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معنى العقل
مرمي العدو َّية

الكاتب اللبناين عمر كو�ش عدة ت�سا�ؤالت حول العقل يف
لي�س من املجدي و�ضع تو�صيف ملاهية العقل؛ لأ َّن ذلك من �ش�أنه جر الكثري من الت�سا�ؤالت العقيمةَ ..ط َرح
ُ
مقال له  -يف جملة «الت�سامح»  -بعنوان «مفهوم العقل :الن�ش�أة ،امليتافيزيقا ،الواقع» ،حماو ًال �إيجاد �أجوبة للعديد من الأ�سئلة فيما يخ�ص مفهوم العقل .وبالعودة
�إىل مفهوم العقل تاريخيا ،يرى كو�ش �أ َّنه ميكن اال�ستنتاج ب�أ َّن العقل مر مبراحل متعددة؛ وجرت عليه الكثري من التغريات� ،إال �أ َّن امليتافيزيقا �شهدتْ والدة مفهوم
العقل ،ومع تطور الفل�سفة تطورت مدلوالته.
وبذلك حت َّول العقل من حالة مبهمة يف التفكري �إىل «لوغو�س» خطابي وجوهر كلي ،ثم �إىل الهوت مقد�س ومفهوم غائي ثم �إىل �أداة توا�صل�...إلخ من �إ�سقاطات الفكر
امليتافيزيقي ال�شمويل.
العقل
عرفت اجلماعات الإن�سانية اختالفا يف طرق معي�شتها ،والذي �أفرز طرقاً
خمتلفة يف التفكري �أف�ضت بدورها �إىل ن�شوء املدن ،ومع ن�شوء املدنية
تطوَّرت �أ�سئلة الإن�سان لتنزح نحو امليتافيزيقا ،ويف ظل الت�سا�ؤالت حول
الكون ن�ش�أت الأ�سطورة والدين وال�سيا�سة ..وهنا برز العقل.
اخلطاب
ومع ن�شوء املدينةْ ،
برزت احلاجة �إىل التنظيم ال�سيا�سي ،ومن هنا جاء دور
العقل لينظم املفاهيم املختلفة .ولقد َبرَز هنا دور العقل كمرحلة اخلطاب
الكامن يف اللغة؛ �أي عق ًال بالغياً ،جم�سداً بذلك االنتقال من ال�شفهي
�إىل املكتوب؛ وبالتايل ظهرت ال�شرائع والتي بقي �أثر بع�ضها �إىل اليوم؛
مثل :الفل�سفة ال�صينية ،وقوانني حمورابي.
املعرفة التاريخية للمفهوم
وحول هذا الأمر ،يرى البع�ض �-أمثال هيجل� -أ َّن مفهوم العقل مرتبط
تاريخيا فقط بالفل�سفة؛ ُ
حيث ح�صروه يف دائرة ح�ضارية معينة متتد
ً
ً
من الإغريق �إىل �أوروبا ،جاعلني من التاريخ نوعا من القدرية ،بعيدا عن
اجلغرافيا والظروف البيئية والتاريخية الأخرى.
العقل الكلي
ويف مدن �إقليم اليونان القدمية ،ظهر نوع من �أ�شكال التفكري ال�سيا�سي
والأخالقي؛ حيث حاول بع�ض احلكماء ت�شريع النظام الب�شري ،فا�صلني
النظام الكوين الطبيعي عن ال�سيا�سة؛ وبالتايل ن�ش�أت الكثري من
اجلداالت التي �أ�سهم فيها احلكماء بالرباهني التي تطلبت �أمناطا من
التفكري عرفت الحقا «باللوغو�س» الذي ارتبط باملناظرات .ومن بعده
ظهر مفهوم «النو�س» الذي هو -ح�سب هيجل -يحيل على الفهم والعقل.
العقل من منظور الفل�سفة العربية الإ�سالمية
 -1املفهوم والدالالت:
عند البحث عن مفهوم العقل يف الفل�سفة العربية والإ�سالمية ،جند
�أ َّن مفهومه ال يختلف كثرياً عمَّا هو موجود يف اللغات الأخرى؛ وذلك
نتيجة لتفاعل الفل�سفة العربية الإ�سالمية مع فل�سفات اللغات الأخرى
كاليونانية؛ ُ
حيث �إ َّن داللة «العقل» مل تعد لفظا لغويا فح�سب.
وال ريب �أ َّن املتتبع لداللة العقل تاريخيًّا �سوف يتوقف عند املعارك التي
خا�ضها العقل؛ و�أولها تلك التي كانت �ضد النزعات الإميانية كالدين
وال�سيا�سة؛ ُ
حيث ر�أى �أن�صار العقل �أنه يجب تقدمي العقلي قبل النقلي؛
وبالتايل ف�إ َّن العقل له الكلمة الأوىل .ومن جانب �آخر� ،أ�سهم هذا الأمر يف
ظهور علم الطبيعيات ودقائقها...وغريها .ومن هنا ،ظهر املعتزلة الذين
جعلوا من العقل منطلقاً رابعاً نحو احلق مع الكتاب وال�سنة والإجماع.
ومن بعدهم الأ�شاعرة الذين �آمنوا بالعقالنية ،و�أن العقل يعترب �أ�سا�ساً
نحو املعرفة ،وجاء من بعدهم من طوَّروا دالالت العقل كالغزايل.

 -2دائرة التقاطع بني العقل النظري ..العقل العلمي:
ُتمع جميع احلاالت ال�سابقة التي م َّر بها العقل على �أ َّن الت�صورات
امليتافيزيقية هي ال�سائدة؛ ُ
حيث ترى ب�أن العقل غري حم�سو�س مث ًال.
�أما من ناحية الفل�سفة العربية الإ�سالمية ،فلقد ت�أثرت بالفل�سفات
الإغريقية.
العقل يف الفل�سفة احلديثة
�أ -احلداثة:
ْ
�ساهمت احلداثة بتحوالت كربى يف �شتى جماالت احلياة ،وافتتح ديكارت
القول الفل�سفي للحداثة بو�صف الذات كمركز ومرجع ،بينما ج�سَّ د هيجل
ذلك يف مبد�أ الذاتية؛ ف�أ�صبح العقل مُطلقا كليًّا ،ومنها جاءت العقالنية
احلديثة كمذهب قامت فيه بتف�سري كل ما هو طبيعي وتاريخي؛ وبالتايل
عن احلداثة غري تغليب �إرادة الهيمنة عرب �إرادة التح ُّرر.
مل ُت ِ
ب -ديكارت ..قطبية العقل ومطابقته:
�سَ عَى ديكارت يف ذلك �إىل تقدمي فل�سفة تتفق مع �أ�صول الدين املقد�سة.
ج -كانط ..نقد العقل اخلال�ص:
يتمحور م�شروع كانط النقدي بدعوة العقل �إىل معرفة نف�سه؛ فلقد
اعترب �أ َّن الغايات العظمى للعقل الب�شري ت�شكل منظومة الثقافة .كما
كان لكانط عدة م�ؤلفات يف هذا ال�ش�أن.
د -هيجل ..الفهم الغائي للعقل:
مبرحلة هيجل ،تكتمل الفل�سفة احلديثة ب�أقوالها ،وكذلك امليتافيزيقا
مبجمل ما بها من �إرها�صات.
هـ -الهيجلية ..امليتافيزيقا ..الالهوت:
جاءت عبارة القدي�س �أوغ�ستني�« :آمن كي تتعقل» ،من منطلق ربط العقل
بالكتاب املقد�س يف امل�سيحية.
نقد التمركز العقلي
 العقل احل�سابي/الأداتي:بعد �أن �أر�ست الهيجلية� ،سيطر العقل على العامل ،حتول هذا العقل الكلي
�إىل �أداة لل�سيطرة على الطبيعة والتاريخ والإن�سان.
 نقد التمركز على العقل:�أُكمل نقد العقل الذي فتح �أبوابه كانط مع نيت�شه ،واتخذ طابع نقد
حمايد للعقل املتمركز على الذات؛ لذلك ا�ستعان نيت�شه بالعقل
التاريخي .ثم اجته النقد املوجه للعقل لدى فال�سفة فرانكفورت؛
�أمثال� :أدورنو �إىل نقد العقل الأداتي .فيما اجته النقد املوجه
للعقل لدى فال�سفة االختالف؛ �أمثال :مي�شيل فوكو �إىل نقد
التمركز على الذات.

 هابرماز ..كوجيتو التوا�صل:يتمركز اجلهد النقدي لدى هابرماز يف تفكيك مفهوم العقل الأداتي،
وكما يبدو ف�إن هابرماز مل يجد املخرج من ذلك �إال يف و�ضع كوجيتو
جديد للتوا�صل.
 ديريدا ..تفكيك التمركز:ومن ناحية �أخرى ،فقد ارتكز ديريدا يف م�سعاه النقدي يف نقد العقل على
تفكيك النظم والآليات امليتافيزيقية التي �شيَّدتها الفل�سفة على امتداد
تاريخ العقل املتمركز على الذات.
الأقلمة ..والأر�ضنة
�إ َّن النق َد الذي خ�ضع ملفهوم العقل و�شتى متظهراتهُ ،يكن �أن يجمل
يف اجتاهني رئي�سيني؛ الأول :يرمي �إىل تخلي�ص املفهوم مما حلقه من
تبعات امليتافيزيقا ،والثاين :هدفه احلفاظ على مكت�سبات العقل و�إبقا�ؤه
املوجه للحداثة بو�صفها م�شروعاً مل يكتمل.
نقد العقل يف الفكر العربي احلديث
ْ
ظهرت ،م�ؤخراً ،على ال�ساحة الفكرية العربية ت�صوُّرات عديدة تناولت
نقد العقل يف الفكر العربي احلديث ،واتخذ هذا النقد اجتاهات متنوعة:
فكرية ،وثقافية ،ودينية ،ولكن املالحظ هو غياب مفهوم وا�ضح للعقل
يف النقد املوجه ،خ�صو�صا لدى البع�ض؛ �أمثال :حممد عابد اجلابري.
* اجلابري ..ت�شطري العقل:
فلقد َّ
�شن حممد عابد اجلابري نقده يف كتابه «نقد العقل العربي» من
َّ
خالل مقوالت �سلم بها دون �أدنى درا�سة نقدية.
* غليون ..تبعية العقل:
�شدَّد برهان غليون يف كتابه «اغتيال العقل» على توجيه نقد ثقايف عام
للعقل من حيث ات�صاله وتبعيته للغرب.
* طه عبدالرحمن ..و�صل العقل بالدين:
�أمَّا طه عبدالرحمن ،فقد حاول يف كتابه «العمل الديني وجتديد العقل»
�إعادة االعتبار �إىل العقل يف الفكر الديني.
* طرابي�شي ..نقد النقد:
مار�س جورج طرابي�شي ،يف معر�ض مالحقته «ل�سقطات» �صاحب م�شروع
نقد العقل العربي ،نوعاً من ت�ضخيم متظهرات العقل العربي.
* �صفدي� ..إحلاق العقل:
يقدِّم مطاع �صفدي يف كتابه «نقد العقل الغربي» مديحاً و�صفياً للعقل
الغربي.
 ...لطاملا خ�ضع العقل للكثري من الدرا�سات يف حماوالت لفهمه �أو
�أقلمته ،ولقد م َّر مفهوم العقل بالكثري من التحوالت من ناحية �أخرى
نتيجة الأحداث التاريخية .ويف النهاية يبقى العقل هو العقل يف كل زمان
ومكان ،بعيداً عن �أوهام وتق�سيمات امليتافيزيقا.
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