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عناوينها تُف�صح وم�ضامينها تف�ضح
()1

بدليل الكتب التي أصدرها ،والتي هي من تأليف
سعد الدين إبراهيم ،حيث إن عناوين هذه الكتب
تُفصح عن نفسها وتفضح مضامني الهدف من
تأليفها وإصدارها من مركز (ابن خلدون) .ومن
ذلك مثال كتابه املعنون بـ(إعادة االعتبار للرئيس
السادات) ،و(شرق أوسط جديد غاضب ...إسالم
دميقراطي) ،و(رياح الشرق ...الدميقراطية بني املد
واجلزر) ،و(اجتاهات الرأي العام العربي نحو مسألة
الوحدة) ،و(تأمالت في مسألة األقليات) ،وما إلى
ذلك من مؤلفات أخرى.

لست مختصة في الفلسفة حتى أبحر عميقا
في محيطات هائجة ال شطآن لها ،ولست على
دراية كافية باملسائل الشائكة التي تطرحها
الفلسفة على العقل ،من مثل مسائل الوجود
والعدم ،واخللق واخلالق ،والروح واجلسد ،حتى أقوم
مبغامرة غير محسوبة العواقب.
لهذه األسباب ،فإني سوف أتواضع قليال وأكتفي
مبقاربة مقال من مقاالت هذا العدد من (امليثاق)،
وهو املقال الذي يرد فيه كاتب جليل اسمه عبد
اجلليل ،على هرطقات مفكر ال أقلل من شأنه،
لكني أكاد أشك في أن اسمه األول يتطابق مع
حقيقته األخيرة ،وأعني به سعد الدين ،حيث ال
عالقة له بالسعد ،وال صلة له بالدين ،شأنه في
ذلك شأن سياسي لبناني يحمل االسم نفسه من
دون أن يحمل ،ال من قريب وال من بعيد ،ما يشير
إليه االسم من معان ودالالت.

()4

وما زلت أحتفظ مبا كتبه كاتب مصري من
أن سعد الدين إبراهيم يواصل حتديه للشعب
املصري ،وتأكيد خيانته للوطن ،عبر لقاءاته السرية
مع اإلسرائيليني ،والتي يواظب عليها بشكل
مستمر ،والتي كان آخرها لقاء بينه وبني السفير
اإلسرائيلي في مصر .وقبل ذلك ،إلقاؤه محاضرة
في جامعة تل أبيب ،األمر الذي جعل عددا من
النواب ،يؤكدون أن مدير مركز (ابن خلدون) أصبح
ميثل خطرا على األمن القومي ،مطالبني بإيداعه
مصحة نفسية.

()2

هذا االكتفاء يقودني بكل تأكيد إلى بعض مما
أعرفه عن سعد الدين إبراهيم من أنه أستاذ علم
االجتماع السياسي في اجلامعة األمريكية في
القاهرة ،فضال عن كونه مديرا ملركز (ابن خلدون)
للدراسات اإلمنائية ،لكن هذا املركز مكلف من قبل
اخملابرات املركزية األمريكية بتزويدها بدراسات
من شأنها متكينها من القيام بإطاللة أرحب على
بنية اجملتمع املصري ،من خالل دراسات عن حقوق
اإلنسان واجملتمع املدني ،واملشكالت التي يواجهها
هذا اجملتمع ،ودور اإلخوان املسلمني في السياسة

املصرية ،وما يسمى بحقوق األقليات في مصر،
وحقوق األقباط هي األولى في سلم األولويات.

()3

وكان مؤكدا أن هذا املركز يجري متويله من
اجلهة التي ترعاه والتي أسهمت في تأسيسه،

()5

وفي االسترسال في هذا الكالم ،مضيعة للوقت.
لكن املشكلة هي أن هذا الرجل قد باع نفسه
للشيطان في مقابل مال وفير جاءه من خزائن هذا
الشيطان.
وفي جعبتي الكثير مما ميكن أن يضيف ويحلل
ويفسر.

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

جدلية العقلنة والعقالنية
محمد جسوس
إذا أخذنا احلركة العقالنية األوروبية ،فإننا
إذ تركنا جانبا اإلسهامات اخلاصة لبعض
الشخصيات الفكرية أو لبعض الزعامات
السياسية أو غيرها ،جند أن العقالنية لم
تكن مرتبطة فقط باجتهادات أف��راد ،بل
كانت عبارة عن حركة واسعة متس مختلف
فئات املواطنني وتسم مختلف مرافق احلياة،
وأنها حتولت إلى ذلك نظرا ألنها كانت تعتمد
على قوة دافعة أساسية وعلى شروط تفتح
لها اجملال ملمارسته الكتساح أقصى ما ميكن
من مكونات الواقع .وهنا أريد أن أوضح هاتني
النقطتني:
أوال :كانت تعتمد على شروط .هذه الشروط
كانت هي انهيار مجاالت املقدس ،أو انهيار
التجليات التاريخية واجملتمعية للمقدس
والتي كانت تشكل نوعا من احلدود القصوى
التي تفرض حدودا على كل حركة في الواقع
أو كل حركة في الفكر .تفرض عليها أن ال
تتجاوز مجاال معينا .فاحلركة العقالنية في
أوروبا برزت في ظرف أصبحت فيه الكنيسة
عاجزة عن تسيير اجملتمع وعن تأطير كل
الديناميات وكل الفعاليات اجلديدة التي
أبرزها اجملتمع .وعجز الكنيسة واقعيا برز قبل
أن يأتي الطعن في صالحيتها نظريا ،أو لنقل
إن لم يكن قبل .فإن العمليتني كانتا متوازيتني
في نفس الوقت .كان هناك من جهة عجز
واقعي ،مثال عجز الكنيسة عن تسيير املدن
وعن ضمان نوع من الوحدة السياسية القادرة
على االستمرار وعلى تلبية احلاجات األساسية
للسكان ،وفي نفس الوقت بروز احلركات
البروتستانتية مبختلف األشكال ومختلف
الطروحات التي تطعن في قدرة الكنيسة
على تسيير احلياة وعلى تسيير اجملتمع .عجز
الكنيسة أبرز في نفس الوقت استفادة
قدرة النظم الفيودالية واالرستقراطية على
االستمرار في السيطرة على احلياة وتقرير
مصير ومآل الشعوب املنضوية حتت لوائها.
فالشرط األول لبروز احلركة العقالنية
في أوروب��ا كان تدهور أو تراجع التجليات
الكبرى جملاالت املقدس :الفيودالية ،النبالء،

احلركة العقالنية
يف �أوروبا برزت يف
ظرف �أ�صبحت فيه
الكني�سة عاجزة
عن ت�سيري املجتمع
وعن ت�أطري كل
الديناميات وكل
الفعاليات اجلديدة
التي �أبرزها املجتمع.
باعتبارهما جتسيدا للمقدس في اجملال
اجملتمعي واالجتماعي ،تلك الفئات التي كانت
تدعي أن لها أهلية ،ولها قدرة ،ولها شرعية
تتجاوز شرعية أية فئة أخ��رى .وفي نفس
الوقت نالحظ بروز قوى جديدة سوف يكون
من مصلحتها الدفع بحركة العقالنية إلى
أقوى وأقصى ما ميكن ألن هذا الدفع يخدم
مصاحلها ،يحدث ويزيد في توسيع الفراغ أو
يزيد في توسيع االنهيار والتدهور الذي عرفته
الفئات املهيمنة سابقا ،وهذا هو ما ستعرفه
البرجوازية بصفة خاصة.
إذن من أهم أسباب بروز العقالنية تضاؤل
مجال املقدس داخل اجملتمع ،هذا هو الشرط
األول .والشرط الثاني هو بروز قوى جديدة
لها قدرة على االكتساح ،لها مشروع طبقي
أو مشروع حضاري بعيد امل��دى ،تستعمل
العقالنية كأداة للمزيد من حتطيم ما تبقى

من النظم السابقة ،ومن رواسب املقدس،
كما ال زال موجودا داخل اجملتمع لكي تقيم
مكانه سيطرتها هي ،وكي تبني التاريخ
كما تريده هي ،ال التاريخ كما يؤدي إليه
نوع من الطروحات التقليدية أو نوع من
الطروحات التراثية .أود أن أشير إلى أنه ال
العنصر األول وال العنصر الثاني لم يتجليا
بعد ،أو لم يتجسدا بعد مبا يكفي من
الوضوح في الوطن العربي.
فبالنسبة للعنصر األول ،يبدو أن الطروحات
التراثية على عالتها كثيرة .وفي رأيي أن هذا
املد التراثي الطاغي ،املسيطر على مختلف
مجاالت الفكر والسلوك ،أصبح يفرض نوعا
من األسبقية على كل محاوالت االجتهاد
األخرى ،بحيث ال تفكير مقبول وال إسهام
مقبول إال إذا أخذ موقفا من مسألة التراث.
وإذا كانت له سلبيات كثيرة فإنه أبرز نقطتني

أساسيتني :أنه رمبا في الظروف الراهنة تتسم
اجملتمعات العربية ببعض امليزات ،ومن أهم
هذه املميزات طغيان املاضي على احلاضر.
فاملاضي لم يصبح ماضيا بل ما زال حيا
ومسترسال .فكما أشار األستاذ اجلابري في
بعض طروحاته يقول إن املسلم املعاصر أو
العربي املعاصر ال يشعر بأي نوع من أنواع
الغربة وال بأي نوع من أنواع االغتراب عندما
يتعامل مع العديد من اإلنتاجات التراثية،
فهي تظهر له كما لو كانت تعبيرا معقوال
عن جزء هام من واقعه ،وعن طموحاته ،وال يرى
التباعد املطلق الذي يأتي نتيجة القطيعة
املطلقة ،نتيجة التجاوز العميق الذي حدث.
هذه االستمرارية للماضي ولرموز ولتعبيرات
املاضي ولتركيباته معناها أن املقدس
كأرضية عليا ،كمنطلق ،ال زال له تواجد
في العالم العربي يفوق بكثير ما حدث في
اجملتمعات األوروبية والغربية عامة .وهذا
بالفعل ،ما دام األمر كذلك ،يشكل وسوف
يشكل إحدى أهم العوائق البنيوية نحو
حتول العقالنية من مجرد فكرة إلى حركة
اجتماعية وإلى صيرورة تاريخية فعلية .سوف
نعطي مثاال أوليا على هذه االستمرارية .من
أهم مميزات البنية االجتماعية في الوطن
العربي اليوم أن عدة مجاالت تتداخل فيما
بينها بصفة أقوى مما لو تتبعت اجملتمعات
العربية نفس النمط من الصيرورة الذي عرفته
اجملتمعات الغربية .مثال في اجملتمعات الغربية
وقع منذ مدة طويلة انفصال أدى إلى بروز عدة
مجاالت لكل واحد منها استقاللية نسبية
وكل واحد منها يتسم بخضوعه ملنطقة
الداخلي في نفس الوقت الذي يتأثر في تعاونه
مع اجملاالت األخرى .من جملة هذه اجملاالت التي
حصلت على االستقاللية النسبية ،االقتصاد،
املعرفة ،العلوم ،الفلسفة ،األخالق ،القانون،
السياسة ،مبعنى أن كل واح��د من هذه
اجملاالت لم يبق فقط نتيجة لنفس املنطقات
املقدسة والعليا التي كان يفترض وجودها في
العصور الوسطى ولم يبق خاضعا للسلطات
العليا للكنيسة ،ولم يبق خاضعا للسلطات
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العليا لالهوت ،ولم يبق كذلك خاضعا ملراقبة
القيمني على التراث ،على التقاليد .بل
أصبح العديد من هذه اجملاالت يتسم أحيانا
باستقاللية شبه مطلقة ،ولم تتسم فقط
باالستقاللية بل أصبحت في كثير من األحيان
مصدرا للطعن في سلطة بعض املرجعيات
التقليدية الكبرى .أصبحت العديد من هذه
اجملاالت هي التي تطرح التحديات الكبرى
واجلديدة .أصبحت هي التي تطرح التحديات
وتطعن في التقاليد وسلطة التقاليد .لم
يعد التقليد الذي كان سابقا قيمة القيم ،هو
الوسيلة التي تضفي معقولية ومشروعية
مباشرة على كل سلوك أو على كل موقف،
بل أصبح مفهوم التقليد مفهوما قدحيا.
هذا التحرر وهذا االستقالل النسبي أدى
إلى انفجار العلوم وإلى الثورة املعرفية
والفكرية التي عرفها التاريخ املعاصر.
هذا شيء أساسي صاحب وفتح مجاالت
كبيرة للعقالنية كموقف فكري ،كحركة
اجتماعية ،وكصيرورة تاريخية في اجملتمعات
الرأسمالية .كيف تطرح األشياء بالنسبة لنا
في العالم العربي؟ .قلت سأطرح مثاال:
إذا أخذنا العديد من السلوكيات أو
التصرفات في اجملتمعات العربية املعاصرة مثل
القتل أو االنتحار ،نرى أنها في نفس الوقت
حرام ،وهي في نفس الوقت ممنوعة باملعنى
القانوني للكلمة ،وهي في نفس الوقت عيب
باملعنى السوسيولوجي للكلمة .هكذا جند أن
نفس اجملال السلوكي خاضع في نفس الوقت
ملرجعيات متعددة ومتعارضة فيما بينها،
لضوابط ولسلطات متعددة وغير متجانسة
فيما بينها ،فنفس الشيء هو في نفس الوقت
حالل أو حرام أي يحيلنا إلى سلطة مرجعية
دينية ال تقبل االجتهاد في األصول بل فقط
في الفروع ،وفقط في التطبيقات.
إذن نفس الشيء يحيل إلى اجملال الديني
ومجال الضغوط االجتماعية ،وفي نفس الوقت
يحيل إلى اجملال القانوني ،إلى ما هو مسموح
به وما هو غير مسموح به ،مبا يقتضي به من
عواقب ويحيل في نفس الوقت إلى مجال
الغيبيات .يعتقد الناس وال زالوا يعتقدون
شعوريا ،وال شعوريا ،أن خرق الضوابط أو
جتاوزها سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة تتكلف
بها مختلف فئات اجلن واألن��س ومختلف
أشكال الكائنات الغيبية التي ال زال الناس
يتصورونها ،والتي تشكل جزءا من العناصر
املؤطرة واملوجهة والضابطة للحياة.
إذا الحظنا أنه ليس هناك ب��روز واضح
للمجال األخالقي كسجال مستقل ،اخلير
والشر ،وإذا افترضنا أن هناك إمكانية بناء
مجال عقالني يعتمد على إبراز أن اخلير هو تلك
األشياء التي تكون في مصلحة أقصى ما ميكن
من العناصر املكونة للبشر ولها أقل األضرار
بالنسبة للمصالح العليا واملشتركة فيما
بينهم ،فإن هذا اجملال األخالقي املعتمد على
أسس عقالنية ال جنده متجسدا ال في احلياة
االجتماعية وال على الصعيد الفكري .كذلك
نالحظ أن القانون كأحد الضوابط ،خاصة
القانون الوضعي في أشكاله اجلديدة املرتبطة
ببناء الدولة احلديثة واملرتبطة كذلك بتطور
املعارف ،هذا القانون ال يشكل مجاال يتوفر
على احلد األدنى من االستقاللية الوظيفية
التي لها مشروعية .يكفي أن نذكر هنا على
سبيل املثال أنه ال يوجد بلد عربي واحد توجد
فيه الشريعة اإلسالمية مهيمنة فعال على
كل املعامالت وكل اجمل��االت ،بل في الغالب

ابن خلدون
أصبحت الشريعة اإلسالمية اآلن محدودة
في مجال األحوال الشخصية .فمثال القانون
اجلنائي والقانون التجاري وقوانني املعامالت
والشركات الخ ،والقوانني املرتبطة بالتجارة
اخلارجية والقوانني املالية ،هي قوانني نعرف أنها
ليست فقط خارج مجال الشريعة اإلسالمية
بل تتضمن في كل الدول العربية عددا من
السلوكيات التي أصبحت قائمة بحكم
الواقع رغم أنها تتعارض مع قواعد الشريعة
اإلسالمية ،مثال الربا ،مثال الفائدة التي تدفع
مقابل قروض معينة ،مثال اعتماد الدولة في
ميزانيتها على مداخيل الرهان وبعض أشكال
القمار والرخص املرتبطة بأماكن اللهو أو بيع
اخلمور وغيره .إذن يظهر لي أن هناك هذا العائق
األول واألساسي ،هو أنه لكي يكون هناك حركة
عقالنية واسعة ،يجب أن تستبعد احلدود ويجب
أن يصبح عدد من اجملاالت مستعدة وقابلة
لتطبيق مبادئ العقالنية .إن صيرورة العقالنية
تفترض أن هذه العملية التي جتعل اجلماعات
واألفراد واملؤسسات تتنافس فيما بينها وتختبر
باستمرار كل إمكانيات الوصول إلى تدابير
جديدة أو مجموعة من التدابير متكننا من
حتقيق مستويات أعلى من املستويات السابقة.
فيما يخص حتقيق األهداف والغايات والقيم
املرتبطة بها في كل مجال على حدة ،ال ميكن
أن يصبح ذلك عملية مكتسحة وواسعة إذا
كانت هناك ضوابط نهائية أزلية ثابتة ال حق
ألحد أن ميس بها باعتبارها نهائية وباعتبار أن
كل جتديد بدعة.
ولكن التاريخ يحدث البدعة باستمرار
والتطور هو الذي ينشر البدع .ما لم ينتشر
بعد هو االقتناع بأن صيرورة التاريخ ال تشكل
بالضرورة رجسا .فنحن حاليا في أوضاع ميكن
أن نصفها بتعارض بني جدلية الواقع وجدلية
الوعي .فجدلية الواقع في كثير من اجملاالت
أكثر دينامية وأكثر تطورا وأكثر قابلية الختيار
سلوكيات مما هو عليه األمر على مستوى
األدوات التي تؤطر الوعي وتؤطر األحكام وتؤطر
املواقف التي ال زالت أكثر التصاقا باملقدسات
وال زالت أكثر التصاقا باملاضي وحولت التراث
من مجرد موروث تاريخي إلى قيمة أزلية
ونهائية في حد ذاتها عوضا أن تطرحه في
بعده التاريخي .وهذا اإلشكال األول ،أعني

ال ميكن �أن ي�صبح
ذلك عملية مكت�سحة
ووا�سعة �إذا كانت
هناك �ضوابط
نهائية �أزلية ثابتة
ال حق لأحد �أن مي�س
بها باعتبارها نهائية
وباعتبار �أن كل
جتديد بدعة.
عدم استقالل العديد من اجملاالت ،والتضارب
الواقع حاليا بني الوعي وبني السلوك ،يظهر
لي أن يشكل حاليا أحد أهم احلواجز التي
تعرقل بروز حركة عقالنية واضحة .العنصر
الثاني الذي أريد أن أحتدث عنه هنا يتعلق بوجود
حركة دافعة .العقالنية سالح ،وهي سالح
خطير ،مبعنى أن العقالنية إذا وقع دفعها إلى
أقصى مستوياتها ،تشكل أكثر األدوات ثورية،
على غرار الفكر النقدي ،فال حدود للنقد وال
حدود للعقالنية وال ميكن أن نتصور نهاية
لعملية العقلنة في حد ذاتها .العقالنية هي
طريقة الربط بني اإلجراءات والوسائل املتوافرة
وبني ما هو مرسوم من غايات أو من قيم أو
مثل عليا ،وال ميكن تصور أي نظام اجتماعي
ال يعتمد على نوع من أنواع العقلنة .أما
العقالنية كحركة اجتماعية وفكرية وكاجتاه
وكتيار عام فهي توجد في بعض اجملتمعات دون
غيرها .وما قمت به حاليا هو محاولة تفسير
بعض الشروط التي تؤدي إلى انتشار حركة
العقالنية أو تعرقل انتشارها .فالعقلنة هي
الربط بني الوسائل واألهداف التي تكمن
وراءه��ا غايات .هذا الربط معناه أنه يجب
أن نقوم بجرد كل الترتيبات التي ميكن أن
حتققها .واحلل العقالني هو ذلك احلل الذي
ميكن من حتقيق أقصى ما ميكن من األهداف
اخملولة لكل إجراء معني .واحلل العقالني هو
ذلك احلل الذي ميكن أن يساهم في حتقيق
الغايات أو القيم العليا دون غيرها .إذن الربط
يتم بني الوسائل واأله��داف من جهة وبني
الوسائل والغايات من جهة أخرى .هذا الربط
ليس بشيء مجرد ،بل يحدث في سياق معني
وفي إطار معني ،وهو ربط يحدث في ظروف
طبيعية ودميغرافية ،في ظروف اقتصادية ،وفي
ظروف تكنولوجية ،في ظروف معرفية ،في
تركيبات اجتماعية معينة ،في موازين قوى
معينة ،هذه الظروف ليست شيئا محايدا،
بل هي تفرض علينا ضغوطا ،وضوابط،
وحدودا ،وبالتالي فالعقلنة تصبح عملية ال
متناهية ألنه يكفي أن يتغير أي عنصر من
هذه العناصر األربعة (نظام الوسائل ،نظام
األهداف ،نظام الغايات ،نظام السياق) لكي
يصبح ما كان عقالنيا أقل عقلنة أو لكي
يصبح ما كان عقالنيا قابال للتجاوز .يكفي

مثال أن تقع اكتشافات معرفية جديدة أو تقع
تعبئة وسائل جديدة لكي تصبح التدابير
السابقة -إذا كانت عقالنية في سياقها وفي
ظروفها السابقة -قابلة للتجاوز .وهذا يحدث
بصفة موسمية في كل اجملتمعات .والعنصر
الثاني في إمكان جناح العقلنة هو وجود
قوة دافعة ،هذه القوة الدافعة عادة تكون
عبارة عن كتلة سياسية اجتماعية تكون
لها مصلحة كبرى في قلب النظام السائد
وفي تغييره ألنها ال تستفيد منه مبا يكفي
أو ألنها تعتقد أن لها قدرة على بناء نظام
جديد ،وهذه القوة أو هذه الكتلة السياسية
واالجتماعية س��وف تستعمل الضغط
سعيا نحو عقلنة مختلف اجملاالت كوسيلة
لتحطيم الفعاليات السابقة وحتطيم
القيادات السابقة والكتساحها وجعل
مجاالتها خاضعة ملشروعها .وهذه القوة
الضاغطة ميكن أن تتجلى في طبقة صاعدة
لها أسس قوية ،لها قدرة على االكتساح ،لها
طموحات كبرى ملشروع مستقبلي وحضاري
يصبح هو املرجعية اجلديدة التي انطالقا
منها يقع حتديد اإلجراءات ،ويصبح ما يساهم
في جتسيد ذلك املشروع هو العقالني وما
يعرقله يصبح هو الالعقالني.
وهذه القوة الدافعة ميكن تصورها من
املنظور اخللدوني ،كما كان ابن خلدون يرى أن
قلب نظام وبناء آخر جديد يتطلب شرطني-1 :
الشرط األول وجود عصبية أي حلف أو كتلة،
أو قوة اجتماعية جتمع عدة أطراف لها نفس
املصلحة املشتركة -2 .ويضيف ابن خلدون
إلى العصبية الدعوة ،أي وجود نظرة عامة أو
ما ميكن أن نسميه اليوم بإيديولوجية تعطي
ملا تقوم به هذه الكتلة نوعا من املعقولية،
نوعا من املشروعية متكنها من تعبئة أطراف
أخرى ،متكنها من تكوين سلوكياتها ومن
مجابهة أعدائها أو خصومها .إذن القوة
الدافعة عندي هي العصبية ،أي هي قوة
اجتماعية سياسية باإلضافة إلى دعوة.
عندما يتوافر هذا الشرطان وعندما يظهر أن
هناك مجاالت داخل اجملتمع بدأت تنفلت من
سيطرة املقدس ومن سيطرة ما هو ثابت وما
هو نهائي ،تصبح العقلنة عبارة عن عقالنية
وتصبح العقلنة كصيرورة مستمرة عبارة عن
حركة اجتماعية هي في نفس الوقت واقع
وقيمة أي تنقل العقلنة من مجرد واقع إلى
واقع ض��روري ،واقع مشروع ،واقع معقول،
وميكن في تلك احلالة الدفع بها إلى أقصى
درجة .هذا التمييز لكي تقع بلورته بسهولة
ميكن أن نتحدث عنه كفرق بني العقلنة
والعقالنية ،ولكن ميكن كذلك أن منيز بني
العقالنية النظامية والعقالنية النسقية.
مبعنى آخر ،عندما تتوافر هذه الشروط حول
مكانة املقدس داخل اجملتمع وحول وجود قوة
دافعة لها قدرة على االكتساح وتوسيع
التعبئة ،وتوسيع التحالفات ،وتوسيع وسائل
الضغط التي تتوافر عليها ،ولها في نفس
الوقت قوة إيديولوجية قادرة كذلك على
أن تعمل كإسمنت عام يجمع بني مختلف
العناصر املتحالفة ويربط بني مختلف اجملاالت
التي ميكن أن حتدث فيها معارك موازية من
أجل العقالنية ،عندما تتوافر هذه الشروط
نكون أمام بروز عقالنية نسقية ،أي تستهدف
النسق اجملتمعي ككل ال فقط النظام السائد
داخل ذلك النسق ،وتطرح مسألة حق ذلك
النسق اجملتمعي العام في الوجود أو عدم
الوجود.

السنة السادسة عشرة  -العدد  4 - 399أيلول Issue No. 399 2018 -

3

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

العقل واملنطق

كالم يف الرد على �سعد الدين �إبراهيم
عبد اجلليل حسن
كتاب (أب��و احلسن الشاذلي) يبدؤه
مؤلفه د .سعد الدين إبراهيم بأنه
(اضطر إلى كتابته اضطرارا وحمل على
تأليفه حمال) ،فقد رأى فيما يرى النائم
من (يلبس مالبس شرطي ،وميسك بيده
قيدا ويقول له أمرا :اكتب عن أبي احلسن
الشاذلي) ،هذا في املقدمة ،وفي الفصل
األخير (خامتة واعتراف) جنده يقول إنه
مع إحساسه بوضوح مبا في مشكلة
الكرامات من إشكال عقلي إال أنه
بالرغم من كل ذلك يقول (فإنني لم أرتدد
قط في أن أبدأ كتابي هذا ،بعد املقدمة،
بكرامة ألبي احلسن -تلك التي رواها أبو
العباس رضي اهلل عنه -وما شككت
قط في ثبوتها) .وملاذا لم يجد حرجا في
نقل كل هذه الكرامات -في كتابه هذا
الذي ال يعدو أن يكون مجموعة نصوص
وكرامات -فإنه يبرر ذلك بأن هناك أسبابا
عامة وخاصة جتعلها ال يتحرج من نقل
بعض الكرامات.
ومن هذه األسباب العامة أن خرق
ع��ادات الطبيعة أو قوانينها ليس
مبستحيل عقال ،وهو يرى أن منكري
الكرامات يتميزون بألوان من الغلظة
وقساوة القلب أو مالحدة .يا سبحان
اهلل هل كان ابن تيمية وأب��و إسحاق
االسفرايني من أكابر أتباع أبي احلسن
األشعري وغيرهم من األئمة الذين أنكروا
جواز وقوع الكرامات ،من املالحدة!؟ .وهل
أنا إذا أنكرت الكرامات بعقلي أكون من
امللحدين! .فلتسمع ما يقوله الشيخ
محمد عبده في املوضوع (فيجوز لكل
مسلم بإجماع األمة أن ينكر صدور أي
كرامة كانت من أي ولي كان ،وال يكون
بإنكار هذا مخالفا لشيء من أصول الدين،

محمد عبده

وال مائال عن سنة صحيحة ،وال منحرفا
عن الصراط املستقيم) (رسالة التوحيد
لألستاذ اإلمام محمد عبده -طبعة املنار-
ص.)206
وأما األسباب اخلاصة التي (يعلنها في
غير كبرياء وال فخر بأنني من األشخاص
الذين ال تلعب بهم األوهام وال التخيالت،
ولم أكن في يوم من األيام فريسة أباطيل
وخرافات) (هكذا بالنص ص .)206ويحكي
بعد ذلك كرامة حدثت له بفضل (صيغة
مباركة) عكف على قراءتها في غرفة بعد
صالة العشاء واستغرق في تالوتها (وإذا
بي أرى فجأة أن احلروف التي كتبت بها

الصيغة تتألأل نورا .ومع أن الغرفة كانت
مضيئة ،فإن احلروف كانت تتألأل نورا في
وسط هذا النور) (ص .)204ويحكي كرامة
أخرى حدثت له.
وق��د ميكن أن جند من يصدق وقوع
الكرامات في الزمن املاضي ،أما اآلن فأعتقد
أن العقالء كفوا عن تصديق وقوعها ،ومن
املؤكد أنها توقفت هي عن الوقوع.
ولذا يقول (من أجل كل ذلك أثبت في
الكتاب كرامات أبي احلسن وبدأته بعد
املقدمة مباشرة بكرامة من كراماته رواها
أقرب تالميذه ومريديه إليه) (ص ،)205وإذا
عدنا إلى الفصل األول لنعرف هذه الكرامة

التي رويت عن أبي احلسن (رضي اهلل عنه)،
لوجدناها كرامة إن صحت كانت حتتاج
في وصفها إلى شيء من الذوق (هذا رأي
شخصي جدا) ،فهو يقول (فذهب الشيخ
إلى اجلامع وذهبت معه ،فلما دخل اجلامع
وأحرم ،رأيت األولياء يتساقطون عليه ،كما
يتساقط الذباب على العسل) (ص.)12
والظريف كذلك أن املؤلف يقدم لنا
تعليال أسطوريا ظريفا لبعض أحداث
تاريخنا الهامة.
فمصر لم تنتصر في موقعة املنصورة
التي انتهت بأسر لويس التاسع في دار
ابن لقمان في املنصورة بسبب شجاعة
واستبسال جنودها وحسن استعدادهم..
ل (إن تعليل ذلك ليس باألمر الهني على
من يقرأ التاريخ على أنه ساسة مدنيون
وق��واد حربيون وجنود تزيد أو تقل في
العدد .إذا نظرنا إلى التاريخ بهذا املنظار،
فإن تعليل هذه الظاهرة في موقعة
املنصورة ال يتيسر وال يستقيم) .إذن فما
السبب؟ .السبب في رأي األستاذ الدكتور
هو (وحقيقة األمر أن مصر إذ ذاك كانت
تضم بني أرجائها نخبة ممتازة من العلماء
الدينيني الذين أخلصوا جهادهم هلل
وحده ،فلم تغرهم الدنيا بزخرفها وزينتها)
(ص ،)63هل ما زالت أحداث التاريخ يجري
تعليلها على هذا النحو األسطوري؟.
رحم اهلل شيخنا ومؤرخنا العظيم عبد
الرحمن اجلبرتي فقد كان مشايخ عصره
يقرأون عند النوازل صحيح البخاري ولم
يكونوا يقرأون الرسالة القشيرية (نقرأ
عليهم وهم يسمعون ويشرحون) (،)64
ومع عظيم احترامي ملا يسمى بالكرامات
ومن دون دخول في تعليالتها النفسية وما
يقوله علماء األمراض النفسية عنها.

هذا هو الكتاب الذي نقدمه منوذجا عجيبا ملا يفكر فيه البع�ض يف ع�صرنا .وقد كنت �أح�سب �أن املنهج العلمي والروح
العقلية قد �أ�صبحت �أمرا م�ستقرا وم�سلما به ،ولكنني �أدركت �سذاجتي املفرطة و�أنني كنت واهما وما زلنا بحاجة مرة
�أخرى �إىل �إر�ساء تقاليد فكرياتنا العقلية الأ�صيلة وبعثها ولي�س بعث اجلانب املظلم من الع�صور الو�سطى.
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دون دخول في هذا الباب املثير أحب
فقط أن أذكر منوذجا واحدا على ما في
هذا الكتاب من نزعة منافية ألسس
تراثنا وللروح العلمية واملنزع العقالني في
التفكير.
فالفصل ال��راب��ع عن (أب��و احلسن
الشاذلي ..واالستدالل على وجود اهلل)،
وجند الدكتور الفاضل يقرر بالنص (والواقع
أن كل محاولة إلثبات وجود اهلل إمنا هي
انحراف عن النهج اإلسالمي السليم)
(ص .)94فهو يرفض التدليل على وجوده-
سبحانه وتعالى -عن طريق العقل ،وبذا
يرفض جهود علماء الكالم وفالسفة
اإلسالم الذين نافحوا عن ديننا احلنيف.
ويسمي املؤلف الفاضل إثبات وجود
اهلل باألدلة العقلية (بدعة شائعة)،
ولذا (فإننا نستفيض هنا في شرح هذا
املوضوع عسى أن يسود توجيه أبي احلسن
فيرجع الناس عن البدعة إلى التوجيه
السليم) (ص.)95
وقد انتهى من (استفاضته) هذه
إلى (أن اآليات الكثيرة التي يظن بعض
الناس أنها نزلت إلثبات وجوده ،فليست
من ذلك في قليل وال في كثير ،إنها تبني
عظمة اهلل وجالله وكبرياءه وهيمنته
الكاملة على العالم) (ص ،)97 -96وزيادة
في االستفاضة عاد إلى سب الفلسفة
اليونانية ولعنها.
فقال (والفلسفة اليونانية فلسفة
وثنية ألنها تصدر عن العقل ال عن
الوحي) (ص ،)97ويؤكد باستمرار رفضه
لها وأنه حتى ال مبرر لوجودها ألنها (وهي
حينما تثبت وجود اهلل عقليا ،ليس في
ذلك كبير فائدة ،وال يبرر ذلك وجودها ،وال
قيمة ملا تثبته) (ص.)97
ويلخص رأيه فيقول بالنص( :كانت
الفلسفة اليونانية فلسفة وثنية
بشرية ،وقد أرادت أن جتد جلاما يعصمها
من اخلطأ فاخترعت فنا وثنيا آخر ،وهو
فن املنطق ،فما أجدى وال أغنى ،وال تقدم
بالفكر الوثني في عالم الصواب شروى
نقير) (ص.)98
وهو يرى أيضا أن الفلسفة اليونانية
تسللت -كميكروب خبيث -إلى اجلو
اإلسالمي ،تسللت في عهد املأمون ،وتولى
كبر هذا التسلل املأمون ،وشجعه على
ذلك معتزلة عصره) (ص ،)99ويتابع رأيه
الغريب والشاذ معا حول اخلليفة املسلم
املستنير املأمون ،فيقول باحلرف الواحد
(ورفع املأمون راية االنحراف والوثنية بجوار
راية الهداية املعصومة) (ص.)100
هذا هو الكتاب الذي نقدمه منوذجا
عجيبا ملا يفكر فيه البعض في عصرنا
عصر العلم والعقل والتعقل .وقد كنت
أحسب أن املنهج العلمي والروح العقلية
في تناول قضايانا وثقافتنا العامة قد
أصبحت أم��را مستقرا ومسلما به،
ولم يعد مياري فيه أحد ،ولكنني أدركت

قد ميكن �أن جند من
ي�صدق وقوع الكرامات
يف الزمن املا�ضي،
�أما الآن ف�أعتقد �أن
العقالء كفوا عن
ت�صديق وقوعها ،ومن
امل�ؤكد �أنها توقفت هي
عن الوقوع.
سذاجتي املفرطة وأنني كنت واهما
وما زلنا بحاجة مرة أخرى إلى إرساء
تقاليد فكرياتنا العقلية األصيلة وبعثها
وليس بعث اجلانب املظلم من العصور
الوسطى.
فلم أكن أتصور أن ينظر إلى الفكر
اليوناني وإلى اخلليفة املأمون واملعتزلة
والتفكير العقلي مثل هذا النظر ،فلم
يحدث -طوال فترات تاريخنا املزدهر -أن
ساد مثل هذا الكالم إزاء ما كانوا يسمونه
علوم األوائل .وأيا كان العصر وتخلفه
فلم يناد مفكرون عندنا لهم وزنهم
واعتبارهم -أو حتى ليس لهم وزنهم
واعتبارهم -مبثل هذا الكالم البعيد عن
املنطق أو التفكير الفلسفي في تاريخنا
اإلسالمي إال في عصور اجلمود والتأخر،
ولكن بالرغم من هذا فقد ظل هناك
جانب عقلي في كل تراثنا ،ونحن اآلن
أحوج ما نكون إلى بعثه وإحيائه والتأكيد
عليه ،فهو سند اجلانب التجريبي ،وعلينا
أن نعرف أن االجت��اه العلمي ككل ال
يتعايش مع التفكير اخلرافي.
وقد أفتى ابن الصالح (643هـ) فتواه
الشهيرة بتحرمي االشتغال باملنطق
والفلسفة تعلما وتعليما (املنطق
مدخل الفلسفة ،ومدخل الشر شر).
وأفتى (ب��أن على ولي األم��ر أن يخرج
معلمي املنطق األرسطاليسي من
امل��دارس ،وأن يعرضهم على السيف
حتى يستبينوا).
(عن كتاب مناهج البحث عند مفكري
اإلس�لام واكتشاف املنهج العلمي
في العالم اإلسالمي للدكتور سامي
النشار -دار املعارف  -1967ص .)186وقد
يكون من الطريف أن نعرف -مما يذكره ابن
السبكي -أن ابن الصالح حاول أن يتعلم
املنطق سرا ففشل ولم يستطع تفهمه
(املرجع السابق -ص.)183
وإذا كان ألسالفنا عذرهم فليس

ألستاذ فاضل معاصر لنا عذر في هذا
الذي يقول :ومن تقاليدنا التي ميثلها
ابن رشد مثال الذي كان يقول (يجب أن
نعتقد في النظر في القياس العقلي ،بل
أكثر أصحاب هذه امللة مثبتون القياس
العقلي إال طائفة قليلة من احلشوية
وهم محجوجون بالنصوص) (فصل
املقال فيما بني احلكمة والشريعة من
االتصال -مكتبة صبيح -ص .)4ويقول
أيضا (فإنا معشر املسلمني نعلم على
القطع إنه ال يؤدي النظر البرهاني إلى
مخالفة ما ورد به الشرع ،فإن احلق ال
يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له) (فصل
املقال ص .)7فاحلكمة صاحبة الشريعة
واألخت الرضيعة ،وهما املصطحبتان
بالطبع املتحابتان باجلوهر والغريزة على
حد تعبيره.
ويحسن بنا ،في هذا الهامش ،أال
نستطرد وإمنا نكتفي مبا ذكره اإلمام
محمد عبده -الذي يستشهد به الدكتور
الفاضل في بعض كتبه هذه-عن النظر
العقلي ،فقد حتدث األستاذ اإلمام عن
أصول اإلسالم فعلمنا (في مجموعة
مقاالته املنشورة بعنوان اإلس�لام
والنصرانية مع العلم واملدنية -طبعة
املنار سنة 1373ه��ـ) أن األص��ل األول
لإلسالم هو النظر العقلي لتحصيل
اإلميان( .فأول أساس وضع عليه اإلسالم
هو النظر العقلي ،والنظر عنده هو
وسيلة اإلمي��ان الصحيح) (ص ،)51أما
األصل الثاني لإلسالم -كما يذكر األستاذ
اإلمام -فهو تقدمي العقل على ظاهر
الشرع عند التعارض (ص.)52
ويقول محمد عبده أيضا في مطلع
(رسالة التوحيد)( :وتقرر بني املسلمني
كافة -األمن ال ثقة بعقله وال بدينه -إن
من قضايا الدين ما ال ميكن االعتقاد به
إال من طريق العقل كالعلم بوجود اهلل
وقدرته على إرسال الرسل .أجمعوا على

أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على
الفهم ،فال ميكن أن يأتي مبا يستحيل
عند العقل) (رسالة التوحيد ص،)8 -7
هذا ما أجمع عليه املسلمون إزاء العقل
إال من ال ثقة بعقله وال بدينه كما قال
األستاذ اإلمام.
وموقف األستاذ اإلمام محمد عبده-
وال شك في مدى تفهمه لروح اإلسالم
السمحة -هو امتداد أصيل وعصري
لتقاليدنا العقلية املضيئة ،وهو في
موقفه العقلي قد وقف موقفا أكثر
تقدما من فرح أنطون الذي أثار ضجة
في مطلع القرن العشرين ،بعرضه كتاب
رينان البن رشد ،وردود األستاذ اإلمام عليه.
فقد علق فرح أنطون على الفصل الذي
أفرده اإلمام عن (أن اإلسالم يقدم العقل
على ظاهر الشرع عند التعارض) ،فقال:
(إن في هذا ضررا عظيما للدين بدال من
الفائدة) ،ذلك (ألن الدين متى صار عقليا
لم يعد دينا بل أصبح علما)( .ابن رشد
وفلسفته تأليف فرح أنطون -اإلسكندرية
 -1902ص.)182
ورأى أيضا صاحب مجلة اجلامعة أن
العدو احلقيقي لألديان جميعا (هو املبادئ
املادية املبنية على العقل دون سواه) (ابن
رشد وفلسفته -ص .)143وأراد فرح أنطون
أن يؤيد دعواه بإبعاد العقل عن مجال
األديان باالستشهاد بالغزالي وابن رشد
في كتابي التهافت وتهافت التهافت،
ولكن واضح أنه لم يكن على كبير معرفة
بأفكار ابن رشد في مثل هذه األمور.
وموقف مؤلفنا الدكتور الفاضل من
املعتزلة الذين أعلوا من شأن العقل
وعولوا عليه أكثر من تعويلهم على النقل
والنصوص ،حتى قيل عنهم إنهم أثبتوا
شريعة عقلية ،موقف غير مستقيم.
فالدكتور يرى أنهم ساعدوا اخلليفة
املأمون على انحرافه ،وأنهم مبتدعة.
وأخيرا واضح إذن أننا ما زلنا في حاجة
ماسة إلى إع��ادة تثبيت تقاليدنا في
النظر العقلي ومكانة العقل في تراثنا،
وأن ننافح عن ذلك بكل قوة فهذا هو
واجبنا ومسؤوليتنا .وعلينا أن ننهض بها
في صرامة وصراحة حتى نثبت رايتها في
أذهان معاصرينا .وليس يكفي أن منتدح
ونلهج باملهلج العلمي والفكر العقلي إذا
لم يصبح ذلك اجتاها عاما يسود حياتنا،
وقد ال يكفي في ذلك مقالة أو كتب وعلينا
أن ندفع باجلانب التقدمي من تراثنا ونؤكد
على اجلانب العقلي واملنزع العلمي
والتجريبي فيه ،وأن ننفي عنه ما ارتبط
به في فترات اجلمود التي ضيقت على
األخذ بالنظر العقلي واتهمت كل شيء
مستحدث بأنه بدعة ،وإذا كانت اخلرافة
والعقل قد أمكن لهما أن يتعايشا قدميا
وأن تنتصر اخلرافة في بعض العصور،
فليس مما ميكن قبوله أو تصوره أن يتعايشا
في هذا العصر.
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تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

الفكر النقدي العربي
و�ضرورة ت�صويب الأ�سئلة
د .كرمي أبو حالوة
انفرد التراث العربي عن سواه من القضايا
التي شغلت الفكر العربي املعاصر ،طيلة
النصف الثاني من القرن العشرين ،بتكوين
بؤرة اهتمام مركزية استقطبت في معركة
امتالك التراث ،ومن ثم فهمه وتأويله
وتوظيفه ،التيارات الفكرية الرئيسية
السلفية منها واحلداثية .وجاء التفكير
في التراث ،من حيث كونه رأسماال رمزيا
وذاكرة جمعية لألمة ،ال لتعزيز مرجعيته،
كما يعتقد املهتمون باالطالع على ما خلفه
األجداد ومعرفة قيمته احلقيقية وإمكانية
االستفادة منه ،بل من أجل امتالك ذلك
الرأسمال الرمزي واحتكار التعبير عنه
والنطق باسمه لتحقيق أهداف وغايات غير
معرفية وغير بريئة (إيديولوجية وسياسية)
بالرغم من توسل أدوات املعرفة وأساليبها.
وأبعد من ذل��ك ،ي��درك معظم الذين
جمعتهم معركة التراث وعلى اختالف
انتماءاتهم وتباين غاياتهم ،أنه ال قيمة
لفهم التراث واستيعاب ثرائه الفكري
وعمقه احلضاري مبعزل عن أسئلة احلاضر
ورهاناته ،ألن اخلالف ليس من أجل التراث
بل اخلالف على التراث من أجل احلاضر،
فاملنتصر في معركة تأويل التراث واحتكار
متثيله هو األقدر على امتالك احلاضر .لهذا
السبب الوجيه يعتقد (عبد اإلله بلقزيز)
أن القضية في جوهرها هي (معركة تأويل
احلاضر وامتالكه وصوغه) .وذلك بهدف
السيطرة عليه باالستعانة مبا ميكن أن
يقدمه التراث من معطيات إيديولوجية
أو أفكار تعبوية ،أو مبا يقوم به من وظائف
رمزية واجتماعية تفسر مجتمعة الطلب
املتزايد على الدراسات التراثية.
وليس فيما سبق أية إمياءة أو محاولة
للتقليل من شأن املقاربات اخملتلفة للتراث،
فاملقصود هو توصيف تلك املقاربات لتوضيح
الفروق غير الشكلية فيما بينها سواء من
حيث أدواتها وأساليبها في تناول املسألة
التراثية ،أو من حيث غاياتها وأهدافها
املعلنة واملستترة .فاملقاربة اإليديولوجية
تختلف جوهريا عن املقاربة االبستمولوجية
(املعرفية) مبقدار اختالف االثنتني عن املقاربة
السوسيولوجية ،وليس من الصعب
اكتشاف مفكرين سلفيني وحداثيني ،في
مستوى التعاطي مع التراث ،داخل كل واحد
من أشكال التناول السابقة.

تصويب األسئلة

إذا كانت األسئلة اخلاطئة تفضي
بالضرورة إلى إجابات خاطئة حتى لو
كان اجلواب صحيحا على السؤال اخلاطئ

6

نيوتن

ال قيمة لفهم الرتاث وا�ستيعاب ثرائه الفكري وعمقه
احل�ضاري مبعزل عن �أ�سئلة احلا�ضر ورهاناته ،لأن
اخلالف لي�س من �أجل الرتاث بل اخلالف على الرتاث من
�أجل احلا�ضر ،فاملنت�صر يف معركة ت�أويل الرتاث واحتكار
متثيله هو الأقدر على امتالك احلا�ضر.
من الناحية املنطقية ،فسرعان ما
تكتسب مسألة طرح األسئلة املناسبة
واجلوهرية املتصلة باملوضوع املعني الذي
يتجاوز التراث ،تكتسب أهمية استثنائية
التصالها مبنهجية وعلمية التناول
املطلوب عند التعامل مع قضايا متعددة
األبعاد واملستويات ،عالوة على كونها
شديدة احلساسية والتعقيد كقضايا
التراث ،والنهضة ،والعقل العربي ،واحلداثة،
وسواها.
من بني األمثلة العديدة على األسئلة
اخلاطئة التي ميكن االستشهاد بها،
والتي تتكاثر في الكتابات النقدية
العربية احملدثة ،يجدر التوقف عند بعض
النماذج الدالة على شاكلة :هل تكمن
املشكلة في املصطلحات واملفاهيم
النقدية املتكاثرة التي يستعملها
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النقاد احلداثيون العرب؟ .ثم كيف ميكن
أن نتخلص من الشعور بالنقص والدونية
إزاء الغرب؟ .وهل تشكل الترجمة بكل ما
ميكن أن تنطوي عليه من ثغرات وعيوب
لب املشكلة؟ .وهل تسبب الدعوة إلى
إجراء قطيعة معرفية مع التراث عقبة
في طريق التعرف عليه؟ .وأخيرا هل ميلك
العرب نظرية نقدية مكتملة في البالغة
على ما يرى (عبد العزيز حمودة) في كتابه
األخير (املرايا املقعرة)؟.
بينما نعتقد أن األسئلة احلقيقية
أعمق وأبعد من تلك األسئلة الزائفة
بكثير ومنها :هل ميكن إنتاج نظرية
نقدية عربية في األدب والفلسفة
والفكر من دون االستعانة باالجتاهات
وامل��دارس النقدية املعاصرة؟ .ثم هل
يتحدد موقع األمم في العالم املعيش طبقا

ملا متلكه من نظريات في التراث ،وحتى
طبقا ملا قدمته للحضارة اإلنسانية في
ماضيها ،أم أن موقعها يتشكل وفقا ملا
تنتجه في مجاالت العلم واألدب والثقافة
والتكنولوجيا؟ .أي في درجة امتالكها
لعناصر وأسباب القوة اخملتلفة العملية
والنظرية واالستحواذ النقدي عليها؟.
وهل يعني مفهوم (القطيعة املعرفية)
( )Epistemological Breakمع التراث
النقدي العربي ،سواء في نظرية البالغة
أو في مجاالت الفكر الفلسفي والفقه
والعمران البشري ،إهمال هذا التراث أو
التنكر له ،أو حتى اعتباره من أسباب
التخلف على ما يفهم (ابن حمودة) في
استنكار الدعوة إلى إجراء قطيعة مع
التراث؟.
ثم ما الذي يبقى من الفكر العربي
املعاصر ،إذا حذفنا منه الدراسات النقدية
التي أحسنت االستفادة من املناهج
احلديثة ووظفتها في فهم وحتليل التراث
العربي والعقل العربي والفكر اإلسالمي
وقضايا االستشراق واجملتمع العربي
والنهضة؟.
وقبل محاولة اإلجابة على األسئلة
السابقة عبر استحضار أبرز اإلسهامات
العربية املعاصرة في مجال النقد
الفكري واألدبي ،سنحاول إيضاح بعض
االلتباسات املنهجية املتصلة باملفاهيم
ومدلوالتها كمفهوم القطيعة املعرفية،
وحتديث العقل العربي ،ووظائف الفكر
النقدي ،وسواها.
إذ ال يعني مفهوم القطيعة املعرفية
مع التراث النقدي العربي ،سواء في
نظرية البالغة أو فيما أجن��زه الفكر
الفلسفي والصوفي ،إهمال هذا التراث
أو التنكر له ،وال حتى املوافقة على
اعتباره من أسباب التخلف ،بل يعني أن
األفكار الصحيحة والصاحلة في النظرية
التراثية العربية ،قد أصبحت متضمنة
في نظريات النقد احلديث وأن اإلصرار على
العودة إليها مجتمعة -أي بصحيحها
وخاطئها -يتجاهل أن القطيعة املعرفية
تعني استنفاد التقدم املعرفي انطالقا
من نفس األسس واملبادئ وتؤكد على
ضرورة استبدالها مببادئ وأسس جديدة،
تشكل من وجهة النظر االبستمولوجية
العناصر املكونة للنموذج اإلرش��ادي.
فحسب (توماس كون) يصعب تفسير
الثورات العلمية املتالحقة من دون تغيير
نظرتنا إلى تاريخ العلم ،فال نراه وعاء

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

ألحداث متتابعة زمنيا ومن ثم تراكميا.
فالصورة املقترحة هي التمايز والقطيعة
بني مرحلتني من تطور العلم داخل إطار
حاكم يشكل منوذجا إرشاديا قوامه
شبكة محكمة من االلتزامات املفاهيمية
واملنهجية تتغير معه وبسببه صورة
الوقائع معايير الرفض والقبول .وعندما
تستنفد إمكانيات التطوير انطالقا
من نفس األسس واملعايير يبدأ الهيكل
النظري واملرجعي للقواعد بالتغير
فيستبدل منوذج إرشادي بآخر أقدر على
معاجلة الثغرات والنواقص والعيوب
التي لم يتمكن سابقه من معاجلتها،
وتولد نظريات جديدة إما على نحو
تدريجي متسلسل وتراكمي أو على شكل
انقطاع وانقالب طفروي يوفر إمكانيات
أفضل لإلجابة على األسئلة املتوالدة أو
املعلقة .وتاريخ الفكر مليء باألسئلة على
القطائع املعرفية في الفلسفة والفيزياء
والرياضيات والفلك وغيرها .فالقطيعة
املعرفية التي أجراها (أينشتاين) مع
فيزياء (نيوتن) تعني التغلب على العوائق
املعرفية التي كرسها التصور النيوتيني
للعالم وتتجاوزه مع تضمني كافة
القوانني واملبادئ الصاحلة عند نيوتن في
نظرية النسبية.
ولم يخطر ببال أحد قط أن يعترض على
هذه القطيعة احلاسمة انتصارا لنيوتن
أو ثقافته أو بلده وأن يعارض كشوف
(أينشتاين) املثيرة لهذا السبب!.
هكذا يتضح أن القطيعة املعرفية
إج��راء منهجي ال غنى عنه عندما
يستنفد التقدم انطالقا من أسس
ومبادئ قدمية ،وهو ما يعني استبدالها
وتضمني ما بقي صاحلا منها في النظرية
اجلديدة التي توسع قدراتها التفسيرية
وتثبت بأنها أقدر على حل املشكالت
واألسئلة التي بقيت من دون جواب ،وذلك
بغض النظر عن منشأ هذه األفكار أو
القواعد طاملا أنها السبيل لفتح آفاق
جديدة للتطور.
وبتطبيق النقد التفكيكي على ما
أنتجه (ابن حمودة) من دراسات ونصوص
يتضح أن ما قام به وما كتبه فعال يعود
في معظمه إلى النظريات الغربية
األساسية (البنوية -التفكيكية-
السيمولوجيا -التأويلية) ،وذلك على الرغم
من دعوته الصريحة إلى عدم االجنرار وراء
الفكر الغربي ،وتأكيده احلثيث على ضرورة
عدم إهمال التراث العربي ،بينما يعود
جزء يسير من إنتاجه إلى إحياء النظرية
العربية في البالغة والنقد كما فعل في

كيف ميكن �أن
نتخل�ص من ال�شعور
بالنق�ص والدونية
�إزاء الغرب؟ .وهل
ت�شكل الرتجمة لب
امل�شكلة؟ .وهل ت�سبب
الدعوة �إىل �إجراء
قطيعة معرفية مع
الرتاث عقبة يف
طريق التعرف عليه؟.
كتابه األخير (املرايا املقعرة) .وهو ما يعني
أن التركيز واألولوية تعطى ملا يقوم به
الباحث واملفكر ال إلى ما يعلنه وينادي
به ،وخصوصا إذا كان هناك تفارق واضح
بني الشعارات املرفوعة واملمارسات
املطبقة كما في حالة ابن حمودة.
لكن هذا ال يقلل من إجناز الرجل ومن
صحة العديد من املالحظات واملآخذ
التي سجلها على الكيفية التي انبهر
فيها الفكر العربي في محاولته لتقليد
واستنساخ أساليب ومناهج وخبرات
الفكر الغربي رغم الفوارق في درجة
تطور اجملتمعني اللذين أنتجا هذه األفكار
واختالفهما في املهام والتحديات واألدوات
التي تستخدم في كل منهما ملواجهتها
وترتيب أولوياتها وفقا للخصوصيات
الثقافية واحلضارية ولدرجة إحلاحها
اخملتلفة في اجملتمعني املذكورين.

نماذج نقدية

واألسئلة التي تواجه هذا النمط من
النقد هي :هل كان من املمكن حملمد عابد
اجلابري مثال إجناز ثالثية (تكوين العقل
العربي ،وبنية العقل العربي ،والعقل
السياسي العربي) في نقد العقل العربي
على النحو الذي قام به من دون أن يستعني
في قراءته مبنهج التحليل االبستمولوجي،
فجاءت متحررة من القراءات املوجهة
للتراث م��ن استشراقية وسلفية

ويسارية والتي كانت محملة بشحنة
إيديولوجية كثيفة حجبت الكثير من
جوانب التراث ولم تر فيه إال ما تريد
هي اكتشافه وإثباته .ع�لاوة على أن
املعاجلة االبستمولوجية قد أتاحت له
إمكانية النظر ال في ما ينتجه الفكر
من آراء وتصورات ومذاهب ،بل في البحث
عن أصول التفكير ومعاييره وأدوات��ه،
واالهتمام بتحليل اآلليات واألساليب
واألدوات التي يستخدمها العقل في
إنتاج معارفه.
لكن ذلك ال يعني أن التحليل النقدي
املعرفي ملكونات الثقافة العربية والعقل
العربي قد جاء مكتمال ،بل على العكس ،فهو
ككل قراءة منتجة قد حل من املشكالت
واألسئلة بقدر ما أثار من التحفظات من
خالل ترك الكثير من املناطق واملساحات
داخل الثقافة العربية في موضع العتمة
وفي إطار الالمفكر فيه.
ومثالنا على ذلك موقع التصوف
واملعرفة العرفانية في الثقافة العربية
وموقف اجلابري منها .ففي سياق جتاوزه
للتصنيف التقليدي لضروب املعرفة في
الثقافة العربية القائم على تقسيمها
إلى علوم نقلية وأخرى عقلية ،أو إلى
علوم أصيلة وأخرى دخيلة ،اعتمد اجلابري
تصنيفا آخر يقوم على أساس البنية
الداخلية للعلم ،وصنف علوم الثقافة
العربية إلى ثالث مجموعات :علوم البيان

من نحو وفقه وكالم وبالغة ،يؤسسها
نظام معرفي واحد يعتمد قياس الغائب
على الشاهد .وهي علوم مارس فيها
العقل العربي إبداعه .وعلوم البرهان
من منطق ورياضيات وطبيعيات وإلهيات
وميتافيزيقيا ويؤسسها نظام معرفي
يقوم على املالحظة التجريبية واالستنتاج
العقلي .أما اجملموعة الثالثة فهي علوم
العرفان من تصوف وفكر شيعي وتفسير
باطني وفلسفة إشراقية وكيمياء وطب.
ويضيف اجلابري إليها علم النجوم
والسحر والطلمسات والتنجيم وهي
علوم دينية ويؤسسها نظام معرفي يقوم
على الكشف والوصال والتجاذب والتدافع
وقد سماها (العقل املستقيل)!.
وإذا كان للتصنيف السابق الكثير من
احملاسن والفوائد من الناحية التحليلية،
فإن أهم نواقصه أنه استبعد التصوف
والكثير من االج��ت��ه��ادات الدينية
والفلسفية ملؤلفني عظام أمثال ابن
عربي واحلالج والسهروردي وابن سينا
والنفري ،أي أنه استبعد قارة فكرية
كاملة من العقل العربي وهي التصوف.
والسبب األساسي الذي أوقع اجلابري
في اخلطل السابق هو اتخاذه عقالنية
أرسطو مقياسا للفكر فما وافق أرسطو
عقالني ،أما ما خالفه فهو ال عقالني .في
حني يكشف النظر إلى الفكر الصوفي
بعني املتصوفة أنفسهم أو حتى بعني
هيدغر وهيغل ،عن عقالنية مدهشة
ومركبة وتنطوي على توسيع ملعنى
العقل بانطوائه على االختالف واملغايرة،
فالشيخ األكبر محي الدين بن عربي هو
صاحب أول نظرية للخيال في التاريخ
وصاحب نظرية وحدة الوجود.
فهل يعقل أن نتجاهل كل ما سبق
ونوافق مع اجلابري على القول إن كل ما
أنتجه ابن عربي ليس سوى نتاج ميثل
(الالمعقول) الوافد على اإلس�لام من
الثقافات والديانات السابقة؟.
يبدو لي أن املطلوب منا هو استكشاف
عقالنيتنا كي نعيد تعريف العقل من
محاكمة عقالنيتنا من خالل سواها،
خصوصا أن أدبيات ما بعد احلداثة قد
كشفت عن العديد من الفعاليات
والطاقات التي أهملها العقل باسم
عقالنية حصرية واستبعادية استند
إليها اجلابري في تصنيفه السابق ،ومت اليوم
جتاوزها نحو توسيع صالحيات النشاط
العقلي لتشمل األحاسيس والعواطف
والرغبات التي ميكن حتليلها على أساس
هذا الفهم املوسع للعقالنية.

الأولوية تعطى ملا يقوم به الباحث واملفكر ,ال �إىل ما يعلنه وينادي
به ،وخ�صو�صا �إذا كان هناك تفارق وا�ضح بني ال�شعارات املرفوعة
واملمار�سات املطبقة.
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� ِأرنـي اللـه
()1
ليس بالعقل وحده يحيا اإلنسان،
لكن العقل يظل على الدوام الدليل
واملرشد والبوصلة احمل��ددة لالجتاه
الصحيح.
وإذا كان هناك ،حتى اآلن ،من ال يرى
ما نرى ،فتلك مشكلته املطلوب منه
مواجهتها من خالل إعادة النظر في
طرائق تفكيره ،أو رمبا ال تفكيره ،ألن
التفكير يتكئ على العقل .وحني
يغيب العقل ،يتعذر التفكير.
وأنا هنا أحاول ،بقدر ما هو ممكن
ومتاح ،النأي بالنفس عن اقتحام
عوالم خالفية ،حيث إن فيها قدرا غير
محدود من اإلشكاالت التي يتشاكل
فيها الناس ويتخاصمون ،إن لم أزد
على ذلك في القول إنهم يتقاتلون.
لكن محاولتي هذه سرعان ما تبوء
باإلخفاق الذريع.
ملاذا؟.
ألني ،بطبعي وطبيعتي ،وبنشأتي
األول��ى وثقافتي ،منحازا انحيازا
واضحا ال يعتوره أي لبس أو إبهام،
إلى العقل الذي ال يهديني إلى احلق
واحلقيقة فقط ،وإمن��ا يهديني في
الوقت نفسه إلى اهلل.

()2

وم��ا زل��ت أذك��ر كتابا لتوفيق
احلكيم استمتعت مبطالعته أيام
كنت في ريعان الصبا ،وكان عنوانه:
(أرني اهلل).
صحيح أن الكتاب مجموعة

صفوان قدسي

وعديدة إلدراك كنه هذا اخلالق ،فإن
اإلنسان مدعو إلى إعمال العقل
في قراءة موجوداته وجتلياته .وفي
القرآن العديد من اآليات التي حتض
على ذلك وحتث اإلنسان على التدبر
والتفكر.

()3

وم��ا يهمني ه��و أن مقولة
الفيلسوف األملاني (هيغل) القائلة
إن كل ما هو واقعي معقول ،وكل
ما هو معقول واقعي ،وهي مقولة
بنى عليها (هيغل) هرما شاهقا
من املؤلفات التي تختصرها هذه
املقولة وتختزلها ،ما تزال قائمة
في العقل الفلسفي ،وإن كان
هناك من يقول إن (هيغل) عمد
إلى اإلعالء من شأن العقل على
حساب الواقع ،مبعنى أن (هيغل)
كان مثاليا ،فجاءت فلسفات من
بعده لتقول إن (هيغل) كان ميشي
قصص قصيرة ،لكنها تتناول حياة على رأسه ،ونحن نريد له أن يسير
اإلنسان الروحية وامل��ادي��ة ،كما على قدميه.
هي موصوفة من ناشر الكتاب.
()4
مثلما أنها موصوفة بأنها قصص
وإذا لم يكن هناك ب ٌد من اختتام
فلسفية.
واملهم في األمر هو أن اهلل ال يُرى هذا الكالم ،فإني أختتمه بالقول،
بالعني اجملردة ،وال بوسائل االتصال وهو صفوة القول ،إن هذا الشجار
مع الفضاء وأبعاده الشاسعة ،وذاك النقار بني أهل العقل وأهل
لكنه يُ��درك بالعقل العاجز عن النقل ،ميكن أن يؤوال إلى زوال ،في
تفسير اخللق واحلياة إال من خالل حال ما إذا أق َّر أهل النقل بأنه إذا كان
جتليات هذا اخلالق املوصوف بأنه في النقل ما يتعارض مع العقل،
فإن العقل يغدو هو احلاكم بأمره.
ليس كمثله شيء.
وفي ذلك فليتفكر املتفكرون.
وبصرف النظر عن محاوالت وفيرة

