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ي عرب تركيب مشويل لعناصرر مررروعا الفكرريذ و لر  مرن حيرث ميكننا التعبري عن الفهم التايل خلالصات اجلابر 
أنا ينظر إىل أن عقل الثقافة العربية ليس ابلعقل املتجانسذ وإمنا يتفرع يف احلقيقة إىل ثالثة عقول)العقل البياينذ 

يف رأي - العقل الربهاينذ العقل العرفاين(ذ وهو ما أنتج مصادمات غري هينة برني اننظةرة املعرفيرةذ كران أا رهرا
اإلسرالمي منرذ عهرد ااط را  حر  –تراجع العقل الربهاين أمام العقل البياين الذي عرفا العامل العرر   -اجلابري

 ل  التصادم الذي أطلر  عليرا اجلرابري اسرم ةأامرة اننظةرة املعرفيرة الرثالخة حيرث اات لر   -العصر احلديث
فات داال الثقافة العربية اإلسالميةذ وهو ما جتسد على املفاهيم واشتبك  املسائل وتصادم  الرؤى وااستررا

وجرا اخلصررو  يف حلظررة الغررزايل الررا يعتربهرا اجلررابري ةحلظررة التررداال التلفيقررية لرنظم املعرفررة ابمتيرراا  ذ وهررو مررا 
احتاج عند اجلابري إىل إعراد  التسسريس والبنينرةذ هرا هري ضررور  ملضرة مرن ضررورات جتديرد الفكرر العرر ذ  لر  

جديرررد الرررذي لرررن يتضقرررر  إا ابملةارسرررة العقالنيرررة يف شرررريفون الفكرررر واحليرررا ذ ولكررررن يف مقدمرررة  لررر   ارسررررة الت
وإمنرا مرن داارل  -ييفكرد اجلرابري–( ذ ويف هذا املستوى فإنا ا بداية من الصرفر 1العقالنية النقدية على الرتاخ)

فةرا تبقرى مر  تراثنرا الفكرري ااجتهرادي الرتاخ نفسا ةابد من اانتظام يف عةل ساب ة]...[ أعين يف الرتاخ 
( وهري اجلوانرب الرا حراول اجلرابري أن يرباهرا يف 2قابل نن ننتظم فيا يف عةلية التجديرد والتضرديث امل لروب)

املرررروع الثقررايف انندلسرري مررن اررالل ثررالخ منررا ج )ابررن رشرردذ ابررن الرردونذ الررراط ...( يف أفرر  داررول مررا 
 ااستقالل التارخيي للذات العربية.  يسةيا ةعصر تدوين جديدة وحتقي 



ومرن حر  الباحرث يف مرررروع اجلرابري املتعردد انبعررادذ الثقافيرة والسياسرية واملعرفيرةذ أن خيتررار لنفسرا الزاويرة الررا 
يريد من االهلا أن ينظر إىل هذا املرروعذ  ل  أن تعدد مستوايت التفكري داال املنت الذي يقدمراذ وشسراعة 

الرذي عةرل علرى ترميةراذ جترل الباحرث يف حرري  منهجيرة مرن حيرث ااويرة النظرر إىل املررروعذ الفضاء اإلشركايل 
ااصة أننا أمام مرروع يهتم برتميم الكليرات وصرناعة معةرار فكرريذ يت لرب فضصرا عةيقرا عنرد قراءتراذ وحرذرا 

 شديدا يف التعامل مع نتائجا.

قاصرردية يف مرررروع اجلرررابريذ و لرر  مررن ارررالل ولررذل  تقرررته هررذا الدراسرررة مناقرررة هادئررة حلضرررور الكفايررة امل
 من ل  معريف يقوم على مقدمتني أساسيتني:

(ذ هرا 3انوىل: نعترب من االهلا ةبوجود تالام تكويين وماهوي بني الفكر العر  احلديث واملسسلة السياسية فيا)
اسري فيراذ ثيرث تكراد املقالرة يعنيرا  لر  الرتالام مرن اعتبرار أن الفكرر العرر  احلرديث ولرد مرع واد  الفكرر السي

السياسية ختتصر الفكر العر  وتعرب عناذ ولعل فضص هذا املردال املنهجري يف ضروء مررروع اجلرابري قرد يعيننرا 
 يف فهم أكرب هلذا املقدمة.

والثانيررة: نقرررر مررن االهلررا  ن معركررة أتويررل الرررتاخذ وحماولررة امتالكررا والسرري ر  عليررا واحتكرراراذ مررن حيررث هررو 
رمزيذ هي يف جوهرها معركة أتويل احلاضر وامتالكا واحتكار صوغا: إهنا معركة اجتةاعية ر سياسية مرن  رأمسال

(ذ وهرو انمرر 4أجل حتقي  السي ر  املادية..ذ وحتقي  مركز قو  يف معركة السل ة: سل ة اجملتةرع وسرل ة الدولرة)
ول  كنرررررات ترررررركل ا رررررراب الرررررذي قرررررد ي رررررره تسررررراؤات كبرررررري  حرررررول عالقرررررة العلةررررري ابإليرررررديولوجيذ وحررررر

 ةابستةولوجية صرف يف الفكر العر  اإلسالمي.

إن هاتني املقدمتني أتسسان امتناع املسافة بني السياسي واملعريف يف ةبنراء املرراريع الفكريرةةذ وهرو انمرر الرذي 
إحرردى  ظررل مالامررا للجررابري يف ستلرر  مسررارات حتولررا الفكررريذ انمررر الررذي يعرررب عنررا بوضرروه حينةررا يقرررر يف
 (. 5حواراتا: إميانا ابانتقال من  ارسة الثقافة يف السياسة يف الساب  إىل  ارسة السياسة يف الثقافة اآلن)

إن هررراتني املقررردمتني ستسرررةضان لنرررا اباقررررتاب أكثرررر مرررن انفررر  الفكرررري للجرررابريذ ااصرررة يف تناولرررا للةسرررسلة 
سيسررررات يف نظرترررا للةقاصررررديةذ ثيررررث حتضررررر السرررلفية فكرررررا وحركررررةذ ومرررا سييفسسررررا علررررى ضرررروء تناولرررا مررررن أت

جدليات ومفارقات تستض  الفضص واملسائلةذ مرن قبيرل جردليات العقرل والنقرلذ والفقرا والعقيرد ذ واابسرتيةي 
 والسياسيذ وجدلية الرتاخ واحلداثة.

 سنضاول مكاشفة هاتني اإلشكاليات من االل نق تني أساسيتني: 



ؤية اجلابري لسل ة السل  وموقفرا مرن التيرار السرلفيذ لنقر  عنرد حردود انوىل: طاول أن نبضث من االهلا ر 
 املوق  من االل جدلية احلركة والفكر وما يرتبط هبا من حمددات إيديولوجية عةلية لدى اجلابري.

الثانيررررة: نتوقرررر  مررررن االهلررررا عنررررد تصررررور اجلررررابري للةقاصرررردذ وطرررراول أن نفهررررم السرررريا  اإلشرررركايل لالجتهرررراد 
 ي رحا. املقاصدي الذي

ومرن انفلرة القرول أن كسرب رهراانت هرذا الدراسرة تتوقر  علرى املقاربرة الرا سرنعتةدهاذ والرا تن لر  مرن حماولررة 
تركيرررب النصرررو  الرررا يقررردمها اجلرررابري حرررول اإلشررركاليات الرررا هنرررتم هبرررا هنررراذ كةرررا سرررنعةل علرررى مقارنرررة هرررذا 

ريذ ويف نفرس الوقر  انبعراد العةليرة املرتب رة النصو  ورب ها بسيا  اإلشكالية العامرة الرا تريفطر مررروع اجلراب
 هبا والا تندرج أساسا ضةن التدافع املذه  بني التيار احلداثي التقدمي واحلركة اإلسالمية اإلصالحية ابملغرب.

 
 . جتاوا سل ة السل  بني ثقل التاريخ وحاجة اإلبستةولوجيا  1

 احللقة انوىل

ى مرن التضليرل لتجريرب مردى صرضة املقدمرة انوىل هثابرة فرضرية أصرلية: لنن لر  مرن تسراؤل أويل يف هرذا املسرتو 
هررل التفكررري يف جترراوا سررل ة السررل  )سررل ة اللفررس وسررل ة انصررل وسررل ة التجررويز( هررا تررركلا هررذا اخلالصررة 
من أمهية يف الفضاء اإلبستةولوجي ةلبنية العقل العر ةذ هو تفكري أصليذ أم أن واقرع اسرتبداد السرل  )فقهراء 
العصررر( املعررريف والسياسرري الررذي يرريفطر املةارسررة السياسررية يف اجملررال التررداويل العررر  اإلسررالمي   ر كةررا يتصررور 

  ل  اجلابري ر هو الذي أسس لتل  اخلالصة ولالاتيارات اإلبستةولوجية املتعلقة هبا؟ 

ااوية ستلفة؛ و ل  من ارالل إن احملا ير اإلبستةولوجية الا تل  هذا السيفال تفرض علينا مقاربة املوضوع من 
البضرث يف من رر  اجلررابري لتجرراوا ةسررل ة السررل ة والتسسرريس اجتهرراد يف الرررريعة حقيرر   ن يسررهم يف جتديررد 

 الفكر اإلسالمي وتفجري ع اءاتا يف الواقع. 

 ر فكر  اإلمجاع واستضضار عالل الفاسي يف احملاججة: 1

احلضرور امللفر  لالنتبراا نحرد نصرو  ااسرتا  عرالل الفاسري يف  يف هذا احملور نسعى إىل إبراا أبعاد والفيرات 
 كتاب ةبنية العقل العر ةذ ومن  ل  سنضاول اإلجابة عن سيفال مفصلي:



 ملا ا يقبل اجلابري السلفية/ احلركة ويرفض السلفية/ الفكرذ على ضوء موقفا من قضية اإلمجاع؟؟

( معترررربا إايا مرررن أبررررا رجرررال ةالسرررلفية 6الل الفاسررري)امللفررر  لالنتبررراا يف كتررراب ةالبنيرررةة هرررو أن يستضضرررر عررر
اجلديرررد ة يف املغررررب ليضرررتج برررا مرررن ارررالل مقت ررر  مرررن ميفلفرررا الرررذائع الصررري  ةمقاصرررد الررررريعة اإلسررررالمية 
ومكارمهرررراة لتسكيررررد النتررررائج السياسررررية لفكررررر  اإلمجرررراع ال يقرررررر فيهررررا اجلررررابري ةأن كررررل املناقرررررات واخلالفررررات 

اتريرخ الفقررا اإلسررالمي حررول ةاإلمجراعة كانرر  نتيجتهررا امللةوسرةذ ولرهررا الوحيررد ذ هرري  وااعرتاضرات الررا عرفهررا
 متييع فكر  اإلمجاع وابلتايل إقرار ااستبدادة  . 

غرررري أن اجلرررابري إ  يقررردم هرررذا القرررراء  السياسرررية بعرررد مسرررار طويرررل مرررن التضليرررل اإلبسرررتةولوجي الرررذي  ررراول 
قافرررة العربيرررة اإلسررالميةذ مل يترررواب يف أتكيرررد مقبوليررة هرررذا القرررراء  مرررن مكاشررفة انصرررول امليفسسرررة للمجرراع يف الث

انحية التاريخذ ويف نفس الوق  فإنرا ا ينفر  يرزين عنرا ة ةرةة التسويرل السياسري مرن ارالل عودترا إىل الترذكري 
 ههةرررة الباحرررث اإلبسرررتةولوجي الرررا تتعررردى حررردود القبرررولذ لتصرررل إىل مسرررتوى التسررراؤل وااسرررتنتاج مرررن اجرررل

 تكوين قراء  ااصة با تستجيب اهتةاماتا. 

وهنرررا ييفكرررد اجلرررابري  ن ةمتييرررعة فكرررر  اإلمجررراع لفائرررد  ااسرررتبداد يف ةاحلاضررررةذ حاضرررر الفقهررراء يف كرررل عصرررر 
وجيررلذ ةقررد جعررل اننظررار تتجررا ب ةاإلمجرراعة إىل املاضرريذ أي إىل ةالسررل ة لتجعررل منررا لرريس فقررط امليفسررس 

دينة الفاضلةة الا مورس فيها وحدهاذ مدينة ةالسرل  الصرا،ةذ والنتيجرة هري ةللمجاع كسصلةذ بل أيضا لةامل
استبداد ةمدينة السل ة هذا بعقول الفقهاء]...[ را أضراف إىل ااسرتبداد اجلرائر القرائم يف ةاحلاضررة اسرتبدادا 

: اسرررتبداد آارررر ةفاضرررالة ماضرررياذ فكررران ااسرررتبداد الرررذي عررراب منرررا العقرررل البيررراين حسرررب اجلرررابري اسرررتبدادين
 (  .7احلكام السياسية واستبداد السل  ابملعرفةة)

ويف هذا املستوى من التضليل    لنا ان نتسائلذ كي  يستضضر ةالباحث ااستيةولوجية )أي اجلابري( نصا 
ا شر  أنرا حمكرروم هبرواجس الصرراع السياسرري الرذي كران قائةررا برني النظرام السياسرري املغرر  واحلركرة الوطنيررة يف 

حررزب ااسررتقالل الررذي يقررودا عررالل الفاسرري يف سرريا  منافسررة قويررة حررول السررل ة؟؟ أا يعترررب  لرر  شرر ص 
انرغاا بسل ة احلاضر أكثر من ااشتغال املعريف الصرةيةي ابملاضري الرتاثري؟؟   أ ا يردل  لر  علرى نرزوع يف 

 لا ألزم اجلابري نفسا هعانقتها؟؟ ةاملقاربة السياسيةة واضن يف هذا املثال يرتفع عن املقاربة اابستةولوجية ا

فةةررا ا شررر  فيرررا أن مفهررروم اإلمجررراع امليفسرررس علرررى سرررل ة السرررل  يف املراحرررل السرررابقة مرررن التررراريخ السياسررري 
اإلسرالمي هرو نفسرا املفهرروم الرذي يقدمرا عررالل الفاسريذ وهرو مرا اعررل مرن اسرتدعاء نررص عرالل الفاسري مثررريا 



يف حماولترررا إع رراء بعرررد واقعررري وراهرررين ملرررروعا الفكرررريذ هرررا ييفكرررد للتسرراؤلذ فهرررل يتصرررل  لرر  يهرررود اجلرررابري 
طغيان سل ة احلاضر السياسي يف مقاربة اجلابري للةاضي السياسي )=ومن هنا أمهية املردال الرتاثري يف القرراء  

 والتسويل(؟ . 

أكثرررر -الفهرررمأي توسرررط الكاترررب ا الكتررراب يف عةليرررة -قرررد يبررردو هرررذا إ ا اعتةررردان من ررر  اجلرررابري يف القرررراء 
 وضوحا يف سيا  النقاشات الا قدمها انستا  اجلابري حول الفكر السلفي اارج نص ةالبنيةة. 

لقررد أكررد اجلررابري غررري مررا مررر  تعلقررا ابلرررتاخ وعرردم يافاتررا للفكررر السررلفيذ فهررو عكررس الكثررري مررن املفكرررين 
ا عائقررا أمرام حتقيقنرا للضداثرة املنرررود  ةاحلرداثينية ا يريفمن بردعوى أن الفكرر السررلفية ا ررية إىل درجرة اعتبرار 

والرردعو  إىل اجتثاتررا مررن حمي هرراذ كةررا أنررا ييفكررد يف مناسرربات عررد   ن ةالفكررر السررلفي يف الرروطن العررر  لرريس 
فكرا وافدا طارائةذ بل هو عةي  انصول مترعب اجلذور ذ وأنا وجا من وجوا تراثناذ بل لعلا أبرا هرذا الوجروا 

ا ينجم عنا هذا انمر ةأن الرفض امليكانيكي للفكر السرلفيذ ين روي شر نا ام أبينراذ علرى يف الوق  احلاضرةذ  
 (. 8رفض  اثل للرتاخ كلاة)

إن اجلررابري هنررا يعررادل املوقرر  مررن الفكررر السررلفي ابملوقرر  مررن الرررتاخذ ثيررث ي ررره التسرراؤلذ هررل املراهنررة هنررا 
ملوقرر  مررع اجترراا فكررري لررا جررذورا الفكريررة يف الترراريخ علررى الرررتاخ هرري مراهنررة ابسررتيةولوجية أم هرري تفاعررل يف ا

 ااسالمي؟ 

 ر املوق  من السلفية بني الفكر واحلركة: 2

إن موق  انستا  اجلابري من الفكر السلفي ينسجم أيضا مع موقفرا مرن احلركرة السرلفية عامرةذ وسرلفية املغررب 
نررردماج يف احلركرررة الوطنيرررة وتبرررين أهررردافها ابخلصرررو ذ إ  هرررو يعتررررب أن ةالسرررلفية يف املغررررب قرررد اجتهررر  طرررو اا

(ذ كةررا ييفكررد أن ةالوطنيررة املناضررلة إمررا ارجرر  مررن جرروف السررلفية متامررا 9التضديثيررة وانتهرر  ابلررذوابن فيهرراة)
مثلةا أن السلفية انتررت يف جسم اجملتةع وتغلب  على ال رقيةذ اصةها الرديينذ ابنردماجها يف احلركرة الوطنيرة 

 (. 10ضد املستعةر وأعوانا وعةالئا)ورفعها لراية النضال 

لكن كي  نفهم رفض اجلابري ملا يسةيا ةسل ة السل ة أي استلهام منو ج ةالسرل  الصرا،ة مرن أجرل إعراد  
بنررراء الرررذاتذ ويف نفرررس الوقررر  قبولرررا ابحلركرررة السرررلفية كسحرررد مظررراهر التجربرررة التارخييرررة ل مرررةذ أحرررد مظاهرهرررا 

يهررا كةررا يقررول؟  وأيهةرا يررربر التفكررري يف اآلارررذ هررل هررو ثقررل الترراريخ اإلصرالحيةذ بررل أحررد مظرراهر اإلصرراله ف
 )اتريخ احلركة السلفية( أم هو ثقل النتائج اابيستيةولوجية )أامة منهج التفكري السلفي(؟ 



إن ةالسرررلفيةة ابلنسرررربة للجررررابري وعلررررى عكررررس العررررروي ليسررر  ةقرينررررة املاضررررويةة و ةالرجعيررررةة واإلعررررراض عررررن 
]...[ برررل إهنرررا أحرررد املظررراهر اإلصرررالحية يف التجربرررة التارخييرررة ل مرررة عةومرررا وأحرررد مفاصرررل  التضرررديث واحلداثرررة

الوطنيررة املغربيرررة علررى وجرررا اخلصررو ذ غرررري أن من ررر  احلضررار  املعاصرررر  القررائم علرررى مبرردأين: العقالنيرررة والنظرررر  
يسررعى مرن هررذا املنظررور إىل (ذ لرذل  فاجلررابري 11النقديرة جعررل ةالسرلفيةة تفتقررد كفايتهررا وفعاليتهرا وإجرائيتهررا)

تسرديد من ر  التفكررري السرلفي املعاصرررذ فاملسرسلة عنرردا ليسر  مسررسلة مرا إ ا كرران اإلسرالم ةصرراحلاة لكرل امرران 
ومكان كةا يتصورالفكر السلفي املعاصررذ ]...[ برل املسرسلة امل روحرة والرا ارب طرحهرا دائةراذ هري مسرسلة مرا 

)أي قادرون على أن يعيروا عصرهم(ذ على أن يدشنوا ة سري  جديد ة إ ا كان املسلةون اليوم صاحلني لزماهنم 
تكةرل ةسررري  السررل ة القدميررة]...[ذ إن من ر  املعاصررر  هررذاذ يسررتوجب حتيرني التجربررة التارخييررة ل مررة بتدشررني 

 (  . 12ةعصر اخلل ة وليس إعاد  إنتاج ةعصر السل ة)

لتدشني ةعصر اخلل ة فإن هذا اللضظرة مرن التضليرل تسرةن وقبل أن أنتقل لتبيان السبل الا يقرتحها اجلابري 
لنررا ابلتسكيررد علررى إحرردى الفرضرريات انساسررية الررا ان لقنررا منهرراذ كررون أن التفكررري يف ةاإلبسررتيةية ين لرر  مررن 
التفكري يف العةلي عنرد اجلرابري أي التسصريل املعرريف للنظرر يف السياسرةذ فاحلركرة السرلفية اسرتةرار ملن ر  التفكرري 

يفطر برةسل ة السل ةذ واجلابري هنا ا يعلن رفضا للضركة السلفية ها هي واقع لا مربراتا التارخيية ومرروعيتا امل
النضالية واجملتةعيةذ ويف نفس الوقر  يردعو إىل جتراوا سرل ة ةالسرل ة أو ةمدنيرة السرل ة أو ةسرري  السرل ة؟ 

م احلسررم املرجعرري عنررد اجلررابريذ وعرردم إميانررا ترررى ملررا ا هررذا التنرراقض؟ وكيرر  ميكررن تفسررريا؟ هررل هررو نتيجررة عررد
ابلتفكري هن   ةاجلزر الفكريةة؟ وابلترايل اانسرجام مرع املفهروم الرذي ظرل يردعو لرا طرويالذ أي الكتلرة التارخييرة 

 ةتقيةة فكرية واضضة؟  -يف النهاية-؟أم هي 

( تتعبرس داالهرا مجيرع القروى 13يرة)قد تكون ةالتقيةة الفكرية الفية اثوية يف دعوى اجلرابري لتسسريس كتلرة اترخي
الا من مصلضتها حتقي  التغيريذ تل  هي قناعة اجلابري الرا عررب عنهرا منرذ السربعينياتذ فالكتلرة التارخييرة هري 
شرررر  حتقيررر  طةوحرررات انمرررة العربيرررة يف ةالتضرررررة و ةالنهضرررةة و ةالتقررردمة سرررواء تعلررر  انمرررر ابلدميقراطيرررة أو 

  التنةيةذ أو ابلوحد ]...[.

إن ثقرررررل التررررراريخذ ومنا جيرررررة ةالسرررررلفية املغربيرررررةة هررررري الرررررا جعلررررر  اجلرررررابري يتعامرررررل مرررررع نرررررص انسرررررتا  عرررررالل 
الفاسرريذوهو يف  لرر  يعرررتف ضررةنيا  سرربقية التيررار السررلفي يف وعرري الت ررور ااجتةرراعي وحاجاترراذ وبنجاحررا 

ا املرالكي ابملغرررب ركرز علرى فكررر  (ذ فالفقر14املبكرر يف التقرا  أمهيرة الرررتاخ يف احلقلرني ااجتةراعي والسياسرري)
املصررلضة العامررة الررا جتررد يرراا واسررعا يف فقررا اإلمررام مالرر  وهررو سررر قررو  السررلفية املغربيررة الررا اسررتلهة  النظررر 
املصررلضي مررن اإلمررام مالرر ذ فتسسسرر  بررذل  كسررلفية فقهيررة علررى اررالف السررلفية املررررقية الررا تعترررب سررلفية 



غربيررة اسررتلهة  ةمبرردأ املقاصرردةذ ابعتبررارا منظررورا عقالنيررا يف النظررر انصررويل عقديررةذ إضررافة إىل أن السررلفية امل
 والفقهي.

لكررن اجلررابري يرررى أن فكررر  املقاصررد برررات بصررور  واضررضة مررع ابررن رشررد يف ميفلفاتررا حررول العقيررد  ابخلصررو ذ 
اط  فبرجت اجتهرادا (ذ وعرالل الفاسري تبرجت اجتراا الرر15لتتبلور يف نظريرة متكاملرة يف الفقرا مرع اإلمرام الرراط )

 (.16الديين على فكر  املقاصد)

من هذا املنظور فإن انستا  اجلابري سيدعو إىل إعاد  صرياغة الفكرر السرلفي علرى أرضرية التجديرد وااجتهرادذ 
وهو لذل  يستدعي اإلمام الراط  كرافعرة هلرذا التجديرد الرذي يردعو إليراذ والرذي ا سربيل إليرا إا مرن داارل 

 الرتاخ نفسا.

نا تربا اخللفية النظرية يف عالقة السلفية ابلنظر املقاصديذ  ل  أن مقاصدية الرراط  هري ت روير للنظرر ومن ه
املصرلضي الرذي أتسرس يف الفقرا املرالكيذ وبرذل  فهري ترركل مرداال ابلنسربة للجرابريذ لركروب ق رار احلداثرة 

 ها مصا،.بليونةذ من االل اعتبارها فرصة للتضرر من النص عرب حتكيم املقاصد بوصف

وهررو مررا قررد يرردل علررى أن املقاصررد حسررب هررذا النظررر تررررع للعقررل علررى حسرراب العقررل دون أن ختلرر  الصرردمة 
 الا القتها الفلسفةذ بتضويل املسسلة من مسسلة عقدية إىل اعتبارا مسسلة فقهية.

 وعلياذ سيتقرر جناه الراط  يف ما فرل فيا ابن رشد عند اجلابري.

منت اجلابريذ هل هو مدال للتجديد يف الفكر السلفي فقط؟ أم هو دعامة أساسرية  فكي   ضر الراط  يف
 لتجديد الفكر واملةارسة اإلسالميني معا؟ أية مراهنة للجابري على الكفاية املقاصدية كةا عرب عنها الراط ؟ 

 . حضور املقاصدية يف مرروع اجلابري بناء أم التواء  2

( للمرام الرراط ذ تلر  ال فرر  النوعيرة 1884أن أحردخ كتراب املوافقرات)لقد أصربن ةمبضرثة املقاصرد منرذ 
يف الفكرر اإلسرالميذ بعرد تراكةرات نظريرة مرتن الرراط  معاملهرا الكرربى مرن املرذهب املرالكيذ ومرن اجتهررادات 

نظرام  العز بن عبد السرالمذ واإلمرام اجلرويينذ وأيضرا اإلمرام الغرزايلذ حرني نظرم الرراط  هرذا الررتاكم وصراغا وفر 
فكري جديرد مسرن رارراج انمرة مرن دائرر  التفكرري ااسرتعادي لةاملاسرب ة. ومرع هرذا ةالفرتنة املعرريف واملنهجري 
صررارت املقاصرررد مرررن أهررم املباحرررث الرررا دالررر  اجملررال الفكرررري اإلسرررالمي املعاصرررر بليونررة شرررديد ذ حررر  صرررار 

ضررررربط سرررررياقا املعرررررريفذ أو وضرررررعا  الكثرررررريون يتضررررردثون عرررررن هرررررذا ةاملبضرررررثة ولرررررومل يبلغررررروا مسرررررتوى مقررررردرا يف



اابستةولوجي يف دائر  العلوم اإلسالميةذ ورها اكتفى البعض اآلار مرن البراحثني يف ربرط املقاصرد ابلرراط  أو 
اببن عاشور واستعاد  ما كتبواذ ابارتقاء با إىل مستوى ةالعلم اجلديدةذ فتوق  عندهم ااشتغال ابملوضوع مرن 

 جي واملعريف.انحية البناء اابستةولو 

واحلاصرررلذ أن هرررذا ةمبضرررثة ي رررره إشررركاليات مجرررة يف اندب الفكرررري العرررر  اإلسرررالميذ و لررر  مرررن جهرررة 
املصرر لن أواذ حيررث تثررار عالقررة املقاصررد ابملصررا،ذ وأيضررا مررن جهررة املقاصررد يف عالقتهررا بعلررم أصررول الفقرراذ 

لسررريفال حرررول اإلطرررار اابسرررتةولوجي وهرررل هررري مكةلرررة هلرررذا العلرررم أم بديلرررة عنررراذ وكرررذا وبرررركل أساسررري يثرررار ا
 احلاكم هلذا ةاملبضثة املعريفذ من حيث قواعدا ومبادئا وقوانينا ومفاهيةا...

وقد ااض العديد من أهل الفكر والنظرر يف عصرران متنراولني هرذا املبضرث اباشرتغالذ حيرث ركرز بعضرهم علرى 
لتكررون آليررة فعالررة يف ااجتهررادذ يف حررني أسرررع التسسرريس املعررريف هلررذا العلررمذ وأراد بعضررهم ت رروير بنرراءا املنهجرري 

 البعض من أهل الفكر يف تقرير مقاصد جديد  تصوروها على منوال ما يقتضيا ةمن   املعاصر ة.

وطن هنا سنضاول أن نفضص أحد اجتاهات هذا اخليار اناريذ منبهني إىل ساطر ةااقررتاه العلةرية يف غيراب 
 ظةة لالشتغال.الضوابط املنهجية واملعرفية النا

إن حماولتنا كةا قلنرا يف البدايرة تتجرا صروب البضرث يف طبيعرة حضرور ةمبضرثة املقاصرد عنرد اجلرابريذ اهتةامرا 
 واشتغاا ووضعا  

ييفكررد اجلررابري ةأن السياسررة كانرر  متررارس يف الرردين علررى مسررتوى العقيررد ذ أمررا اليرروم فهرري متررارس علررى مسررتوى 
اإلسررالمية املت رفررة ستنسررضب مررن السرراحة عنرردما يقرروم وسررط ااجترراا (ذ ولررذل  ةفررإن التيررارات 17الرررريعةة)

السلفي املعاصر رجال يقومون ههةرة إعراد  بنراء علرم الررريعة )الفقرا( ]...[ أي إعراد  بنراء منهجيرة التفكرري يف 
(ذ  لرر . إ ن هررو ةالتجديررد احلقيقرري امل لرروب 18الرررريعة ان القررا مررن مقرردمات جديررد  وةمقاصرردة معاصررر )

 (  .19د احللررررررررررول العةليررررررررررة ملررررررررررا ي رحررررررررررا علينررررررررررا عصررررررررررران مررررررررررن قضررررررررررااي مل يعرفهررررررررررا ماضررررررررررينا]...[ة)إلاررررررررررا
 

فكي  إ ن ميكن استثةار ةمقاصديةة الراط  يف التسسيس مل لب ةأتصيل انصولة وبناء ااجتهاد والتجديرد 
 امل لوبني على منهج التفكري العقالين؟ 

ستثةار املنهجية املقاصدية الرا وضرع أسسرها اإلمرام الرراط ذ من الواضن أن اجلابري مل يفصل القول يف سبل ا
يظهر هذا على انقرل مرن ارالل احلضرور الباهر  للرراط  يف ميفلر  ةبنيرة العقرل العرر ة حرني يعررض اجلرابري 



(ذ فقرد عررض لنظريرة املقاصرد برركل عرابر ومل يبرني املعرامل 20لالجتراا الفكرري التجديردي يف املغررب واننردلس)
للنقلرررة الفكريرررة الرررا أسرررس هلرررا الرررراط  يف التفكررري انصرررويلذ ولعرررل  لررر  يرجرررع إىل عررراملني أساسررريني الكررربى 

نست لصرررهةا مرررن مناقررررات اجلرررابري حرررول الرررراط ؛ العامرررل انول قصرررديذ ويتةثرررل يف أن ااشرررتغال بفكرررر 
ا عنرداذ والعامرل الراط  يت لب ااخنرا  يف مرروع إصالحي ديين كبريذ واجلرابري ييفكرد أن  لر  لريس مقصرد

الثررراين معرررريفذ و يتةثرررل يف أن ااشرررتغال بفكرررر الرررراط  يت لرررب ااطرررالع علرررى احملررراوات السرررابقة كلهررراذ أي 
 (.21اانق اع لا_)

إ ن فلريس للجرابري ا دافررع داالري )قصردي( وا علةرري )معرريف( إلنترراج مقالرة إصرالحيةذ وهررو لرذل  سرريتجا 
اترررا ابلتسصررريل والرتمجرررةذ غرررري أنرررا سرررل  مسرررلكا ا ينسرررجم مرررع هرررذا لبنررراء مررررروع ابرررن رشرررد والتفصررريل يف مقو 

 التصور من جهتنيذ نفصل القول فيهةا فيةا يلي.

 أ ر ابن رشد واملقاصد: 

 هب اجلابري إىل أتكيد أسبقية ابن رشد يف بناء املقاصديةذ من لقا من قولة ابن رشد يف كتابا ةفصل املقرالة 
تعليم العلم احل ذ والعةل احل  ]...[ة ليبني أن الراط  قد أاذ هذا الفكرر   تيفكد ةأن مقصود الررعذ إمنا هو

 (. 22عن ابن رشد الذي وظفها يف يال العقيد ذ ونقلها إىل يال انصولة)

حينةررا  -كةررا يرررى طرابيررري–(ذ فهررو 23وهنررا سيسررقط اجلررابري يف اادواجيررة غررري مررربر  مررن الناحيررة املعرفيررة)
  يعتربا انقدا للعقل العر  وأحد أق اب املدرسة الربهانية مع كيل الثناء لا ابلتسراوي سيعرض موقفا من الراط

يةيع  ثلي املرروع الثقايف انندلسي املغرر ذ وهرو يف  لر  يسراوي يف الرتبرة الرراط  اببرن رشرد وابرن الردون 
ر ي نعةررال الرراط  ينتهرري ويعترربا قةرة مررا وصرل إليرا العقررل العرر  يف ميرردان انصرولذ ومرن سرريا  تنراول ترر

طرابيري إىل أنا وإن يكن من رايد  يف إعاد  بناء علم أصول الرريعة فهي تعرود إىل الغرزايل ولريس إىل الرراط  
 أو ابن رشد. 

ورغم أن الراط  يتواق  مع الغزايلذ فإن اجلابري ةارمة الغزايل بوصفا ميفسس أامة العقل يف اإلسالم يف حني 
  يكرم الراط .

إننا نورد تعلي  طرابيري هنا لنبني أن الراط  ا  ضر يف منت اجلابري كةراهنة فكرية أصليةذ بل إنرا ا  ضرر 
 يف تصور اجلابري إا ليتجاوا من االلا أامة الفكر السلفي )املرجعية الرتاثية( و ل  رعاد  أتصيل انصول. 



 ب ر أي اجتهاد للجابري يف ت بي  منهجية املقاصد؟

 ره اجلابري حماولة اجتهادية من داال النظرية املقاصديةذ ونتلةس من  ل  أنا يضع مترينا فكرراي ينتظرر تلقري ي
 الفكر السلفي لا وااشتغال على منوالا يف القضااي الا يعرض هلا. 

 ةفإعاد  أتصيل انصول ]...[  لر  كران مررروع اإلمرام الرراط  صراحب كتراب ةاملوافقراتة الرذي حراول فيرا
إعاد  بناء منهجية التفكري انصويل على أساس اعتبار ةاملقاصدةذ مقاصد الرررعذ بعرد أن بقير  منرذ الررافعي 

 (.24مبنية على ةاستثةار انلفاظة و ةاستنبا  العلمة وةاعتةاد القياسة)

ال لبنرراء (ذ يف إطررار اعتبررار املصررلضة يفررتن اجملرر25كةررا أن بنرراء معقوليررة احلكررم الررررعي علررى ةأسررباب النررزولة)
معقوليررات أارررى عنرردما يتعلرر  انمررر ة سررباب نررزول أارررىذ أي بوضررعيات جديررد ذ وبررذل  تتجرردد احليررا  يف 

 (. 26الفقا وتتجدد الروه يف ااجتهاد وتصبن الرريعة مساير  للت ور قابلة للت بي  يف كل امان ومكان)

 وبناءا على هذا املقدمات ين ل  اجلابري من انصلني التاليني: 

أوا: أن الررررريعة وضرررع  ملصرررا، العبررراد يف العاجرررل واآلجرررل معررراذ وأن مقاصررردها بنررراء علرررى هرررذاذ ا تعررردو أن 
 تكون ثالثة أقسام: ضرورايتذ وحاجياتذ وحتسينيات. 

 اثنيا: أن ةلكل عصر ضرورايتا وحاجياتا وتكةيلياتاة. 

قررهررا الفقهرراءذ أو تتجاواهررا هن رر   ين لرر  مررن هررذين انصررلني ليقرررر مصررا، جديررد  تنضرراف إىل املصررا، الررا
 املعاصر . 

 وهذا املقاصد هي كةا يلي: 

على مستوى حقو  املرواطن: احلر  يف حريرة التعبرريذ حريرة اانتةراء السياسريذ احلر   -. ابلنسبة للضرورايت: 1
 (. 27يف انت اب احلاكةني وكل احلقو  انساسية للةواطن يف اجملتةع املعاصر)

   انمة العربية: الوحد  العربيةذ حترير فلس نيذ الدميوقراطية والعدالة ااجتةاعية. على مستوى حقو  -

 التنةيةذ التضررذ قو  ومناعة انمة العربية. . ابلنسبة للضاجيات فهي:2

 (. 28فهي كثري  ا تعد وا حتصى) . ابلنسبة للتضسينيات3



عصرران جرزءا مرن مقاصرد شرريعتناذ فإننرا سرنكون  وهكذا فإن اجلابري يرى أنا ةعندما نرنجن يف جعرل ضررورايت
قرد عةلنررا لرريس فقررط علرى فررتن ابب ااجتهرراد يف وقررائع عصرران املتجرردد  واملت ررور ذ بررل سرنكون أيضررا قررد برردأان 
العةل يف أتصيل أصول شريعتنا نفسها بصور  تضةن هلا ااستجابة احليرة لكرل مرا  صرل مرن تغيرري أو ي ررأ مرن 

 (.29جديدة)

 قد: **تركيب ون

وهنررا وبغررض النظررر عررن مرردى أمهيررة ااجتهرراد الرررذي يقدمررا اجلررابري مررن دااررل النظريررة املقاصررديةذ مررن حيرررث 
الضررربط املنهجررري والتعامرررل املوضررروعي مرررع الكفايرررة املقاصررردية يف جتررراوا التةركرررز اإليرررديولوجي يف تقريرررر مقاصرررد 

قاصرردية إا يف املسررتوى الررذي تررركل فيررا جديررد  ومعاصررر ذ فإننررا نعترررب أن اجلررابري ا يررراهن علررى املنهجيررة امل
حتررداي أساسرريا أمررام ةااجترراا اإلسررالمية للفكررر املعاصرررذ امل الررب يف تصررور اجلررابري رعرراد  البنرراء يف هررذا انفرر  
وعلى هذا انساسذ إ ا هو أراد أن يتجراوا الررعارات العامرة الرا هري مرن قبيرل ةاإلسرالم هرو احلرلة إىل حلرول 

 ت رحها احليا  املعاصر ذ حلول إسالمية فعالذ ولكن معاصر  أيضا. عةلية للةراكل الا 

واضن إ نذ أن اجلابري إ  يندفع يف الدعو  إىل تبين العقالنية الرشديةذ فإنا يعي متام الوعي املضاعفات السلبية 
الررا ميكررن أن تررتة ض عررن ت بيرر  الفلسررفة علررى املواضرريع الفقهيررةذ ويرردل حرصررا علررى وضررع حرردود للةجررال 
العقالين على رغبة يف عدم اابتعاد عن مرجعيات اإلمام الراط ذ ومراعرا  القواعرد السرلفية الرا طاملرا حتكةر  
يف اإلنتاج الفكري املغر ذ فضرال عرن أنرا يريرد أن يررتا قنروات التواصرل مفتوحرة بينرا وبرني احلركرة اإلسرالمية كرم 

 (. 30يقرر  ل  الدكتور حمةد ال واي)

املراهنررة علررى املقاصرردية عنررد اجلررابري ليسرر  مراهنررة كليررة تتقصررد ااخنرررا  يف برررانمج إعرراد  وحاصررل القررول  ن 
صرياغة وبنرراء املرجعيرة اإلصررالحيةذ برل هررو حترردي يررتبط اباجترراا اإلسرالمي )انصررويل( يف الفكرر العررر ذ وتلرر  

من ارالل جتراوا من ر  ااغررتاب يف اخل و  انوىل عند اجلابري لبناء منط اانتقال طو احلداثة يف الفكر العر ذ 
املاضررريذ و لررر  ابسررررتدعاء البعرررد الررررديين مرررع التجديرررد يف  واتررررا والتفكرررري يف اإلصرررراله يف أفررر  الدميوقراطيررررة 
والتفكرررري العقرررالين يف املةارسرررة السياسررريةذ ويف ا رررو  مواليرررة حماولرررة التسصررريل احلضررراري للضداثرررة داارررل اجملرررال 

ا التسسيس لفضاء الرأي يف العقيد  بردل التعلر  امل لر  مرن ارالل ااشرتغال علرى التداويل العر  اإلسالميذ ومن
 النةو ج الرشدي. 



تل  ا واتن متضيان يف اط واحدذ وكسن احلداثة يف من   اجلابري ارب أن متضري مرع الررتاخذ والررتاخ ارب 
 أن يستدعى ليةضي مع احلداثة. 

يررد ا تررتم صررياغتا إا يف فلسررفة جديررد  للترراريخ جتعررل الرروعي وطررن نيفكررد يف النهايررة أن املرررروع احلضرراري اجلد
ابلفكر وعيا للتاريخ من أجل مصرلضة الرررعذ واعتبرار النظرر املقاصردي أشربا برؤيرة ةجديرد ة للفكرر اإلسرالمي 
اإلصررالحي للعررامل احلررديثذ وهررو مررا سيسررهم يف جترراوا من رر  ةعقررل املاضرريةذ أو من رر  الق يعررة الكليررة معرراذ 

 مثالب توفيقية جديد  تعيد إنتاج اإلجابة النهضوية انوىل. وانبنا من 

_______________________________________________________
__ 
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