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 احللقة األوىل: حماولة يف التفكيك والتأسيـس

العنصر األساس يف تشكيل العقل العريب ، وابعتباره  النص القرآين حمور الدراسات احلداثية العربية ، ابعتباره شكلت قراءة
عاجلوا  اإليديولوجية يف زمن استقالة العقل العريب حلساب السلطة . وإذا كان القدماء قد املرجع احملوري لكل القراءات

البشري ، فإن القراءات احلداثية قد سعت  شريعي والتوظيف العلمي داخل الزمنالنص القرآين ابعتباره مصدرا لالستثمار الت
 واملنهجية مع الكتاابت القدمية حتت دعاوى التجديد واألنسنة والعقلنة .... مما وسم إىل أتسيس نوع من القطيعة املعرفية

حبثا عن جتاوزه معرفيا ونقله من  لعقالنيةهذه القراءات بطابع التجرؤ على قداسة النص الديين وإخضاعه لسلطة املنهجية ا
 . وخضوعه ملؤثرات الزمن الطبيعي مستوى التعايل واملفارقة إىل االعرتاف ابتصاليته

 

الذين عاجلوا النصوص الدينية يف بعدها البشري  وقد سار الباحثون العرب على خطى أساتذة التفسري النصي يف الغرب
 إلنشائي أو أصلها املفارق . وميكننا يف هذا اجملال أن منيز بني ثالث قراءات معاصرةا الطبيعي دون اإلحالة على متيزها

السؤال اإلشكايل : كيف نقرأ القرآن  للنص القرآين : أدبية وأتويلية وإيديولوجية . وجوهر االختالف هو يف اجلواب عن
يف هذا تعرتف كل هذه القراءات أبن النص القرآين اهلزمية واالحنطاط ؟ . و  قراءة تساهم يف حترير الواقع العريب من تبعات

ابلقراءات القدمية اليت أحاطت به  معرفية أمام كل حماولة إلعادة بناء الشخصية العربية احلديثة الرتباطه اللزومي يشكل عقبة
ذه القراءات يف تطبيق املخيال الذايت للمتلقي املعاصر . كما اجتهدت ه حىت غدت جزءا من بنيته الداللية وعنصرا بنائيا يف

إن احلداثة  '': غري مكتملة التأسيس حىت يف معينها األصلي ولدى روادها األوائل ، أو كما قال هابرماس آليات حداثية
والنقاشات األكادميية بعيدة عن شروط التناول  مشروع مل يكتمل '' . لذلك ظلت هذه القراءات حبيسة الصالوانت الفكرية

العلمي الرصني وليس لقوة املمانعة واملقاومة السلفية كما يدعي بعضهم . حيث  ا عن ضوابط اإلنتاجاجملتمعي البتعاده
اإلنساين كأي نص أديب أو  جلها من حماولة إنقاذ النص القرآين من سلطة املرجعيات املختلفة وجعله متاحا للتناول انطلقت

والقدسية . والواقع أننا لو رمنا التدقيق يف التصنيف القرائي  فكري عادي بعيدا عن مفاهيم اإلطالق والتعايل واالنفصال
التطبيقية .  حداثية هي صنف قائم بنفسه وابب منعزل عن البقية لكثرة املناهج وتعدد احملاوالت للنص جلعلنا كل حماولة

 جلابري ؟القراءة اليت يقدمها لنا ا فأين نضع حماولة اجلابري التعريفية ابلقرآن الكرمي ؟ وما هو نوع

 

 . لكن لنبدأ احلديث عن شكل االستقبال



 

 ـ كيف استقبلت طروحات اجلابري؟ 1

 

بدراسة علمية توثيقية تقف عند األسس االستداللية  ينبغي اإلشارة أوال إىل أن طروحات اجلابري يف كتابه اجلديد مل حتض
 بني اهلجوم احلاد والنقد املذهيب . فقد استقبلت ابلدرس والتحليل . حيث توزعت الردود واملنهجية للقضااي اليت تناوهلا

العديد من الباحثني والكتاب اإلسالميني .  مقاالته الرمضانية املنشورة يف صحيفة ''االحتاد'' اإلماراتية هبجوم شرس من قبل
جلة 'التجديد العريب' على اإلسالم : اجلوانب املعلنة واخلفية '' واملنشورة مب فقد أدرجه السيد زهره يف مقاالته '' احلرب

للبنتاغون خلصت إىل أن املشكلة  إطار احلملة اليت تشنها أمريكا والغرب على اإلسالم والقرآن، مستشهدا بدراسة ضمن
العديد من الطوائف إبعداد قرآن حديث ، وصوال إىل التساؤل :  احلقيقية هي مع القرآن ، واألخبار املشاعة عن قيام

 شبهات حول القرآن؟ يملصلحة من يثري اجلابر 

قبل أن تضيف : '' أن القرآن سيظل حمفوظا على  واعتربت صحيفة ''املصري اليوم '' ما كتبه اجلابري هتجما على اإلسالم
 . '' رغم اجلابري وكل حاقد على اإلسالم

 

شهاب بني أقوال اباب واجلابري '' املنشورة مبوقع ال وقارن وسام فؤاد يف مقالته ''الفكر اإلسالمي بني ضغوط بنيدكت
رسالة  '' إايه جبهله التام بعلوم احلديث والناسخ واملنسوخ . ويف نفس السياق كتب أحدهم الفاتيكان وأستاذ الفلسفة متهما

آخر بقلم أيب إسحاق نور الدين املغريب ''وأخريا  إىل احلاج حممد عابد اجلابري '' داعيا إايه إىل التوبة عن ادعاءاته . وكتب
 . ''!!!!! حممد عابد اجلابري يزعم أن القران حمرف : القناع عن الفكر االشرتاكي يسقط

 

اليت رددها اجلابري حول حتريف القرآن .  وللشيعة ردود طويلة على ما جاء يف املقاالت حول مصحف فاطمة والشبهات
تبه اجلابري أخطر من حماضرة البااب اجلمهورية املصرية اليت اعتربت ما ك لكن أغرب تعليق صادفته هو ما نشرته جريدة

ليس جبديد . فقد سبق  مفتوحة ألحد كتاهبا بعثها إىل شيخ األزهر يقول فيها : '' إن ما أاثره عابد اجلابري ونشرت رسالة
الكثري من جامعات مشال إفريقيا ، وابلذات يف املغرب ،  أن أاثره اليهود يف ما عرف بقضية الناسخ واملنسوخ .... إن

وأبناؤها  اإلسرائيليات . وهذه املنطقة من عاملنا العريب هي أكثر املناطق اختالطا أبوراب تكزت يف بداايت أتسيسها علىار 
 . '' أكثر األجانب املقيمني يف فرنسا وأسبانيا

 

ريضية مثل ما نشره العقالين ـ ابستثناء بعض اآلراء التح ومن اآلراء القليلة أو النادرة اليت دافعت عن اجلابري وعن أسلوبه
 عنوان وشهد شاهد من أهلهم ـ ما طرحه أمحد عبد املعطي حجازي يف مقالته : )اجلابري موقع األقباط األحرار حتت

العقالين يف النص وإاثرة النقاش العلمي  واآلخرون( يف جريدة 'األخبار' معتربا قصد صاحب 'بنية العقل العريب'' هو البحث
فلكي يفتح عيوننا على قراءة جديدة للقرآن نستفيد فيها مما ذكره العلماء حول  د عاد إليها اليوم: '' فإن كان اجلابري ق

 . ''أخرى املسائل ونوفق فيها بني ثبات النص ودوامه من انحية وتغري الواقع وتطوره من انحية هذه

 

العاملي للفلسفة اعرتافا جبهوده العلمية ودفاعه عن ابن  والواقع أن الدكتور اجلابري ، الذي كرمته منظمة اليونيسكو يف اليوم
 للجدل والنقاش. فطيلة مسريته العلمية دخل يف العديد من السجاالت الفكرية شرقا وغراب رشد ، من املفكرين املثريين



في وجورج طرابيشي ، مرورا حبسن حن فبدءا من جتاذبه املشهور مع عبد هللا العروي وزعماء التيار املاركسي يف السبعينات.
طرف اجلمعيات األمازيغية اليت اعتربته أحد دعاة القضاء على اهلوية  وطه عبد الرمحان ، وصوال إىل احلملة اإلعالمية من

الغريبة عن انتمائه احلزيب،   لألمازيغ ووصلت حد مطالبة األمم املتحدة بعدم تكرميه ، فضال عن نقاشاته السياسية الثقافية
اليت ال يستهان هبا . واآلن هاهو يتعرض هلجمة قوية من طرف رموز  ال يزال حمور الردود العديدة واالنتقاداتكان اجلابري و 

 . ''أن تساءل أحد الكتاب: ''هل وقع اجلابري يف قبضة الفقهاء؟ اخلطاب الديين لدرجة

 

جتاوزت أفكاره اخلطوط احلمراء يف ؟ وهل حقا  وحنن نتساءل بدوران : ما هي حدود اجلدة واحلداثة يف طروحات اجلابري
 الشروط احملددة ملؤلف اجلابري وآرائه الغريبة ؟ تناول أسس العقيدة اإلسالمية؟ وما هي

 

للنص اجلابري . وحنن نوافق جورج طرابيشي حني  نعتقد بدءا أن النقاش العلمي الرصني يستوجب حتليل األسس االستداللية
 مبناقشة نتائج اإلشكاليات يبقى أسريا هلا . فاملطلوب قبل دحض النتائج تفكيك يقول : '' واحلال أن كل نقد يكتفي

تستطع البحث يف األصول  لذلك فكل الردود مل 6اإلشكاليات نفسها . فأسئلة اجلابري ال أجوبته هي امللغومة ''.
ما مت تداوله عند أصحاب القراءات  يرمي إليه مل يكن تكرار االستداللية للقراءة املقرتحة من قبل اجلابري . وابلطبع فما

 العريب اإلسالمي جديدة ومنهجا خمتلفا لتناول النص القرآين اعتمادا على قراءاته السابقة للرتاث املختلفة ، بل أتسيس رؤية

. 

 

 ـ الشروط املؤطرة للقول اجلابري2

 

وره على مجلة من الشروط اليت ال ينفك من انبناء تص نعتقد أن اجلابري يبشران بقراءة جديدة للنص القرآين . وهذا يعين
 . تعبريا قصداي أو غري قصدي على أسئلتها اللحظية إسارها واليت مل يكن عمله إال

 

وصاحبه مل تكن بسبب اآلراء واملواقف اليت سبق  أ ـ الشرط املوضوعي : نعتقد أن خمتلف الردود اليت وجهت للكتاب
 مثال عند ما نقارن بني حتريف القرآن عند اجلابري ومتامية النص الديين عند طيب) ابحثون يساريون أو علمانيون إىل طرحها

 : تيزيين( ، بل تعود إىل أمرين أساسيني

 

لدى خمتلف التيارات حىت األشد معارضة له ملا له  ـ األمر األول هو شخص اجلابري نفسه الذي مافتئ يتمتع ابحرتام وتقدير
 وعقالنية ولو أغضبت رفاقه اإليديولوجيني )مثل دفاعه القوي عن احلركة اإلسالمية ةمن مواقف سياسية وفكرية متميز 

 . (واعتبارها طليعة األمة

 

عاملية على اإلسالم واملسلمني . فكيف ما كان  ـ األمر الثاين هو الظرف املوضوعي لظهور اآلراء اليت تنساق وفق محلة
ورها اإلسالم ومرتكزها إعادة قراءته وتصحيحه ومراجعته ، فإن اجلابري ال جعلت حم تعامله مع الرؤى املعلنة واخلفية اليت

العريب . وهذا يعين أن  حضور الشرط الواقعي يف إنتاج الكتاب وخاصة أحداث سبتمرب اليت زلزلت كيان الفكر خيفي
الدينية والثقافية ،هو سؤال واألكادميية ، السياسية و  الكتاب هو إجابة فكرية عن سؤال ، أصبح حمور النقاشات الشعبية



 املؤلف أن مقرتحات البحث اليت كانت معروضة عليه ، بعد انتهائه من مشروع )بنية العقل القرآن . فهو يعرتف يف متهيد

لكن أحداث أيلول فرضت عليه تقدمي  . العريب( تذهب كلها يف اجتاه استكماله عرب مقاربة الفكر اجلمايل أو العلمي العريب
أتليف هذا الكتاب قد جاء بصورة ما نوعا من االستجابة لظروف ما بعد  لقرآن .''ميكنين القول إن التفكري يفتعريف اب
أبجزائه األربعة كنوع من  متاما مثلما ميكن النظر إىل كتايب )حنن والرتاث(، وابلتايل : نقد العقل العريب ، 2001سبتمرب 

وما شاع يف ذلك  1973، مبا ذلك حرب أكتوبر  1967لعريب بعد االستجابة لظروف النكسة اليت عاشها العامل ا
 . 6رافقتها أو جتاوزهتا أو حلت حملها الثورة اخلمينية '' الوقت من استبشار ابلصحوة اإلسالمية اليت

 

ل إىل مشروعه الذي يدشنه ابجلزء األول من ''مدخ وكيفما كانت املربرات اليت حياول صاحبنا إيرادها يف هذا السياق فإن
 القرآن الكرمي ، يدخل ضمن فضاء اإلصالح الديين الذي أصبح حمور املطالبات الغربية القرآن الكرمي '' املخصص لتعريف

ويتم األمر عرب جتديد اخلطاب الديين الذي  . والوطنية يف مقاربة الشأن الديين يف كل مستوايته التعليمية والفكرية والسياسية
على العامل اإلسالمي لتعديل براجمه التعليمية خاصة ما يرتبط منها بتعليم  الضغوط األمريكيةيعاد طرحه اآلن يف سياق 

وأي متتبع ميكن أن  وسواء قصد الكاتب ذلك أم مل يقصد فإن اختيار الزمن للحديث عن القرآن مل يكن بريئا ، . اإلسالم
احلديث املشتعل عن احلجاب يف مصر وإجنلرتا بعد  ،يالحظ تساوق األحداث : الرسوم الكاريكاتورية ، أقوال بينيديكت 

 ابلرسول األعظم ....إضافة إىل سلسلة من املؤلفات والكتاابت اليت بدأت تصدر بكثرة فرنسا ، األوبرا األملانية اليت متثل

ذه احلمالت املوءودة. كل ه معيدة النظر يف مقاربة النص الديين مطالبة بتجديد اخلطاب الديين وإحياء خطاب النهضة
ولعل هذا ما دفع بعض املنتقدين ألحاديثه إبدراجه داخل سياق  .الفكرية والسياسية هي اإلطار املوضوعي حلديث اجلابري

إال من الداخل :  لذلك يشري يف اخلامتة ـ كنوع من التربئة ـ إىل إميانه العميق أبن التجديد ال ميكن . احلملة على اإلسالم
 .لعربينيداخل الرتاث والذات ا
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