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إرث المعتزلة الجدد

ال��دول��ي للكتاب«،  العربي  ب��ي��روت  ف��ي »م��ع��رض 
يعرض جناح »دار الساقي« الكتاب األول الذي 
يصدر ملحمد أركون )الصورة( بعد وفاته. في 
يرى  التوحيدّية«،  لألديان  مقارن  تاريخ  »نحو 
أركون أّن حوار األديان والثقافات والحضارات 
قام  إذا  إال  فعلية  ان��ط��اق��ة  ينطلق  أن  يمكن  ال 
الجميع بنقد راديكالي ملوروثاتهم، أي لاهوت 
القرون الوسطى الذي يكّفر اآلخرين وينبذهم. 
اللجوء  أرك��ون في كتابه هذا بضرورة  ويقول 
إل��ى عقلية ج��دي��دة، مل��واج��ه��ة امل��ش��اك��ل ال��راه��ن��ة. 
ليختتمه بالحديث عن عاقته الشخصية باألب 
لويس  الشهير  وب��امل��س��ت��ش��رق  م��ب��ارك  ي��واك��ي��م 
ماسينيون، وعن مساره الشخصي والفكري. 
م��ن ناحية أخ���رى، ص��در ع��ن »امل��رك��ز الثقافي 
لنصر حامد  كتاب جديد  بيروت  في  العربي« 
والتأويل  والتحريم  »التجديد  بعنوان  زي��د  أب��و 
ب���ن امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال���خ���وف م���ن ال��ت��ك��ف��ي��ر«. 
إشكالي:  بسؤال  هنا  املصري  املفكر  يطالعنا 
أبو  يكتفي  ال  مل���اذا؟«  الديني  الخطاب  »تجديد 
بعن  تساؤله  يقرأ  بل  املباشرة،  باإلجابة  زي��د 
أركيولوجية، ترصد مؤثرات التاريخ اإلسامي 
ف���ي ت��وط��ي��د ال��ع��ائ��ق ب���ن ال��ع��ق��ل وال���ت���ح���ري���م... 
فالسلطة الدينية، ما كانت وحدها املسؤولة عن 
للسلطة  ك��ان  ب��ل  االنغاقين،  منهجية  سطوة 
ال��س��ي��اس��ي��ة دوره������ا ف���ي إرس������اء إي��دي��ول��وج��ي��ا 

التوهيم الديني والسياسي في آن.

بعد الرحيل 

بين المشروع األكاديمي والتجربة الشخصّية
خليل عيسى

 رحيل املفكرين العرب 
ّ

يمكن القول إن
الثالثة: املصري نصر حامد أبو زيد، 
وال��ج��زائ��ري محمد أرك���ون، واملغربي 
ال��ج��اب��ري، يكفي لجعل  ع��اب��د  محمد 
ف��ي  أس���اس���ي���ًا  م��ن��ع��ط��ف��ًا   ،2010 ع�����ام 
التراثية  ال��دراس��ات  تاريخ ما يسّمى 

اإلسالمية.
يشترك الثالثة في أّنهم أتوا من بيئة 
متواضعة، ثّم توّجهوا إلى الجامعات 
ح���ي���ث ح���ّص���ل���وا م���ع���رف���ة ع��م��ي��ق��ة ف��ي 
النصوص التراثية اإلسالمية. اقتصر 
عمل أرك���ون وأب��و زي��د على األبحاث 
عكس  على  ال��ب��داي��ة،  منذ  األكاديمية 
الجابري الذي بدأ حياته باالنخراط 
في املقاومة ضد االستعمار الفرنسي 
خ�������الل ال���خ���م���س���ي���ن���ّي���ات، ث�����م أص���ب���ح 
ق���ائ���دًا م���رم���وق���ًا ف���ي »ح�����زب االت���ح���اد 
الحقًا  الشعبية«.  للقوات  االشتراكي 
اعتقل الجابري أكثر من مّرة، قبل أن 
ينكّب على اإلنتاج األكاديمي، بعيدًا 

عن السياسة. 
أص���در ال��ج��اب��ري الطبعة األول���ى من 
العربي«  العقل  »نقد  املرجعي  عمله 
كبيرة  بكمّية  ليستتبعه   ،1984 ع��ام 
من املؤلفات. في كتابه هذا محاولة 
م��ت��ك��ام��ل��ة »ل�����ق�����راءة ح���داث���ي���ة ن��ق��دي��ة 

عبد  الباحث  كما سّماها   ����� للتراث« 
الله بلقزيز ����� وذلك من قلب ُبنية نظم 
املعرفة في التاريخ اإلسالمي. تحّولت 
ماركسية الجابري الشابة إلى قراءة 
ل���ل���ن���ّص ال����ت����راث����ي ت��ع��ت��م��د ب����اش����الر، 
وفوكو، وبالنشي، وجان بياجيه في 
عربية  إليبستيمولوجيا  دراس�����ات 
مفترضة. انطلقت هذه الدراسات من 
إقرار بالحاجة إلى نقد لحداثة غربية 
بّشر بها املاركسيون والقوميون في 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م���ن ج��ه��ة، وال���دع���وة 
إل���ى ب��ن��اء ح��داث��ة ع��رب��ي��ة ذات أص��ول 
تراثية من جهة أخ��رى. لطاملا كانت 
كتابات الجابري أكثر استساغة من 
كتابات أبو زيد املعّقدة التي تعوزها 
م��ع��رف��ة ب��ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ة، أو ك��ت��اب��ات 
بة معظم الوقت... وهذا  أركون املتشعِّ
ينطبق أيضًا على كتابات الجابري، 
 جرحًا للنرجسية 

ّ
أق��ل لكونها كانت 

اإلس��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة م��ن غ��ي��ره. من 
ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ل����م ي���ك���ت���ب أرك��������ون إاّل 
بالفرنسية. صاحب »قضايا في نقد 
اإلس��الم  نفهم  كيف   ����� الديني  العقل 
اليوم؟«، يشترك مع الجابري بتحّديه 
امل��ب��ّك��ر ل��ل��م��ق��والت االس��ت��ش��راق��ي��ة عن 
اإلسالم. إال أّنه قام بدراسة ما سّماه 
الح����ق����ًا »ال����ع����ق����ل اإلس������الم������ي«، ف��ي��م��ا 
ان��ط��ل��ق ال��ج��اب��ري إل���ى دراس�����ة »ع��ق��ل 

ع���رب���ي« ف���ح���واه إس���الم���ي األص�����ل. لم 
يكن أركون صاحب نظرية تأسيسية 
واضحة املعالم بشأن التراث كما كان 
 املفكر الجزائري الذي 

ّ
الجابري. بل إن

ال��ن��ص��وص مستعماًل  ة  ب���ق���راء اه��ت��ّم 
أدوات معرفية علمّية مثل الدراسات 
امل����ق����ارن����ة، وامل���ن���ه���ج���ّي���ة ال���ت���اري���خ���ّي���ة 
الوضعّية في مقاربة النص القرآني، 
 

ّ
رأى في قراءته الحداثية لإلسالم، أن

العلمانية حّلت في التاريخ اإلسالمي 
السلطة  م��ع��اوي��ة على  اس��ت��ي��الء  منذ 
������������� وذل������ك ق���ب���ل امل���ع���ت���زل���ة. االع����ت����راف 
ب���ذل���ك ي��ع��ن��ي ن���ق���اش���ًا ف����ي ال�����ق�����راءات 
التبريرية للنصوص التراثية، تحت 
معظم  في  السياسي  الوضع  ضغط 
للقرآن،  ق��راءة جديدة  إّنها  األحيان. 
ب�����وص�����ف اإلس����������الم أح�������د م����ك����ّون����ات 
ال���ح���ض���ارة ال���ك���ون���ي���ة، م���م���ا اس��ت��ل��زم 
هجومًا عنيفًا على أرك��ون من دعاة 
اإلسالم السلفي، وتضييقًا على نشر 
كتاباته في بلده األم. وقد اشترك مع 
نصر حامد أبو زيد بتعّرضه ألقذع 

 لم ي��ؤدِّ ذلك الى 
ّ

أن��واع الهجوم، وإن
وإبعاده  بالقوة  زوجته  من  تطليقه 

إلى املنفى.
أب����و زي�����د، ال�����ذي أب���ع���د إل����ى ه��ول��ن��دا، 
ل���م ي���أخ���ذ ال���وق���ت ال��ك��اف��ي ف���ي ب��ل��ورة 
مشروعه عن هرمنطيقّية القرآن )من 
تأويلية  قراءة  Hermeneutics(، وهي 
ل��ل��ن��صِّ امُل���ن���زل، ت��أخ��ذ ف���ي ال��ح��س��ب��ان 
ال���ظ���روف ال��ت��اري��خ��ي��ة، وال��س��ي��اس��ي��ة، 
ة  واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ن��زول ال��وح��ي. ق���راء
ت���ع���ت���م���د ال�����خ�����روج ع�����ن ال���ت���ف���س���ي���رات 
تلّخص  ال��ت��ي  التسطيحية  ال��ت��راث��ي��ة 
ال��ن��ق��اش ع��ل��ى أّن����ه ال��ت��ع��ارض امل��زم��ن 
وال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ن ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال��دي��ن. 
لوحق نصر حامد أبو زيد باللعنات 
ح���ت���ى أم����س����ت����ردام، وي���ش���ب���ه م��ص��ي��ره 
مصير سلفه اب��ن رش���د، وت��ح��ّول في 
السنوات األخيرة من حياته إلى نجم 
إعالمي، وذلك بسبب الضجة الكبيرة 
التي أثارتها قضّية تكفيره في مصر. 
ف����ي امل���ق���اب���ل، أب�����ى ص���اح���ب »ف��ل��س��ف��ة 
ال���ت���أوي���ل« أن ت���ب���دأ م���ح���اض���رات���ه في 

الغرب، إال بالتشديد على إسالمه.
 أبو زيد وأركون كانا 

ّ
يمكن القول إن

 تشّككًا من محمد عابد الجابري، 
ّ

أقل
في األدوات املعرفية التي استعمالها 
ة ال����ت����راث، ف���ي ت��ق��ل��ي��د ح��داث��ي  ل����ق����راء
من  املغربي  املفكر  انتقل  فقد  ن��ق��دي. 

ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي ن��ظ��م امل��ع��رف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
األص��ل، إلى موقف عدمي في أحيان 
ك����ث����ي����رة، ي����رف����ض ال�����غ�����رب، وال�����ت�����راث 
بتأويالته السلفية، لينكفئ في بحث 

تاريخي عن بنية العقل العربي. 
ك�����ان ال����ج����اب����ري أق������رب إل�����ى »م���وض���ة 
أك��ادي��م��ي��ة«، ع��ن��د الكثير م��ن ال��ع��رب، 
وك������ان أب�����و زي�����د أق������رب إع���الم���ي���ًا إل���ى 
الشخصية،  معاناته  بسبب  ال��ن��اس 
ف��ي��م��ا ب��ق��ي ص���وت أرك�����ون أخ��ف��ت من 
 

ّ
ص����وت االث���ن���ن م��ع��ظ��م ال����وق����ت. ل��ك��ن
أب��و زي��د ك��ان املثقف األك��ث��ر عضويًة 
الغرامشي  باملعنى  ال��ث��الث��ة  ب��ن  م��ن 
االق��ت��راب  ب��ه��دف  اض��ط��ر،  إذ  للكلمة، 
م��ن ج��م��ه��ور، إل���ى إف��ه��ام ه���ذا األخ��ي��ر 
ك���ت���اب���ات���ه امل����ع����ّق����دة، وب���ل���غ���ة إع��الم��ي��ة 
ب��س��ي��ط��ة... وب���ذل���ك ان��ت��ق��ل م���ن م��ج��ال 
أك��ادي��م��ي بحت إل��ى امل��ج��ال سياسي 

العام. 
 ق����راءة م��ق��ارن��ة وم��ت��أّن��ي��ة ألب��ح��اث 

ّ
إن

الراحلن الثالثة هي ما نحتاج إليه 
اليوم. في هذا السياق، تأتي سلسلة 
امل���ح���اض���رات ال���ت���ي ت��ع��ق��ده��ا ج��ام��ع��ة 
النقد  ليون في فرنسا حول »مسألة 
ف�����ي ال����ف����ك����ر اإلس������الم������ي امل����ع����اص����ر«، 
الثالثة... على  املفّكرين  لتعالج نتاج 
امل��وض��وع  ح���ول  ن���دوت���ان  تتبعها  أن 

نفسه، في املغرب وتونس.

أتوا من بيئة 
متواضعة ليغّيروا مسار الفكر العربي 
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