريب البالط األموي ،ناهيك عن أ ّن فرتة نضوج ابن حزم العلمي
كانت بعد الفرتة األموية.
ين يحاول الجمع بني
 .5يشري الجابري إىل أ ّن مرشوع ابن حزم عقال ٌ
البيان والربهان ،مع تب ّني طبيعيات أرسطو ومفاهيمها ونظرياتها الربهانية
يف أفق تأسيس البيان عىل الربهان ،والحال أنّا نرى أ ّن مؤرخي تاريخ
الفلسفة واألفكار الفلسفية يصفون ابن حزم بالضعف الفلسفي وعدم
متكُّنه منها ،إذ إ ّن مراجعة آثاره تكشف عن مواقفه الساذجة تجاه بعض
القضايا الفلسفية وعجزه عن إدراك مكنوناتها ،والسبب يف ذلك يعود إىل:
أ .انتامئه إىل املذهب الظاهري ،إذ إ ّن هذا املذهب يضيّق التع ّمق
الفكري والغور يف بواطن املعاين املختلفة إذ يقترص عىل الظاهر.
ٍ
وفيلسوف قدير ،فإنّه رغم
ب .عدم تلقيه الفلسفة عىل يد أستا ٍذ بار ٍع
مستقل
ً
حره يف املنطق مل يكن له با ٌع يف الفلسفة ومل يخلّف أث ًرا فلسف ًيا
تب ّ
معت ًدا به(.)1
-1انظر :حركة الفكر الفلسفي ،غالم حسني ديناين ،ج  ،1ص .185
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أما يف مجال العقل فموقف ابن حزم مبه ٌم نو ًعا ما ،إذ ع ّد العقل عرضً ا
محمول عىل النفس والعرض ليس بإمكانه أن يحكم بحلية يشء وحرمته،
ً
والعمل الوحيد الذي بإمكان العقل أن يقوم به هو إدراك كيفية األشياء،
ومرفوض من
ربا
ٌ
وعليه فام ذهب إليه يف مجال العقل ال يع ّد رصي ًنا وال معت ً
وجهة نظر كبار الفالسفة(.)1
كام أنّه ومن خالل ما يذكره حول معرفة الله تعاىل يكشف عن عدم
ثقته بالربهان ،إذ ذهب إىل أ ّن معرفة الله مل تكن واجب ًة أو الزم ًة قبل بعثة
األنبياء ،وهذه املعرفة التي تحصل من الربهان ال تجب عىل الناس أب ًدا،
وأشار إىل أ ّن الرسول»صىل الله عليه وآله» حينام دعا الناس إىل اإلسالم
ودليل
ً
ودين الحق مل يقل لهم إنّكم مل تكونوا مسلمني ما مل تقيموا برهانًا
عىل عقيدتكم ،وإنّ ا دعا الناس إىل اإلسالم فقط ،فقبلوا هذا اإلسالم ،كام
أ ّن الرسول «صىل الله عليه وآله» مل يتح ّدث عن الدليل والربهان يف كتبه
إىل امللوك والسالطني(.)2
كام أنّه ع ّرف الفلسفة بتهذيب النفس ،وكان أكرث ما يعني يف كالمه هذا
ٍ
تناقض بني الدين والفلسفة(،)3
العقل العميل ،ولهذا مل يكن يؤمن بوجود
يفس الربهان والنص والعقل والفلسفة بحسب
ومعنى هذا أ ّن ابن ٍ
حزم كان ّ
مذهبه الظاهري وما يفهمه هو ،وال عالقة له مبا يطرحه أرسطو وغريه ،لذا
قام مبناهضة الفالسفة واملتكلمني ،وكتب أ ّول ر ٍّد عىل الكندي وناقشه،
فمنهج ابن حزم يف نفي القياس والعلّ ّية واملقاصد و ...يخالف منهج
-1م .ن ،.ج  ،1ص .188 - 187
نقل عن رسائل ابن حزم ،ج  ،4ص .202 - 195
-2م .ن ،.ج  ،1ص  188فام بعدً ،
-3م .ن ،.ج  ،1ص .191
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جميع العلامء واملفكرين والفالسفة من أرسطو إىل ابن رشد ،فكيف
بش بلحظة ابن رشد؟!
يكون مع هذا هو رائد الفكر العلامين الذي ّ
ب -ابن باجة:
يرى الجابري أ ّن ابن باجة دشّ ن يف الثقافة العربية اإلسالمية خطابًا
فلسف ًيا جدي ًدا متح ّر ًرا من علم الكالم وإشكالياته ،ومن هاجس التوفيق
والتلفيق بني الدين والفلسفة الذي استوىل عىل فالسفة املرشق ،وألّف
رسائل يف اإللهيات يظهر فيها تفكريه األصيل واختالفه مع الفارايب وابن
سينا ،وتح ّرره من النزعة الهرمسية التصوفيّة التي نخرت من الداخل
عقالنيتهم وفلسفتهم( ،)1ليعود العلم كام كان مع أرسطو :األساس الذي
تبني عليه الفلسفة رصحها ،فكانت مادة املعرفة عند ابن باجة ماد ًة علمي ًة
بحتة ،فاعتمد عىل طبيعيات أرسطو ،أرسطو العامل الطبيعي(.)2
إ ّن نصوص ابن باجة ّ
تدل عىل أ ّن أرسطو هو العنرص األسايس
واملرجعي فيها ،لكن ال أرسطو الذي ُوظّف يف املرشق ،بل أرسطو
الحقيقي ،أرسطو العامل ،ويف هذا اإلطار املرجعي للخطاب الباجي
نلتقي بأفالطون لكن ال مرج ًعا بل صاحب رأي يُذكر لالستئناس به أو
لدفعه والرد عليه ،ونلتقي بالفارايب لكن ال فارايب «الجمع بني الحكيمني»
بل الفارايب املعلم الثاين وشارح أرسطو ،أما فارايب املدينة الفاضلة ف ُيذكر
كام يذكر أفالطون ،أما ابن سينا فمسكوت عنه(.)3
-1بنية العقل العريب ،ص .529
-2نحن والرتاث ،ص .92
-3م .ن ،.ص .235
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إ ّن إعراض ابن باجة عن الفلسفة املرشقية السينوية وتجاوزه للعرض
الذي ق ّدمه الشيخ الرئيس يف كتابه الشفاء عن العلوم الفلسفية املنسوبة
إىل األقدمني ،ورجوعه إىل األصول ،إىل مؤلفات أفالطون وأرسطو ،كل
ذلك كان مبثابة إعادة تأسيس للفلسفة يف الفكر العريب والثقافة العربية(،)1
إل للرد عليه
وهذا يناقض كالمه السابق أن ابن باجة مل يرجع إىل أفالطون ّ
ال التأسيس كام رأيت.
جه
إ ّن الجابري يدرك أن ربط مرشوع ابن باجة مبرشوع ابن حزم سيو ّ
له سهام النقد من حيث اختالف املرشوعني ،لكنه كعادته يراوغ ويدلّس
ليصل إىل مبتغاه ،فإنّه يحاول أن يجعل ابن تومرت وابن حزم وابن باجة يف
ٍ
صالت
صف واحد ،فيقول« :إذا كان من الصعب يف حدود اطالعنا إقامة
مبارش ٍة بني ابن باجة وابن تومرت أو بينه وبني تراث ابن حزم ،فإنّه ملام ال
ّ
شك فيه وال جدال أن تيار التجديد يف املغرب [ ]...كان تيا ًرا واح ًدا ترتبط
كافة فروعه وروافده مبرشوع ابن حزم»(.)2
ا ّدعا ٌء فار ٌغ ال ميت إىل الحقيقة بصلة ،فلو أردنا االستشهاد ببعض
الكالم وترك اآلخر ألمكننا ربط كل يشء بكل يشء.
ومبا أ ّن مرشوع ابن باجة لو قُرئَ كام هو سوف ال يخدم الجابري،
يل عنق النصوص،
فإنّه يحاول املراوغة وتحريف الكلم عن مواضعه و ّ
لذا يخالف الجابري منهجه السابق يف الرتكيز عىل البعد التوظيفي
واأليديولوجي الذي اعتمده يف قراءة ابن سينا ،إذ إ ّن البعد املعريف هو
-1م .ن ،.ص .46
-2تكوين العقل العريب ،ص .313
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يتغي وهو مأخو ٌذ من اليونان ،أما هنا عند ابن باجة فإنه يرتك
واح ٌد ال
ّ
التوظيف األيديولوجي ـ ألنّه ال يخدمه وال يختلف عن املدرسة املرشقية
ـ ليأيت ويح ّرف بالبعد املعريف حتى يتطابق مع مرشوعه ،فيدعو إىل
القراءة املطابقة يف مؤلفات ابن باجة ،وهي بدع ٌة أبدعها مخيال الجابري
ليتخلّص من اإلشكاالت واالعرتاضات ،والقراءة املطابقة هي التي تبحث
عن األساس اإلبستمولوجي للمقروء وليس التوظيف األيديولوجي ،ويف
هذه القراءة املطابقة ال ب ّد من اتخاذ خطوتني -1 :ترك املسبقات الذهنية
للقارئ -2 ،تجريد املقروء ،أي ابن باجة ،وتفسريه ضمن املنظومة
املغاربية.
بخصوص الخطوة األوىل يدعو الجابري إىل التح ّرر من املسبقات
جه الذات القارئة للفلسفة العربية اإلسالمية ،أي فك
التي ّ
تؤسس وتو ّ
ارتباط املفاهيم واملصطلحات بالشايع من التأويالت والتصورات وذلك:
«أ ّن هذا وحده هو ما ميكن أن يضفي عىل قراءتنا ما نريد لها من الج ّدة
ومتام املطابقة»(.)1
استكاملً لهذه الخطة يستشهد الجابري بكلمة «النوابت» املستخدمة
عند الفارايب ،مبعنى األشخاص غري الفضالء ،وقد استعملها ابن باجة
مبعنى الفضالء ،فالجابري ينطلق من هذه الجزئية ليع ّمم األمر عىل
باقي املصطلحات التي استخدمها ابن باجة من قبيل« :العقل الفعال»،
«االتصال»« ،وحدة العقل» ،وغريها من املصطلحات ليرصفها عن
معانيها املفهومة العرفية يف الفلسفة إىل معاين جديدة أخرى ال عالقة
-1نحن والرتاث ،ص .238
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لها بتلك ،وذلك ليدعم نظريته يف الفصل التام بني الفلسفة املغربية
واملرشقية(.)1
أما الخطوة الثانية فتتعلّق بتجريد ابن باجة وقراءته من خالل املنظومة
املغربية( ،)2إنّه يريد أن يقرأ ابن باجة من خالل «ما بعده» وليس من خالل
«ما قبله» ،أل ّن ابن باجة كان له بَع ٌد ومل يكن له قَبل ،كان الخطاب الباجي
لخطاب فلسفي جديد ،فإطاره املرجعي ال ميكن أن يكون قبلَه [أي
بداي ًة
ٍ
الفارايب وابن سينا] بل بع َده ،ليقطع مع الفلسفة الفيض ّية وقاموسها ويتجه
إىل ابن رشد وقاموسه.
ثم يقول الجابري« :فإذا فعلنا هذا فإنّنا نحصل عىل -1 :قراء ٍة مطابق ٍة
لفلسفة ابن باجة -2 ،كون ابن باجة اإلطار املرجعي الوحيد البن رشد
لقراءة أرسطو قراء ًة مطابقة»(.)3
انظر إىل هذا اللف والدوران للتخلّص من الحقائق والواقع ،وانظر إىل
هذا التوظيف األيديولوجي ملرشوعه ،إذ يريد أن يقرأ أرسطو من خالل
ابن رشد وابن باجة ويس ّميها القراءة املطابقة ،ويعتقد أنّها هي التي تح ّدد
املحتوى املعريف للمقروء ،وينىس أو يتغافل عن أ ّن اإلنسان كيف ميكنه
يف قراءة ٍ
نص أن يعتمد عىل غري النص ويذهب ليجد معناه عند آخرين
جاؤوا بعد قرون ع ّدة ،ث ّم إذا كان ال ب ّد من هذه القراءة املطابقة ـ بح ّد
مرجعي لفهم النصوص ،فلامذا أرجع إىل اإلطار
زعمه ـ وتكوين إطا ٍر
ٍ
-1م .ن ،.ص .238
-2م .ن ،.ص .240
-3م .ن ،.ص .240
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املغريب ومل يرجع إىل اإلطار املرشقي ،إذ األدلة هنا متكافئ ٌة طاملا أن
حى يف القراءة
الجابري يعتقد أ ّن التوظيف األيديولوجي مسكوتٌ عنه ومن ّ
املطابقة؟!
حد بني
إ ّن الجابري ألجل التخلّص من هذه اإلشكالية يحاول أن يو ّ
اإلبستمولوجي واأليديولوجي يف قراءته البن باجة ،بخالف ما صنعه
يف ابن سينا ،إذ فصل بينهام تحقيقًا ملآربه العلمية املوضوعية!! ليقول:
«إذا كان الفصل بني املحتوى املعريف واملضمون األيديولوجي رضور ًة
خصوصا عند دراسة الفلسفة اإلسالمية [ ]...فإ ّن الخطاب الباجي
منهجي ًة
ً
من أشد أنواع الخطاب الفلسفي استعصا ًء عىل هذا الفصل ،ذلك أ ّن
ابن باجة ال يوظّف املادة املعرفية التي يتعامل معها من أجل تأسيس
أيديولوجيا مع ّينة كام فعل الفارايب ،بل إ ّن اختياره اإلبستمولوجي هو نفسه
املضمون األيديولوجي لخطابه»(.)1
ّ
يبدل أدوات
هذه هي الدقة العلمية واملوضوعية عند الجابري ،إذ
العمل بحسب ما يحلو له ،فهناك يفصل وهنا يَ ِ
صل ،إذ لو قال بالفصل
هنا أيضً ا النتقض عليه مرشوعه وأصبح حاله حال مرشوع الفارايب وابن
سينا مع بعض االختالف الطبيعي املوجود بني الفالسفة وعامة املفكرين،
تغي جوهر املسألة.
اختالفات ال ّ
ومن الطريف أيضً ا أ ّن الجابري يذكر مصادر ابن باجة وهي كتب
أرسطو وأفالطون وبعض رشوح الفارايب( ،)2ثم يحرف املسار ويذهب إىل
-1م .ن ،.ص .265 - 264
-2م .ن ،.ص .241
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أ ّن ابن باجة عند نقله عن هؤالء مل يقصد املعاين التي قصدوها ،بل
ين أخرى ،وهذه املعاين األخرى ال ميكن أن نفهمها من خالل
يريد معا َ
النصوص ابن باجة نفسه بل ال ب ّد من فهمها عىل ضوء ابن رشد ،مهزل ٌة
ما بعدها مهزلة!!.
ثم إ ّن الجابري يرشح املحتوى الفلسفي الذي تط ّرق إليه ابن باجة يف
حد ليلخّصها ضمن نقاط ويخرج بنتيجة أ ّن فلسفة ابن باجة
رسالة املتو ّ
أحدثت قطيع ًة إبستمولوجي ًة مع الفلسفة املرشقية باعتبار أ ّن املواقف
الفلسفية املرتتبة عىل فلسفة ابن باجة مل تكن مج ّرد وجهات نظ ٍر متفرع ٍة
عن األسس السابقة نفسها ،بل كانت إعراضً ا تا ًما عن هذه األسس نفسها،
أما أه ّم ركائز فلسفة ابن باجة عند الجابري فهي:
1 .1املظهر العلمي العلامين يف الخطاب الباجي :إذ إ ّن املادة املعرفية
أساسا ،أي اعتامده عىل علوم عرصه،
التي يتعامل معها ماد ٌة علميّ ٌة
ً
عىل طبيعيات أرسطو ،وإ ّن ابن باجة يحرص أشد الحرص وأحيانًا
إىل درجة اإللحاح والتكرار اململني عىل تأسيس آرائه الفلسفية
عىل املادة العلمية ،معززًا ذلك باإلشارة إىل املعطيات التجريبية
ومعطيات الواقع امللموس الطبيعي منه واالجتامعي ،هذا هو
املظهر العلمي عند ابن باجة.
أما املظهر العلامين فيقصد الجابري به تح ُّرر فلسفة ابن باجة من
مشاغل التوفيق بني الدين والفلسفة ،مبعنى أنّه ال يتعرض لقضايا الدين
ال باإلثبات وال باإلبطال ،بل ميارس الفلسفة كفلسف ٍة ال غري ،وهذا الذي
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أهمله الخطاب الباجي يع ُّد الركيزة املحورية يف فلسفة القرون الوسطى
اإلسالمية وغري اإلسالمية منها(.)1
ومن الطريف أ ّن الجابري ينىس هذا التنظري يف الفصل بني الدين
والفلسفة بعد صفحات ،ليجعل ـ من حيث ال يشعر ـ مرشوع ابن باجة
االتحاد بني الدين والفلسفة ،انظر ماذا يقول بعدما يجعل السعادة عند ابن
باجة ـ كام سيأيت ـ العل َم األقىص الذي يعني تص ّور العقل ،والعقل هو
النظام الكيل للعامل ،فالكامل العقيل هو شمولية املعرفة داخل املدينة
الكاملة ،ففي هذه املدينة وحدها« :تتحقّق شمولية املعرفة ويتم الحصول
عىل العلم الكامل بالنظام الكيل ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فلام كان
العلم الكامل بالنظام الكيل للعامل من أخص صفات اإلله ،بل إنّه وال يشء
غريه املق ّوم لفكرة األلوهية ،فإ ّن بلوغ اإلنسان درجة هذا العلم الكيل معناه
االقرتاب أكرث ما ميكن من الله ،بل اكتساب يشء ما من ماهيته والدخول
بالتايل يف عامل األلوهية الذي ال يعني شيئًا آخر مييز عامل املعرفة التامة
[ ]...إ ّن الخلود يف نظر ابن باجة هو خلود املعرفة الذي يستنتج خلود
العارفني ،ذلك هو معنى اللقاء اإللهي»(.)2
أليس لهذا معنى غري التوفيق بل االتحاد بني الديني والفلسفي ،فقد
تنصل منه ،وأعامه ح ّبه للمغرب
تهرمس صاحبنا الجابري ووقع فيام ّ
وبغضه للمرشق ،وأوقعه يف هذه املتاهات...
 .2التو ّحد والتصوف :حرص ابن باجة عىل متييز التوحيد من
-1م .ن ،.ص .250 - 248
-2م .ن ،.ص .267 - 265
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التصوف ،سيام ا ّدعاء املتصوفة إدراك السعادة بطريقتهم ،انطالقًا
من تحليل ظاهرة املشاهدة الصوفية وتفسريها عىل ضوء معطيات
ين صمي ٌم
علم النفس األرسطي ،فموقف ابن باجة
ٌ
موقف عقال ٌ
يعترب املشاهدات الصوفية نو ًعا من التخيل القوي ليس غري،
جا عن الطبع اإلنساين مبظهريه
ٌ
موقف يرى يف التصوف خرو ً
العقيل واالجتامعي ،فريفضه بكل وقاحة الفلسفة ،يرفضه ال
من موقع العداء والخصومة بل انطالقًا من القطيعة مع القاعدة
اإلبستمولوجية التي تؤسسه ،والتي ال تقول بوجود طريقٍ أخرى
غري طريق العقل والعلوم النظرية لبلوغ السعادة(.)1
 .3نظرية النبوة :يرى الجابري أ ّن بقدر ما تهتم الفلسفة الفارابية
مبسألة النبوة ،بهدف دمج الدين بالفلسفة والفلسفة بالدين،
تسكت فلسفة ابن باجة عن مسألة النبوة سكوت ًا مطبقًا ،فلم مينحها
أي موقع يف خطابه الفلسفي ،بل يجعل مسألة الوحي والنبوة من
املواهب اإللهية التي ال تقبل التفسري العقيل ،ويرى أ ّن الوحي
مت ِّم ٌم للعلم ولكن يف ميدان غري ميدان العقل ،ومن هنا يجيء
الفصل بني الدين والفلسفة(.)2
 .4السعادة :نظرية ابن باجة يف السعادة مستلهم ٌة من أرسطو،
ومرشوع ابن باجة يبدأ من حيث ينتهي أرسطو يف «األخالق
إىل نيقوماخوس» ،لذا يرفض ابن باجة أن يجعل السعادة مرادف ًة
-1م .ن ،.ص .251 - 250
-2م .ن ،.ص .253 - 251
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للّذّة أو مرتبط ًة بها ،ألن اللذة ال ميكن أن تكون النهاية القصوى
لإلنسان ،ألنها غري متواصلة وتنقطع بانقطاع سببها ،بل الذي
ميكن أن يكون الغاية القصوى والسعادة الكاملة هو العلم األقىص
أي تص ّور العقل ،وهذا إمنا يكون باالتصال بالعقل الف ّعال عرب
العقل املستفاد ،وذلك من خالل ارتقاء اإلنسان يف مدارج الكامل
العقيل وليس بفيض إلهي(.)1
ج .ابن رشد:
يع ّول الجابري يف مرشوعه لرسم معامل مدينته الفاضلة عىل ابن
حا رشدي ًة مغاربي ًة تقاوم الروح السينوية
ريا ،ليخلق من خالله رو ً
رشد كث ً
املرشقية وتتقاطع معها ،إذ يقول« :نحن نعتقد أ ّن هناك روحان ونظامان
فكريان يف تراثنا الثقايف :الروح السينوية والروح الرشدية ،وبكيفية
أعم :الفكر النظري يف املرشق والفكر النظري يف املغرب ،وأنّه داخل
االتصال الظاهري بينهام كان هناك انفصال نرفعه إىل درجة القطيعة
متس يف آن واحد :املنهج واملفاهيم
اإلبستمولوجية بني االثنني ،قطيعة ّ
واإلشكالية..
لقد كان املرشوع الفلسفي لدى ابن سينا يرمي إىل دمج بنية الفكر
الفلسفي اليوناين يف بنية الفكر الديني اإلسالمي باالستعانة مبا تبقّى من
بني ٍة فكري ٍة ثالث ٍة هي الفكر الديني الفلسفي الذي ساد مدرسة ح ّران ،ذلك
ما كان يهدف إليه ابن سينا [ ]...أما بالنسبة إىل ابن رشد فاألمر يختلف ،إ ّن
-1م .ن ،.ص .257-253
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أساسا عىل الفصل بني الفلسفة والدين حتى يتأىت
مرشوعه الفلسفي يقوم
ً
الحفاظ لكل منهام عىل هويته الخاصة»(.)1
جا برهان ًيا يختلف
إ ّن ابن رشد ـ عند الجابري ـ يريد أ ّن يدشّ ن منه ً
اختالفًا كليًّا عن منهج الفكر النظري يف املرشق( ،)2إ ّن املفاهيم األساسية
التي كانت سائد ًة آنذاك عىل الفكر الكالمي والفلسفي يف املرشق كانت
تتمحور حول الثنائيات :الحدوث والقدم ،املمكن والواجب ،العلم
اإللهي والعلم اإلنساين ،الكرثة والوحدة ،الظاهر والباطن و ...إذ حاول
املفكرون التوفيق بني هذه الثنائيات ،أي التوفيق بني العقل والنقل عند
املتكلمني ،ودمج الدين يف الفلسفة عند الفالسفة (الفارايب وابن سينا)،
والهدف من كل ذلك بناء بني ٍة جديد ٍة تُريض العقل والنقل م ًعا ،لكن جاء
ابن رشد وض ّمن هذه الثنائيات معاين بديل ًة أخرى تتوافق مع مبناه(.)3
فإذا كانت العقالنية اإلسالمية قد بلغت مرحل ًة عالي ًة من النمو والتطور
مع الفارايب ،خاص ًة مبحاولتها الدمج بني الدين والفلسفة ،فإنّها بلغت
فصل عقالن ًيا متقد ًما بني
ً
مرحل ًة أعىل مع ابن رشد بانكبابها عىل الفصل
الدين والفلسفة ،ذلك هو السياق التطوري نفسه الذي ستعرفه العقالنية يف
أوروبا بعد ابن رشد مبارش ًة(.)4
وحصيلة القول يف مرشوع ابن رشد الفلسفي هو:
-1م .ن ،.ص .271-270
-2م .ن ،.ص .272
-3م .ن ،.ص .295
-4م .ن ،.ص  277فام بعد.
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أسسها ابن رشد يف فلسفته
 .1القطيعة مع الروح السينوية التي ّ
مرفوض عند الطابع
املرشقية املبتنية عىل التصوف ،إذ التصوف
ٌ
العريب اإلسالمي ،ألنّه يراه واف ًدا إليه من الفرس وال ينسجم مع
دين اإلسالم القائم عىل البساطة والفطرة ،إ ّن الخطاب القرآين هو
خطاب عقلٍ وليس خطابًا غنوصيًا أو عرفانيًا أو إرشاقيًا ،وعليه ال
ب ّد من اتباع ابن رشد والقطيعة مع الرتاث السينوي والدخول معه
يف معرك ٍة حاسمة.
حظ عىل كالمه هذا أولً ما م ّر من التفصيل يف مدرسة ابن سينا
ويال َ
ومنهجه الفلسفي الذي ال عالقة له بالتصوف والعرفان ،وإن خاض فيهام
كمفكّر يسرب أغوار مختلف العلوم ،وثان ًيا أن كون التص ّوف مرفوضً ا يف
رسة وابن
الطابع العريب هو أول الكالم ،ففي متصوفة املغرب أمثال ابن م ّ
سبعني وابن عريب وابن الطفيل كفاي ٌة لر ّد دعوى الجابري.
 .2القطيعة مع الطريقة واملنهج يف التوفيق بني العقل والنقل،
فقاطع ابن رشد طريقة املتكلمني والفالسفة م ًعا ،وذلك أ ّن
املتكلمني حكّموا عقلهم التجريبي التجزيئي يف الدين وحكّموا
فهمهم الديني يف العقل ،والفالسفة حكّموا العلم يف الدين وقيّدوا
العلم بالفهم الديني عندهم ،فأخضعوا العلم ملستوى فهمهم ومل
يط ّوروا مستوى فهمهم مع العلم ،أما ابن رشد فإنه تج ّنب تأويل
يتغي ويتناقض ويلغي نفسه
الدين بالعلم وربطه به ،أل ّن العلم
ّ
باستمرار ،وتج ّنب تقييد العلم بالدين للسبب نفسه.
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 .3إ ّن ابن رشد سعى إىل إيجاد عالق ٍة جديد ٍة بني الدين
والفلسفة ،إذ دعا إىل فهم الدين داخل الدين وبواسطة معطياته،
وفهم الفلسفة داخل الفلسفة وبواسطة مقدماتها ومقاصدها ،وذلك
يف نظره هو الطريق إىل التجديد يف الدين والفلسفة(.)1
صحيح أ ّن مسألة التوفيق بني الفلسفة والدين كانت من
ونقول:
ٌ
هواجس ابن رشد ،لك ّنه ق ّدم طريق ًة يرتضيها هو ترجع باملآل إىل تغليب
جانب الدين عند التعارض الذي ال يقبل الجمع والتأويل ،عىل خالف
م ّدعى الجابري ،إذ حاول أن يجعل فلسفته علامني ًة دنيوية ،وهذا ما فهمه
أيضً ا دارسوا النص الرشدي.
فهذا عيل أومليل يرى أ ّن ابن ٍ
رشد مل يخرج عن الخطاب التقليدي
العام ،وأ ّن املوضوعات التي دار عليها الخطاب الرشدي مل تخرج عن
املوضوعات التقليدية للفالسفة واملتكلمني جمي ًعا ،ثم يستنتج أ ّن ابن
رشد مل يقطع عن أسالفه(.)2
أما جورج طرابييش فيقول« :بحكم التكوين الفقهي البن رشد فقد
نستطيع هنا أن نقول إنه يح ّول املامرسة الفلسفية إىل مامرس ٍة فقهية،
يؤصل ،وللعقل الفلسفي أن يتدخل
فللفيلسوف كالفقيه أن يف ّرع ال أن ّ
رش ٍع له،
رش ٍع بل كعقل م َّ
ولكن عىل منوال العقل الفقهي ،أي ال كعقل م ِّ
[ ]...فانتفاضة ابن رشد األرسطية تقبل الوصف بأنها إحيائي ٌة أو تطهريي ٌة
أو تصحيحية ،ولك ّنها ال متثّل بحا ٍل من األحوال خالفًا مل ّدعى ناقد العقل
-1م .ن ،.ص .56 - 55
-2يف الرتاث والتجاوز ،عيل أومليل ،ص .37 - 36
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ختام رائعٍ وبكل تأكيد لفلسفة
العريب قطيع ًة معرفي ًة [ ]...فالرشدية نشيد
ٍ
ح لفلسفة الحداثة»(.)1
العرص الوسيط [ ]...ولك ّنها ليست نشيد افتتا ٍ
جده ،إذ ينقل عنه
إ ّن الجابري يستشهد مبقطع من كالم ابن رشد ومي ّ
طريقة التعامل مع علوم األمم السابقة« :فقد يجب علينا إن ألفينا ملن تق ّدمنا
من األمم السالفة نظ ًرا يف املوجودات واعتبا ًرا لها بحسب ما اقتضته رشائط
الربهان ،أن ننظر يف الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه يف كتبهم ،فام كان منها
موافقًا للحق قبلناه منهم ورسرنا به وشكرناهم عليه ،وما كان منها غري موافقٍ
للحق نبّهنا عليه وحذّرنا منه وعذرناهم» ،ثم يعقّب الجابري عىل هذا املقطع
قائل« :بهذا اإلدراك الواعي لعاملية املعرفة وتاريخيتها ح ّدد ابن رشد طريقة
ً
التعامل مع علوم األوائل التي كانت تشكّل علوم العرص آنذاك»(.)2
أقول :إ ّن من طريف التناقضات التي وقع فيها الجابري هنا ،وما أكرثها،
أنّه نفى بعد صفحتني هذه الطريقة يف التعامل مع الرتاث ،مبعنى أخذ ما هو
صالح وترك ما هو غري صالح ـ الطريقة التي دعا إليها ابن رشد يف التعامل
مع علوم األوائل ـ ،ووصفها بأنّها خاطئ ٌة غري موضوعي ٍة وال تاريخية ،حيث
يقول« :إ ّن طرح مشكلة التعامل مع الرتاث عىل أساس ما يجب أخذه وما
طرح خاطئ غري موضوعي غري تاريخي
ينبغي تركه من هذا الرتاث ككلٌ ،
[ ]...أن نبحث يف ما ميكن أخذه من املعتزلة والشيعة والخوارج واألشاعرة
ثم الفالسفة ،فهذا عمل غري تاريخي»( .)3هذا ً
أول.
-1وحدة العقل العريب اإلسالمي ،جورج طرابييش ،ص .138
-2نحن والرتاث ،ص .57
-3م .ن ،.ص .53
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وثان ًيا :إ ّن ابن رشد قال «نأخذ ما وافق الحق» ومل يقل «ما وافق العرص
والعرصنة» ،إذ موافقة الحق أع ّم ،فرمبا آراء توافق الحق واملنطق والربهان
مل يتق ّبلها العرص النحرافه عن جادة الصواب ،مثلام أ ّن السوفسطائية مل
تتق ّبل الرباهني ،ومخالفة العرص هذه مل تكن طع ًنا يف الربهان بل طع ًنا
فيهم ،فلامذا يغالط الجابري ويحرف مسار الكالم ليجعل موافقة الحق
تساوي موافقة العرصنة والحداثة.
وثالثًا :إ ّن كالم ابن رشد هذا ينفي القطيعة التي ينادي بها الجابري
ليل نهار ،وال يُبقي لها أي قيم ٍة ،إذ أي قطيع ٍة هذه ونحن نأخذ من علوم
األقدمني وننهل منها؟!
راب ًعا :إ ّن هذه الروحية يف أخذ ما طابق الحق وترك ما خالفه ،مل يختص
بها ابن رشد لوحده ،بل هي ديدن العلامء وشيمتهم ،وهذا السيد املرتىض
علم الهدى (ت 436هـ) الشيعي الغنويص الهرميس ـ طبقًا ملوازين
الجابري ـ يقول يف نهاية بعض كتبه« :ونقسم بالله تعاىل عىل من تأ ّمله
أن ال يقلّدنا يف يشء من مذاهبه أو أدلّته ،ويحسن الظن بنا فيلقي النظر
تعويل عىل أنّا قد كفيناه ذلك وأرضاه مبا تكلّفناه من
ً
والتصفّح والتأ ُّمل
حا لألهواء
تعبه ونصبه ،بل ينظر يف كل يشء نظر املستفتح املبتديُ ،مطر ً
معادل فيام ينظر فيه
ً
املزينة للباطل بزينة الحق املشبهة للكذب بالصدق،
ويتصفّحه يف نفسه من أحواله ،غري مائلٍ إىل أن يكون بحق من أحدهام
دون صاحبه ،حتى يكون ميله إىل جهة وانحرافه إىل أخرى بعد العلم الذي
يثمره نظره وينتجه فكره»( ،)1وكذلك قال يف نهاية كتاب الشايف« :ونحن
-1الذخرية ،السيد املرتىض ،الخامتة.
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نقسم عىل من تصفّحه وتأ َّمله أن ال يقلّدنا يف يشء منه ،وأن ال يعتقد
يصح يف نفسه بالحجة وقامت عليه عنده األدلة»(.)1
إل ما
مم ذكرناه ّ
بيشء ّ
ّ

حصيلة البحث:
إ ّن الوصول إىل املدينة الفاضلة الجابرية كان يستدعي من الجابري
يف جديد ،ولكن مبا أ ّن القوى املحافظة
خطاب
استحداث
ٍ
فلسفي معر ٍ
ٍّ
وقاطبة املتدينني ال يستسيغون ترك الرتاث واستبداله بالرتاث الغريب،
حاول الجابري االستمداد من املوروث نفسه العريب اإلسالمي ،فبعد
الفحص والتنقيب وجد أ ّن الرتاث املغريب أقرب إىل مرشوعه وتلبية
التمسك به وتظهريه ،مستفي ًدا
متطلبات مدينته الفاضلة من غريه ،فعمد عىل
ّ
من بعض الفجوات واختالف اآلراء املوجودة بني كل مفكّر ،زائ ًدا التأويل
والتعسف يف فهم النصوص ،فأظهر فلسف ًة جديد ًة تتوافق مع متطلبات
ّ
العرص من جهة ،وتتقاطع مع الفلسفة املرشقية التي ال تخدم مرشوعه من
جه ٍة ثانية.
رص ويؤكد عىل أ ّن
ومن طريف تناقضات الجابري أنّه من جه ٍة ي ّ
الفلسفة املرشقية عملت عىل التوفيق بني الدين والفلسفة ،أما الفلسفة
املغربية تب ّنت الفصل وعدم التوفيق وإعطاء استقاللي ٍة لكل منهام ،ولكن
ٍ
بنصوص رشدي ٍة تنحو املنحى نفسه ،أي
من جه ٍة ثاني ٍة عندما يصطدم
منحى التوفيق بني الدين والفلسفة ،يحاول أن يدور ويراوغ يك يتخلّص
بتعسف وتأويل ،انظر ماذا يقول:
من هذه األزمة ّ
-1الشايف يف اإلمامة ،السيد املرتىض ،الخامتة.
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خصم له ،لقد كان
«إ ّن ابن رشد كان واعيًا كل الوعي بكون أرسطو
ً
واع ًيا بأ ّن املبادئ التي يستند إليها أرسطو يف البحث عن الحقيقة مل
تام مع املبادئ التي يرتكز إليها الدين اإلسالمي
تكن كلها عىل وفاقٍ ٍ
الذي يعتنقه ابن رشد [ ]...إ ّن رغبة فيلسوف قرطبة يف احرتام املنظومة
تأويل خفيفًا ذكيًا،
ً
األرسطية جعله يضطر إىل تأويل بعض آراء أرسطو
وذلك حتى ال يش ّوهها من جهة ،وحتى ال يرتكها تحمل تناقضً ا ظاه ًرا
حا مع العقيدة اإلسالمية ،ومن هنا اكتست عملية رشح أرسطو لدى
رصي ً
ابن رشد مظه ًرا جدي ًدا :التقليل إىل الح ّد األقىص من الخالف والتباين بني
وجهة نظر أرسطو والوحي اإلسالمي ،وعندما يتّضح له أ ّن عملية التقريب
بني الجانبني مستحيلة ،يجتهد يف طلب العذر ألرسطو مب ّي ًنا أ ّن املقدمات
التي اعتمد عليها هذا الفيلسوف تلزم عنها تلك النتائج البعيدة عن املنظور
اإلسالمي ،وبالتايل فإ ّن هذه النتائج ليست صحيح ًة صح ًة مطلقة ،وإمنا
هي صادق ٌة فقط داخل املنظومة األرسطية»(.)1
أسسه الجابري من ذي قبل من أ ّن الفلسفة
ري ينسف كل ما ّ
كال ٌم خط ٌ
صح املدعى للزم
املغربية تعتمد عىل الفصل بني الدين والفلسفة ،إذ لو ّ
عىل ابن رشد والروح الرشدية التي تعتمد العلم والعقل والربهان من دون
تدخّل الدين أن تقتفي أثر أرسطو ،ال أن تحاول تفسري أرسطو مبا يتوافق
مع العقيدة اإلسالمية ،وهل يا ترى كان عمل ابن سينا غري هذا؟! أمل يكن
عمل ابن رشد توظيفًا أيديولوج ًيا ألرسطو مثلام صنع ابن سينا ،مع قطع
النظر عن مدى التوظيف سع ًة وضيقًا؟!
-1نحن والرتاث ،ص .301
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توصل إليها أرسطو
ث ّم بعد أن يعرتف الجابري بأ ّن تلك النتائج التي ّ
ليست صحيح ًة صح ًة مطلقة ،فلامذا يستشكل عىل من تركها واستبدلها
مبا يتوافق مع الدين ،األمر الذي صنعه ابن رشد نفسه؟!
ربا إياها مدرس ًة علمي ًة منطقي ًة
وملاذا يب ّ
جل الجابري مبدرسة أرسطو ،معت ً
عقلي ًة بحتة ،ويعترب أ ّن املدرسة املغربية رجعت إليها مبارش ًة وأخذت منها
وتركت رشوح الفارايب وابن سينا عليها ،طاملا أ ّن املنهجية يف التعامل
مع أرسطو أصبحت واحد ًة بني املرشق واملغرب ،وهي األخذ مبا يتوافق
مع الدين والعقيدة اإلسالمية وترك ما ال يتوافق ،أو محاولة تأويله وتحويره
وإضفاء معاين إسالمية عليه؟!
وعليه فقد انهارت القطيعة التي حاول الجابري تأسيسها بني املغرب
واملرشق ومحاولة توظيفها لصالح مرشوعه.
والخالصة أ ّن الجابري من دعاة الحداثة ومن املنظرين لها بكل معانيها
الليربالية والعلامنية وما تستتبع من إقصاء دور الدين إىل الفضاء الخاص،
لكنه لبعض املالحظات اتّقى الترصيح بذلك وحاول أن يوظّف ما يخدمه
يف الرتاث اإلسالمي ويح ّوره لصالح مرشوعه يك يسلم من نقد الناقدين
ورمبا تكفريهم من جهة ،ويحافظ عىل صالته الحميمة مع بعض دول
الخليج املتش ّددة ،ووفا ًء منه بحبه العميق البن تيمية من جه ٍة ثانية ،فرناه
يرسم معامل مدينته الفاضلة عىل أنقاض املدرسة املغربية ليوظّف منهجها
ـ بحد زعمه ـ يف فهم الدين داخل الدين وبواسطة معطياته ،وفهم الفلسفة
داخل الفلسفة وبواسطة مقدماتها ومقاصدها ،للوصول إىل التجديد يف
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الدين والفلسفة م ًعا ،ليقول« :فلنتعامل مع تراثنا عىل أساس فهمه من
داخله ،ومع الفكر العاملي املعارص عىل األساس نفسه أيضً ا»(.)1
ث ّم إ ّن الجابري ينتقد أمثال عبد الله العروي وزيك نجيب محمود
وغريهام من دعاة استيعاب الليربالية الغربية يف الوطن العريب واإلسالمي،
ويقول إنّها طريق ٌة خاطئة« :وذلك ألنّه عندما يُطلب من العرب أن
يستوعبوا الليربالية األوروبية فإ ّن ذلك يعني أ ّن عليهم أن يستعيدوا عىل
صعيد وعيهم تراث ًا أجنب ًيا عنهم مبواضيعه وإشكالياته ولغته ،وبالتايل ال
يشكّل جز ًءا من تاريخهم [ ]...إ ّن الطرح الصحيح لهذه اإلشكالية يجب
أن يكون يف نظرنا عىل الشكل التايل :كيف ميكن للفكر العريب املعارص
أن يستعيد ويستوعب الجوانب العقالنية والليربالية يف تراثه ويوظّفها
جدي ًدا يف االتجاه نفسه الذي ُوظِّفت فيه أول مرة ،اتجاه محاربة اإلقطاعية
والغنوصيّة والتواكلية ،وتشييد مدينة العقل والعدل ،مدينة العرب املحررة،
الدميقراطية واالشرتاكية؟!»(.)2
ويقول أيضً ا« :إ ّن التجديد الثقايف ال يتم باألخذ من هنا وهناك مثلام
تؤخذ البضاعة التجارية ،وإنّ ا يتم من الداخل بتحريك عوامل التط ّور
والتجديد فيه»(.)3
إ ّن سبب نجاح أوروبا وتق ّدمها عند الجابري يعود إىل ثالثة عوامل
يوحي الجابري بلزوم اقتفائها والجري نحوها -1 :نضال الكنيسة ضد
-1م .ن ،.ص .56
-2م .ن ،.ص .59 - 58
-3املرشوع النهضوي العريب ،ص .137
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الغنوص (العقل املستقيل) طيلة أربعة قرونٍ من ظهور املسيحية ،من
مم جعل العقل
خالل توظيف املعقول العقيل اليوناين سيام املنطقّ ،
رضا يف الفكر املسيحي -2 ،فصل الدين عن السياسة،
الكوين يبقى حا ً
 -3الفلسفة الرشدية التي ع ّرفت أوروبا عىل أرسطو الحقيقي ،ون ّبهت
أوروبا عىل نظرية ابن رشد يف الفصل بني الدين والفلسفة وانتصار العقل
واستقالل العلم(.)1
فلنسجل للجابري يف مدينته الفاضلة امل ْعلَم األول ،وهو استخدام
وتوظيف عنارص العقالنية والليربالية التي معناها إقصاء الدين إىل أبعد
الحدود من الفضاء العام ،وفسح املجال للدميقراطية واالشرتاكية ،مع
إحداث قطيع ٍة تام ٍة مع الفلسفة املرشقية الدينية.

-1تكوين العقل العريب ،ص .349 - 348

المبحث الثاني:
القطيعة الفقهية:

إ ّن الفقه اإلسالمي يع ّد حجر عرث ٍة أمام الحداثويني يف رسم مدينتهم
الفاضلة ـ ومنهم الجابري ـ إذ إ ّن بعض األحكام الفقهية ال تتوافق مع روح
العرص بحسب زعمهم ،وال يستسيغها الفكر الغريب والحداثوي ،فاألحكام
الفقهية سيام يف مجال املعامالت والحدود والديات عقب ٌة كؤو ٌد أمام
تحقّق أمنيات الحداثة من جهة ،و َم ْعل ٌم بار ٌز لتحقق املدينة اإلسالم ّية عند
األصوليني والتقليديني من جه ٍة ثانية ،وهي املدار األبرز يف الحكم عىل
هذا أو ذاك باالرتداد والخروج من امللّة.
فعليه يلزم عىل الجابري ،وهو يف طريق رسم معامل مدينته الفاضلة،
الخروج بنتيج ٍة مرضي ٍة لكال الطرفني ،توصله يف الوقت نفسه إىل تجاوز
هذه العقبة ومتييعها من دون خسائر مالي ٍة وبرشية ،لذا يخطو الخطوات
التالية إلحداث قطيع ٍة فقهية:
 .1تفكيك البنى :وهو يعني اعتامد املنهج التحلييل ،إذ ينطلق
ٍ
مركبات يتم فرزها وعزل
من النظر إىل موضوعاته ال بوصفها مج ّرد
العنارص التي يتألف منها ،بل بوصفها ب ًنى ،فتحليل البنية معناه
كشف الغطاء عن العالقات القامئة بني عنارصها بوصفها منظوم ًة
من العالقات الثابتة ،فتحليل البنية معناه القضاء عليها بتحويل
ثوابتها إىل تحوالت ليس غري ،وبالتايل التح ّرر من سلطتها وفتح
املجال ملامرسة سلطتها عليها ،وهذا التحليل هو ما يسمى
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بالتفكيك عند الجابري ،تفكيك العالقات الثابتة يف بنية ما بهدف
تحويلها إىل ال بنية ،إىل مجرد تحوالت ،وهذا يندرج تحته تحويل
متغي ،واملطلق إىل نسبي ،والال تاريخي إىل تاريخي،
الثابت إىل
ّ
والال زماين إىل زمني(.)1
وهذا كام ترى كرس الثوابت والقول بالنسبية وخطوة نحو النظرة
التاريخانية التي ت ُفقد النص استمراريته وتلغي حيويته ،والجابري رصيح
يف توضيح م ّدعاه املستقى من مدرسة الغرب.
 .2التالعب بأصول الفقه :يرى الجابري أ ّن القواعد األصولية
نص عليها الشارع ،بل إنّها من وضع األصوليني ،إنّها
مم ّ
ليست ّ
قواعد للتفكري وقواعد منهجية ،وال يشء مينع من اعتامد قواعد
منهجية أخرى إذا كان من شأنها أ ّن تحقّق الحكمة من الترشيع يف
معي بطريق ٍة أفضل(.)2
زمنٍ ّ ٍ
ينص الشارع عىل أسامء
حظ عليه أ ّن القواعد األصولية وإن مل ّ
ويال َ
بعضها بالخصوص ،لك ّنها مستقاة من النصوص الدينية الثابتة ،ناهيك عن
منصوص عليه ،من قبيل قاعدة الطهارة واإلباحة وما شاكل،
أ ّن بعضها
ٌ
إذ وردت اإلشارة إليها يف السنة املط ّهرة املروية عىل لسان أهل البيت
نغيها
(عليهم السالم) ،فهي ليست أصولً وقواعد عرفي ًة زمكاني ًة حتى ّ
كيفام شئنا.
-1الرتاث والحداثة ،ص .48 - 47
-2وجهة نظر ،ص .62
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 .3التالعب باالجتهاد :يع ّرف الجابري االجتهاد بأنّه جهد
فكري ،والجهد الفكري املطلوب بذله يختلف باختالف املشاكل
التي يراد حلّها ،ومبا أ ّن مشاكل عرصنا تختلف نوع ًيا عن مشاكل
املايض ،فمن الرضوري أن يكون الجهد الفكري املطلوب يف
املجتهد اليوم مختلفًا اختالفًا نوعيًا عن الجهد الذي كان مطلوبًا
من مجتهدي أمس(.)1
ولتجديد االجتهاد يدعو الجابري إىل فتح باب العقل الذي تقع عليه
ٍ
جديد للعقل العريب اإلسالمي يك
ح
مهمة االجتهاد« :ال ب ّد إذن من انفتا ٍ
يستطيع مواجهة االنفتاح الحضاري الذي حصل ،وانفتاح العقل يبدأ
باالنفتاح عىل الحياة ،عىل املعطيات الجديدة التي تحملها معها والقوانني
التي تحكم تطو ّرها ،لقد كان االجتهاد يف املايض تكفي فيه املعرفة بعلوم
ٍ
العربية من لغ ٍة ونح ٍو وبالغة ،وعلوم الدين من تفسريٍ
وحديث وفقه ،أما
اليوم فاألمر يختلف ،إ ّن التغيري الهائل الذي حصل مع الحضارة الصناعية
والذي يحصل اليوم مع عرص الثورة العلمية مثلام يف علوم االقتصاد
واالجتامع ،يجعل االنفتاح عىل هذه العلوم وبكيفي ٍة خاص ٍة عىل أسسها
املعرفية ونتائجها عىل املستوى اإلنساين رضور ًة من رضورات الحصول
عىل الكفاءة التي متكّن من االجتهاد ،وبهذا االنفتاح عىل فكر العرص وبه
وحده يكون االجتهاد مواك ًبا للحياة وتطورها»(.)2
ٍ
تقليد واجتهاد تجديد ،فاألول
يقسم الجابري االجتهاد إىل اجتهاد
وإذ ّ
-1م .ن ،.ص .53
-2م .ن ،.ص .56
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هو الذي يعتمد عىل القواعد األصولية التي ترجع إىل عرص التدوين،
ٍ
سائد يف عرصهم وعن
يف
والفقهاء قد وضعوا تلك القواعد عن ٍ
نظام معر ٍ
ٍ
حاجات ومصالح كانت مفروض ًة يف عرصهم ،أما اجتهاد التجديد فإنّه
يبني القواعد عىل ظروف العرص الحارض ،والعمل من اجل االرتفاع بفكرة
املصالح اىل مستوى املصلحة العامة الحقيقية كام تتح ّدد من منظور
الخلقية اإلسالمية.
انه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد يف اطار القواعد
االصولية القدمية اجتهاد تقليد وليس اجتهاد تجديد حتى ولو اىت بفتاوى
جديدة(.)1
أقول :إن تقسيم االجتهاد إىل تقليدي وتجديدي نشأ من املباين
التاريخانية والتفكيكية والنظرة الدنيوية التي يتبناها الجابري لكرس الثوابت
واإلتيان برشيع ٍة جديد ٍة يقبلها العقل العريف الدنيوي العلامين.
وهناك خلط عند الجابري بني اجتهاد واجتهاد ،فاالجتهاد األول
الذي معناه بذل الجهد الستنباط الحكم الرشعي من أدلته الثابتة ،فإنّه ال
يختلف باختالف األزمان واألماكن ،فوجوب كذا أو حرمة كذا أمو ٌر ثابت ٌة
كأحكام ثابت ٍة أبدية ،نعم ميكن فتح
يبذل املجتهد جهده للوصول إليها
ٍ
باب االجتهاد يف تشخيص املصاديق سع ًة وضيقًا ال يف أصل الوجوب
فضل عن وجود قواعد عامة وكلية يستنبط منها الفقيه األحكام
ً
والحرمة،
يف املسائل املستحدثة.
-1م .ن ،.ص .64
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أما االجتهاد الثاين فهو يدخل يف دائرة العقل العميل وما يحتاجه
اإلنسان لتمشية أمور معاشه وطريقة سريه وسلوكه ووضع القوانني الجزئية
ويتغي
بتغي الزمان واملكان ألنه اعتبا ٌر يتبع العرف
ّ
يتغي ّ
االعتبارية ،فإنّه ّ
بتغيه ،فهو مواضعة بني بني البرش ،ومؤيّ ٌد من قبل الرشع طاملا مل يتع ّد
ّ
الخطوط العامة التي يرسمها الشارع.
فطريقة املأكل وامللبس واملسكن وغريها من األمور الجزئية يجتهد
فيها العقل مبا يتناسب مع عرصه ومع جودة تلبية حوائج الفرد واملجتمع.
ليستغل عدم الثبات
ّ
حكم عا ًما
لكن الجابري خلط بني االثنني وأصدر
ً
يف الثاين ويسحبه عىل األول ليتمكن من تغيري الرشيعة.
وخالصة القول إ ّن النظرة اإلسالمية األصيلة والنظرة العلامنية الحداثوية
رشع
ال يتحدان ،إذ إن األوىل تجعل املحور هو الله تعاىل وهو املق ِّنن وامل ِّ
مع إعطاء حري ٍة للبرش يف سن القوانني املدنية والعرفية ،أما الثانية فتجعل
اإلنسان هو املحور وبطبيعة الحال سيكون هو ورغباته الخاصة واملطلقة
مدار التقنني والترشيع ،واالجتهاد التجديدي الذي يدعو إليه الجابري إنّ ا
هو من نتائج النظرة الثانية.
 .4التك ّيف مع املستجدات :يدعو الجابري إىل التك ّيف مع
املستجدات ،سواء تلك التي يساهم اإلنسان يف إنتاجها أو تلك
التي تظهر من غري أن يقصدها ،والتك ّيف يعني مالمئة الذات ـ
فردي ًة كانت أو جامعي ًة ـ مع الوقائع الجديدة ،ولكن ال من أجل
الخضوع لها واالستسالم أمامها ،بل من أجل استعادة القدرة عىل
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السيطرة عليها نو ًعا من السيطرة ،مثلام يرى أ ّن الدعوة إىل تحقيق
األصالة واملعارصة م ًعا مل يكن لها جدوى ومل تتحقق ما دامت مل
تقرتن بالدعوة إىل التك ّيف الواعي مع املستجدات قصد السيطرة
عليها وتأصيل األصول عىل ضوئها(.)1
 .5مقاصد الرشيعة واملصالح العامة وإعطاء األولوية للمعنى
دون اللفظ :انطالقًا من مبدأ التفكيك والتك ّيف وفتح باب االجتهاد،
يلتجئ الجابري إىل مسألة مقاصد الرشيعة ليوظّفها توظيفًا مح ّرفًا
لصالح مرشوعه ورسم معامل مدينته الفاضلة ،ليقول« :لقد تنبّه
الشاطبي يف األندلس ،ودعا إىل فتح باب االجتهاد من جديد ،وإ ّن
هذا االنفتاح يتطلّب تأصيل األصول ،وذلك باالعتامد عىل كليات
الرشيعة ومقاصدها بدل االقتصار عىل تف ّهم معنى النص واستنباط
نص فيه»(.)2
األحكام منه أو قياس حادث ٍة عىل حادثة فيام ال ّ
وفيام مي ّيز بني االجتهادين :القديم والجديد ،يرى الجابري أ ّن الفقهاء
رشعون
أعطوا األولوية للّفظ عىل املعنى يف مقام االستنباط ،فأخذوا ي ّ
انطالقًا من تعقّب طرق داللة األلفاظ عىل املعاين ،وأهملوا مقاصد
الرشيعة [أي املعنى والروح] ،فأصبحت مقاصد اللغة هي املتحكّمة،
فعوضً ا عن بناء الترشيع عىل قواعد كلي ٍة تستخلص األحكام الرشعية
فبدل
ً
الجزئية ،وتعتمد توخّي املصلحة العامة التي تتط ّور بتط ّور العصور،
من هذا السلوك العقيل ربطوا الترشيع بقيود العالقة بني اللفظ واملعنى،
-1وجهة نظر ،ص .66 - 65
-2وجهة نظر ،ص .55
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مم أ ّدى
فكان نتيجة هذا تقوقع الترشيع ضمن حدو ٍد معيّن ٍة ال يتع ّداهاّ ،
إىل إغالق باب االجتهاد ،ألن املواضعة اللغوية محدود ٌة ومغلقة ،بينام لو
تؤسسها املصلحة
اعتمدوا يف الترشيع عىل مقاصد الرشيعة وهي مقاصد ّ
العامة واملثل العليا ملا انغلق باب االجتهاد(.)1
إذًا ،يقيّد الجابري مقاصد الرشيعة باملصلحة العامة وأ ّن النصوص
الرشعية إنّ ا تهدف إىل رعاية املصلحة العامة ،حتى أنّه قال بعض أتباع
رشعي مع
نص
الشاطبي ـ ويلوح من الجابري تأييده ـ إنّه إذا تعارض ٌّ
ٌّ
أصل من أجل
املصلحة العامة ُعمل باملصلحة العامة أل ّن النص إنّ ا جاء ً
رعايتها(.)2
تؤسس جميع األحكام
فاملصلحة العامة عند الجابري هي علّ ٌة أوىل ّ
الرشعية ويلزم رعايتها يف كل زمان ومكان ،أما تعيني املصلحة يف كل
سهل طاملا يتعلق مبيدان األمور البرشية(.)3
نازلة وكل حكم فإنّه أم ٌر ٌ
والجابري يف حني دعوته إىل مقاصد الرشيعة والتأسيس والتنظري لها
للتخلّص من مقاصد اللغة التي ال تنفعه يف مرشوعه ،فإنّه يف الوقت نفسه
رضب من
إل جزئيًا ،أي إنّها
يرى أ ّن مقاصد الرشيعة أيضً ا ال تلبّي طموحه ّ
ٌ
االستنباط الفقهي القديم ،أما االجتهاد الحدايث فال ميكن استنباطه من
ٍ
تعسفي ٍة ليستنبط من
مقاصد الرشيعة أيضً ا ،فلذا كعادته يقوم
مبحاوالت ّ
«مصالح العباد» ما يحلو له ،لذا يضيف عىل الرضوريات التي وضعتها
-1بنية العقل العريب ،ص .105
-2وجهة نظر ،ص .55
-3م .ن ،.ص .59
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املقاصد وهي :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال ،يضيف عليها
يف الساحة الفردية :الحق يف حرية التعبري وحرية االنتامء السيايس ،الحق
يف انتخاب الحاكمني وتغيريهم ،الحق يف الشغل والخبز واملسكن
وامللبس ،الحق يف التعليم والعالج ،وكذلك الحاجة إىل توفري الصحة
وتنشيط اإلبداع الفكري ،ويف املجال الجمعي يضيف مسألة الوحدة
القومية العربية ،تحرير فلسطني ،التنمية والتق ّدم عىل ضوء الدميقراطية،
وهكذا.
ثم يعقب ً
قائل« :وهكذا فعندما ننجح يف جعل رضوريات عرصنا
ّ
جز ًءا من مقاصد رشيعتنا ،فإنّنا سنكون قد عملنا ليس فقط عىل فتح باب
االجتهاد يف وقائع عرصنا املتج ّددة املتط ّورة ،بل سنكون أيضً ا قد بدأنا
العمل يف تأصيل أصول رشيعتنا نفسها بصور ٍة تضمن لها االستجابة الح ّية
لكل ما يحصل من تغيري أو يطرأ من جديد»(.)1
فهل يا ترى يبقى بعد هذا للدين أث ٌر سيام يف جانب املعامالت ،إ ّن
الله تعاىل أرسل الدين لهداية البرش بينام مدينة الجابري الفاضلة تجعل
رص
البرش هاديًا للدين ،وتفرض أن تكون رغباته وميوله وأهواؤه يف كل ع ٍ
جهه ،إنّها هندس ٌة عكسي ٌة بامتياز ،وكرام ٌة من
تسي الدين وتو ّ
هي التي ِّ
كرامات العرص الحديث أتحفنا بها الجابري من خالل مدينته الفاضلة،
حق الدولة األموية
وقد تحقّقت مقولة أمري املؤمنني (عليه السالم) يف ّ
إل اسمه ،فإنّها
يبق منه ّ
األوىل من «لبس اإلسالم لبس الفرو مقلوبًا» ومل َ
تصدق حقًا يف الدولة األموية الثالثة ـ مدينة الجابري الفاضلة ـ أيضً ا.
-1وجهة نظر ،ص .68 - 67
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أضف إىل ذلك أ ّن الجابري وسائر من تب ّنى الخطاب الحداثوي حاول
توظيف نظرية املقاصد توظيفًا أيديولوج ًيا لتأسيس مقاصد جديدة تختلف
عن نظريتها يف البنى واملحتوى ،من دون أن يكون بينهام تشابه سوى يف
االسم.
إنّهم بنوا نظريتهم املقاصدية عىل التاريخانية وإفقاد الوحي استمراريته
لكل األزمان واألماكن ،كذلك أفرغوا مسألة املصالح عن معناها املراد
الذي يعني املصالح واملفاسد الواقعية املستنبطة من العقل املحض
أو النص القطعي ،وجعلوها مصالح تابع ًة للعرف العام والفهم البرشي
بتغي الظروف ـ مثلام رأينا يف ترصيح الجابري ـ ،فهذه النظرة ال
املتغي ّ
ّ
تنتج مقاصد الرشيعة بل تنتج مقاصد األهواء.
الجابري نظريتَه املقاصدية
إ ّن الشاطبي نفسه ،والذي يحاول أن يوظف
ُ
رصح مبلء فمه أ ّن النص مق ّد ٌم عىل العقل ،فإنّه
بشكل ملت ٍو ومقلوب ،ي ّ
يقول يف مق ّدمة كتابه املوافقات« :إ ّن الناس كانوا قبل البعثة يتخ ّبطون
خبط عشواء ويجرون ملعرفة مصالحهم مجرى عقولهم عىل غري سواء،
إىل أن بعث الله األنبياء ليب ّينوا للناس طريق الحق»(.)1
ث ّم بعد هذا عندما يع ّرج عىل دور األدلة العقلية يف علم املقاصد يقول:
«األدلة العقلية إذا استُعملت يف هذا العلم ،فإنّ ا تُستعمل مركّب ًة عىل األدلة
السمعية أو معين ًة يف طريقها ،أو محقّق ًة ملناطها أو ما أشبه ذلك ،ال مستقلّ ًة
بالداللة ،ألن النظر فيها نظ ٌر يف أمر رشعي والعقل ليس بشارع»(.)2
-1املوافقات للشاطبي ،ص .7
-2م .ن ،.ص  ،15املقدمة الثالثة.
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ومثلام يقول أيضً ا يف املقدمة العارشة« :إذا تعاضد النقل والعقل عىل
املسائل الرشعية ،فعىل رشط أن يتق ّدم النقل فيكون متبو ًعا ويتأخّر العقل
فيكون تاب ًعا» ،ثم يستدل عىل ذلك بأدلة ع ّدة منها« :أنّه لو كان كذلك لجاز
إبطال الرشيعة بالعقل وهذا محال باطل»( ،)1وهذا بعينه ما يصنعه أرباب
توصلوا
الخطاب الحدايث ،وسرنى ذلك عند ذكر بعض املصاديق التي ّ
إليها لتغيري الرشيعة من خالل نظرتهم املقاصدية الحداثية.
وهناك نص آخر عند الشاطبي يكفي للرد عىل مزاعم الحداثيني إذ
يقول« :املصالح املجتلبة رش ًعا واملفاسد املستدفعة إنّ ا ت ُعترب من حيث
تقام الحياة الدنيا للحياة األخرى ،ال من حيث أهواء النفوس يف جلب
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية»(.)2
فالنظرة الشاطبية للمقاصد تقوم عىل أساس رعاية مصالح العباد
الحقيقية للوصول إىل السعادة األخروية ،أما النظرية الجابرية للمقاصد
رصا ،املبتنية عىل األهواء
فتقوم عىل أساس مصالح العباد الدنيوية ح ً
واألميال من خالل إلغاء استمرارية الرشيعة بكونها تجلب خري الدنيا
واآلخرة ،واستبدالها بالقوانني العرفية والوضعية التي متليها حوائج الناس
املتغرية.
فعند الشاطبي أ ّن مصلحة حفظ الدين تفوق جميع املصالح العقلية
رصح بأ ّن األمر إذا توقّف ودار بني إحياء النفوس وإماتة
والعرفية ،حتى أنّه ي ّ
-1م .ن ،.ص .45
-2م .ن ،.ص  ،219املسألة الثامنة من كتاب املقاصد.
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الدين فإ ّن إحياء الدين أوىل عنده وإن أدى إىل إماتة النفوس( ،)1ولكن
عند الجابري إذا دار األمر بني مخالفة أهواء الناس وأميالهم العرفية وبني
توصلوا إليه من آراء وعقائد
إماتة الدين ،فإ ّن الحفاظ عىل أهواء الناس وما ّ
وضع ّي ٍة أوىل وإن أدى ذلك إىل إماتة الدين.
وقد غفل هؤالء عن أ ّن رشائع جميع األنبياء جاءت مبا يتخالف مع
عرف زمانهم ،وما عليه عقول الناس من عادات وتقاليد وطقوس وقوانني،
وبذلوا مهجهم لتثبيت ذلك من دون أن يرتاجعوا ولو قيد أمنلة ،ولو كان
األمر كام تو ّهمه أصحاب الخطاب الحداثوي ،لرأيناه وشاهدناه عند
أصحاب الرسالة الساموية ،أو عىل األقل لورد ترصيح منهم ـ ال سيام
ٍ
لظروف
صاحب الرسالة الخامتة ـ بأ ّن هذه األحكام والرشائع ولدت
خاص ٍة ومل تكن لالستمرار.
رصح بذلك وقد
ويوجد شخص آخر من مدرسة املغرب اإلسالمي ي ّ
أغفله الجابري رمبا عن عمد ،فهذا محمد الطاهر بن عاشور يقول« :معلو ٌم
بالرضورة من الدين أ ّن رشيعة اإلسالم جاءت رشيع ًة عام ًة داعي ًة جميع
البرش إىل اتباعها ،ألنها ملا كانت خامتة الرشائع استلزم ذلك عمومها ـ ال
محالة ـ سائر أقطار املعمورة ويف سائر أزمنة هذا العامل ،واألدلة عىل ذلك
كثري ٌة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة»(.)2
فالشاطبي وغريه من أصحاب املدرسة املقاصدية يدخلون يف حلقة
البيان بامتياز ،ومل يحدثوا أي قطيع ٍة مع ما كان قبلهم ،وهذه النظرية
-1م .ن ،.ص .219
-2مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور ،ص .151
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إل باالستمرارية مع الفكر األصويل البياين ال القطيعة،
ال تقبل القراءة ّ
والشاطبي مجته ٌد غري أ ّن اجتهاده غري قابلٍ للفهم خارج إطار الرتاكم
املعريف لعرصه(.)1
ٍ
جديد مهام يكن جذريًا يف ج ّدته ،بل
إ ّن القطيعة ال تقوم عىل إضافة
عىل إحداث انقالب من طبيعة كوبرنيكية يف األنساق املعرفية واألطر
املرجعية للعقل العارف ويف آليات انتاج املعرفة بالذات ،فام كان
الشاطبي أن يلعب دور كوبرنيكوس يف الفضاء العقيل العريب اإلسالمي،
ري لهندسة
فهو قد أضاف إىل عامرة هذا العقل طابقًا ،فهو كاملعامر أس ٌ
العقل العريب اإلسالمي(.)2
 .6تطبيقات ومصاديق :تطبيقًا للفقه الجديد واالجتهاد الجديد
وباالعتامد عىل مقاصد الرشيعة واملصلحة العامة العرصية
الجديدة ،يشري الجابري إىل مصداقَني يرغب تطبيقهام يف مدينته
الفاضلة الجديدة والعرصية ،نوجزهام فيام ييل:
أ .مسألة توريث املرأة أقل من الرجل :يرى الجابري ا ّن هذا
الحكم جاء مبا يتوافق ومعهود العرب آنذاك يف العرص الجاهيل
إذ كان النظام قبل ًيا ،وكانت القبيلة ال تريد خروج ثرواتها إىل قبيلة
أخرى سيام يف حالة التزاوج بني القبائل ،أل ّن األصل السائد آنذاك
كان أ ّن القبيلة هي التي متلك دون الفرد ،فلذا كان املجتمع
الجاهيل ال يعطي للبنت من األرث حق الولد نفسه الذي سيبقى
-1وحدة العقل العريب اإلسالمي ،جورج طرابييش ،ص .386
-2م .ن ،.ص .406
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حل وسطًا يتناسب
انتامؤه للقبيلة دامئًا ،فلام جاء اإلسالم أعطى ًّ
مع املرحلة الجديدة ،إذ أعطى لألنثى الثلث مع إيجاب نفقتها
عىل زوجها ،إذًا هذا الحكم يجد تربيره ومصداقيته يف املجتمع
اإلسالمي الناشئ ،مبعنى عدم تالمئه يف مجتمعنا اليوم(.)1

حة هذه الدعوى ،فانّها تكون معترب ًة
حظ عليه أنّنا لو افرتضنا ص ّ
ويال َ
فيام لو كان سهم الرجل ضعف سهم املرأة دامئًا ،والحال أ ّن األمر ليس
هكذا ،بل توجد حاالت يف الفقه يكون فيها سهم املرأة أكرث من سهم
الرجل ،وهذا يكفي لرد مزاعم الجابري.
ب .الشاهد الثاين يف مسألة قطع يد السارق:

يذكر الجابري هذا النموذج عىل سبيل املثال وإلّ فكالمه
عا ٌّم يشمل جميع الحدود ،لذا مي ّهد مبقدمتني:
األوىل :مسألة لزوم لفت النظر إىل القواعد واملبادئ
اإلسالمية األخرى من قبيل «كاد الفقر أن يكون كف ًرا»،
و»الناس كأسنان املشط» ،وأ ّن تطبيق هذه املبادئ يسبق
تطبيق بعض الحدود الرشعية سيام ح ّد الرسقة.

الثانية :التمسك بقاعدة «ادرؤوا الحدود بالشبهات» لتشمل
شبهات عرصنا الكثرية واملتفرعة بسبب تعقّد الحياة املعارصة،
ٍ
حينئذ
وكذلك الشبهات الراجعة إىل السياسة إذ إ ّن الحدود
سيلتبس أمر تنفيذها باألغراض والدوافع السياسية(.)2
-1الرتاث والحداثة ،ص .55 - 54
-2وجهة نظر ،ص .72 - 68

المبحث الثاني :القطيعة الفقهية

109

التمسك بالبحث عن أسباب النزول إلضفاء املعقولية عىل
وكذلك
ّ
الحكم الرشعي ،وأسباب النزول عند الجابري هي الوضعية االجتامعية
التي اقتضت نو ًعا ما من املصلحة وطريق ًة مع ّين ًة يف مراعاتها ،لذا يقول
ٌ
ومعقول داخل تلك الوضعية،
رب ٌر
بأنّنا سنجد أ ّن قطع يد السارق تدبري م ّ
ومفهوم هذا الكالم أنّه غري معقول يف زماننا الحارض( ،)1وال ب ّد من استبداله
مثل(.)2
بالسجن ً
وهذا الرأي يبتني عىل النظرة التاريخية للوحي والرشيعة ونفي
االستمرارية ،وهو يخالف رصيح القرآن والس ّنة مثلام م ّر يف كالم ابن
عاشور.
جل ثان ًيا للجابري يف مدينته الفاضلة َم ْعلَم مقاصد الرشيعة،
فلنس ّ
وتحكيم املصلحة يف مسألة تطبيق الرشيعة واملصلحة هذه تؤخذ من
كل مكان ،أي املصلحة
خالل متطلبات العرص والظرف السائد يف ّ
العرفية ،وهذه املصلحة العرفية هي التي تح ّدد صالحيات الرشيعة ومدى
لزوم تغيريها أو قل متييعها لتتوافق مع العرف والعقالنية.

-1م .ن ،.ص .60
-2م .ن ،.ص .72

المبحث الثالث:
القطيعة السياسية:

متهي ًدا للدخول يف معالجات العقل السيايس العريب ،مي ّهد الجابري
ببعض املقدمات التأسيسية ،فيرشح مرشوعه ككل بأنّه يتب ّنى عقلنة فهمنا
لإلسالم دي ًنا ودنيا ،وبخصوص كتابه «العقل السيايس العريب» فإنّه يحاول
أن يعقلن فهمنا لإلسالم كمسري ٍة حضاري ٍة كدول ٍة وسياسة(.)1
والعقل السيايس عند الجابري يرتبط رضور ًة بالنظام أو النظم املعرفية
التي تحكم عملية التفكري يف هذه الحضارة ،العقل السيايس ليس بيانيًا
ِ
مقوالت وآليات
فقط وال عرفان ًيا فقط وال برهان ًيا فحسب ،إنّه يوظّف
مختلف النظم املعرفية حسب الحاجة(.)2
أما املرجعية العامة للعقل السيايس ،والتي تؤطّر الالشعور السيايس
نفسه فهو املخيال االجتامعي( ،)3واملخيال االجتامعي مبا أنّه منظوم ٌة
من البداهات واملعايري والرموز ،فهو ليس ميدانًا لتحصيل املعرفة ،بل
هو مجال الكتساب القناعات ،مجال تسود فيه حالة اإلميان واالعتقاد،
املخيال االجتامعي هو جمل ٌة من التصورات والرموز والدالالت واملعايري
والقيم التي تعطي لأليديولوجيا السياسية بنيتها الالشعورية(.)4
-1العقل السيايس العريب ،ص .5
-2م .ن ،.ص .8
-3م .ن ،.ص .14
-4م .ن ،.ص .16
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فموضوع البحث هنا هو العقل السيايس ،والعقل السيايس يقوم عىل
يؤسس ال
االعتقاد دون الربهان ،وهو عقل الجامعة ،وعقل الجامعة َّ
تؤسس االعتقاد واإلميان ،إ ّن
عىل مقاييس معرفي ٍة بل عىل رمو ٍز مخيالي ٍة ّ
اإلنسان يؤمن مبعز ٍل عن كل استدالل(.)1
بعد هذه املقدمات املنهجية يجعل الجابري إطاره املرجعي يف دراسة
العقل السيايس العريب هو الدولة النبوية ،عىل خالف باقي أعامله إذ كان
عرص التدوين هو اإلطار املرجعي له ،قال« :إ ّن املامرسة السياسية يف
الحضارة العربية بدأت مع ظهور اإلسالم»( ،)2وأزعم أ ّن سبب هذا التغيري
يف املنهجية ،هو أ ّن عرص التدوين مل ينفعه يف التوظيف األيديولوجي
الذي يرنو إليه ،وذلك أ ّن ما يريد أن يؤسس له الجابري يف مرشوعه
السيايس هو الحكم العلامين ،وهذا ما يتوافق مع تفسريه لعرص النبوة إذ
يحاول إثبات أ ّن الرسول (صىل الله عليه وآله) مل يكن له مرشو ٌع سيايس،
يعي خليف ًة بعده ،هذا األمر وهذا التفسري الخاطئ لسرية الرسول
ولذا مل ّ
(صىل الله عليه وآله) هو الذي يخدم مرشوعه ،لذا يقول« :إ ّن ما يهمنا من
الدعوة املحمدية هنا هو املظهر السيايس فيام بعد [ ]...أما املسألة ما إذا
كانت الدعوة املحمدية قد حملت منذ منطلقها مرشو ًعا سياسيًا معيّ ًنا فهذا
من األمور التي فيها نظر»(.)3
ثم يذكر الجابري مجموعة روايات ّ
تدل عىل املرشوع السيايس
-1م .ن ،.ص .51
-2م .ن ،.ص .53
-3م .ن ،.ص .57
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زعم منه أن قبولها سيفقد الدعوة املحمدية
النبوي ويناقشها وال يقبلها ً
ريا ـ وسيجعل الرسول
جوهرها وروحها ـ أي كونها دعو ًة ديني ًة ً
أول وأخ ً
كل إ ّن الرسول كان يؤمن إميانًا عميقًا بأنّه
قائ ًدا عسكريًا أسس إمرباطوريةًّ ،
نبي يوحى إليه ،ومكل ٌّف بتبليغ الرسالة ،وليس يف القرآن ما يفيد أنّها دعو ٌة
ٌ
()1
منوذج
تحمل مرشو ًعا سياسيًا  ،لينتهي إىل القول إ ّن منوذج عهد النبوة
ٌ
ٍ
إضافات كثري ًة مختلف ًة ومتباينة( ،)2وهذا هو بيت القصيد يف
مفتوح يقبل
ٌ
جعل العهد النبوي اإلطار املرجعي له ،إذ إنّه ـ بتفسري الجابري ـ إطا ٌر
ٍ
إضافات كثري ًة متباين ًة ومختلفة ،ليضيف إليها ما يحلو له من
مفتوح يقبل
ٌ
ٍ
إضافات وإن كانت متباين ًة مع املبادئ األساسية.
ث ّم إن الجابري يرى أ ّن محور السياسة يف العهد النبوي يدور مدار
ثالث ركائز أساسية :القبيلة والغنيمة والعقيدة.
عب عنها علامء األنرثوبولوجيا يف الغرب بالقرابة
القبيلة :هي ما ّ
عند دراستهم للمجتمعات البدائية ومجتمعات ما قبل الرأساملية ،وهي
نعب عنها بالعشائرية ،إذ
عب عنها ابن خلدون ،وهي اليوم ّ
العصبية التي ّ
يعتمد الحكم فيها عىل ذوي القرىب دون ذوي الخربة واملقدرة.
الغنيمة :الدور الذي يقوم به العامل االقتصادي ويدور حول ثالثة أشياء
متالزمة :نوع خاص من الدخل (خراج أو ربع) ،طريقة يف رصف هذا
الدخل (العطاء بأنواعه) ،وعقلية مالزمة لها.
-1م .ن ،.ص .59
-2م .ن ،.ص .367

المبحث الثالث :القطيعة السياسية

113

العقيدة :ال يقصد بها مضمونًا معي ًنا ،سواء عىل شكل دينٍ موحى أو
عىل صورة أيديولوجيا يشيد العقل رصحها ،وإنّ ا يقصد االعتقاد ،فالعقيدة
فعل االعتقاد والتمذهب ،سواء كان مضمون العقيدة ماديًا أم كان مثال ًيا(.)1
فالقبيلة والغنيمة والعقيدة ثالثة مفاتيح يقرأ الجابري بواسطتها التاريخ
السيايس العريب املايض والحديث« :من الدعوة إىل الدولة ،دولة النبوة
والخالفة ،ومن هذه إىل امللك العضوض والدولة السلطانية ،مسا ٌر واح ٌد
هو مسار تاريخ وظهور وتشكّل العقل السيايس العريب ،وقد بقي هذا املسار
ٍ
تغي من اتجاهه وال من
يكرر نفسه يف الوطن العريب مع
اختالفات جزئي ٍة ال ّ
طبيعة حركته ،أل ّن املح ّددات هي نفسها :القبيلة ،الغنيمة ،العقيدة»(.)2
من هذا املنطلق يدعو الجابري إىل إحداث قطيع ٍة مع ميثولوجيا
اإلمامة الشيعية واآلداب السلطانية السن ّية ،واستبدالها بالدميقراطية
الحديثة ،وذلك من خالل تنظريه بعدم وجود ٍ
ترشيعي من القرآن أو
نص
ٍ
السنة ينظّم مسألة الحكم ،بل هي مسأل ٌة اجتهادي ٌة يجب أن تخضع لظروف
رص ومتطلبات تحقيق الشورى فيه ،يرى أ ّن إعادة بناء الفكر السيايس
كل ع ٍ
تؤسس النموذج
يف اإلسالم يجب أن ينطلق من إعادة تأصيل األصول التي ّ
الذي ميكن استخالصه من مرحلة الدعوة املحمدية{ :وأمرهم شورى
بينهم}{ ،وشاورهم يف األمر}« ،أنتم أدرى بشؤون دنياكم»« ،كلكم را ٍع
ٌ
مسؤول عن ر ِع َّي ِته» ،ففي العرص الحارض ليس هناك غري أساليب
وكلكم
الدميقراطية الحديثة التي هي إرث اإلنسانية كلها.
-1م .ن ،.ص .51 - 48
-2م .ن ،.ص .365 - 364

114

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

ث ّم إنه مل يكتف بالدعوة إىل الدميقراطية بل كذلك إىل البدائل
املعارصة لكل من الغنيمة والقبيلة والعقيدة ،فيدعو إىل تحويل القبيلة
إنتاجي يفسح املجال لقيام وحد ٍة
إىل مجتمعٍ مدين ،والغنيمة إىل اقتصا ٍد
ٍ
رأي ،مبعنى
اقتصادي ٍة بني األقطار العربية ،وتحويل العقيدة إىل مجرد ٍ
التح ّرر من سلطة عقل الطائفة والعقل الدوغاميئ(.)1
حظ عىل ما ذكره الجابري يف مرشوعه السيايس أمور:
ويال َ

1.1يغلب عىل الجابري يف كتابه «العقل السيايس العريب» الطابع
األيديولوجي ،فيقوم بالدعوة إىل االصطفاف يف الدعوة اإلسالمية
واستلهام مرحلة الدعوة املحمدية (صىل الله عليه وآله) ،دون
االصطفاف يف مدرسة العقالنية مثلام هو الحال يف كتابيه السابقني،
وهذا هو بعينه امتداد املايض يف الحارض( ،)2ولذا تراه يرتك فرتة
التدوين ألنّها ال تخدم مرشوعه األيديولوجي ـ مثلام أرشنا إليه.
ريا يف صياغة بنى كتابه حول العقل السيايس،
2.2تأث ّر الجابري كث ً
مبا طرحه علامء الغرب من قبيل :الالشعور السيايس ،املخيال
االجتامعي ،الكتلة التاريخية ،إعادة املكبوت ،وما شاكل ،وحتى
يف املفاهيم التي نحتها من التاريخ العريب (القبيلة ،الغنيمة،
والعقيدة) فإنّه« :يذكّرنا باألبعاد واملستويات الثالثة يف دراسة
الدولة عند بوالنزاس ،أي البعد السيايس والبعد االقتصادي والبعد
األيديولوجي»(.)3
-1م .ن ،.ص .373 - 372
-2مواقف نقدية من الرتاث ،محمود أمني العامل ،ص .78
-3م .ن ،.ص .81
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ويرى محمود أمني العامل أ ّن الجابري يف توظيفه لهذه املصطلحات
مبتل بالتضخيم واملغالطات( ،)1بينام يرى رضوان السيّد أ ّن الجابري اعتمد
ً
البنى واملح ّددات التاريخية التي مل تنضبط لديه معرفيًا أو إبستمولوجيًا،
ولذا برزت لديه مصطلحاتٌ ومفاهيم تابعها جمي ًعا ،مثل املخيال
السيايس ،والالشعور السيايس ،واملجال السيايس ،ولذلك يرى انفصا ًما
قويًا بني الفصول الثالثة األوىل للكتاب مع الفصول الثالثة التالية(.)2
 .3إن الجابري يف كتابه اقتبس ثالوثه من النموذج الرسمي
القائم آنذاك ،وأهمل مناذج سياسي ًة كثري ًة أخرى« :إ ّن العقل
ٍ
واحد
تجل
السيايس العريب ال يربز وال تتح ّدد معامله من خالل ٍّ
من تجلياته ،وإنّ ا من خالل تضاريس عملياته الرصاعية املختلفة
يتجل فيها ،سلبي ًة كانت أو إيجابية ،مرشق ًة أو مظلمة،
ّ
التي كان
مستبد ًة أو مقموعة ،لقد كان هناك أكرث من عقل عريب سيايس ،كان
فضل
ً
وعقل خارجي إىل غري ذلك...
ٌ
وعقل شيعي
ٌ
عقل س ّني
هناك ٌ
يتجل يف شكل السلطة
ّ
عن هذا فإ ّن العقل السيايس ال يربز وال
ويتجل كذلك يف أمور أخرى إدارية وترشيعية
ّ
وحدها ،وإنّ ا يربز
ومرشوعات عمرانية وقرارات اقتصادية وأنظمة للحسبة إىل غري
ذلك ،ولهذا فالكتاب قد غلبت عليه القراءة السياسية للجوانب
مم كان إبرازًا وتحدي ًدا
السلطوية من واقعنا التاريخي العريب أكرث ّ
للمقومات األساسية للفكر السيايس العريب عىل اختالف اجتهاداته
ومامرساته ومنجزاته ورصاعاته»(.)3

-1م .ن ،.ص .80
-2الرتاث العريب يف الحارض ،رضوان الس ّيد ،ص .189
-3مواقف نقدية من الرتاث ،محمود أمني العامل ،ص .84 - 83
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خ
 .4أما بخصوص القبيلة فريى الفضل شلق أ ّن القبيلة لها تاري ٌ
وال تخضع لظروف الصحراء فقط ،بل تخضع أيضً ا لظروف
العالقات بينها وبني الجامعات الحرضية التي تجمعها بها ثقاف ٌة
واحدة ،والتي تشكّل وإياها أم ًة واحدة ،وهذه العالقة ال تكرر
نفسها كام يزعم الجابري ،بل هي تتط ّور بتط ّور املعرفة البرشية
وأساليب العمل واإلنتاج وغريها ،وهذا يعني وضع القبيلة خارج
املجتمع والتاريخ(.)1
 .5أما بخصوص الغنيمة فيضعها الجابري ـ متأث ًرا باملنهج
كل يشء ،حتى أنه يحاول تفسري الفرتة النبوية
املاركيس ـ فوق ّ
(صىل الله عليه وآله) مبحورية الغنيمة ،ال بل يجعلها هي سبب
الهجرة إىل املدينة ليقول« :كانت هجرة النبي (صىل الله عليه وآله)
إىل املدينة ال خوفًا وال هربًا ،بل كانت من أجل مواصلة الدعوة
بوسائل أخرى :توجيه الرسايا وقيادة الغزوات العرتاض قوافل
قريش التجارية ،اليشء الذي يعني رضب الحصار االقتصادي عىل
وصول إىل استسالمها السيايس»(.)2
ً
مكة
وإ ّن آية القتال ضد املرشكني نزلت أيضً ا بدافعٍ اقتصادي عند الجابري،
أي لرضب املنافع االقتصادية حتى يستسلموا ويدخلوا يف اإلسالم(،)3
وبعد هذا بقليل يتح ّول املشهد عند الجابري لتدخل الغنيمة جز ًءا أساس ًيا
«-1القبيلة والدولة واملجتمع» ،الفضل شلق ،مجلة االجتهاد ،العدد  ،17عام 1992م ،ص .30
-2العقل السيايس العريب ،ص .100
-3م .ن ،.ص .108
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يف الكيان املادي لألمة اإلسالمية ،وتكون الحافز الرئييس للغزوات
والرسايا التالية ،يأخذها املسلمون ويوظفونها يف تجهيز الجيوش وتحفيز
خصوصا أن اسرتاتيجية اعرتاض القوافل تقتيض
النفوس عىل الجهاد،
ً
متواصل( ،)1وهكذا تصبح الغنيمة ـ والتفسري املاركيس للتاريخ ـ
ً
عمل
ً
املحور املح ّرك لجميع أعامل املسلمني ،من نبيهم الخاتم إىل غريه من
ربا للدين والرشيعة والدعوة.
الصحابة ،وال ترى خ ً
إ ّن الجابري يدعو إىل التفسري املادي للتاريخ اإلسالمي وال يتحاىش
ذلك إذ يقول« :ال ب ّد من الفهم املادي الجديل للرتاث سواء كان الرتاث
تراثنا نحن أو كان تراث غرينا ،تراث الغرب بالذات مبا فيه املاركسية
ِ
يرتض تطبيق نظرية ماركس عىل
نفسها»( ،)2ثم يبدأ بالتنظري لذلك وإن مل
تصب باملآل مصب
اإلسالم الختالف االقتضاءات ،ولكن آراءه ومواقفه
ّ
ٍ
بنصوص من جامل الدين
النظرة املادية التاريخية ،حتى أنّه يستشهد
يفس التاريخ اإلسالمي برصاع الطبقات،
األفغاين ليستنتج منها أنّه كان ّ
الرصاع بني الفقراء واألغنياء( ،)3فال غرو أن يجعل العامل االقتصادي هو
املحور األبرز يف غزوات النبي (صىل الله عليه وآله) ورساياه بشكلٍ
ح أو بشكلٍ خفي(.)4
واض ٍ
 .6ان الجابري رغم رفع شعار «يجب ان ن ِ
ُخضع النظرية للواقع
ال أن ن ِ
ُخضع الواقع للنظرية»( ،)5فإنّه عندما يأيت إىل ذكر سرية

-1م .ن ،.ص 113
-2الرتاث والحداثة ،ص .106
-3م .ن ،.ص .116
-4م .ن ،.ص .112
-5م .ن ،.ص .109
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سيايس أم ال ،يحاول
الرسول  2وهل كان صاحب مرشو ٍع
ٍ
أن يتخىل عن شعاره ويعكس الواقع لصالح نظريته ،رغم اعرتافه
ٍ
روايات ّ
سيايس نبوي،
تدل عىل وجود مرشو ٍع
بوجود مجموعة
ٍ
ترشيعي من القرآن أو
نص
ليقول يف نهاية املطاف« :ليس هناك ٌ
ٌ
السنة ينظّم مسألة الحكم ،بل املسألة مسأل ٌة اجتهادية يجب أن
تخضع لظروف ومتطلبات تحقيق الشورى فيه»(.)1
ونحن ال نريد هنا الدخول معه يف سجا ٍل كالمي عقدي إلثبات
عرشات النصوص الدالة عىل أ ّن اإلسالم دي ٌن ودولة ،وأ ّن مسألة اإلمامة
هي امتداد الدين والدولة اإلسالمية ،إذ كتب علم الكالم كفيلة بإثبات هذا،
بل ما نريد إثباته هنا تصوير وتبيني القطيعة الجابرية مع املايض السيايس
اإلسالمي ِ
بشقَّيه الشيعي والس ّني لبناء مدين ٍة فاضلة تبتنى عىل الدميقراطية
وقيم الحداثة ،حتى أن الناس إذا شاؤوا اختيار الدين وتطبيق الرشيعة وفقًا
ملبادئ الدميقراطية فإنه ال يجوز لهم ذلك ،ألن الرشيعة ال تتطابق مع
روح العرص املنغمس يف املاديات والداخل يف عبودية النفس والهوى.

-1العقل السيايس العريب ،ص .372

المبحث الرابع:
القطيعة األخالقية:

ضخم لعلم األخالق ،وإن كان أكرثه ال عالقة
خصص الجابري مجلّ ًدا
ّ
ً
له بعلم األخالق بل أقرب ما يكون إىل السياسة من علم األخالق مبعنى
ميت
السلوك األخالقي ،عدا أنّه ضخّم حجم الكتاب مبا ال فائدة فيه وال ّ
إىل أصل املوضوع بصل ٍة من نقل األقوال املط ّولة ،ورشح املشاريع
املختلفة ،وتلخيص الكتب املتنوعة.
ٍ
مقدمات تأسيسي ًة منهجي ًة قبل الرشوع يف العمل ليقول
ث ّم إنه يق ّدم
جهه نظام القيم وليس النظام املعريف،
بأ ّن العقل األخالقي يؤسسه ويو ّ
فاملوضوع هو نُظم القيم يف الثقافة العربية اإلسالمية التي تصوغ العقل
األخالقي العريب( ،)1ونظم القيم هذه قد توقفت عن النمو والحركة ،ودخلت
عرص االجرتار والجمود عىل التقاليد ابتدا ًء من القرن العارش الهجري(،)2
وإ ّن نظام القيم ليس مجرد خصا ٍل حميد ٍة أو غري حميد ٍة يتصف بها الفرد
فتكون خُلقًا له ،بل هو بالدرجة األوىل معايري للسلوك االجتامعي والتدبري
يوسع يف
السيايس ومح ّددات لرؤية العامل واسترشاف املستقبل( ،)3فهو ّ
مدارات علم األخالق ليشمل الفردي والجمعي والسيايس.
بكل من املوروثني
نظام يف القيم خاص ٍة ّ
ث ّم إنّه يرى أ ّن محاوالت تشييد ٍ
العريب واإلسالمي ،إنّ ا بدأ بعد أن تغلغل يف الثقافة العربية اإلسالمية
-1العقل األخالقي العريب ،ص .21 - 20
-2م .ن ،.ص .26
-3م .ن ،.ص .56
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نظام القيم الخاصة باملوروثات األخرى الوافدة :الفاريس ،واليوناين،
والصويف ،إذًا فبداية التأليف يف نظام القيم الخاصة باملوروث العريب
الخالص واإلسالمي الخالص قد جاءت متأخر ًة ج ًدا ،لقد بدأت كنو ٍع من
ر ّد الفعل عىل هيمنة نظم القيم الوافدة عىل الساحة العربية اإلسالمية ،ومل
إل بعد قرون(.)1
تتجاوز مرحلة ر ّد الفعل هذه إىل مرحلة العمل األصيل ّ
بعد هذه املقدمة يتط ّرق الجابري إىل تأسيس مقدم ٍة ثانية ،ويتساءل
أي أساس
عن املشكلة األخالقية التي تتلخّص يف السؤال التايل :عىل ّ
تقوم األخالق ،وبعبار ٍة أخرى :ما الذي يؤسس الحكم األخالقي؟ الّلذة،
كل من
العرف ،الدين ،العقل ،الضمري؟! فقد عرف التاريخ مدارس تعتمد ًّ
هذه األسس(.)2
يرى الجابري أ ّن الدين عند الفقهاء يغطّي من الناحية املبدئية جميع
مظاهر الحياة بترشيعاته وأحكامه ،وهو مبثابة القانون يف املجتمعات
املعارصة ،لك ّنه كالقانون مجاله محدو ٌد بالقياس إىل املجاالت األخرى
املرتوكة للعرف والعادة والعقل ...ث ّم إ ّن الفكر اإلسالمي م ّيز بني أحكام
ريا باألول وأهمل
الرشيعة ومكارم أو آداب الرشيعة ،فأوىل اهتام ًما كب ً
مم يعني عند الجابري أ ّن الدين يف اإلسالم ليس هو أساس
الثاينّ ،
األخالق ،بل إ ّن مصدر الحكم األخالقي هو العقل(.)3
يقسم الجابري األخالق يف
بعد هذا العرض الرسيع لبعض املقدماتّ ،
املوروث اإلسالمي إىل -1 :أخالق الطاعة -2 ،أخالق السعادة -3 ،أخالق

-1م .ن ،.ص .59
-2م .ن ،.ص .101
-3م .ن ،.ص .103 - 102
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املروءة -4 ،أخالق الفناء -5 ،األخالق اإلسالمية؛ ليخرج بنتيج ٍة نهائي ٍة
تعب عن مرشوعه وهي أخالق الدنيا واملصلحة.
ّ
وإليك بيانه:

 .1أخالق الطاعة:

ورث الفكر العريب واإلسالمي أخالق الطاعة من املوروث الفاريس
الكرسوي ،وقد دخل هذا املوروث الثقافة اإلسالمية أواخر العرص
األموي( ،)1وسببه عند الجابري يعود إىل كرثة الفنت الحادثة آنذاك وكرثة
املدارس الفكرية الجديدة ،فرأى بنو أمية لزوم تجاوز هذه األزمة إىل
استحداث قيمٍ جديد ٍة تركّز عىل وحدة املجتمع والدولة ورضورة االنسجام
بينهام ،ومبا أ ّن ما يجمع املجتمع والدولة هو الدين ،وما يحقّق االنسجام
بينهام هو الطاعة لله ولصاحب الدولة ،فإ ّن القيم املطلوبة هي التي تربط
بني االثنني :وحدة الدين والدولة وطاعة الله والخليفة ،وتلك القيم كانت
جاهز ًة يف املوروث الفاريس ،وقد أخذوه من خالل الرتجمة(.)2
ث ّم إ ّن هذا املوروث الفاريس انتقل إىل الثقافة العربية عىل عهد هشام
كل من سامل وعبد الحميد الكاتب،
بن عبد امللك ،والذي غرف منه ٌّ
ج للقيم الكرسوية وأيديولوجيا
وكذلك ابن املقفّع إذ كان أكرب نا ٍ
رش ومر ّو ٍ
الطاعة يف الثقافة العربية اإلسالمية( ،)3وهذه الدولة الكرسوية هي التي ما
زالت قامئ ًة إىل اليوم باسم دين اإلسالم يف الغالب(.)4
-1م .ن ،.ص .132
-2م .ن ،.ص .78
-3م .ن ،.ص .171
-4م .ن ،.ص .194
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ث ّم إ ّن الجابري يرى أن النموذج الفاريس قد فرض نفسه ليس فقط
عىل مستوى القيم الكرسوية التي تب ّناها ملوك األمويني ،بل فرض النموذج
الفاريس نفسه كذلك عىل مستوى القيم املعارضة للقيم الكرسوية ،فالغالة
ِ
حركات معارض ٍة مسلّح ٍة ضد األمويني
الذين انتسبوا إىل الشيعة وتز ّعموا
عىل عهد هشام بن عبد امللك ،كانوا يوظّفون القيم نفسها التي اعتمدتها
الحركات املعارضة الكرسوية يف عقر دارها(.)1
 .2أخالق السعادة:

إ ّن أخالق السعادة يف الثقافة العربية ترضب بجذرها يف الفكر اليوناين
عىل ضوء آراء أفالطون وأرسطو وجالينوس ،وقد تش ّعبت عىل ضوء
تش ّعبها يف الثقافة اليونانية إىل -1 :نزع ٍة علمي ٍة طبيّة (مرجعيتها جالينوس)،
 -2نزع ٍة فلسفية (مرجعيتها أفالطون وأرسطو) -3 ،نزع ٍة تلفيقي ٍة تقتبس من
املرجعيات الثالث(.)2
إ ّن أول ما انتقل إىل الثقافة العربية من املوروث اليوناين يف مجال
األخالق والقيم هو تلك النزعة الطبية الفيزيولوجية التي ك ّرسها جالينوس
طبيب ال قراء َة
يف هذا املجال من خالل قراءة أخالق أفالطون قراء َة
ٍ
فيلسوف( ،)3وذلك عىل يد الكندي والرازي الطبيب وثابت بن سنان وابن
الهيثم ،وطب ًعا هذه النزعة الطبية خالي ٌة من تأثري القيم الكرسوية(.)4
-1م .ن ،.ص .230
-2م .ن ،.ص .290
-3م .ن ،.ص .293
-4م .ن ،.ص .343
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ثم مع الفارايب ينتقل الجابري إىل أرسطو يف األخالق ،ولكن ال السعادة
تخص الفيلسوف ،ومع
لجميع الناس مثلام عند أرسطو ،بل السعادة التي
ّ
الفارايب كذلك ينتقل إىل سياسة أفالطون ولكن ال السياسة التي ت ُعنى
بتشييد املدينة الفاضلة ،بل إىل آراء أهل املدينة الفاضلة ،أي النظريات
والعقائد التي إذا عمل بها أهل املدينة صارت مدينتهم فاضلة ،فنظام القيم
عند الفارايب يجمع بني أفالطون وأرسطو وأشياء أخرى(.)1
ث ّم ينتقل الجابري إىل ابن باجة وابن رشد يف املغرب اإلسالمي،
ليقول بأ ّن ابن باجة أراد أن يبني األخالق عىل العلم الطبيعي باالعتامد
عىل طبيعيات أرسطو( ،)2وبهذا مل يُحدث قطيع ًة تام ًة مع نوع من األخالق
والسياسة [أي اآلداب السلطانية] فقط ،بل أحدث نقل ًة نوعي ًة يف مجال
القيم(.)3
 .3أخالق الفناء:

يرى الجابري أ ّن أخالق الفناء وفكرة الفناء نفسها أبعد ما تكون من
أخالق الحياة كام ق ّررها القرآن الكريم بآياته والنبي (صىل الله عليه وآله)
بسلوكه ،مثلام أ ّن فكرة الفناء ال تستقيم مع عقيدة التوحيد كام ق ّررها القرآن
الكريم ،وعليه ال ب ّد أن تكون هذه الفكرة وافد ًة إلينا إما من املوروث
الفاريس أو املوروث اليوناين(.)4
-1م .ن ،.ص .346
-2م .ن ،.ص .369
-3م .ن ،.ص .367
-4م .ن ،.ص .429 - 428
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ث ّم يسأل الجابري عن لغز انتشار أخالق الفناء رغم تقاطعها مع قيم
الحياة التي قامت عليها الدعوة املحمدية ودولة الخلفاء ودولة األمويني،
ويعزو ذلك إىل عاملني :خارجي وداخيل(.)1
أما العامل الخارجي فهو العرفان والتص ّوف الوافد من الخارج،
العرفان دخل ضمن املوروث اليوناين عرب مدارس اإلسكندرية وأنطاكية
وأفامية وغريها ،والتصوف عرب املوروث الفاريس ،وقد انترش يف الكوفة
والبرصة ،وسبب انتشاره أ ّن الدولة األموية استفادت من املوروث الفاريس
الكرسوي وأخذت منه أخالق الطاعة لتثبّت حكمها ،ث ّم إ ّن املعارضة
األموية جاءت واستخدمت السالح نفسه وأخذت املوروث الفاريس بشقّه
الثاين ،أي املناهض للكرسوية ،وترجمته واستخدمته ضد الحكم األموي
وهو أخالق التصوف والفناء(.)2
والجابري ال يفوته الغمز يف املوروث الصويف الفاريس ،إذ يرى
أنّه مل يتز ّهد طل ًبا للزهد والبعد عن الدنيا ،بل اتخذ الزهد وسيل ًة لنيل
مآربه السياسية ،يقول الجابري بهذا الصدد« :الجري وراء الزعامة
كان إذن من جملة الدوافع التي كانت تح ِّرك أمراء الزهد هؤالء الذين
ينتقلون وسط حاشي ٍة عريض ٍة من األشياع واألتباع يطلبون زعامة اآلخرة
ٍ
زعامات دنيوي ٍة عىل قدر
يف الدنيا بعد أن مل يتمكنوا من تحقيق
طموحاتهم ،وبعبار ٍة أخرى ،أخالق الفناء ت ّدعي أ ّن هدفها هو الفناء
يف الله ،فهذا من الناحية النظرية فقط ،أما من الناحية الواقعية فهي
-1م .ن ،.ص .430
-2م .ن ،.ص .432 - 431
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تنتمي إىل الوالية التي هي ٌ
روحي وبالتايل مادي ،ألن من ميلك
ملك
ٌ
األرواح ميلك األبدان ،أما منزلة ملك امللوك (الله) فهي للقطب،
فحقيقة القطبانية هي الخالفة العظمى عن الحق مطلقًا يف جميع
وتفصيل»(.)1
ً
الوجود جمل ًة
أما العامل الداخيل يف انتشار التصوف والعرفان ،فيعزوه الجابري إىل
األزمات العميقة املوجودة يف الضمري الديني ج ّراء الحروب والفنت،
ٍ
ٍ
ومعتقدات بعيد ٍة عن روح الدعوة املحمدية ،فهذه
شعارات
وظهور
عبت عن نفسها يف مواقف الحياد واالعتزال
األزمات يف الضمري الديني ّ
والهروب إىل األماكن املق ّدسة(.)2
والخالصة أ ّن القيم األساسية التي تحكم أخالق الفناء إمنا هي قيم
كرسوية(.)3
 .4أخالق المروءة:

أخالق املروءة هي أخالق املوروث العريب الخالص ،ويجد مرجعيته
فيام قبل اإلسالم أي العرص الجاهيل ،والذي عرف امتدا ًدا واتسا ًعا وحضو ًرا
أول
قويًا خالل العرص األموي( ،)4ومصادر هذا املوروث العريب الخالص ً
جا يف العرص
ريا هي كتب األدب( ،)5ث ّم إ ّن مصطلح املروءة لقي روا ً
وأخ ً
-1م .ن ،.ص .436 - 435
-2م .ن ،.ص .437 - 436
-3م .ن ،.ص .487
-4م .ن ،.ص .492
-5م .ن ،.ص .495

126

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

ريا عن السلوك النموذجي األرستقراطي ال َقبَيل األموي ،الذي
األموي تعب ً
هو امتداد لألرستقراطية ال َق َبلية العربية يف الجاهلية وصدر اإلسالم(.)1
إ ّن مفهوم املروءة يف الذهن العريب يجمع الخصال املحمودة كلّها،
ومينع من جميع الصفات املذمومة( ،)2فاملروءة هي ملتقى مكارم
األخالق ،يتم تحصيلها ببذل الجهد واملشقّة ،وهي تكسب صاحبها
احرتا ًما وتقدي ًرا ،وتجعله قدو ًة وكلم ًة مسموع ًة وسلط ًة ونفوذًا ،ومن هنا
كان شيخ القبيلة الجامع لصفات املروءة يتح ّول إىل س ّيد ،فاملروءة من
هذه الناحية هي الطريق نحو السؤدد الذي هو أسمى قيم ٍة اجتامعي ٍة يف
املجتمع العريب الجاهيل ،هذا الطابع االجتامعي املحيل للمروءة جعلها
تبدو كفضيل ٍة عربي ٍة محضة ،ويؤيد ذلك أ ّن جميع من تح ّدثوا عن املروءة
ٍ
شخصيات عربي ٍة من العرص الجاهيل وصدر اإلسالم
نقلوا ذلك عن
فاريس أو يوناين(.)3
والعرص األموي ،وناد ًرا ما ينقل عن مرجعٍ
ٍ
 .5األخالق اإلسالمية:

يشري الجابري إىل أ ّن الدين يحمل بني طياته نظا ًما للقيم الخاصة به،
فالقرآن والحديث ق ّرر الكثري من القيم ،ولكن الدعوة إىل السلوك األخالقي
يشء والتأليف العلمي يف القيم اإلسالمية يش ٌء آخر(.)4
إ ّن الفقهاء ألحقوا بابًا يف جوامعهم باسم اآلداب الرشعية ،وزعموا أنّه
-1م .ن ،.ص .506
-2م .ن ،.ص .511
-3م .ن ،.ص .531
-4م .ن ،.ص .535
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يخص القيم واألخالق ،واستمر األمر
يف
يغني عن الكتابة يف حقلٍ معر ٍ
ّ
إىل ظهور التنافس بني أنصار املوروث اليوناين واملوروث الفاريس
لالستحواذ عىل الثقافة العربية ،ومن خالل هذه املنافسة بدأ يتك ّون لدى
بعض العلامء الشعور بالحاجة إىل علمِ أخالقٍ
ميتص
إسالمي يضاهي أو
ّ
ٍ
املوروثات األخرى(.)1
ث ّم يرشح الجابري ما قام به املحاسبي نحو تأسيس أخالقٍ إسالمي ٍة
معتمد ٍة عىل القرآن وحده ،وهو مبثابة خطو ٍة أوىل لتكوين أخالقٍ إسالمية،
إذ ما صنعه كان أخالق الدين واآلخرة وقد غاب عنه أخالق الدنيا.

حصيلة البحث والمالحظات:
 .1إ ّن الجابري بعد رسده لنظم القيم يف املوروث اإلسالمي والعريب،
قيمي جديد هو
أخالقي
نظام
يحاول أن يُحدث قطيع ًة معها لتأسيس
ٍ
ٍ
ٍ
«أخالق الدنيا واملصلحة العامة» ،وللوصول إىل هذا الهدف يحاول أن
يجمع بني أخالق املروءة واألخالق اإلسالمية الخالصة من خالل فربك ٍة
علمي ٍة هو مضطلع فيه.
فمن جه ٍة ميتدح أخالق املروءة التي يجعلها عربي ًة أموي ًة خالص ًة
بوصفها أخالق الدنيا بقطع النظر عن الدين( ،)2وهو مهام حاول أن يتالعب
ويراوغ ليقول بأنّها ال تعني معارضة الدين ،لكن ينتهي يف األخري إىل
-1م .ن ،.ص .536
-2م .ن ،.ص .507
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أنّها قيم ٌة إنساني ٌة عامة( ،)1ليثبت استقالليتها م ّر ًة ثاني ًة عن الدين ،ليقول:
«وبعد ،هل نحتاج إىل القول إ ّن املروءة قد بقيت متثّل يف الفكر العريب
منذ العرص األموي إىل اليوم القيمة العليا التي ال تتحقّق املدينة الفاضلة
العربية بدونها؟»(.)2
ومن جه ٍة أخرى يحاول أ ّن يح ّمل القرآن ويض ّمنه نظريته ،لذا يتجه نحو
ما ورد من حث القرآن عىل اإلميان والعمل الصالح ليجعل العمل الصالح
هو املحور األسايس يف أخالق القرآن ،ثم من خالل فربك ٍة لغوي ٍة وتشاب ٍه
بني الحروف يجعل العمل الصالح مساويًا للمصالح(.)3
ث ّم يجعل الجابري الع ّز بن عبد السالم املغريب (ق )7املخرتع األول
لهذا األمر ،إذ إنّه أدرك منزلة العمل الصالح أو املصالح بتعبري الفقهاء
يف نظام القيم الذي أق ّره القرآن( ،)4إنّه أ ّول من ش ّيد األخالق اإلسالمية
عىل القيمة املركزية يف املوروث اإلسالمي الخالص :العمل الصالح
أو املصلحة العامة بكيفي ٍة خاصة(« :)5ففهم اإلحسان الذي يأمر به القرآن
عىل أنّه الفعل الحسن الذي يحقّق اللذة املرشوعة للنفس والبدن والعمل
الصالح الذي ينفع الناس ،لقد نظر إىل أحكام القرآن وأخالق القرآن من
ٍ
واحد هو املصلحة العامة»(.)6
منظو ٍر
-1م .ن ،.ص .508
-2م .ن ،.ص .510
-3م .ن ،.ص .595 - 594
-4م .ن ،.ص .595
-5م .ن ،.ص .599
-6م .ن ،.ص .630
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هذه الخدعة يف التسوية بني العمل الصالح الوارد يف القرآن وهو
سلوك أخالقي بحت ـ يساوي باب العبادات يف الفقه ـ ومسألة املصلحة
ومقاصد الرشيعة الواردة يف الفقه الس ّني ـ املساوية لباب املعامالت
يف الفقه ـ ال يتمكّن أن يأيت بها سوى الجابري ،إذ قد ألِفنا منه التالعب
بالكلامت والجمل وتحريف املعنى واملحتوى ،وال يخفى عىل أحد
الفرق بني املصطلحني ،أي بني العمل الصالح واملصلحة العامة.
وبطبيعة الحال ستكون األخالق عىل ضوء هذه الكرامة الجابرية نسبي ًة
تتغي بتغري املصالح يف األزمنة واألمكنة املختلفة.
وعرفي ًة ّ
 .2ومام يؤخذ عىل الجابري مثلام ذكرنا يف مفتتح املبحث رسد
أخالقي عقالين،
يب
النصوص وتلخيص الكتب من دون تدوين ٍ
نظام عر ٍ
ٍ
وهذا ما يورده حسن حنفي عىل الجابري إذ يقول« :ويغيب بناء الشعور
األخالقي بالرغم من تعددية أنواع األخالق ،كام يغيب وصف الشعور
األخالقي وراء مواده املختلفة ،من الكالم أو التصوف أو األصول،
ومصادره عند الفرس واليونان والعرب قرب اإلسالم ،وإذا أراد أحد أن
يجيب عن سؤال «ما العقل األخالقي العريب؟» لخرج مباد ٍة تاريخي ٍة
مجمع ٍة عن كتب األخالق من خالل علوم الكالم والحكمة والتصوف
واألصول ومصادرها العربية واليونانية والفارسية»( ،)1ويذهب فهمي
جدعان املذهب نفسه أيضً ا(.)2
 .3األمر اآلخر هو املبالغة يف تسييس األمور ،وجعل الساحة السياسية
«-1يف نقد العقل العميل :السياسة واألخالق» ،حسن حنفي ،ص  ،170 - 169ضمن كتاب العقالنية والنهضة.
-2كتاب العقالنية والنهضة ،مجموعة مؤلفني ،ص .175
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ٍ
ٍ
وأزمات سياسي ٍة بني هذا الفريق أو ذاك ،وللفرس القسط
رصاعات
ساحة
ٍ
أزمات م ّهدت
األكرب من هذا التسييس ،فجعل التاريخ اإلسالمي تاريخ
الجتياح الفكر الفاريس واليوناين والصويف(.)1
سيايس بني
فس الجابري دخول األخالق الفارسية ج ّراء نزا ٍع
ٍ
لقد ّ
ج عاشه
خ مؤدل ٍ
الدولة واملعارضني ،وهذه الرؤية امل َُسيَّ َسة تخرج من منا ٍ
الجابري يف وهمه وتح ّول إىل هسرتيا فارسية ،ولكن ميكن تفسري هذه
الظاهرة بشكلٍ آخر مثلام قام بها مؤرخ الفلسفة والثقافة اإلسالمية ماجد
فخري ،إذ يرى أن بعض املؤلفني الفرس يف القرن العارش شعروا بالحاجة
مجموعات من ِ
ٍ
الحكم األخالقية والدينية ليك يع ّززوا يف
إىل تصنيف
غمرة املشا ّدة القومية بينهم وبني العرب ادعاءهم بأ ّن الفرس القدماء كانوا
أندا ًدا لليونان أو العرب يف مضامر األقوال ِ
الحكمية ،أو من باب املنافسة
للعرب املنشئني يف التصنيف والتنميق والخطابة ،مثلام صنع ابن املقفع
الفاريس( ،)2وعليه فتغيب النظرة امل ُسيَّسة الجابرية.
 .4إ ّن الجابري محكوم يف هذا الكتاب بالنظرة القومية القوية والتوظيف
األيديولوجي« :ولذلك رسعان ما يتجاوز كل تدقيقاته وتصنيفاته ل ُيصدر
أحكا ًما قاطع ًة تلغي يف كثري من األحيان مسوغات الجهد الكبري يف
الجمع والتقميش والعامرة التوليفية املحكمة»(.)3
ومم يؤخذ عىل الجابري أنّه اعتمد يف رسم أسس العقل األخالقي
ّ .5
«-1حول العقل األخالقي العريب» ،طارق البرشي ،ص  ،110ضمن كتاب الرتاث والنهضة.
-2تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ماجد فخري ،ص .76
-3الرتاث العريب يف الحارض ،رضوان السيّد ،ص .193
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عىل الكتب واملؤلفات ،ومل يستخلص سامت هذا العقل من املامرسات
العقلية الجزئية والكلية التي ميكن أن يستدل عليها من املأثور من األقوال
واألحاديث والوقائع التي انتقلت بالرواية طبق ًة إىل طبق ٍة حتى د ّونت(.)1
 .6إ ّن الجابري مل يُثبت أث ًرا للحديث الرشيف يف العقل األخالقي
مخصوصا ،وكذلك األمر بالنسبة إىل
عند املسلمني ،وال أفرد لذلك بحثًا
ً
القرآن الكريم ،فال يكاد يُلحظ إفرا ٌد لذكر أثره التكويني يف هذا العقل(،)2
بل إنّه باعد بني الرشع والعقل ،فجاءت األخالق لقيط ًة يف أرض بوار ،ألنّه
ال يريد أن يقرتب من الرشع ويحسب العقل بعي ًدا عن الرشع( ،)3وكذلك
فهمي جدعان فإنه يرى أ ّن األخالق الدينية مل تحتل املكانة التي تستحقها
يف تحليالت الجابري(.)4
 .7يرى الجابري أ ّن أخالق الطاعة ما زالت مستقر ًة يف نفوس املسلمني،
وهي من أهم أسباب التخلّف وعدم النهوض ،ويستنتج أنّهم مل يدفنوا
بعد أباهم أردشري ،وهذه املقولة أثارت حفيظة الكثري ،فقد ر ّد عليه حسن
حنفي بأ ّن العرب إذا مل يدفنوا أباهم أردشري فكيف منت حركات التح ُّرر
الوطني ضد االستعامر ،وكيف قامت الثورات واله ّبات الشعبية ضد خلفاء
أدرشري ،كيف ميكن فهم استمرار املقاومة يف فلسطني وكشمري ..أمل
يسقط الشهداء الذين واجهوا السالطني أل ّن الساكت عن الحق شيطان
«-1حول العقل األخالقي العريب» ،طارق البرشي ،ص .106 - 105
-2م .ن ،.ص .105
-3م .ن ،.ص .110
-4راجع :العقالنية والنهضة ،مجموعة مؤلفني ،ص .177
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أخرس ،وألن أفضل الشهادة كلمة حق ّيف وجه سلطان جائر( ،)1وكذلك
يرى فهمي جدعان( ،)2ورضوان الس ّيد(.)3
 .8يرى البعض أن الجابري متأث ّ ٌر يف نحت أخالق املروءة ونسبتها إىل
الجاهلية بـ»جولدسيهر» يف كتابه دراسات محمدية ،إذ عندما درس الحقبة
الجاهلية يف املجلد األول ،ع ّد يف الفصل التمهيدي أ ّن مفهوم األخالق
املركزي يف الجاهلية أو ما يسميه نظام القيم العربية هو املروءة ،وج َع َل
عنوان الفصل «مروءة ودين» وتبعه الجابري(.)4
جل للجابري َم ْعل ًَم آخ َر يف بناء مدينته الفاضلة ،وهو
ريا نس ّ
 .9وأخ ً
إحداث قطيع ٍة مع ماضيه األخالقي وتأسيس أخالقِ الدنيا واملصلحة
العامة ،املصلحة التي ت ُعرف من خالل عقل اإلنسان وترضب بجذورها
يف الجاهلية ،أما اإلسالم وأخالقياته فال خرب عنها يف هذه املنظومة وهذه
املدينة الفاضلة.

-1م .ن ،.ص .170
-2م .ن ،.ص .174
-3الرتاث العريب يف الحارض ،ص .193
-4التأويل الحدايث للرتاث ،إبراهيم السكران ،ص .71

المبحث الخامس:
القطيعة اللغوية:

يويل الجابري اهتام ًما بالغًا بالجانب اللغوي يف مرشوعه «نقد الفكر
العريب» ،إذ يرى أ ّن اللغة هي الركيزة األوىل يف تكوين الثقافة العربية
املك ّونة للعقل العريب( ،)1ومبا أ ّن اللغة العربية بأسسها نفسها ومبانيها
مستمرة إىل زماننا الحارض ،فالثقافة العربية أيضً ا مستم ّر ٌة إىل زماننا
الحارض« :فاالهتامم بالجانب اللغوي يف الثقافة العربية من هذه الزاوية
ركيز ٌة أساسي ٌة من ركائز نقد العقل العريب وفهم الثقافة العربية»(« ،)2إ ّن
العلوم العربية اإلسالمية عىل اختالف أسامئها وتباين أهدافها ،تبدو من
الناحية اإلبتسمولوجية كعلم مهمته استثامر النصوص (سواء كانت العلوم
الدينية أو اللغوية) وعليه ستكون العلوم العربية (التي هي علم استثامر
النصوص) هي التي تصوغ العقلية العربية ،وسيكون للنص أي اللغة سلط ًة
مرجعي ًة ال شعوري ًة ولكن قاهر ًة عىل العقل العريب»(.)3
يرنو الجابري من خالل هذا االهتامم باللغة إحداث قطيع ٍة فيها ليخرج
بلغ ٍة تخدم مرشوعه الحداثوي ،وذلك ضمن الخطوات التالية:
 .1االقتباس من الغرب:

يعتمد الجابري يف منهجه اللغوي عىل اللسانيات الجديدة ،وما يطرحه
-1الرتاث والحداثة ،ص .142
-2م .ن ،.ص .263
-3م .ن ،.ص .157
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علامء السيميائيات واألنتولوجيا اللسانية ،من ربط املنظومة اللغوية
باملنظومة الفكرية واملعرفية (الفرد) واملنظومة الثقافية (املجتمع) ليقول:
ريا من
ً
«إ ّن الكلمة [ ]...ال ب ّد أن تحمل يف معناها اللغوي
قليل أو كث ً
فصلَ ِتهم له ،وطريقة تفكريهم يف
خصائص رؤية أهلها للعامل ،وكيفية َم َ
ظواهره وحوادثه»(.)1
وهذا اإلطالق من الجابري يف االعتامد عىل اللسانيات املعارصة يوهم
مذهب واح ٌد ومدرس ٌة واحد ٌة متوافقة،
القارئ بأ ّن اللسانيات املعارصة
ٌ
والحال أ ّن األمر عىل خالف ذلك ،واللسانيات لها مدارس مختلف ٌة ورمبا
فضل عن أنّه غفل عن كثري من هؤالء الر ّواد يف اللسانيات
ً
متضاربة،
أمثال شومسيك وغاردنر وسوسور( ،)2فالجابري وكعادته يف توظيفه
األيديولوجي استقى من الكتب ما ينفع مرشوعه لتفكيك اللغة وإيصالها
إىل النسبية املعرفية وعدم القطعية الداللية.
 .2أصل اللغة:

يف عملية تأصيل اللغة يعتمد الجابري عىل العرص الجاهيل ،عرص
أعراب البادية ،إذ اعتمد عليهم أرباب املعاجم واملوسوعات اللغوية عند
يتفش يف املجتمع لغلبة غري العرب(.)3
تدوين اللغة بعدما بدأ اللحن
ّ
وتتسم لغة األعراب يف العرص الجاهيل بوسامني :األول :الالتاريخية
تغيٍ وتط ّورٍ ،إذ تعلو
من خالل صبّها يف قوالب جامد ٍة وتحصينها من كل ّ
-1بنية العقل العريب ،ص  ،15الرتاث والحداثة ،ص .142 - 141
-2إشكاليات العقل العريب ،جورج طرابييش ،ص .124
-3الرتاث والحداثة ،ص  ،143تكوين العقل العريب ،ص  ،84نحن والرتاث ،ص .79
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الحسية ،وهي
عىل التاريخ وال تستجيب ملتطلبات التط ّور ،والثاين :الطبيعة
ّ
حسي ًة ابتدائية(.)1
السمة التي كان يعيشها األعرايب حياة الفطرة والطبع ،حيا ًة ّ
حس
وعليه ،فالعامل الذي نشأت فيه اللغة العربية أو ُ
جمعت منه عاملٌ ّ ٌ
ال تاريخي ،عامل البدو من العرب ،هذا العامل هو كل ما تنقله اللغة العربية
إىل أصحابها اليوم ،وقبل اليوم ،وسيظل هو ما دامت هذه اللغة خاضع ًة
ملقاييس عرص التدوين وقيوده(.)2
فعل صانع العامل العريب ،العامل الذي كان
فاألعرايب عند الجابري هو ً
يعيشه العرب عىل مستوى الكلمة والعبارة والتصوير والخيال ،بل عىل
ضحل جاف ،متا ًما
ٌ
ري
مستوى العقل والوجدان ،وإن هذا العامل
ٌ
ناقص فق ٌ
كالعامل الذي استنسخته اللغة العربية يف العرص الجاهيل(.)3
وعىل الرغم من أ ّن الجابري يشيد بعملية تدوين اللغة ويحسبها معجزة
العرب( ،)4ولكن مع هذا يشري إىل سلبية هذه العملية إذ جعلت اللغة عاجز ًة
عن مواكبة التط ّور وقبول ما ال ب ّد منه من التغيري والتجدد( ،)5وإذا تذكرنا
دور اللغة يف تشكيل تص ّور اإلنسان للعامل وبالتايل عقله وهيكلة فكره،
أدركنا أية آثار سلبية ٍكان ال ب ّد أن تخلّفها يف العقل العريب طريقة الخليل
واللغويني من بعده(.)6
-1تكوين العقل العريب ،ص  ،86الرتاث والحداثة ،ص .144
-2م .ن ،.ص .87
-3الرتاث والحداثة ،145 :تكوين العقل العريب ،ص  87ـ .88
-4تكوين العقل العريب ،ص .80
-5م .ن ،.ص .82
-6م .ن ،.ص .83
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حظ عىل ما ذكره أ ّن هذه النظرة إىل اللغة العربية هي أث ٌر من آثار
يال َ
النظرة الغربية إىل الغري ،تلك النظرة التي ترى املجتمعات األخرى
ٍ
مجتمعات ال تاريخية ،تعيش عىل الفطرة والطبيعة(.)1
ث ّم كيف متكّنت هذه اللغة الجافة الحسيّة الالتاريخية من صنع حضار ٍة
عمالق ٍة وتغذيتها مدى القرون املتتالية؟! أليس األمر عىل عكس ما فهمه
الجابري؟« :ليس ألن لغتنا تخلّفت تخلّفنا ،بل ألننا تخلّفنا تخلّفت لغتنا،
فليست اللغة عامل التخلّف بل مظهره وتعبريه ،ولو كانت اللغة العربية
نفس أنها ق ّدمت األداة
هي العامل البنيوي الالتاريخي للتخلّف ،فكيف ّ
اللغوية والعقلية لحضارة كانت هي األزهى يف عرصها؟ ولو كان العقل
تاب ًعا التبعية العمياء للغة ،فكيف تنجب اللغة الواحدة عقلني متفارقني:
واح ٌد ميثّل التق ّدم يف القرون الثالث والرابع ،وآخر ميثّل التخلّف من القرن
السادس»(.)2
أما بخصوص حس ّية اللغة وال تاريخيتها ،فريى جورج طرابييش
أ ّن الجابري أخذها من أرنست رينان( ،)3ودليل الجابري عىل مدعاه أ ّن
حسيون عاشوا الصحراء بطبيعتها فلغتهم حس ّي ٌة أيضً ا ،لكن ير ّد
األعراب ّ
عليه طرابييش بأ ّن أصحاب اللغة أمثال الخليل إنّ ا جمعوا اللغة من
مصادر ثالثة :القرآن ،والشعر الجاهيل ،وكالم العرب الذين ما كان كلهم
من األعراب وال من سكنة الصحراء بل فيهم من قطن الحرض واملدن ،كام
-1مداخالت ،عيل حرب ،ص .48
-2إشكاليات العقل العريب ،جورج طرابييش.140 - 139 ،
-3م .ن ،.ص .192
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فضل
ً
أ ّن وصف حياة األعرايب بالحسيّة البدائية مصادر ٌة أنرثوبولوجية(،)1
عن أ ّن الجذور السامية للغة العربية تنفي مدعى الجابري يف حس ّية اللغة
خ مشرتك ،والعربية من دون
العربية ،بل بني اللغة العربية والساميات تاري ٌ
تاريخها السامي ال تعود قابل ًة للقراءة والعلم بوصفها لغ ًة جذرية(.)2
ّ .3
الحل الجابري:

للخروج من هذا املأزق الذي يكون حجر عرث ٍة أمام مرشوع الجابري،
ال ب ّد من إيجاد قطيع ٍة مع هذا املنهج مثلام قلنا ،وذلك من خالل :أ-
االعتامد عىل لغة الواقع ،ب -أصالة املعنى.
أ .االعتامد عىل لغة الواقع :يرى الجابري أ ّن النتائج العملية التي أسفر
عنها تطبيق الخليل الفراهيدي يف مجال اللغة كانت لها جوانب سلبي ٌة
متا ًما ،وذلك أ ّن الخليل انطلق يف جمع اللغة وتنظيمها من «اإلمكان
الذهني» ال من املعطى اللغوي ،ففسح بذلك املجال لصنع اللغة بدل
ٍ
وحينئذ أصبح من املستحيل وضع ٍ
يئ بني ما
جمعها،
خط فاصلٍ ونها ٍ
خصوصا يف ج ٍّو ساد فيه الولع بالغريب،
نطقت به العرب وما مل تنطق به،
ً
ٍ
عندئذ إىل تحكيم القياس بدل السامع ،اليشء الذي جعل
فانتهى األمر
اللغة املعجمية لغة اإلمكان ال لغة الواقع« :فالكلامت صحيح ٌة ألنّها
أصل ميكن أن ت ُر ّد
ٌ
ممكن ٌة وليس ألنها واقعية ،وهي ممكن ٌة ما دام هناك
ري ت ُقاس عليه ،وهي ليست واقعي ًة ألن الفرض هنا هو يف الغالب
إليه أو نظ ٌ
-1م .ن ،.ص .197 - 196
-2م .ن ،.ص .204
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نظري وليس معطًى من معطيات االستقراء أو التجربة االجتامعية»(.)1
فرض
ٌ
ٌ
أما بخصوص جهد الخليل واعتامده عىل اإلمكان الذهني دون
ري ّد جورج طرابييش عليه ضمن النقاط التالية:
الواقعي ،ف ُ
ٍ
رصف عىل
ريايض
1.1إذا صيغت العربية من قبل الخليل مبنطقٍ
ٍ
أساس اإلمكان الذهني من دون اعتبار املعطى الواقعي ،فهذا
معناه أنّها قابل ٌة للتجريد ،والحال أ ّن الجابري جعلها ذات طابعٍ
حس غري تجريدي.
ٍّ
2.2إ ّن األمر عند الخليل مل يكن قامئًا عىل اإلمكان الذهني بقدر ما
كان قامئًا عىل مسأل ٍة صوتي ٍة قامئ ٍة عىل جدل التآلف والتنافر بني
إل إذا
مثل ال يجتمعان يف كلم ٍة واحدة ّ
الحروف ،فالقاف والكاف ً
كانت مع ّربةً.
رصح هو يف مقدمة كتابه ،هو منهج االستقراء
ُ 3.3
منهج الخليل ،مثلام ي ّ
ٍ
فرض
ال اإلمكان الريايض والتجريد الذهني ،فهو مل ينطلق من
نظري ثم راح يبحث له عن ٍ
سند واقعي ،بل كان منهجه استقراء
ٍ
العربية ثم إخضاع املادة لتنظيم عقالين.

4.4إن عمل الخليل جعل اللغة العربية تاريخيةً ،خالفًا للجابري ،إنّه
إهامل تا ًما التقليب العقيم وغري املنتج ملاليني الجذور
ً
أهمل
الرباعية والخامسيّة وحرص اهتاممه بالتغليب الثنايئ للجذور
الثنائية وبالتغليب السدايس للجذور الثالثية ،مميِّ ًزا بني املهمل

-1الرتاث والحداثة ،ص .145
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واملستعمل ،كام عطّل إىل ح ٍّد كبريٍ ظاهرة موت الكلامت يف
العربية أو ظاهرة انزياحها من سطح الوعي إىل عمق الالوعي
لتخل مكانها لتولد كلامت جديدة أو الكتساب القدمية منها
ّ
ٍ
لدالالت جديد ٍة طر ًدا مع تج ّدد األحوال وتط ّور العصور(.)1
والخالصة أ ّن املغزى من هذا العرض عند الجابري هو كرس هذه
الحالة ليصل إىل لغة الواقع املعتمدة عىل معطيات االستقراء والتجربة
االجتامعية ليصل إىل تفسري الرتاث والثقافة العربية اإلسالمية وفقًا
ملعطيات العرص الحديث ومتطلبات املرحلة ،بينام االقتصار عىل املنهج
ُب يف قوالب مسبق ٍة ال يسمح للتالعب
اللغوي السائد ال يخدمه ألنّه تقول ٌ
بالنصوص وتحميلها ما تدعو إليه األلسنيات الجديدة والهرمنيوطيقا
املعارصة.
رصح ويقول« :اللغة العربية ظلت هي هي منذ
ويف عبار ٍة أخرى ي ّ
أربعة عرش قرنًا أو يزيد تصنع الثقافة والفكر من دون أن تصنعها الثقافة
والفكر»( ،)2فهو يدعو إىل أ ّن الثقافة والفكر املعارص يلزم أن تصنع اللغة
وتح ّملها املعنى ،وهذا ما يوضحه يف النقطة التالية.
ب .أصالة املعنى:
يعطي الجابري أهمي ًة فائق ًة لثنائية «اللفظ /املعنى» يف مرشوعه النقدي،
إذ يرى أ ّن املشكلة اإلبستمولوجية الرئيسية يف النظام املعريف البياين،
-1إشكاليات العقل العريب ،جورج طرابييش ،ص .232 - 225
-2نحن والرتاث ،ص .27

140

معالم المدينة الفاضلة عند محمد عابد الجابري

املشكلة التي أسست هذا النظام وبقيت تغذّيه منذ عرص التدوين إىل
اليوم ،هي مشكلة اللفظ واملعنى ،وكيف ميكن ضبط العالقة بني اللفظ
واملعنى يف الخطاب البياين ،هذه املشكلة شغلت الفقهاء واملتكلّمني
والبالغيني(.)1
ويرى أ ّن الخطاب البياين ينظر إىل اللفظ واملعنى ككيانَني منفصلَني
كل منهام بنسب ٍة واسع ٍة من االستقالل عن
أو عىل األقل كطرفَني يتمتع ٌّ
اآلخر( ،)2أي تص ّور املعاين واملسميات يف جانب ،واأللفاظ واألسامء
جانب آخر(.)3
يف
ٍ
بإسهاب عالق َة اللفظ باملعنى عند علامء اللغة
ثم يرشح الجابري
ٍ
والنحو والفقه واألصول وعلم الكالم ،ليصل إىل القول بأ ّن فصل اللفظ
عن املعنى أ ّدى أ ّولً إىل إعطاء األصالة للّفظ ،وثان ًيا أ ّدى إىل الفصل بني
أول
اللغة والفكر وإهامل فكرة كون اللغة مرآ ًة للفكر ،األمر الذي نفاه ً
وأثبته هنا.
وهذا ما ال يروق خاطر الجابري ،إذ إنّه يرى لزوم إعطاء األصالة
للمعنى وجعل اللغة مرآ ًة للفكر ،مبعنى إعطاء األولوية للتفكري عىل
يتوصلوا
التعبري ،أو أولوية املعنى عىل اللفظ ،لكن علامء البيان مل
ّ
ربا ألن عملهم يدور حول النص ،وهذا يفرض اتجاه تغليب
إىل هذاّ ،
ٍ
كألفاظ
اللفظ ،ولكن ير ّد عليهم الجابري بأ ّن النص ميكن أن يُنظر إليه
-1بنية العقل العريب ،ص .41
-2م .ن ،.ص .41
-3م .ن ،.ص .43
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ٍ
ونظام خطاب ،وميكن أن يُنظر إليه كمعانٍ ومقاص َد
وعبارات لغوي ٍة
ِ
وجملة آرا ٍء وأحكام(.)1
ومن السلبيات التي وقع فيها علامء البيان ـ عند الجابري ـ ج ّراء تأصيل
اللفظ ما حصل عندهم يف الفقه ،إذ بدأ الفقهاء يرشعون انطالقًا من تعقّب
طرق داللة األلفاظ عىل املعاين ،وأهملوا مقاصد الرشيعة ،فأصبحت
مقاصد اللغة هي املتحكّمة ،فعوضً ا من بناء الترشيع عىل قواع َد كل ّي ٍة
تستخلص من األحكام الرشعية الجزئية وتعتمد توخي املصلحة العامة
فبدل من هذا السلوك العقيل ،ربطوا الترشيع
ً
التي تتط َّو ُر بتط ُّو ِر العصور،
بقيود العالقة بني اللفظ واملعنى ،فكان نتيجة هذا تقوقع الترشيع ضمن
حدو ٍد مع ّين ٍة ال يتع ّداها ،مام أ ّدى إىل إغالق باب االجتهاد ،ألن املواضعة
اللغوية محدود ٌة ومغلقة ،بينام لو اعتمدوا يف الترشيع عىل مقاصد
تؤسسها املصلحة العامة واملثل العليا ،ملا انغلق
الرشيعة ،وهي التي ّ
باب االجتهاد(.)2
أما يف مجال علم الكالم ،فقد أ ّدى االنسياق مع متاهات إشكالي ِة اللفظ
واملعنى والخضوع ملنطقها إىل خنق العقل وتحجيم دوره ،إذ اعتمدوا
عىل اللغة كسلط ٍة مرجعي ٍة مح ّدد ٍة للفكر ،فيصبح ما يقوله أهل اللغة
بصدد لفظ ٍة هو القول الفصل يف املشكلة الفكرية ،ومبا أ ّن مسائل علم
مسائل ميتافيزيقي ٌة تعلو عىل الزمان واملكان ،فإ ّن اللغة التي متتلك
ُ
الكالم
القول الفصل سرتتفع أيضً ا إىل مستوى امليتافيزيقيا ،فيصبح اللفظ ذا
-1م .ن ،.ص .104
-2م .ن ،.ص .105
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مم يفسح املجال واس ًعا لتسويد اللغة عىل الفكر
قيم ٍة ميتافيزيقي ٍة بذاتهّ ،
واللفظ عىل املعنى ،ونظام الخطاب عىل نظام العقل ،فيصبح القرآن
ألفاظًا وأنغا ًما وتتوارى إىل الظل معانيه ومقاصده(.)1
ويالحظ عىل ما ذكره الجابري:
1.1إنّه يعرتض عىل علامء البيان إذ جعلوا اللغة واملعنى ككيانني
ٍ
واحد منهام باستقالليته الخاصة،
كل
منفصلني ـ مثلام م ّر ـ يتمتع ّ
ٌ
وإل مل يُنتج
جزاف إذ اللفظ واملعنى مرتابطان ّ
وهذا رغم أنّه ادعا ٌء
أي ٍ
لفظ املعنى املراد منه ،عىل الرغم من هذا فإ ّن الجابري يقع
ّ
يف اإلشكال نفسه الذي أشكله عىل علامء البيان ،إذ إنّه أيضً ا فصل
املعنى عن اللفظ ودعا إىل استخدام ألفاظ جديدة.
2.2إ ّن أرباب مقاصد الرشيعة الذين يوظّف الجابري مرشوعهم
توظيفًا أيديولوجيًا لصالح نفسه ال يقبلون بهذا التأويل ،إذ إنهم
عندما يتّجهون نحو املقاصد الستنباط األحكام ال يخرجون عن
مألوف علامء اللغة يف فهم املعاين ،كام أنهم ال يخرجون عن
روح الرشيعة ودوامها واستمراريتها ـ مثلام م ّر يف مباحث الفقه.
3.3إ ّن مفهوم كالم الجابري هو أ ّن املصالح املعارصة العرفية بحسب
ين معارصةً،
فهم اإلنسان املادي املنسلخ عن الغيب ،تحمل معا َ
ٍ
وألفاظ جديدة ،إذ إ ّن املنظومة اللغوية
وهذه املعاين تحتاج إىل لغ ٍة
القدمية ال تنتج سوى ما أنتجته لحد اآلن من األزمات والتخلّف
-1م .ن ،.ص .106
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ـ بحسب زعمه ـ فلذا ال ب ّد من منظوم ٍة لغوي ٍة جديد ٍة ليتح ّول فيها
الوجوب إىل الحرمة والحرمة إىل الجواز ،فالقصاص ال يجوز،
وقطع يد السارق ال يجوز ،وللذكر مثل حظ األنثيني ال يجوز ،وهكذا
ميت إىل اإلسالم بصلة.
دواليك ،وهذا هو الترشيع الجديد الذي ال ّ
ٍ
جديد إنّ ا هو اجتها ٌد أمام
4.4إ ّن ما يدعو إليه الجابري من اجتها ٍد
مرفوض عند جميع العقالء ،أما االجتهاد املقبول
النص ،وهو
ٌ
فهو الذي يدور مدار النص القطعي ،ويحاول استكناه معناه من
مختلف الطرق من دون االنقالب عليه ،ث ّم إ ّن الجابري الذي
يدعو إىل فتح باب االجتهاد واعتامد املصالح ،هل يقبل م ّنا لو
أ ّدى اجتهادنا إىل خالف اجتهاده؟! وهل سوف يرمينا بالتخلّف
والهرمس ّية والغنوصية وغريها من التهم؟! فهل باؤك تجر وبايئ ال
حة الخطاب عند االجتهاد الحداثوي تتالزم مع
تج ّر؟! وملاذا ص ّ
االنقالب عىل الفقه والرشيعة؟!
والخالصة أ ّن الجابري ـ تحقيقًا ملرشوعه ومدينته الفاضلة ـ يدعو
إىل إحداث قطيع ٍة شامل ٍة مع طريقة االستنباط وتفسري النصوص السابقة،
واستبدالها بتأصيل املعنى وتغليب خطاب العقل املبتني عىل املعنى
واملقاصد واملصالح املعارصة ،ليتخلّص من كل أشكال الرتاث الذي
ك ّبل حركة التط ّور يف العامل العريب واإلسالمي بح ّد زعمه ،ويرسم من
ٍ
رضوري
جديد دي ًنا جدي ًدا مع لغ ٍة جديد ٍة« :فإ ّن تجديد اللغة [ ]...أم ٌر
ٌ
للتجديد يف الدين نفسه»(.)1

-1املرشوع النهضوي العريب ،ص .129
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لكن مع هذا يناقض نفسه يف الصفحة نفسها ،إذ يعترب أ ّن تجديد اللغة
يعني الرجوع بها إىل ما كانت عليه يف عهد ازدهارها وإىل أساليبها األوىل
يف الفصاحة والبيان( ،)1وهل هذا هو غري ما فعله علامء البيان وقد انتقدهم
الجابري؟!
ريا َم ْعل ًَم آخ َر من معامل مدينة الجابري الفاضلة ،وهو
فلنس ّ
جل أخ ً
القطيعة مع املنظومة اللغوية القدمية وتدوين منظوم ٍة لغوي ٍة جديد ٍة لبناء
دينٍ جديد.

-1م .ن ،.ص .129
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الخاتمة:
توصلنا يف هذه الدراسة إىل أ ّن الجابري يف مرشوعه الفكري ،وألجل
ّ
االلتحاق بركب الحداثة بجميع تجلياتها والتخلّص من التخلّف ،أحكم
عامر ًة جديد ًة هي أشبه باملدن الفاضلة التي رسمها املفكرون والفالسفة،
وجعل لهذه املدينة دعائم تعتمد عليها ،بحيث إن بانهيار أي دعام ٍة منها
ينهار جميع البناء.
مل يستخدم الجابري يف بناء مدينته الفاضلة هذ ِه األدواتَ املنهجية
السليمة واملوضوعية يك توصله إىل بناء مدين ٍة واقعي ٍة متكاملة ،بل
استخدم مناهج ملتوي ًة واقتطع ما يخدم مرشوعه من هنا وهناك ،فوقع
ٍ
ٍ
وتناقضات متعدد ٍة أشار إليها أخص مق ّربيه ،فأصبح مرشوعه
تشويش
يف
جا بامتياز رغم ادعاء املوضوعية واملنهجية اإلبستمولوجية.
مرشو ًعا مؤدل ً
حاول الجابري أن يتخلّص من املنظومة الفلسفية اإلسالمية باستحداث
يف بني املرشق واملغرب اإلسالميني من جهة ،وجعل املغرب
عدا ٍء معر ٍ
منظوم ًة فكري ًة واحد ًة تبدأ بابن حزم وتنتهي بابن رشد والشاطبي وابن
أول،
خلدون ،وحاول تجاهل الوحدة املعرفية الفلسفية رشقًا وغربًا ً
وتجاهل الخالفات العميقة املوجودة يف املدرسة املغربية ثان ًيا.
وحاول التخلّص من املنظومة الفقهية البيانية من خالل تحوير نظرية
لباسا حداثويًا جدي ًدا ،ليتمكّن
املقاصد وإفراغها من محتواها وإلباسها ً
من تغيري الرشيعة بحسب متطلبات اإلنسان املعارص املنزوع من الهوية
اسم دون مس ّمى ،فاالسم هو اإلسالم
الدينية ،فيبقى الدين اإلسالمي
ً
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ولكن املحتوى هو القوانني واألحكام الوضعية التي س ّنها العقل العريف،
وتصح مقولة إبليس{ :أنَا
وهذا يعني تبعية الله لإلنسان ،والدين للدنيا،
ّ
خلَ ْقتَ ُه ِمن ِطنيٍ}( ،)1إذ العقل العريف يرى نور
خلَ ْقتَ ِني ِمن نَّا ٍر َو َ
َي ِّم ْن ُه َ
خ ٌْ
النار أفضل من ظلمة الطني ،فام يدعو إليه أرباب الحداثة هو أبلسة الفهم
وليس أسلمته.
أما املنظومة السياسية فأمرها أوضح من الجميع ،إذ ال مجال للدين
يف هذه النظرة أن يتب ّنى أي يشء ،سوى الدعوة إىل الله فقط ،وكذلك
املنظومة األخالقية ،إذ يلزم أن تتمحور حول أخالق الدنيا دون أخالق
اآلخرة.
والبيت القصيد الذي يجمع جميع هذا الشتات هو الثورة اللغوية
واستبدال املنظومة اللغوية القدمية ،التي ال تستجيب ملتطلّبات الحداثة،
مبنظوم ٍة لغوي ٍة جديد ٍة ميكن استنباط أي يش ٍء منها ،رشيطة أن يتوافق
مع مبادئ الحداثة ،إذ إ ّن حكم مبادئ الحداثة عندهم حكم الوحي عند
املدرسة التقليدية.
إ ّن مرشوع الجابري يف املآل ال ينتج سوى الخروج من مدينة اإلسالم
والدخول يف مدينة الحداثة املعارصة.

-1سورة األعراف ،اآلية .12
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