
عبد الرزاق بلعقروزاملساءلة النَّقدية ألمناط العقالنية لدى أركون واجلابري منوذج طه عبد الرمحن     

قدية ألنماط العقالنية لدى أركون والجابريالمساءلة النَّ 
نموذج طه عبد الرحمن

عبد الرزاق بلعقروز .د
2جامعة سطيف

:ملّخص المقال
أي من "حيث انشطر املوقف منها، تدور هذه املقالة حول إشكالية العقالنية يف الفكر العريب املعاصر

وطه ، واملوقف الّناقد هلا، واملوقف أالخنراطي فيها، ف الرّافض للعقالنيةاملوق:إىل اجتاهات  ثالثة"العقالنية
حيث ، وّجه نقدا للّنموذج العقالين الذي طّوره حممد أركون، عبد الرمحن كأحد الذين بلوروا مفهوما للعقالنية

لذي بلوره طه أّما املفهوم ا، 
وعلى األساس األخالقي والغاية األخالقية كذلك يف ، 

.مقاصدها
Résumé:

Le présent article se veut un questionnement de la conception de la rationalité

dans la pensée arabe contemporaine, celle-ci étant dominée par trois grand courant a

savoir, le courant contestataire, le courant défenseur et le courant critique de cette

rationalité. Nous tacherons aussi de montrer que les critiques élaborées par Taha

Abderrahmane a l’encontre du paradigme rationaliste de Mohamed Arkoun se résume

en somme sur le fait que celui-ci s’enracine dans un système épistémique étranger a la
culture musulmane, e par conséquent il n’a

""
.151ص ، احلوار وجتديد علم الكالميف أصول ، طه عبد الرمحن

في أن الخوض في ماهية العقل ليست مستحدثة :ُمفتتح
باملشكلة املُستحدثة يف مسائل الفكر العريب واإلسالمي ، ليست مسألة اخلوض يف العقل وماهيته وُحُدوده

املعرفية؛ فقد حدث إمنا تضرب جبذورها يف الرتاث املعريف اإلسالمي ومبختلف أنساقه وفروعه، املعاصر
وبني الطَّرح املقابل الذي ينتهل من ، بني الطَّرح الفلسفي املُتأثر باملورث اليوناين، اختالف يف بيان ماهية العقل

َد جيوز ، ومنها ما هو عرفاين صويف، مصادر متعّددة؛ منها ماهو فقهي؛ ومنها ما هو كالمي إال أن هذا التَّعدُّ
ففيما يتصل باملستوى . والتَّحديد الفّعايل الَقْليبِ ، التَّحديد اَجلوهراين املاهوي:لعقل مهالنا َحْصرُه يف حتديدين ل

األول؛ مثة هيمنة للمفهوم اليوناين للعقل على شعب املعرفة يف الرتاث املعريف اإلسالمي املُتأثرة بنظريات العقل 
يعرف العقل بأنه)252ت(فهذا الكندي ، نسانيةأي القول بالدَّاللة اجلوهرانية لقوى النفس اإل، عند اليونان

، العناية باحليوان الناطق"فإن  فعل العقل عنده]أما الفارايب[..."جوهر بسيط ُمدرك لألشياء حبقائقها"
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الذي لإلنسان أن يبلغه وهو السَّعادة القصوى؛ وذلك بأن يعرب ، والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال
بأن حتصل مفارقا لألجسام غري حمتاج يف قوامه إىل شيء آخر مما هو دونه ، الفعالاإلنسان يف مرتبة العقل 

1"من جسم أو مادة أو عرض

د فيها العقل يف سياق الدَّالالت اجلوهرانيةو واضح أن ، واضح من خالل هذه النَّماذج مباهي مناذج يتحدَّ
فضال عن خلع املواصفات ، جتاوز البدنو وسياسية النَّفساملُفردات املركزية املُهيمنة هي اجلوهرانية واملُفارقة 

هذه ، اليونانية يف قسمته إىل عقول كثرية وتوطني نظرية فيض العقول اليت جاءت من الصُّوفيات اليونانية
القسمة اليت جتد أصلها يف تعدد اآلهلة عند اليونان ملمح خطري على تداخل البعدين الديين والفلسفي يف 

.، ريف اليوناينالرتاث املع
فإن مثة نظرة أخرى ال تنساق خلف هذه ، وخبالف هذه الّنظرة املتأثرة باملوروث اليوناين يف بيان ماهية العقل

وقد طّورت هذه الرُّؤى ، لعقلاملفاهيم بقدر ما تُبصر فيها عدم ُمطابقة بني ُمقضيات الّلغة واملعىن القرآين ل
وهذا ، وهي داللة يف جمموعها تنفي أوصاف اجلسمية والصُّورية واجلوهرانية عنه، الدَّاللة القلبية ملفهوم العقل
كالقول بأن العقل "، بعد أن سرد ُجممل التعريفات املُتداولة عند الناس"ذم اهلوى"قصده ابن اجلوزي يف كتابه

. "ّضروريةضرب من العلوم ال"هو
، فيستعد إلدراك األشياء، ،  العقل غريزة:والتحقيق يف هذا يُقال... املعلومات

وإذا قوي ، يكثروذلك النور يقل و . ويتلّمح عواقب األمور، واستحالة املستحيالت، فيعلم جواز اجلائزات
وهو مروي عن ، وأكثر أصحابنا يقولون حمله القلب... عاجل اهلوى-مبالحظة العواقب–ذلك النور قمع 

إن يف ذلك (وقوله ، )46احلج (""ودليلهم قوله تعاىل. الشافعي رضي اهللا عنه
.2"ألنه حمّله، فعّرب بالقلب عن العقل، عقلملن كان له ، املراد"قالوا)73ق(لذكرى ملن كان له قلب 

واضح هنا يف هذه الّداللة صرف املعىن من الداللة اجلوهرانية واملفارقية والتحيُّزية إىل الفاعلية اإلدراكية و
ليس هو اجلانب اجلسمي الّصنوبري املوجود يف اجلهة اليسرى من ، والقلب كما يُفهم هنا، اخلاصة بالقلب

من هنا فإن مفهوم العقل كما يتحّدد يف . ّمنا هو لطيفة روحانية ربّانية موصولة بعامل األمر اإلهليإ، الّصدر
املعىن املعريف واملعىن :سياق املمارسة الفلسفية اإلسالمية ُيطلق باإلشرتاك على معان متعّددة جتمع بني

يبدو أن املعىن الذي يتبّناه طه عبد و . وليس جوهرا مفارقا، األخالقي مؤّطرين وفق مقاصد الوحي اإلسالمي
اثية اليت بدورها تقبل بداللة العقل القلبية والفاعلية وترفض ، الرمحن يف العقل ينتهل من هذه املصادر الرتُّ

فإن هذا الفهم القليب للعقالنية هو األداة اليت ، ومن رؤية أخرى، الّداللة اجلوهرانية املأخوذة من الرتاث اليوناين
والذين برأيه تبّنيا املفهوم اجلوهراين وما ، ا طه عبد الرمحن يف نقده ملفهوم العقالنية عند أركون واجلابري

. يتشّعب عنه من دالالت وأفكار
من مضائق الّتجريدية إلى كماالت التأييدية :مفهوم العقالنية عند طه عبد الرحمن.1
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، إن الالّفت لالنتباه  فيما حّدث به طه عبد ال
املفهوم الذي يتبّناه طه عبد الرمحن للممارسة ، والّسبب الكامن وراء هذه املُواصفات، 

إّمنا العقل ، حمّله عضو خمصوص، مبا هي ممارسة ال تنطلق من اعتبار العقل جوهر ثابت قائم باإلنسان، العقلية
وهذا التقرير احرتاز َجلّي من طه عبد ، إمنا جيوز أن تكون حمّل تقومي من غريها، ممارسة ال تستقل بنفسها

جيد ُمسّوغه يف جمانبة القول باجلوهرانية أو الّتشيئية أو الّنظرة التَّجزيئية الين تقّسم وحدة اإلنسان إىل ، الرمحن
تقاللية العقل وختصيصه باملعرفة على الّنحو الذي أدخله فاإلقرار باس، جواهر منفصلة ومتفاضلة يف القيمة

ذلك أن أرسطو هو من أجرى هذه ، ال يستسيغه الّذوق الطّاهائي، أرسطو إىل شعب املعرفة الفلسفية اليونانية
وُأْخرجت بعض معارفها وفق هذه ، الصياغة  املفهومية  للعقل وجرى نقلها إىل شعب املعرفة اإلسالمية

.فهوميةالصياغة امل
ألنّه يصبح مجيع ، ذلك أنّنا منّيز من جهة العقل الذي ُيشبه اهليويل":"كتاب الّنفس"يقول أرسطو يف

هو الُمفارق وهذا العقل... ومن جهة أخرى العقل الذي يشبه العّلة الفاعلة ألنّه ُحيدثها مجيعا، املعقوالت
واملبدأ أمسى من ، ن الفاعل دائما أمسى من املنفعلأل، من حيث إنه الجوهر فعل، الّالمنفعل غير الُممتزج

يصبح ، وعندما يفارق فقط، يعقل تارة وال يعقل تارة أخرى، وال نستطيع القول إن هذا العقل... اهليويل
.3"وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا، خمتلفا عّما كان باجلوهر

هو انغراس هذا الّتحديد يف الرتبة الّتجزيئية ، لعقلإن مدار اعرتاض طه عبد الرمحن على التَّحديد املاهوي ل
"التحيُّز":":والّتشيئية

... "اكتساب الّصفات واألفعال"و"الّتحدُّد باهلوية"و"االستقالل"و"التشُخص"و
جيعله ُمنفصال عن "الّذات"ذلك أن ختصيص العقل بصفة، اقل االنساين املُتكاملة إىل أقسام ُمستقّلة ومتباينةالع

إن مل تكن أقوى حتديدا هلذه ، مثال"التَّجربة"و"العمل"ـ أوصاف أخرى للعاقل ال تقل حتديدا ملاهية االنسان ك
إال . 4"التجربة أوىل"جوهرية"والعمل"جبوهرية"وز الّتسليمفألن جي، جوهرية العقل"ـ فلوجاز التَّسليم ب. املاهية

أي حماولة تطوير ، إىل املستوى البنائي أو التأسيسي، أن َمْقِصَد طه عبد الرمحن يتعّدى  هذا املستوى الّنقدي
وأيضا ، يثا، مفهوم آخر للعقل والعقالنية

إن الّداللة اجلديدة للعقل والعقالنية . املناحي اليت تَأثّرت بفكرة َجوهرانية العقل يف املعرفة الفلسفية االسالمية
حبيث يصبح العقل فعال من األفعال ووصف من األوصاف على ، هي الّداللة األخالقية والتصور الفعايل هلما

اليعدو العقل أن يكون فعال من ، فعلى هذا"التصور اليوناينمقتضى التصور اإلسالمي وليس على ُمقتضى 
مثله يف ذلك مثل البصر ، 

فكذاك العقل هو فعل ، وإّمنا هو فعل معلول للعني، فالبصر ليس جوهرا ُمستقال بنفسه، بالنسبة للٌمبصرات
أال ، ، ول لذات حقيقيةمعل

، أن الرُّؤية اإلسالمية نسقا وإنتاجا فكريا، وال خيفى علينا هنا. 5"وهي القلب؛ فالعقل للقلب كالبصر للعني
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ض الُعلماء املسلمني التصوُّر اَجلْوهراين للعقل وبيان ذلك  رف، مها املوّجهتان هلذا التصور الفعايل للعقل
:وهذا القول يف العقل بأنه جوهر لطيف فاسد من وجهني"يقول اإلمام املاوردي، واعرتاضهم على مقّدماته

.يوجب سائرهايصّح أن يوجب بعضها ماالأن اجلواهر متماثلة فال:أحدمها
.بوجود نفسه عن وجود عقلهولو أوجب سائرها ما يوجب بعضها الستغىن العاقل 

.أن اجلوهر يصحُّ قيامه بذاته:والثاين

ليت ينبجس ويتوّكأ املاوردي على الّداللة الّلغوية من أجل االنتقال إىل الرؤية القرآنية ا، 6"يكون العقل جوهرا
ألن العقل مينع االنسان ، وّمسي بذلك تشبيها بعقل الّناقة"فيها التصوُّر الَفّعايل للعقل ورفض التصور اجلوهراين

وقد جاءت السنة مبا يؤيد ... كما مينع العقل الّناقة من الشرود إذا نفرت،  من اإلقدام على شهواته إذا قبحت
العقل نور يف القلب يْفِرُق بني احلق "صلى اهللا عليه وسّلم أنه قالهذا القول يف العقل وهو ماروي عن النيب

قال اهللا . ألن القلب حمل العلوم ُكّلها، اثبت حمّله يف القلب، وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا، "والباطل
.)46احلج (""تعاىل

.أن حمّله القلب:والثّاين، أن العقل علم:أحدمها:فدّلت هذه اآلية على أمرين
.7":والثاين، :أحدمها:تأويالن، "":ويف قوله تعاىل

يسلك طه عبد الرمحن مسلك التأسيس األخالقي للفاعلية ، وارتكازا على هذه الرؤية يف الّنظر إىل األمور
رافضا يف الوقت نفسه تلك الثنائية اليت أدخلها الفيلسوف األملاين إميانويل كانط إىل حقول ، اإلدراكية املعرفية

والثاين ، وختصيص األول بالوظيفة املعرفية، املعرفة الفلسفية؛ أي التفرقة بني العقل الّنظري والعقل العملي
والفعل اإلدراكي مراتب اليقيم ، يستحيل العقل عقواللكن مع طه عبد الرمحن .بالوظيفة التشريعية لألخالق

ويرتقي يف مراتب الكمال بقدر ما يكون ، بقدر ما يتجّدد على الّدوام ويتقّلب بغري انقطاع، على حال واحدة
وقد  "يقول طه عبد الرمحن يف مقام احلديث عن مقاصده يف تبّين التصور الفعايل للعقل، متعّلقا بأفق الرُّرح

حبيث ، وإّمنا مراتب متعددة بعضها أعقل من بعض، دي أن أبّني كيف أن العقل ليس مرتبة واحدةكان قص
ألنّه ما زال حيمل بعضا من خشونته ، يكون أدناها عقال ماكان موصوال بالرتبة األخرية من رُتب احلس

إذ يكون قد الح له مطلع ،ويكون أعقلها مجيعا ما أشرف على الّرتبة األوىل من رُتب القوة الروحية، وكثافته
.   8"إن كثريا أو قليال، فانطبع به، من رقّتها ولطافتها

والتوجيه القيمي له إقرار احلقائق ، يكون مقصود طه عبد الرمحن يف تبّنيه للتصوُّر الفعايل للعقل، هكذا إذن
:املتوالية

وأن فعل التجربة الرُّوحية أشد تأثريا من  ، ظرأو قوة تأثري العمل يف النّ ، الّتوجيه الروحي للفّعالية العقلية-1
ذلك أن العمل خيّصب املمارسة العقلية ويفتح آفاق ، وهذا اإلقرار له قيمة توجيهية تعبدية، الّتجربة احلسية

ويتقّدمها اإلميان ، وأصلها ُكّلها الطّاعة واإلخالص.. .املريد البد له من الرتقيّ "ف، اإلدراكات اجلديدة
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... مث تنشأ عنها أخرى وأخرى إىل مقام الّتوحيد والعرفان، وتنشأ عنها الّصفات واألحوال مثرات، وُيصاحبها
.9"ألن حصول النتائج من األعمال ضروري وقصورها من اخللل فيها كذلك

حبيث ليست هناك قوة حّسية خالصة "، -2
بل يف القوة احلسية بعض من العقل كما يف القوة العقلية بعض ، القوة عقلية خالصة والقوة روحية خالصةو 

ففي القوة الرُّوحية من أثر العقل ما يضاهي مايف القوة العقلية من أثر احلس؛ ، والعكس صحيح، من الرُّوح
ون التَّجربة الرُّوحية مكّملة للّنظر جاز أن تك، وإذا جاز وجود هذا االتصال بني خمتلف القوى اإلدراكية

.10"وال باألوىل مفسدة له كما زعم بعضهم عن باطل، ال منقطعة عنه، العقلي
على مصادر ، وال يقتصر هذا املنظور التكاملي على امللكات اإلنسانية؛ إمنا جيوز خلعها فضال عن هذه

، س والعقل والوحي من أجل إجناز وحدة احلقيقةفاملعرفية اإلسالمية يتكامل فيها احل، املعرفة لدى اإلنسان
فسقراط مثال كان مهُّه عامل ، نستخرجه من تاريخ الفلسفة نفسه، واملثال الذي نستجلي به هذه احلقيقة

دون التأمُّل يف عامل النَّبات ، اإلنسان وحده وكان يرى بأن املعرفة احلقَّة تنطلق من الّنظر يف اإلنسان نفسه
جومالنُّ و واهلوام

والذي يدعو ، حمالَّ للوحي اإلهلي، الذي يرى يف الّنحل على ضآلة شأنه، وما أشد  هذا خمالفة لروح القرآن"
، الّنجومو والّسماء، السُّحبو الّنهارو ويف تعاُقب اللَّيل، القارئ دائما إىل النَّظر يف تصريف الرياح املُتعاقب

، فقدح يف اإلدراك احلسي، أفالطون وفيّا لتعاليم أستاذه سقراطوكان . الكواكب الساحبة يف فضاء ال يتناهىو 
)السمع(وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن الذي يعد، يفيد الظّن واليفيد اليقني، ألن احلّس يف رأيه

ياة وُيصرّح بأن اهللا جل وعال سوف يسأهلما يف اآلخرة عمَّا فعال يف احل، أجّل نعم اهللا على عباده)البصر(و
.11"الدنيا

ويرتّقى ، تعدُّد مراتب العقالنية وتفاضلها؛ فالفعل اإلدراكي احلسي وفق هذه الّنظرة يكون يف الرتبة األخرية-3
الّلطافة والقوة و أي رتبة الّرقة، يف معراج احلقيقة من الكثافة واخلشونة إىل الرُّتبة األعلى من مراتب العقالنية

سوى أمارة على ترسيخ مبدإ تفاضل ، وما إجراء الِقسمة ، الروحية
مث كيف أنه يرتقي منها ، من ُحيّصل رتبة العقالنية املسّددة"واملُتخّلق بأخالق الدين وحده، الفعاليات العقلية

ف أن واجبه هو أن يعمل جاهدا من إىل رتبة العقالنية املؤّيدة مىت اتقى اآلفات اليت قد تدخل على عمله وكي
وُيصيب حيث ، يُدرك مااليدرك غريه، أجل االرتقاء إىل هذه الرتبة الثالثة اليت جتعل له عقال كامال

.12"اليصيب
وليست ، اليت ليست سوى جتّل من جتليات املمارسة العقلية، حترير الفكر العريب من التبعية لعقالنية الغري. 4

، ويف املقابل حفز اهلمم حنو االجتهاد يف تطوير عقالنية من لدن هذا العقل العريب، مسىمبدأها أو مثاهلا األ
. )الكوين(منذ الّلحظة اليت جرى فيها ترسيخ النموذج العقالنية ، وجتديد العطاء الفكري املنقطع
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د بالتصور الفعايل واألخ، استنكاف طه عبد الرمحن عن األخذ بالتصوُّر اجلوهراين للممارسة العقلية، جلي إذن
هو الذي وجده من جديد ومرة أخرى؛ مبثوثا ، وهذا التصوُّر اَجلوهراين الذي ناهضه، القليب مبراتبه املتفاضلة

ليست واعية حبدود هذه ، ، يف ُشعب اإلنتاجية الِفكرية املُهيمنة على الواقع العريب الراّهن
هذا ما دفع بطه عبد الرمحن إىل الّتصدي إىل هذا الّنموذج ، وجيه القيمي

.العقالين خباصة على الّنحو الذي تبّدى يف املدونة الفكرية اخلاصة مبحمد أركون
:مظاهر التَّجزييئية والّتشييئية :مسألة العقل في الخطاب العربي المعاصر. 2

سواء يف سياق حديثنا عن نظرة طه ، املعاصر هلا أكثر من مّررإن مساءلة مسألة العقل يف اخلطاب العريب
، عبد الرمحن ملسألة العقل ونقده ألمناط العقالنية املنتشرة

ال وفضال عن ذينك املربّرين؛ فإّن احلقيقة السّاطعة اليت . اخلطاب العريب صلته بالعقل كأداة ومرجع وفعالية
، أن العالقة مبسألة العقل والعقالنية مازالت عالقة مضطربة يف الفكر العريب"يُنكرها قلق االرتيايب

انشطار اخلطاب العريب املعاصر يف ، والعرض األوضح على هذا االضطراب، 13"مازال وعيا التارخييا حىت اآلن
تنتهل من مرجعيات فكرية ، وتصورات متصادمة، تباينةتعامله مع مسألة  حتّدي  العقل والعقالنية إىل فرق م

وقد حصرت بعض الّدراسات هذه ، اإلصالح والتحديثو وتتشارك هواجس التحّضر، هي األخرى متباينة
:الفرق يف تعاطيها مع مسألة العقل إىل فرق ثالثة

.الّرفض الّنكوصي للعقل-1
.االنغماس الشامل يف نظامه-2
.لهالتَّحليل الّنقدي. 3

من باب احتسابه جوهرا حلضارة مادية هي ، يستهجن العقل، الفرقة األوىل يتصّدرها االجتاه الّسلفي
"احلضارة الغربية

وهم على ]اإلجتاه الّلربايل واإلجتاه املاركسيأما الفرقة الثانية فيتقامسها كل من [عار من كل وازع أخالقي 
وكونية ، اختالف أجياهلم وحقول اشتغاهلم ينتظمهم رابط مشرتك هو الوعي بكونية احلضارة اإلنسانية املعاصرة

. وأساس حركة التقّدم اليت طبعتها، العقل الذي هو جوهرها
، ، جان إىل جراحة حقيقية لزرع قيم العقل والعقالنية لتنمية روح التاريخ والتطور التارخيي فيهماالعريب حيتا

فتقوم على فضح العقالنية املركزية الغربية كغالف للقمع ]أما الفرقة الثالثة[. وإخراجهما من الفوات والتقليد
والربجمة اآللية ، لدولة اللَّيبريالية على احلريةوالتسّلط السياسي ل، اإليديولوجي واالستغالل والتهميش العاديني

... والقولبة االجتماعية للممارسة احلياتية، إلنسانية اإلنسان
Absolutisme والشمولية أو الكّليانيةTotalitarismeاليت ميثّلها العقل يف جتّلياته الفكرية واملادية:

.14"والسياسية واالقتصاديةاإلجتماعية 
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، وفضال هن هذا
يكتفي برصد إجتاهني رئيسيني مها االجتاهيني ، مثة بعض االجتهادات األخرى اليت تتبّىن تقسيما مغايرا

:ي؛ وامللمح اجلوهري املُراهن عليه من أجل جماوزة هذين اإلجتاهني هوالعقل الرتاثي والعقل الوضع:املهيمنني 
:العقل التكاملي

للّنموذجني ، وكثري من تفاصيله، فمهمتنا يف حقيقة األمر تقدمي منوذج لعقل تكاملي ُمغاير يف بعض ُأسسه"
وقف على حتديد األسس لذلك فإن جهدنا ال يت، العقل الوضعي والعقل الرتاثي:الساّئدين يف عاملنا اليوم

بل يتضّمن ، الكلية والثوابت املبدئية للعقل البديل الذي يتكامل فيه فقه اهلداية والتنزيل وفهم الطبيعة والتاريخ
.15"أيضا عملية تفكيك وتركيب لثوابت العقلني الساّئدين واملهيمنني

مل ُحتسم بشكل واضح ، ي املعاصرأن قلق مسألة العقل يف اخلطاب العريب االسالم، إن الالفت للّنظر هنا
، ودقيق

الّرفض الّنكوصي والتبّين الّرتحييب؛ إن هذه كّلها مجيعا أعراض على مرض يف اخلطاب العريب االسالمي 
لقد كثر ": ختفى عليه هذه الظاهرة خباصة وأنّه أدرك تكاثر الكالم يف العقلوطه عبد الرمحن مل ، املعاصر

"التعقل"و"العقلنة"و"السلوك العقالين"و"املنهج العقلي"و"العقالنية"و"العقلية"و"العقل"الكالم عن
لعقالنية واملُطالب ومازال اخلطاب الّداعي إىل ا، يف الكتابات اإلسالمية والعربية منذ القرن املاضي"التعقيل"و

، بتقومي الرتاث اإلسالمي العريب مبقتضى املنهج العقلي مسيطرا على توجهات الباحثني وعلى مهوم املناضلني
 ،

ومن ساورته احلمية العربية ، احلالة املرتّدية لألمة اإلسالميةيتساوى يف ذلك من أخذته الغرية الّدينية على 
، ومن أجل ُجماوزة أعراض هذا املرض يف مشكلة العقل، 16"املتطّلعة إىل الّنهوض بالواقع املتخّلف للعامل العريب

إىل تشخيص هذه ، سعى طه عبد الرمحن متوّسال مبفهومه املَخصوص للعقل الذي جرت اإلشارة إليه سابقا
ومطبقا على منوذج هو حممد أركون يف بقائه متوّسال بالُفهوم التقليدية للعقل واملُصادمة ملقتضيات ، األعراض

.
:محمد أركون وُحدود دعوى شرعانية العقل اإلسالمي.3

ضمن دائرة فكرية تنتظم ، ول العقل يف اخلطاب العريب املعاصرُميَ◌وِضُع طه عبد الرمحن املباحث الفكرية ح
:بـ

."االسالمي"و"العريب"خاص بالرتاث"عقل"وجود
.حائال دون قيام الرتاث بأسباب العلم والتقدم، اخلاص"هذا العقل"وقوف

.17"واألخذ بغريه"العقل"اضرورة جتاوز هذ
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وترّتب عنها ، ، لقد جرت ألسنة مجهور املثقفنيو
والتصوُّر ، واجلابري يف طليعة هؤالء، الّتصوُّر الذي يِصف العقل العريب بالّصفة البيانية:تصورين رائجني مها

.بالّصفة الّشرعانية وأركون يف طليعة هؤالءالثاين يصف العقل اإلسالمي
جاءت نتيجة لتأثر أركون أو باألقوى افتتانه باإلنتاجية املنهجية ، إن القول بالّصفة الّشرعانية للعقل اإلسالمي

ولوجية واملالحقة األركي، واملنهجية الّنشوئية اجلينالوجية، كالّتحليل الّلغوي(اليت بلغتها العلوم اإلنسانية املعاصرة 
هذا التأثر  ، )...الّتفكيك، والتحليل النفسي للمعرفة، األشياءألصول

:ويذكر منها طه عبد الرمحن، أخرج خالصات معرفية تضم مشروع أركون بأكمله
.متييزه بني ُمكونات الّنظر اإلسالمي ومكونات الّنظر احلديث-
معاالحتكام يف تقوميه هلذه الّصفات القرآنية ، اب القرآين وبني معايري العقالنيةمقابلته بني خصائص اخلط-

."العقالنية"دون االحتكام إىل القرآن حني وصف، "العقالنية"إىل
من جهة تساند تناحر اجلماعات السياسية ، اعتبار مذاهب الفقهاء ومدارس املتكّلمني جمّرد حركات-

سواء ما تعّلق منها بتعاقب ، جهة أخرى تساهم يف التنكر ملقتضيات التاريخومن، للهيمنة يف جمال الّسلطة
.األحداث أو ما ارتبط بتجدد أحوال اإلنسان

.18"الّتوجيه الّديين لتصوراته وأنساقه الّنظرية"الفكر اإلسالمي"إنكاره على-

منها ختصيصا ، ف هلذه املواصفاتفاملتفّحص لإلنتاجية الفكرية األركونية يُدرك مدى احلضور املكثّ ، وبالفعل
أي أن مثة رهانات سياسية تسكن ، الّدمج بني املعرفة والّسلطة كوحدة حتليل يف فهمه للرتاث املعريف اإلسالمي

إن أركون يُدخل إرادة القوة هذه مفهومة باملعىن الذي نعثر عليه يف تاريخ هيمنة الّنظم . ، العقائد اإلميانية
يدخلها كأداة حتليل تفكيكي وأداة نقد تارخيي لإلنتاجية ، وتأويلها للعامل وفق منظوريتهاالّالهوتية السياسية 

فالدين يقع يف خدمة الفاعلني "املعرفية الرتاثية اإلسالمية وملفهوم احلقيقة املُطلق الذي ترفعه األديان الّالهوتية
السيطرة على األمالك الرَّمزية اليت الميكن االجتماعيني الذين يتوّزعون على الفئات املُتنافسة من أجل ضمان 

دينية يعّريه "أرثوذكسية"وما يقدمه لنا الفكر الّالهويت على هيئة. 
لنا علم االجتماع الديين أو األنثربولوجيا الدينية بصفته إيديولوجيا كل فئة اجتماعية حتاول فرض 

. 19"رهانات حمسوسة ولكّنها حمجوبة بواسطة مفردات املعجم الديين][...هيمنتها
ويبصر فيها موقفا غري مستند إىل البعد املنهجي الذي ختّلق يف ، وطه عبد الرمحن يرفض هذه الّدعاوى رفضا

فضال عن استناده إىل رؤية متحّيزة تنطلق من رؤية معرفية تبيح لنفسها أوصاف ، إطاره العلم اإلسالمي
:وبيان ذلك كالتايل، لعلمية وحتّرمه على غريهاا

إن الّداللة اليت خيلعها أركون على مفهوم العلم ال :مفهوم العلم عند الفقهاء وقصور تصور أركون له. 1. 3
اجلهد املعريف الذي يبذله شخص أو :فالعلم يطلق باالشرتاك على، تنسجم والّداللة اليت بلغتها جهود الفقاء

أو ، كما يقصد به املنهج الذي املتوسل به من أجل احلصول على املعرفة،  قل من حقول املعرفةمؤّسسة يف ح
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بناء ، إن األهم إذن. ألن العلم هو روح املعرفة وجوهر احلضارة، هو نظام منهجي ميتلك وحدات خمصوصة
، املنهجو إمنا اتباع املسرية، العلماءو ال يتعلَّق باحملتوى أو املضمون املعريف الذي أنتجه الفالسفة، على هذا

من هنا كانت احلاجة إىل الضابط ، أفكار انتقائيةو فالعلم دون بيان طريقة حتصيله يستحيل إىل جمرد خطرات
القانون الفلسفي أو املبادئ الفلسفية النَّاظمة "املنهجي  ذات أمهية قصوى مبا هو أي الضاّبط املنهجي 

ودون هذا الّتقنني للفكر يتحوَُّل الفكر إىل تأمُّالت، نني للفكرفاملنهجية تق، بتحديد واضح لألفكار
وتصلح للمواعظ، وذات جدوى يف كثري من األحيان، قد تكون عبقرية ومشرقة جدا، خطرات انتقائيةو 
فمنهجية األفكار أو تقنينها باملنهج متاثل حالة توليد القوانني من ، ولكنها ال تكون منهجية، و 

مبا حتتويه من نظريات ومناهج وتصوُّرات ، واملعىن الثَّالث للعلم يراد به أيضا ُمجلة املعارف املكتسبة. 20"الطبيعة
، أن حممد أركون مييل إىل املعىن األخري"وبرأي طه عبد الرمحن. حتقق أحد أوصاف العلم وهي صفة الّرتاكمية

فيطالب يف ، سواء تلك اليت استكملت، فيفهم من العلم كل العلوم
، 21"باالستفادة من كل هذه العلوم على تعّددها واختالف مناهجها، "االسالمي"الّنظر إىل اإلنتاج الفكري

هي عدم الَقبول باإلتيان جبميع مكتسبات املعرفة اإلنسانية واالعرتاض ، وهذا االعرتاض املبدئي ذو داللة جلّية
وعدم املبالغة يف اإلنبهار بعقله الذي حّقق "، عدم تقديس النموذج املعريف الغريب، ونيتهاعلى ك

، والتزام مبدأ املسافة أو الوسط يف األخذ عن الغري؛ مع الشك يف هذا املنقول حىت تثبت صّحته، املنجزات
قف تعبريا عن نزعة إرتكاسية منجذبة حنو وليس هذا املو .22"ويتأّكد جدواه بعد إخضاعه للّتجربة واإلجراء

، أو نداء لرفض منجزات املعرفة احلداثية، 
هي قضية ال غىن عنها ميليها الواقع ، أن مسألة االستعارة من الغري واالستنارة بنموذجه احلداثي"ذلك، الّنقدية

فهي حاجة ملحة وضرورية لكل عقل ، شرعيتها ليست قصرا على العقل العريب وحدهبل إن . ويفرضها
يريد أهلها أن خيوضوا معركة ضد -كثقافة العامل الثاين أو الثالث الّسائر على طريق النمو والتطور،  أوثقافة

االستعارة من الغري ولكن التَّحديث و . اخلرافة والتفكري اخلرايف من أجل ترسيخ التفكري العلمي وسيادة العقل
تستعري النموذج :وأن يتحّول التحديث إىل حداثة مستنسخة، باعتبارمها ضرورة حضارية وحال مفروضا شيء

سيما وأن احلداثة ، الغريب وتستعريه وتقّلد فكره اجلاهز؛ وتتبع آثاره الثقافية يف تنميط وتقديس شيء آخر
وتدارك النَّقص . خللل وعلى األماكن الفارغة من أجل ملئهاوتقف على مواطن ا، تراجع نفسها، 

وإدخال هذه التفرقة بني ضرورة االستفادة وعدم 23"واألخطاء اليت أوصلت العقل الغريب إىل احلائط املسدود
االستغراق الكلي يف منتجات املعرفة الغربية هي اليت سلكها طه عبد الرمحن يف آليات تعامله مع املنقول 

ومن أجل إتقان هذه الوظيفة التشغيلية يضع طه عبد الرمحن شروط جيب أن يستوفيها خطاب ، الغريبالفكر 
:االستفادة من العلوم الغربية هي تواليا

.أن يُعّني املُستفيد طريقا لرتكيب هذه العلوم فيما بينها تركيبا متكامال-1
.أن يبين نظرية لإلستفادة من هذه العلوم-2
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.24"ّقق قضايا هذه الّنظريةأن ُحيّدد منوذجا حي-3
يدفع بنا إىل تسليط الّضوء على مدى حضور أو غياب ، ووضع شروط االستفادة هذه من العلوم املعاصرة

برأي طه عبد الرمحن أنه مل يستويف هلذه الشروط . هذه القواعد يف توظيف أركون للعلوم اإلنسانية املعاصرة
وملا أنه ، رغم أن افتتاحاته دائما تطالعنا با، حّقها

ال على مسلك"توفيقي"لن تكون أحكامه إّال دعاوى مبنية على مذهب"
وإمنا يتصل باملعىن الثّاين الذي ذكرناه وهو ، ؛ بينما تصور الفقهاء للعلم ليس هذا التصور التلفيقي"حتقيقي"
وهذا مطلب . فالعلم هو اإلحاطة مبسائل الشرع وقواعد استنباط فروعه من أصوله، نهج لتحصيل املعرفةامل

.25"معقول وقابل للّتحقيق
أو ، واقتصاره فقط على الّداللة الرتاكمية، كيف يفتقر خطاب أركون إىل الدَّاللة املنهجية للعلم،  جلي إذن

اإلبقاء على البنية الّصوتية أثناء ترمجته للمصطلحات واختياره فضال عن جلوئه إىل ، مجلة العلوم املكتسبة
والّصواب خبالف هذه ، "واإلبستيمي"اإلسترتاتيجيو "األنثربولوجيا":للّرسوم العربية املطابقة هلا صوتيا مثل

جيعل ،ذلك أن ترمجة مصطلح أجنيب مبصطلح عريب يكون أصليا يف الّلغة العربية وليس غريبا عنها"، الّطرائق

من حيث هي مدلول حتمل داخل منظومتها الّلغوية خصائص رؤية أهلها للعامل ألن العبارة. هلذه الكلمة
ولكن هذا املنزلق الفكراين  ، ية آلية وخفية والواعيةوهي عمليات فكرية تقع بكيف. 

وإمنا يستوجب ضرورة البحث يف تأصيل املفاهيم ، ال يكون دافعا إىل منزلق فكراين آخر أشد خطرا
.26"واملناهج

ناقشوا موضوعات مل يعنت "حيث، وهذا خبالف فالسفة اإلسالم القدامى عندما تعّرفوا على املنطق األرسطي
وشارك الفقهاء واملتكلمون الفالسفة يف العناية مبناهج التفكري وكثريا ، مثل عالقة املنطق بعلوم الّلغة

وناقشوا نظريات أرسطو يف املقوالت والتعريف ومالوا إىل رفض التعريف ... ما وجهوا الّنقد ملنطق أرسطو
فاملسلمني كان ]رغم هذا[...صف اجلزئيوأدخلوا التعريف بالّرسم الذي ي، األرسطي للماهية باجلنس والفصل

لديهم مناهج يف دراسة أصول الفقه وكان علم األصول مبثابة املنطق يف املشكالت العملية اليت صادفت 
ومل ، أي أن اهتمامهم كان أكثر موصولية بالوظيفة املنهجية اليت حيققها منطق أرسطو، 27"مفّكري اإلسالم

حيث يهتم النحوي بالقواعد أكثر من ، املسلكية شبيهة متاما بعلوم النحووهذه، يكن دائرا على حمتوى الفكر
.اهتمامه باجلمل املكّونة

يظهر لنا القلق الثاين يف خطاب حممد :إنكار محمد أركون المزايا العلمية التي أتى بها الفقهاء. 2. 3
، نساقه الّنظرية ومسالكه االستدالليةخباصة يف مسألة إنكاره على الفكر اإلسالمي التوجُّه الّديين أل، أركون

واملنافحة عن رؤية ، 
أن نعلم أن "لذلك وتبعا ملستلزمات املقاربة األركونية  من األجدى ، خطية ُأحادية ترّسم هلا وتسوغ هلا أيضا
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لّالهوتية تعكس إرادات القوة والتوسُّع واهليمنة فيما ختلع عليها القدسية واملشروعية والطقوس األنظمة ا
أنظمة ثقافية ذات ]أي األنظمة الالَّهوتية[... الشعائرية ومل تنفك إرادة القوى هذه يف الّتصارع والتحارب

تها إىل مرتبة الّدور التارخيي بصفتها املؤمتن 
.28"الوحيد واملوثوق على الوحي

وذلك ليس ، إن الفقهاء يلجأون على ضوء هذا االقتباس  إىل االستخدام الّرمزي للّنصوص اإلسالمية الّدينية
وتعتقد يف استجابتها هلذه اخليارات أ، إمنا استجابة خليارات سياسية، سعيا وراء احلقيقة

إال أن طه عبد الرمحن ينفي عن الّدرس الفقهي مثل هذه ، الّصحيحة واملطابقة ملرادات الّنص األصلي
الّتحليالت املتأثّرة بدورها بنظرية وحدة املعرفة والسلطة عند فوكو وروافدها األصلية ممثّلة يف إرادة القوة واملعرفة 

هو بناء نسق نظري يستعان به على ضبط استخراج األحكام "انألن َهمَّ الفقهاء ك، 29عند نيتشه 
االستدالل :فالعلم عندهم يستجيب لشرطني أساسيني مها... استجد من األحوالاملستجيبة لكل ما

وحّددوا مسالك الّتعليل املختلفة؛ وهلذا ، والتَّعليل؛ فقد وضعوا قواعد الستنباط الفروع من أصول الشريعة
وال عجب يف ذلك مادام جمال ، رط العقالين للعلم الصُّوري والّشرط العقالين للعلم الطبيعيمجعوا بني الشَّ 

.30"الشريعة هو جمال جيمع بني العلم والعمل
، إمنا دوافع معرفية منهجية، إذن فاملُوّجه احلقيقي ليس دوافع حيوية لتكريس هيمنة فئة سياسية على غريها

أي الّتسويغ املنطقي إلرادات القوى واالستجابة (يتهم هي تلك املذكورة والّدليل على ذلك أنه لوكانت غا
وموصوفة مبا هي ، لكانت أحكامهم أحكاما متقّلبة بتقّلب أهواء الّساسة، )للخيارات السياسية احملايثة هلا

للعامل خباصة وأن وقائع التاريخ السياسي ، موصوفة به املمارسات الّسياسية من عفوية وعدوانية وتلقائية
إن أبنيتهم املنهجية  . اإلسالمي تقّلبت بتقّلب إرادات اهليمنة واالستقواء وفيها ما يتظاهر لتقوية هذه الفكرة

. االتساق والبساطة والكفاية:ال ختالف الشروط الواجب توفرها يف كل نسق منطقي وعلى رأس هذه الشروط
، لماء األصول تعكس البعد املنهجي العميق يف تفكريهموالشواهد املنهجية اليت طّورها وابتكرها الفقهاء وع

:، واملعرب عن روح احلضارة اإلسالمية
تنصب بنقد علماء األصول خباصة الشافعي واملتكّلمون والفقهاء خباصة ابن تيمية نقدهم للمنطق ، األوىل

وقيام املنطق ، فعلماء األصول رفضوه يف تبّنيه لفكرة املماثلة بني الّلغتني اليونانية واإلسالمية، األرسطوطاليسي
وعلماء الكالم رفضوه من منطلق خمالفته لعلم اإلهليات ، األرسطوطليسي على خصائص اللُّغة اليونانية

أما الفريق الثالث فهو ، بأصوهلاكثري من أصوله تتصلومن هنا اعتربوه وثيق الّصلة بامليتافيزيقا، اإلسالمي
وقد ذكر ابن تيمية العّلتني الّلتني ذكرمها األصوليون واملتكّلمون "، يقدمهم يف ذلك ابن تيمية، فريق الفقهاء

:مث أضاف إليهما األسباب اآلتية، فيهمامن قبل وتوّسع
.ّلفة يف احلد واإلستداللاملنطق األرسطوطاليسي يقّيد الفطرة اإلنسانية بقوانني صناعية متك:أوال
.اجتاه اإلسالم إىل الوفاء باحلاجة اإلنسانية املتغّرية بينما املنطق األرسطوطاليسي يعترب قوانينه كلية وثابتة:ثانيا
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.31":ثالثا
يتبّدد القول بانغراس املعرفة ، حقيقة اإلنتاجية الفقهية يف احلضارة اإلسالمية

هذا فضال عن أن هذا االختزال للعلوم إىل نزاعات ، اإلسالمية يف اخليارات الّسياسية واخزاهلا يف ذلك احملّدد
ة حتليل وحتولت ثنائية ، القوى السياسية ينفي عن هذه القراءة صفة العلمية

املعرفة والسلطة بدورها إىل سلطة معرفية متارس نوعا من اهليمنة والغطرسة والطغيان املعريف على غريها من 
.املعارف اليت ال تتماثل معها

:استناد تحليلية أركون إلى شرعانية أخرى. 3
، ريف اإلسالمي كما جاء يف بداية هذا الّنصمن املنطلقات األساسية اليت يبين عليها أركون مقاربته للرتاث املع

: وإقامة املقابلة بينه وبني وصف العلمية اليت ميوضع مقارباته ضمن نسقها، القول بْشرعانية العقل اإلسالمي
أن نعود إىل تاريخ كل، كباحثين علميينينبغي علينا"

العقبات فإنه من املهم أن حنّدد، ويف ما خيص مسألة الفضاء املتوّسطي. حليل دقيقا ووافياأن يكون التَّ 
اليت تؤّخر من دراسته أو تطمس أمهيته بالنسبة لالستفادة الّنقدية احلديثة لتاريخ األديان اإليديولوجية

ما هو علمي دقيق وماهو وواضح من خالل هذا الّنص تلك املقابلة املكرورة  بني.32"والفلسفة والثقافات
، لكن وكما جاء يف الّنقد السابق أن أركون إما أنه بىن أحكامه على أسس علمية حقيقية. إيديولوجي متحّيز

أما وأن طه عبد الرمحن بّني أن املنهج الذي يّدعي العمل ، وإما أنه يستند إىل إيديولوجية أو شرعانية خمصوصة
وملا كان يعرتض على "، ّتب عن ذلك سقوطه يف الشرعانية أو الفكرانيةفيرت ، به هو منهج تلفيقي ال حتقيقي

شرعانية "فال يبقى إال أن نقول بدعوى استمداده من، فقد سقط إمكان نسبته إليها، الشرعانية اإلسالمية
، أوىل أن ُجيرى على اّدعائه"العقل اإلسالمي"فما أجراه إذن من حكم على. "أخرى

"33.
خباصة إذا  ، اعتماده مسلك التَّعددية املنهجية، ومن األعراض الداّلة على وقوعه يف متاهات الّشرعانية، هذا

بقدر ما ختتلف باختالف رؤاها للعامل أو أن اختالفها ، كانت هذه التعّددية التقتصر على تقنيات إجرائية
، عندما مجع بني فلسفيت فوكو وهابرماس]مثال[وقع أركون يف هذا النوع من اخلطأ وقد "اختالفا بنيويا أصوليا

... وهو ما أوقعه يف اخللط ومن مث إحداث كثري من الثّغرات والفراغات يف خطابه الّناقد للعقل اإلسالمي
ثناء اعتماده إىل هابرماس يستحضر متقبال مغايرا عن املتقبل الذي استحضره أ، هكذا كان يف التجائه مثال

لقد كان بالنسبة إىل األول يرضي الّضمري اإلسالمي عندما حافظ على حمسوسية ، حفريات ميشيل فوكو
إن ، ولكنه وقع يف الوقت نفسه يف تضارب معريف مع فوكو حني راح يرضي الّضمري العلمي يف الغرب، احلقيقة

ون خطابه عرضة لتسرب الفكرانية وبذلك جعل أرك. إخالل بشروط االنسجام العلمي للخطاب... ذلك
خطاب اإلسالميات التَّطبيقية :فإعطاء النُّقاد مفاتيح النقد والنفاذ إىل فراغات اخلطاب، واألعراض والفراغات

.34"باعتبارها املنهج الذي أرتآه أركون لنقد العقل اإلسالمي
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لّشرعانية واإليدلوجية يف مقاربته يقع خطاب حممد أركون يف إحراجات الّالعلمية والتوكأ على ا، هكذا إذن
وفضال عن ، ، للرتاث املعريف اإلسالمي

أن أركون يتبّىن املفهوم السُّكوين ، هذا فيما يرى طه عبد الرمحن كما هو الشّأن مع مناذج أخرى كاجلابري مثال
املفهوم الذي جيّمد العقل ضمن منوذج وإطار مرجعي متأثر بدوره بنظرية العقل عند ، النيةللعقل واملارسة العق

وكان من األجدى ، باعتباره جوهر قائم باإلنسان يفارق به احليوان ويستعد بواسطته لتلّقي املعرفة، اليونان
االستناد إىل التصور الوظيفي و واألقوى اخلروج من هذا املفهوم التثبييت الذي يتأّسس على فكرة كونية العقل؛

وأن الفعاليات اإلدراكية بدورها ، والتحويل الذي يقضي بأن تكون العقالنية فّعالية إدراكية ال جوهرا ثابتا
وما املفهوم الغريب للعقل وإنتاجاته سوى ، ختتلف باختالف الزمان واملكان واملعايري واملقاصد اليت توجهها

.الَوظيفية والتحوُّليةجتليا من جتليات العقالنية
وهذا أمر "يعتقد أركون بأن احلدود واملسافات جلية بني العقالنية والّالعقالنية، هذا ومن منحى حتليلي آخر

إن مها "الّالعقالنية"و"العقالنية"حبيث ال جنانب الصواب إن قلنا بأن، ينقضه واقع تطور املعارف اإلنسانية
أو، د بينهما مراتب ال حصر هلا تتزايد أو تتناقص فيها درجة العقالنيةإال طرفان متقابالن لسّلم واح

والعقالنية تقتضي منا أن نعمل باألحكام املتناقضة إذا توافرت لنا األسباب لقبول كل واحد ... "الّالعقالنية"
تفع ومل متهلنا الّضرورة العملية إىل أن نكتشف سبيال حلذف بعض عناصر هذه األحكام حىت ير ، منها

.35"التناقض وحيصل االتساق
، مل تعد تبصر يف العقل مسلكها اآلمن حنو حتقيق التقدم واالستقاللية، فاإلجتاهات الفكرية املعاصرة، وبالفعل

بقدر ما أضحى سلطة هيمنة وطاغية جيري توظيفه مبا ينسجم واألنظمة املهيمنة اليت تتجه حنو تكوين 
فضال عن أن نتائج الّدرس األنثربولوجي قد أوحت ، يا من غرائزهاإلنسان االستهالكي الذي يتحّرك وح

إن العقالنية اليت جيرى الّدفاع عنها . خبالصة غري معهودة فيما يتصل بالبنية التَّكوينية للثقافات اإلنسانية
ثَّقافات األخرى إن هي إال العقالنية املتخّلقة ضمن أنساق الثقافة األوروبية؛ وعدم قـَُبول ال، والتبشري مبعايريها
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