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فرسان
العقل العربي

على الغالف

إسالم النقد 
واألسئلة الراهنة

مناهج متقاطعة في مناظرة المقّدس 

باريس ــ ياسين تماللي

ما الجامع بني محمد عابد الجابري 
ومحمد أركون ونصر حامد أبو زيد؟ 
ال�����ج�����واب: ال���ن���ق���د، ك���م���ش���روع ل��ع��م��ل��ي��ة 
إع���ادة تأسيس ثقافي وف��ك��ري ف��ي ما 
يسّمى ب� »البلدان اإلسالمية«، تحيي 
ما أهمل من تراثها تعّسفًا، تزيح هالة 
األبدية« عما يقّدس منه  »الصالحية 
ليظهر كما هو، اجتهادًا ح��دوده هي 

حدود التفكير البشري. 
والجزائري  املغربي  الثالثة،  املفكرون 
وامل��ص��ري، يلتقون م��ج��ددًا ف��ي األي��ام 
ش��ه��د  ال��������ذي   2010 ل���ل���ع���ام  األخ�����ي�����رة 
رح���ي���ل���ه���م ت���ب���اع���ًا، م����ن خ�����الل ال����ن����دوة 
اليوم وغ��دًا »جامعة  التي تحتضنها 
ل��ي��ون ال��ث��ان��ي��ة« ف���ي ف��رن��س��ا، ب��ع��ن��وان 
»م��س��أل��ة ال��ن��ق��د ف���ي ال��ف��ك��ر اإلس���الم���ي: 
ت����������ص����������ورات وم����������م����������ارس����������ات«. ه������ذه 
من  ب��ذل��وه  مل��ا  تقديرًا  تأتي  التظاهرة 

ج���ه���د »الس����ت����غ����الل م���ك���اس���ب ال���ع���ل���وم 
اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي تطوير 
ع��ّدة  ال��ن��ق��دي«. وتشترك جهات  الفكر 
في تنظيم امللتقى منها »جامعة ليون 
2«، و»املركز الوطني للبحث العلمي« 
ال��ش��رق  و»دار   )CNRS( ف��رن��س��ا  ف���ي 
واملتوسط« )ليون( و»معهد البحوث 
املغاربية املعاصرة« )تونس( و»مركز 

جاك بيرك« )الرباط(.
س���ي���رّك���ز ش����ري����ف ف���رج���ان���ي )ج���ام���ع���ة 
مدير  النجار،  صغير  ومحمد  ل��ي��ون( 
البيضاء(  )ال���دار   »Prologues« مجلة 
على مكانة النقد ووسائله لدى أركون 
وأبو زيد والجابري. وهو األمر الذي 
)جامعة  ح���ّداد  إل��ي��ه محمد  سيتطرق 
م��ن��وب��ة( ف���ي ح��دي��ث��ه ع���ن »ال���خ���ي���ارات 
الصعبة املطروحة على الفكر النقدي 
اإلسالمي«، وستيفان فالتير )جامعة 
لوهافر( في محاضرته عن »مكاسب 
وح������دود ال��ف��ك��ر ال���ن���ق���دي ف���ي اإلس����الم 

امل���ع���اص���ر«. وس��ُي��ع��رض م��ش��روع أب��و 
زي������د ال���ف���ك���ري ف����ي م���ح���اض���رت���ني ع��ن 
»ال��ن��ق��د وال��ه��رم��ن��ط��ي��ق��ي��ا« )رش��ي��د بن 
زين، معهد العلوم السياسية، إيكس 
ق��راءة نقدية  آن بروفانس( و»إع���ادة 
ال��ل��غ��ة وال���اله���وت« على  للعالقة ب��ني 
ضوء أعماله )جوزيف ديشي، جامعة 
ل����ي����ون(. وس��ي��ل��ي ه���ات���ني امل��داخ��ل��ت��ني 
فيلم ع��ن ح��ي��اة ه���ذا امل��ف��ك��ر وش��ه��ادة 

لسيد بحراوي )جامعة القاهرة(. 
أم���ا م��ش��روع أرك�����ون، ف��س��ُي��ع��رض في 
م����ح����اض����رات ع�����ن »ال����ن����ق����د ال���ح���دي���ث 

للعقل اإلس��الم��ي« )أورس���وال غونتر، 
جامعة هامبورغ( وازدواجية العالم 
و»ال������داع������ي������ة« ف�����ي أع����م����ال����ه )م��ح��م��د 
 ،)

ّ
ال������ع������ي������ادي، ج����ام����ع����ة ع������ني ال������ش������ق

من  االنتقال  تحقيق  في  ومساهمته 
إلى  الكالسيكية«  »اإلس��الم��ول��وج��ي��ا 
اإلسالمولوجيا التطبيقية« )محسن 

إسماعيل، جامعة ران(. 
وتجدر اإلشارة إلى أن حّظ الجابري 
 وف���رة من 

ّ
أق���ل التظاهرة  م��ن برنامج 

ال��راح��ل��ني اآلخ���ري���ن، ف��ه��و ل���م ُي��َخ��ّص 
سوى بمحاضرتني، أوالهما مقارنٌة 

ب����ني »م���ف���ه���وم ال���ع���ق���ل« ل����دي����ه ول����دى 
أركون سيلقيها الهواري عّدي )معهد 
والثانية  ل��ي��ون(  السياسية،  ال��ع��ل��وم 
م���ن���اق���ش���ٌة ل���وج���ه���ة ن����ظ����ره ف����ي »ف��ه��م 
ال���ق���رآن« ل��ف��ي��ف��ي��ان دي��ب��رم��ار )ج��ام��ع��ة 
ب���اري���س ال���ث���ام���ن���ة(. وق����د َي���ح���رم ه��ذا 
الحاضرين من االّط��الع على جوانب 
للجدل في بحوثه، كاختياره  مثيرة 
إط�������ارًا ع���رب���ي���ًا ل���ه���ا )م���ف���ه���وم »ال��ع��ق��ل 
أركون  يميزه عن  ما  مثاًل(،  العربي« 
وأبو زيد اللذين تحركا في إطار أكثر 

اتساعًا، هو اإلطار اإلسالمي. 
 ال����ب����رن����ام����ج ع��ل��ى 

ُ
وي������الَح������ظ ت����رك����ي����ز

ال����ج����وام����ع ب����ني أع����م����ال أرك�������ون وأب����و 
زي����د وال���ج���اب���ري ع��ل��ى ح���س���اب ن��ق��اط 
االخ���ت���الف ب��ي��ن��ه��ا. ال ي��م��ك��ن ف��ه��م ه��ذا 
ال��خ��ي��ار م���ن دون ال���رج���وع إل���ى إط���ار 
القول،  امللتقى اإليديولوجي إن صح 
كما يحدده ضمنيًا نّص إعالنه. هذا 
ال���ن���ص ي���ص���ور االح���ت���ف���اَء ب��امل��ف��ك��ري��ن 
الثالثة، ك��رّد على وضع »ال ي��زال فيه 
اإلسالم ينظر إليه من خالل التعبيرات 
األكثر  السياسية  لتياراته  الصاخبة 
رادي���ك���ال���ي���ة«. ك���ذل���ك، وب��ط��ري��ق��ة شبه 
خطابية، يجزم بأن »محكمة دينية« 
ه��ي التي أم��رت بتطليق أب��و زي��د من 
زوج���ت���ه، وه�����ذا ل��ي��س ص��ح��ي��ح��ًا. ه��ذا 
ال���ح���ك���م ال���غ���ري���ب ن��ط��ق��ت ب����ه م��ح��ك��م��ة 
مدنية، بعد شكوى استند صاحبها 

إلى قانون ديني �� الحسبة. 

نصيب الجابري من البرنامج 
محاضرتان: »مفهوم العقل« لديه، 

ووجهة نظره في »فهم القرآن« 

التقوا في حياتهم حول مشروع »نقدّي« مشترك، واختلفوا 
أيضًا في مناهجهم وأطروحاتهم. لكن املؤتمر ــ الحدث 

الذي يأتي بمثابة تحّية لكل من محمد عابد الجابري ومحمد 
أركون ونصر حامد أبو زيد في عام رحيلهم، تكاسل عن طرح 

التباينات الفكرّية... نظرة أولّية إلى البرنامج الذي حصر 
املسألة بثنايّة السلفيّة )العربيّة( والتنوير )الغربي( 

ريتا فرج

ه��ل تسعفنا امل��ق��ارن��ة ب��ني ث��الث��ة رّواد 
م����ن ع���ل���م���اء ع������رب ج��م��ع��ت��ه��م زع���زع���ة 
اليقينيات، وقلق معرفي تجاه النص 
مفاصل  تكمن  أين  والتاريخ؟  الديني 
تعدد  رغ���م  ب��ي��ن��ه��م،  العلمية  ال��ش��راك��ة 
املناهج؟ رحلة  األطروحات واختالف 
ال��غ��ي��اب ال��ت��ي وح����ّدت م��ح��م��د أرك����ون، 
أب��و زي��د، ومحمد عابد  ونصر حامد 
ال���ج���اب���ري، ت��ض��ع��ن��ا أم����ام أح��ق��ّي��ة ه��ذا 
أتت  اإلب���داع  أن تجليات  إال  التساؤل. 
م��ت��ف��اوت��ة ف���ي م��ن��اه��ج��ه��م، س����واء عبر 
ت��أوي��ل ال��ح��دث اإلس��الم��ي وم��ا يتفرع 
ع��ن��ه م��ن آل��ي��ات ف��ه��م ال��ن��ص، أو لجهة 
رصد إرهاصات نقد العقل العربي في 
السياسي والديني. لكنها في النهاية 
ان��ط��ل��ق��ت م���ن ه���اج���س إح���ي���اء م��ع��رك��ة 
األف����ك����ار، وإخ������راج ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ني 
املفرط  االتجاه  النصوصية، ومن  من 

نحو التريث.
أرك����������ون ك�������رس ح����ي����ات����ه األك����ادي����م����ي����ة 
ملشروع قراءة الحدث اإلسالمي. حفر 
ع��م��ي��ق��ًا، ف��ي أرك��ي��ول��وج��ي��ا ال��ن��ص��وص 
بمنهجية  عليها،  وعمل  التأسيسية، 
دي���ك���ارت���ي���ة، ت��ج��ي��ز ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ن��ق��دي 
امل����س����ت����دام، ل������ذوي األل�����ب�����اب. وب��ع��دم��ا 
ت��ج��ّرع امل��ع��ت��زل��ة األوائ����ل ك���أس العقل، 

أك��م��ل أرك�����ون رح��ل��ة ال��ك��ش��ف، رغ���م ما 
خّلفه االتجاه األشعري من انسدادات 
اله��وت��ي��ة، أح��ال��ت ال��ت��ف��ّك��ر إل���ى حرفية 
ت��أخ��ذ ب��ظ��اه��ر ال��ن��ص، وال��ت��أوي��ل إل��ى 
دوغما دينية، ال تتوانى ولو للحظة 
ال��ق��رآن،  م��ا يحويه  ع��ن تكبيل حركية 
م��ن ح��ي��وات تجيب ع��ن ال��واق��ع. فكيف 
ق����رأ أرك������ون ت��ج��ل��ي��ات إس�����الم ال��ن��ص؟ 
ك���ث���ي���ف���ة ه�����ي امل����ن����اه����ج ال����ت����ي اع���ت���م���د 
ع��ل��ي��ه��ا ص��اح��ب »األن��س��ن��ة واإلس�����الم، 
م��دخ��ل ت��اري��خ��ي ن���ق���دي«. واألك���ي���د أن 
تجربته املعرفية في فرنسا فتحت له 
األبواب املوصدة، بمعنى أّنه استخدم 
ال����ع����ل����وم ال����س����وس����ي����ول����وج����ي����ة، وع���ل���م 
اإلس���الم���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وأدوات����ه����ا 
ف����ي األن���ت���روب���ول���وج���ي���ا واألل���س���ن���ي���ات 
واالب������س������ت������ي������م������ول������وج������ي������ا، مل�����ق�����ارع�����ة 
التقليدي  ال��ع��ق��ل  أي   ������� األرث��وذك��س��ي��ة 
ال��واق��ع تحت سيطرة  ال��خ��ادم  والعقل 
 

ّ
ال��ع��ق��ي��دة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. أراد ال��ت��أك��ي��د أن

النقطة املشتركة في البناء اإلسالمي 
على  ال��ق��ض��اء  ف��ي  تتمثل  الكالسيكي 
ت���اري���خ���ي���ة ال���ن���ص���وص ال��ت��أس��ي��س��ي��ة، 
ف��ي��م��ا امل��ش��ت��ه��ى ه���و م��ن��اظ��رة امل��ق��دس 
وت����اري����خ����ه، ال إق�����ص�����اؤه ع����ن ج��دل��ي��ة 

الوحي، وسببّية التنزيل.
على املقلب اآلخر، لم يكن نصر حامد 
أب����و زي����د أق����ل ق��ل��ق��ًا ب��امل��ع��ن��ى ال��ع��ق��ل��ي 

م��ن م��ع��اص��ره أرك����ون، وإن ب��دت عدته 
امل���ف���ه���وم���ي���ة، أش������ّد م���ي���اًل إل�����ى ت���أوي���ل 
ال��ق��رآن��ي، ول��ي��س محاكاته في  ال��ن��ص 
السياق العام. أبو زيد، املعتزلي الفكر 
واالنتماء، قاد حقبة التثوير، أي أحدث 
ثورة في فهم النص املقّدس، مستخدمًا 
ع��ل��وم ال���ق���رآن، م��ن اإلع���ج���از وال��ن��اس��خ 
واملنسوخ، واملنطوق واملفهوم، والعام 
وال��خ��اص، وأس��ب��اب ال��ن��زول، وال��دالل��ة 

ال���ل���غ���وي���ة ل��ل��م��ص��ط��ل��ح��ات، م����ا أع���ط���اه 
ح���ي���زًا أوس�����ع ف���ي دراس�����ة امل���ق���دس من 
الداخل، وبأدواته هذه املرة، فطّورها، 
وأدخ�����������ل ت���ق���ن���ي���ات ج������دي������دة ع���ل���ي���ه���ا. 
ول���ع���ل أط���روح���ت���ه ال��ش��ه��ي��رة »م��ف��ه��وم 
ال���ن���ص ������� دراس������ة ف���ي ع���ل���وم ال����ق����رآن«، 
 

ّ
ل��ك��ن ال���ت���ف���اك���ري.  ت��م��ّث��ل ذروة ع��ط��ائ��ه 
بها  ال��ذي حاكى  التاريخاني  منهجه 
إل��ى الربط  ب��ه  اللغة وال��وح��ي، أفضى 
ال���وظ���ي���ف���ي وال���ت���واص���ل���ي ب����ني ث��الث��ي��ة 
اللغة والوحي والتاريخ. أبو زيد الذي 
طالته تّرهات الظالميني، فكّفروه من 
دون أن ي��ن��ج��ح��وا ف��ي اخ��ت��ب��ار ق��درت��ه 

ع���ل���ى االس�����ت�����م�����رار ال����ع����ق����الن����ي، أن���ت���ج 
احتكاكه  املنفى.  ف��ي  مؤلفاته  ص��ف��وة 
مع الفضاء األوروب���ي رس��م له مالمح 
ج���دي���دة، س��اع��دت��ه ع��ل��ى االن���ط���الق من 
لكن على  التي توقف عندها،  النقطة 
العلوم  أنتجته  م��ا  م��ع  التثاقف  وق��ع 
االج��ت��م��اع��ي��ة األوروب�����ي�����ة، م���ا أض��ف��ى 
عمقًا آخر على تخريجاته وتأويالته. 
هكذا، لم يقطع مع إرث أهل االعتزال، 
ب������ل أك����م����ل����ه ع����ل����ى خ����ط����ى ال���ت���رك���ي���ب 
وال��ت��ف��ك��ي��ك ال���رش���دي )ن��س��ب��ة إل����ى اب��ن 

رشد( ��� الديكارتي.
محمد عابد الجابري، صاحب رباعية 
»ن��ق��د ال��ع��ق��ل ال���ع���رب���ي«، آث����ر ال��خ��وض 
معاقلة  عبر  ال��ت��راث  أركيولوجيا  ف��ي 
ال ت��ب��ع��ده ك��ث��ي��رًا ع���ن م���ش���روع أرك����ون. 
التراث في املخيال الجمعي  »حضور 
ال���ع���رب���ي، ه���و ال�����ذي ح����رك ال���ت���اري���خ«، 
وال��ج��م��ع ب���ني ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة وه���ذا 
أساسّية،  يبرهن على فرضية  العقل، 
 

ّ
 العقل املدروس، عقل يتعني

ّ
قوامها »أن

بالتجربة العربية«. هل تعّمد صاحب 
»دراس����ة ف��ي ع��ل��وم ال���ق���رآن«، االم��ت��ن��اع 
العقل اإلسالمي  ال��دخ��ول في نقد  عن 
الفصل  يمكن  وه���ل  التكفير؟  م��خ��اف��ة 
ب��ني م��ا ه��و إس��الم��ي وم���ا ه��و ع��رب��ي، 
لجهة ال��ت��واص��ل ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي أّث��ر 
ب��دوره في إع��ادة تركيب ه��ذا التراث؟ 

ثالثّي العقل النقدي
في اإلسالم والتاريخ حمل لواء 

التفكيك

الجابري وأركون وأبو زيد... ندوة عالمّية في فرنسا
وي���ب���دو ه����ذا اإلط������ار اإلي��دي��ول��وج��ي 
أك����ث����ر وض������وح������ًا، ف�����ي ك�������ون ال���ن���ص 
املذكور يّدعي اختصار قرابة قرنني 
م�����ن ال������ح������راك ال����ف����ك����ري ف�����ي ظ���اه���رة 
ق« م��ف��ك��ري 

ّ
واح�������دة وح����ي����دة: »ت�����م�����ز

ال����ع����ال����م اإلس������الم������ي ب�����ني ق���ط���ب���ني ال 
ثالث لهما، أحدهما »معاداة العلوم 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة وات���ه���ام ال��غ��رب 
ب����امل����ادي����ة وال����س����ع����ي إل������ى إخ���ض���اع 
ك����ل ش�����يء ل��ه��ي��م��ن��ت��ه«، واآلخ�������ر ه��و 
ال��رغ��ب��ة ف���ي االس���ت���ف���ادة م���ن م��ن��اه��ج 
ه�������ذه ال�����ع�����ل�����وم »ال������ت������ي م������ن دون����ه����ا 
اإلسالمية  املجتمعات  ثقافة  ك��ان��ت 
س��ت��دي��ر ظ��ه��ره��ا ل��ل��ت��اري��خ«. ُت���رى ما 
م��وق��ع أرك����ون وأب����و زي���د وال��ج��اب��ري 
م��ن ه��ذي��ن ال��ق��ط��ب��ني وس���ه���اُم نقدهم 
 وم��ن��اه��َج��ه، من 

َ
ط��اول��ت االس��ت��ش��راق

دون أن يؤدي ذلك بهم إلى مناصبة 
»الغرب« وثقافته العداء؟ رفض هذا 
االستقطاب هو تحديدًا ما يميزهم 
ع���ن امل��ف��ك��ري��ن ال��س��ل��ف��ي��ني ال��راف��ض��ني 
للغرب جملة وتفصياًل، وعن بعض 
»التنوير«  العلمانيني ممن ال يرون 

في غير التراث الفلسفي األوروبي. 
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 ،»2 ليون  »جامعة  في  املحاضرات  قاعة  ــ 
لــيــون/ فرنسا.  7 شــارع روالن،  69007، 

لإلستعالم: 472715853)0( 0033  ــ 
www.univ-lyon2.fr

ال���ت���راث، ح��اض��ر ف��ي ال���ذاك���رة وال��ف��ع��ل، 
الجابري   

ّ
أن غير  التاريخي،  والحدث 

نقدية، محددًا طبيعته،  ح��اوره بعني 
م��ن دون أن يخوض في  ب��ن��اه،  مفّككًا 
ال��اله��وت اإلس��الم��ي كما فعل أرك���ون. 
س���ار ال��ج��اب��ري ع��ل��ى خ��ط��ى اب���ن رش��د 
رائ������د ال��ف��ل��س��ف��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��ع��ق��الن��ي��ة، 
ليجد ف��ي اإلم���ام إب��راه��ي��م ب��ن موسى 
أص��ول  ف��ي  األه��م  النموذج  الشاطبي، 
ال��ف��ق��ه وال���ش���ري���ع���ة. ل��ك��ن ح���ني اج��ت��رح 
رصد  كما  املستقيل«  »ال��ع��ق��ل  مفهوم 
وعند  ال��ع��رب��ي،  امل��ش��رق  ف��ي  تجلياته 
بعض األئمة الشيعة، لم يدرك أن هذا 
العقل »املشرقي« إذا جاز التعبير، هو 
معارض،  وعقل  للتاريخ،  عقل محرك 
وعقل تفكيكي، حتى لو دخل في كبوة 
ف��رض��ه��ا امل��ج��ال ال��ج��غ��راف��ي ������� ال��دي��ن��ي، 

وليس االستقالة من النقد.
ث����الث����ي ال���ع���ق���ل ال���ن���ق���دي ف����ي اإلس�����الم 
وال���ت���اري���خ: ق���د ي��ص��ل��ح ه����ذا ال��ع��ن��وان 
ألن يكون القاسم املشترك بني محمد 
أركون، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد 
 ك��ل واح��د 

ّ
عابد ال��ج��اب��ري. صحيح أن

منهم قّدم جهدًا تواصليًا من الناحية 
التفكيك  ل��واء  لكّنهم حملوا  املعرفية، 
إشكالياتهم  ت��ع��ددت  ومهما  وال��ن��ق��د. 
املفتوحة، يبقى أن العقالنية حاضرة، 

في خالصاتهم ومناهجهم.
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