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ABSTRACT: The aim of this article is to present views on the Arab-Islamic tradition 
(turas) of one of the most famous contemporary Arab thinkers Muhammad Abed al-
Jabiri. This Moroccan scholar was an important promoter of democracy in the Arab 
World. He stood out from the rest of pro-democratic thinkers in his thorough analysis 
of the Arab-Islamic tradition, a good understanding of which, according to him, plays 
a great role in the future of the Islamic world. The article discusses his deliberations 
on the history of Islamic philosophy. By concentrating on this subject, Al-Jabiri wanted 
to find evidence that rational forces had been present in Islamic legacy for a long 
time and should be resurrected today in order to shape public opinion towards more 
sceptical reading of tradition. The result of this would be the desired nahda – Ara-
bic Renaissance and modernity. In this task he recalls the medieval philosopher Ibn 
Rushd (Averroes) whom he considers an example to be followed in matters such as 
the relation between religion and science, the attitude towards non-Muslim concepts 
and the struggle against harmful mysticism.
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PRZEDSTAWIENIE AUTORA I TŁO INTELEKTUALNE

Muhammad Abid a l - D ż a b i r i  urodził się w Maroku w 1936 r. w rodzinie wspie-
rającej partię Istiklal, która przewodziła walce o niepodległość kraju. Otrzymał dobre 
wykształcenie najpierw uczęszczając do szkoły koranicznej w rodzinnym mieście Fidżidż 
(także Figuig), następnie do szkoły francuskiej i szkoły narodowej bez francuskiego 
programu nauczania, a także do liceum w Casablance. W czasie, gdy Maroko uzyska-
ło niezależność, otrzymał dyplom inżynierski. Wówczas jego mentorem był Al-Mahdi 
Ibn B a r k a  – najpierw przywódca leftystów w partii Istiqlal, później założyciel partii 
Union Nationale des Forces Populaires. Ibn Barka nakłonił Al-Dżabiriego do pisania 
w „Al-Alam” – oficjalnej gazecie Istiqlalu. W 1959 Al-Dżabiri zaczął studiować filozo-
fię w Damaszku, ale rok później wstąpił do nowo otwartego Uniwersytetu w Rabacie. 
W  1963  r. był więziony z powodów politycznych1. Od 1964 uczył filozofii na pozio-
mie liceum. W tym czasie był aktywny w sferze edukacji. Pisał podręczniki do filozofii 
i myśli muzułmańskiej. Prace te miały duży wpływ na studentów w późnych latach 
60. i 70. Podkreślały związek pomiędzy kulturą i społeczeństwem oraz znaczenie edu-
kacji i wiedzy w  zmienianiu społeczeństwa. Pisał także artykuły o problemach edu-
kacji w Maroku. W  1967  r. skończył studia i zaczął uczyć filozofii na Uniwersytecie 

1 M.M. D z i e k a n  zastanawia się, czy aktywność polityczna Al-Dżabiriego była związana z jego 
poglądami kulturowohistorycznymi, wg których polityka odgrywa w myśli arabskiej tak dużą rolę, 
iż nikt, kto chce zasłużyć na miano autorytetu, nie może się od niej odcinać. M.M. D z i e k a n, 
Złote stolice Arabów, Czytelnik, Warszawa 2011, s. 234.
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Muhammada V w Rabacie. Trzy lata później obronił pracę doktorską na temat teorii 
Ibn C h a l d u n a. W latach 70. publikował artykuły o muzułmańskiej myśli i bardzo 
szybko przyciągnął uwagę wielu intelektualistów w świecie arabskim także poza Magh-
rebem. Ciągle prowadził działalność polityczną, ale ograniczył ją na początku lat 80., 
gdyż uznał, że musi skoncentrować się na pracy intelektualnej. W 1980  r. opublikował 
jedną ze swoich najważniejszych książek My i tradycja (Nahnu wa-al-turas2). Dwa lata 
później wydał Współczesny dyskurs arabski (Al-Chitab al-arabi al-mu‘asir3), a następnie 
swoje największe dzieło: czteroczęściową Krytykę rozumu arabskiego (Naqd al-akl al-
-arabi4). W kolejnych latach pisał felietony i krótsze monografie na tematy demokracji 
i praw człowieka w świecie arabskim, a pod koniec życia zajął się tematyką koraniczną. 
W sumie w jego dorobku znalazło się ponad trzydzieści książek. Zmarł w 2010 r., nie 
doczekawszy wydarzeń Arabskiej Wiosny.

Jego rozważania stoją w centrum arabskich debat akademickich od lat 70. i są uwa-
żane za świeże wyzwanie i krytyczną interwencję w centralne problemy współczesnej 
myśli arabskiej. Prace Al-Dżabiriego spotkały się z dużym odzewem w środowiskach 
intelektualistów. Najbardziej znana jest krytyka ze strony Dżurdża Ta r a b i s z i e g o 
(również Georges Ta r a b i c h i) dotycząca książek marokańskiego myśliciela na temat 
krytyki rozumu arabskiego5. Jak duże znaczenie dla współczesnej myśli arabskiej miał 
Al-Dżabiri, świadczy fakt, że Ibrahim M. A b u - R a b i‘ w swoim kompendium wiado-
mości na temat arabskiej historii intelektualnej po 1967 r. poświęcił jego myśli cały 
rozdział6. Za swój wkład w rozwój arabskiej kultury intelektualnej Al-Dżabiri otrzymał 
wiele nagród krajowych i międzynarodowych.

Książki Al-Dżabiriego zostały przetłumaczone na wiele języków, a jego nazwisko 
pojawia się w opracowaniach dotyczących współczesnej myśli arabskiej. Jednak, jak 
zauważa Marek M. D z i e k a n, marokański myśliciel w dalszym ciągu słabo funkcjonuje 
w dyskursie arabistycznym7. Przybliżenie jego sylwetki i wybranych poglądów znajdziemy 
w Złotych stolicach Arabów. Ja ze swojej strony spróbuję w niniejszym artykule przed-

2 M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-al-turas. Kira’at mu‘asira fi turasina al-falsafi, Al-Markaz as-
-saqafi al-arabi, Bajrut 1993.

3 M.A. a l - D ż a b i r i, Al-Chitab al-arabi al-mu‘asir. Dirasa tahlilijja nakdijja, Markaz dirasat 
al-wahda al-arabijja, Bajrut 1994.

4 M.A. a l - D ż a b i r i, Takwin al-akl al-arabi. Nakd al-akl al-arabi I (Powstanie rozumu arabskiego. 
Krytyka rozumu arabskiego I), Markaz dirasat al-wahda al-arabijja, Bajrut 1984; Bunjat al-aql al-arabi, 
Nakd al-akl- al-arabi II (Struktura rozumu arabskiego. Krytyka rozumu arabskiego II), Markaz dirasat 
al-wahda al-arabijja, Bajrut 1986; Al-Akl al-sijasi al-arabi. Nakd al-akl al-arabi III (Arabski rozum 
polityczny. Krytyka rozumu arabskiego III), Markaz dirasat al-wahda al-arabijja, Bajrut 1990; Al-Akl 
al-achlaki al-arabi. Nakd al-akl al-arabi IV (Arabski rozum etyczny. Krytyka rozumu arabskiego IV), 
Markaz dirasat al-wahda al-arabijja, Bajrut 2001.

5 Dż. Ta r a b i s z i, Nazarijjat al-akl al-arabi.Nakd nakd al-akl al-arabi (Teoria rozumu arabskiego. 
Krytyka krytyki rozumu arabskiego I), Dar al-Saki, Bajrut 1996; Iszkalijjat al-akl al-arabi. Nakd nakd 
al-akl al-arabi (Problemy rozumu arabskiego. Krytyka krytyki rozumu arabskiego II), Dar al-Saki, 
Bajrut 1997; Wahdat al-akl al-arabi al-islami. Nakd nakd al-akl al-arabi (Jedność rozumu arabskie-
go. Krytyka krytyki rozumu arabskiego III), Dar al-Saki, Bajrut 2002; Al-Aql al-mustakil fi al-islam? 
Nakd nakd al-akl al-arabi (Rozum zrezygnowany w islamie? Krytyka krytyki rozumu arabskiego IV), 
Dar al-Saki, Bajrut 2004.

6 I. A b u - R a b i‘, Cotemporary Arab Thought. Studies in post–1967 Arab Intellectual History, 
Pluto Press, London 2004. s. 256–278.

7 M.M. D z i e k a n, op. cit., s. 231. 
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stawić jego rozważania dotyczące wykorzystania arabsko-muzułmańskiej tradycji zawarte 
we wstępie do książki My i tradycja. Jest to zbiór wcześniej napisanych felietonów, które 
następnie zostały rozwinięte w kolejnych pracach myśliciela8.

Od czasów arabskiego przebudzenia intelektualnego w XIX w., czyli nahdy, spowo-
dowanej wewnętrzną potrzebą rozwoju w celu dogonienia cywilizacyjnie Europy, myśli-
ciele arabscy byli rozdarci między dwiema tendencjami: naśladowaniem pociągającego 
i nowoczesnego Zachodu z jednej strony i przypominaniem dawnej świetności kultury 
arabsko-muzułmańskiej z drugiej. Oba wzorce wydawały się atrakcyjne w porównaniu 
z arabską teraźniejszością. Główny problem rysował się zatem następująco: jak nadgo-
nić zaległości i przebudować myśl arabską, zachowując jednocześnie jej autentyczność 
(asala). Myśliciele wyrośli na gruncie takich rozważań mogą być uważani jednocześnie 
za modernistów i tradycjonalistów.

W latach 50. i 60. XX w. na znaczeniu w świecie arabskim zyskał nowy rodzaj 
dyskursu, w którym uważano, że nahda położyła zbyt duży nacisk na reformację kul-
turalną i edukacyjną. Jego przedstawiciele deklarowali zamiast tego potrzebę zmiany 
politycznej i ekonomicznej, ale mimo to, pozostawali w dalszym ciągu w kręgu tej samej 
problematyki, tzn. kwestii rozwoju przy zachowaniu autentyczności. Po wielkiej klęsce 
w wojnie z Izraelem z roku 1967, intelektualny dyskurs świata arabskiego ponownie 
uległ zmianie. Wzrosła rola prądów fundamentalistycznych i problemy teraźniejszości 
zaczęto dyskutować coraz bardziej przez pryzmat złotej epoki świata islamu. Temat 
tradycji i stosunku do niej stał się na tyle ważny, że większość przedstawicieli pozosta-
łych arabskich prądów – także liberałowie – starała się udowodnić, że ich racje mają 
podstawy w muzułmańskiej przeszłości.

W takiej atmosferze wnosi swój wkład do historii współczesnej myśli arabskiej 
Muhammad al-Dżabiri. Swoją krytykę kieruje głównie w stronę głównych nurtów ide-
ologicznych obecnych w świecie arabskim: tradycjonalistycznych (fundamentalistycz-
nych), liberalnych, które Al-Dżabiri nazywa także orientalistycznymi i ortodoksyjnych 
marksistowskich9. Ja dodałbym do nich jeszcze nurt nacjonalistyczny (rewolucyjny)10. 
Filozofa nie można zaliczyć do szerszego ruchu intelektualnego, który cechowałby się 
czystym racjonalizmem i laickością11. Myślę, że takie zakwalifikowanie może być mylące 
w wypadku Al-Dżabiriego, ponieważ nigdy nie posunął się on do europejskiego seku-
laryzmu, dla którego nie widział miejsca w świecie muzułmańskim. Jego racjonalizm to 
w rzeczywistości awerroistyczna myśl, polegająca na tym, że religia i nauka prowadzą do 
tej samej prawdy, jednak różnymi drogami i łączenie ich jest krzywdzące dla obydwu. 
Inaczej niż jego krajan Abd Allah a l - U r w i  (także Abdallah Laroui), Al-Dżabiri nigdy 
nie odrzucał tradycji arabsko-muzułmańskiej na rzecz liberalnych wzorców zachodnich12.

 8 Niektóre z nich zostały bardzo krótko przedstawione w: M. K u b a r e k, Critique of the 
Arab Mind–Muḥammad al-Ğābirī. Rationalistic Tendencies in Modern Arabic Philosophy, „Studia 
Arabsityczne i Islamistyczne” 2002, nr. 10, s. 58–62.

 9 Por.: M.A.  a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-al-turas, op. cit. s. 11–16; M.A. a l - J a b r i, Arab-Islamic 
Philosophy. A Contemporary Critique, The Center for Middle Eastern Studies, The University of 
Texas, Austin 1999, s. 9–15.

10 Zob.: M.A.  a l - D ż a b i r i, Al-Chitab al-arabi al-mu‘asir, op. cit., s. 25.
11 Por.: M. K u b a r e k, op. cit., s. 58. 
12 Zob.: J. A k s i k a s, Arab Modernities. Islamism, Nationalism, and Liberalism in the Post-

Colonial Arab World, Peter Lang Publishing, New York 2009, s. 33–60; M. D z i e k a n, op. cit., 
s. 254–275.
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Sądzę, że poniżej przedstawione rozważania Al-Dżabiriego należy odczytywać jako 
wstęp do większego projektu filozofa, który za cel miał wypracowanie w świecie arab-
skim środowiska intelektualnego odpowiedniego do zaakceptowania wartości takich 
jak demokracja i  prawa człowieka. Pracę tę rozpoczął nie od wyjaśniania, na czym 
miałyby polegać reformy, które przyniosłyby pożądane zmiany (tego Al-Dżabiri chyba 
nigdy nie zrobił), ale od zmierzenia się z tradycją arabsko-muzułmańską. M.M. Dziekan 
w  takim podejściu widzi realizm myśliciela, który wiedział, że żaden projekt unikający 
aspektu religijnego nie ma szans na powodzenie w świecie arabskim13. Niestety pro-
pozycje Al-Dżabiriego ograniczyły się prawie wyłącznie do kręgów akademickich, choć 
w środowiskach tych odegrały niemałą rolę. Być może jest to związane z faktem, że 
w świecie arabskim pisaniem o tradycji zwykle zajmują się ludzie religii (ridżal al-din). 
Prace Al-Dżabiriego mają więc za zadanie przede wszystkim konkurować z „tradycyjnym 
odczytaniem tradycji”, które jest o wiele łatwiejsze do zaakceptowania dla arabskiego 
rozumu. Ponadto zmuszają do niełatwej autokrytyki, na jaką nie wszystkich stać14.

METODOLOGIA ODCZYTANIA TRADYCJI

Al-Dżabiri przypomina, że Odrodzenie europejskie w XVI w. wiązało się z powrotem 
do klasycznej, grecko-rzymskiej tradycji. Pragnie w ten sposób przekonać, że nie da się 
zbudować nowoczesności, odrzucając przeszłość. Jest ona centralnym punktem jego 
rozważań, przy czym zastrzega, że do jej prawidłowego odczytania niezbędne jest kry-
tyczne spojrzenie. Demokrację (w warunkach arabskich rozumianą głównie jako obalenie 
despotyzmu) i racjonalizm (czyli krytyczny stosunek do tradycji arabsko-muzułmańskiej) 
uważa za „kręgosłup” konstrukcji, w ramach której zmieszczą się wszystkie zjawiska 
związane z nowoczesnością arabską15.

Dla Al-Dżabiriego nie ma innej drogi do modernizacji, jak sięgnięcie po tradycję 
arabsko-muzułmańską (turas). Pod tym względem pozostaje wierny standardom wytyczo-
nym przez pokolenia pierwszych modernistów z XIX w. Jednak bogatszy w doświadczenia 
ponad stu lat prób reform, stawia słuszne pytanie o to, w jaki sposób należy użyć tradycji 
w czasach obecnych. Zauważa także, że typ tradycji, który się w tym celu skonstruuje 
(tradycja dla Al-Dżabiriego jest zawsze tylko wyobrażeniem o niej, a nie tym, czym była 
w rzeczywistości), zaważy na sposobie, w jaki będzie ona wykorzystana. Dzieje się rów-
nież odwrotnie: sposób, w jaki posłużymy się tradycją, wpłynie na jej wyobrażenie. Nie 
jest również możliwe użycie całej tradycji, gdyż nie jest ona dana w całości jako gotowy 
produkt. Turas powiązany jest z historią świata arabsko-muzułmańskiego, a ta nie jest 
jednolita. Obfituje w następujące kolejno okresy dominacji różnych idei, które mogą 
sobie przeczyć lub uzupełniać się nawzajem, zawsze jednak odbijają rzeczywistość danego 
okresu, zawierając w sobie jej negatywną bądź pozytywną ocenę. Dlatego postawienie 
pytania: co powinniśmy wziąć z naszej tradycji, a co zostawić, jest dla niego błędem16. 

Należy do sprawy podejść na dwóch poziomach: zrozumienia i wykorzystania. Przy 
pierwszym chodzi o dokładne zrozumienie historycznego kontekstu, w jakim wyrosła 

13 M.M. D z i e k a n, op. cit., s. 253.
14 M. K u b a r e k, op. cit., s. 62.
15 M.A. a l - D ż a b i r i, At-Turas wa-al-hadasa. Dirasat wa-munakaszat, Markaz dirasat al-wahda 

al-arabijja, Bajrut 1991, s. 16–17.
16 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 121; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-

al-turas, op. cit., s. 47.
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dana idea. Konieczne jest tu zachowanie ostrożności, aby tradycję rozpatrywaną w takim 
historycznym ujęciu przebadać w całości. Zapewne myśliciel ma tu na myśli tendencję 
do przemilczania przez intelektualistów arabskich pewnych faktów, którą to tendencję 
krytykuje w innej swojej pracy17. Natomiast na poziomie wykorzystania postuluje, aby 
zastanowić się, co przetrwało z tradycji. Za zdolną do takiej ponadczasowości uważa 
taką jej część, która może posłużyć do uporania się ze współczesnymi problemami. 
Tego typu elementy nie znajdują się w książkach w świadomości arabskiej związanych 
z turasem, a na pewno nie stanowią ich całej treści. Są one za to podatne na rozwinięcie 
i wzbogacenie oraz ukierunkowane na przyszłość. Ich arabsko-muzułmański rodowód 
pozwoli jednocześnie na zachowanie autentyczności.

Idee te można wyodrębnić z tradycji dzięki metodzie, którą zastosował Al-Dżabiri. 
Wyróżnia on w dorobku każdej filozofii świata, nie tylko w myśli arabsko-muzułmań-
skiej, dwie treści: poznawczą (madmun marifi, hakl marifi) i ideologiczną (madmun 
ajdijuludżi). Poznawcza wartość umiera z upływem czasu. Obecnie jest ona martwym 
tematem każdej filozofii sprzed współczesności. Natomiast treść ideologiczna jest zdolna 
do drugiego życia, przybierając różne formy w różnych epokach. Myśliciele muzułmańscy 
wieków średnich budowali swoją naukę na fizyce Arystotelesa, dlatego ich opisanie świata 
zdezaktualizowało się wraz z nastaniem nauki nowoczesnej. Podobnie było w wypadku 
nauki europejskiej. Kognitywna treść filozofii Kartezjusza opierała się na nauce Gali-
leusza, zatem musiała przepaść, kiedy zatryumfowały koncepcje Newtona. Kant z kolei 
opracował na nich swój system, który w kognitywnej części musiał obumrzeć, gdy uło-
żono teorie mechaniki kwantowej i relatywistyki. Treść poznawcza to dla Al-Dżabiriego 
nauka. Nauka ma swoją historię, przy czym są to dzieje błędów, których ludzkość nigdy 
nie powtarza dwa razy18.

Terminy treści poznawczej i ideologicznej wiążą się z innym elementem, na którym 
Al-Dżabiri oparł swoją metodologię. Chodzi mianowicie o historyczność myśli (tarachijjat 
al-fikr), która obok jedności myśli (wahdat al-fikr, którą tłumaczy jako jedność proble-
matyki) i problemu filozofii muzułmańskiej odczytywanej jako filozofii innych (Greków) 
(al-falsafa al-islamijja qira’at li-falsafa uchra) jest głównym elementem wizji, jaką miał 
przed sobą Al-Dżabiri, podejmując się krytyki wykorzystania tradycji we współczesnej 
myśli arabskiej19. Według niego wizja i metoda muszą na siebie nawzajem wpływać, 
ponieważ wizja rysuje pole pracy dla metody i ustala jej cele, natomiast metoda ulep-
sza i dopasowuje wizję. Przy badaniu historycznym myśli należy mieć na uwadze, że 
problematyka każdej filozofii nie jest ograniczona czasowo ani przestrzennie. Może być 
odczytana zarówno na poziomie całej epoki, ale również w twórczości pojedynczego 
autora. Dlatego ważne jest, aby czytając dzieła konkretnego myśliciela, pamiętać, że 
są one częścią intelektualnego dorobku historycznego pola-okresu, którego był częścią.

Takie pole problematyczne nie jest ograniczone wyłącznie do problemów, które 
wyraża, ale zawiera także cały ukryty potencjał epoki, do której przynależy. Dlatego 
problematyka nie jest z konieczności zamknięta w czasie i przestrzeni, lecz pozostaje 
otwarta na późniejsze analizy. Jeśli postawimy sprawę w ten sposób, zmuszeni jesteśmy 

17 M.A. a l - D ż a b i r i, Al-Chitab al-arabi al-mu‘asir, op. cit., s. 34–35.
18 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 122; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-

al-turas, op. cit., s. 48.
19 M.ʿA a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 32–36; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu 

wa-al-turas, op. cit., s. 26–29.
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do zastanowienia się nad związkiem myśli i historii. Dla Al-Dżabiriego relacja ta jest 
dość skomplikowana i nie odpowiada zwyczajnemu powiązaniu myśli z okresem histo-
rycznym, w którym miały miejsce określone wydarzenia. Filozofia bowiem jest, według 
niego, względnie niezależna od czynników takich jak następowanie po sobie dynastii, 
zmiany gospodarcze, wojny itp. Polem historycznym (madżal tarichi) danej myśli jest 
w rzeczywistości „czas życia jej problematyki”, czyli po prostu czas, w którym dana 
problematyka jest obecna w danym systemie myśli. 

Pole historyczne w rozumieniu Al-Dżabiriego definiuje się zgodnie z dwoma wspo-
mnianymi już kryteriami. Pierwsze z nich – pole poznawcze – tłumaczy on jako to, 
które ogranicza ruch myśli i ukształtowane jest z jednolitego „materiału kognitywnego” 
(madda marifijja). Stąd jednolity aparat koncepcyjny (pojęcia, koncepcje, metody, wizje 
itp.). Drugi – treść ideologiczna – zawarta w myśli to funkcja ideologiczna (społecz-
no-polityczna), której autor podporządkowuje materiał kognitywny. Al-Dżabiri trochę 
niejasno tłumaczy, że aby zrozumieć zależność tych dwóch kryteriów i w konsekwencji 
pojąć, jakie związki są konstruowane między myślą a rzeczywistością, trzeba przyjąć, że 
problematyka teoretyczna, która stanowi jedność myśli, jest u podstaw kognitywna, jako 
że jest rezultatem wewnętrznych sprzeczności danego pola poznawczego. Będzie zatem 
trwać dopóty, dopóki utrzymują się warunki epistemologiczne i materialne tego pola. 
Przez sprzeczności wewnętrzne rozumie tu zapewne filozof teoretyczne polemiki, jakie 
mogą się odbywać między przedstawicielami tej samej tradycji filozoficznej. Ograniczone 
są one w danym momencie historycznym dostępną wiedzą i ulegają transformacji, kiedy 
jakość tej wiedzy ulegnie rewolucyjnej zmianie. Teoria powstała w ten sposób musi więc 
z czasem przeminąć.

Inaczej sprawa wygląda w wypadku treści ideologicznych. Nie są one podatne na 
sprzeczności kognitywne, lecz na konflikty innego typu, tzn. ideologiczne, które nie biorą 
się z poziomu wiedzy, ale z poziomu rozwoju, na którym jest obecne społeczeństwo. 
Rozwój wiedzy nie musi przy tym koniecznie pokrywać się z rozwojem społeczeństwa 
i w  związku z tym treść kognitywna i ideologiczna w ramach jednej myśli nie muszą 
być bezwzględnie zgodne. Jedna z nich jest zazwyczaj rozwinięta, druga zaś zacofana. 
Przynależność do jednej problematyki i jednego pola kognitywnego niekoniecznie oznacza 
udział w tej samej ideologii. Najczęściej jest tak, że jeden system myśli zawiera wiele 
różnych ideologii20.

Al-Dżabiri uważa, że względnie łatwo jest wskazać pole poznawcze, w którym zbu-
dowana była myśl danego filozofa, uwzględniając dane dostarczone przez historię nauki. 
Jednak większy problem napotykamy, kiedy chcemy wyciągnąć z takiej myśli treść ide-
ologiczną, ponieważ przy jej badaniu możemy odnieść się wyłącznie do samej myśli. 
Aspiracje polityczne i społeczne wyrażone w danej ideologii bardzo często są postępo-
we lub odwrotnie – zacofane względem nie tylko materiału poznawczego, lecz także 
momentu rozwoju społecznego (lahzat al-tatawwur al-idżtima‘i), w jakim się pojawiły. 
Jeśli dodamy do tego fakt, że filozofia jest najbardziej abstrakcyjnym sposobem myśle-
nia z tendencją do oczyszczania materiału udostępnionego jej przez pole kognitywne, 
to z łatwością wyobrazimy sobie, jak bardzo związek myśli filozoficznej i rzeczywistości 
społeczno-historycznej może być skomplikowany. Relacja ta jest najczęściej pośrednia 
i wyraża się w innej formie świadomości, takiej jak świadomość religijna czy polityczna. 

20 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 36–37; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu 
wa-al-turas, s. 29–30.
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Jej aspiracje nie podlegają ograniczeniom czasowo-przestrzennym i mogą być postępowe 
lub zacofane, ale ich głosiciel zawsze będzie bronił ich jako czysto naukowych21.

W tych rozważaniach widoczne są wpływy, jakie miały na Al-Dżabiriego koncepcje 
myślicieli europejskich. Zastępowanie teorii naukowych przez nowsze zaczerpnął naj-
prawdopodobniej od Thomasa K u h n a, który opisał zmianę paradygmatów naukowych 
w swojej znanej książce Struktura rewolucji naukowych22. Innym Europejczykiem, na 
którego powołuje się marokański filozof, jest Regis D e b r a y, podobnie jak Al-Dżabi-
ri, zajmujący się rozumem politycznym23. W swoich rozważaniach nad ideologią także 
dokonał podziału, który oznaczył jednak trochę inaczej. Wyróżnił ideologie naukowe 
i ideologie praktyczno-społeczne. Te drugie bliskie są według niego filozofiom religijnym. 
Lektura jego pracy rzuca nieco światła na propozycje Al-Dżabiriego.

Nauka doświadcza przełomów epistemologicznych lub punktów bez powrotu, po których 
nie może już dłużej wypowiadać się tak, jak to robiła kiedyś. Takie przełomy nie dają 
podstaw do łatwego podziału na naukę i ideologię i to historia nauki ma za zadanie 
odtworzyć ich skomplikowane relacje przez, na przykład, różne „ideologie naukowe”.

Pojęcie ideologii zachowuje całą swoją zasadność na polu wiedzy, ale praktyczno-spo-
łeczne „ideologie”, z którymi musi radzić sobie Rozum Polityczny, są radykalnie różne 
od ideologii naukowych takich jak atomizm, transformizm czy witalizm w tym, że są 
widoczne wewnątrz nawracającej historii, której każdy moment jest, całkiem zasadnie, 
miejscem początku. Ideologie naukowe są otwarte na pokaranie przez prawdę. Są do 
obalenia, a obalone dyskursy, które stają się historycznie przestarzałe, nikną z postępem 
nauki. (…) [obalona nauka] nie ma widoków na to, że kiedyś osiągnie punkt, w którym 
mogłaby cofnąć swoje decyzje. Frenologia Galla była kiedyś nauką, a teraz jest nie wię-
cej niż ciekawostką: jej dewaluacja jest ostateczna i nieodwracalna. Doktryny religijne, 
z drugiej strony, mogą przechodzić zaćmienia lub odrodzenia w wyniku konkurencji histo-
rycznej, ale ich wewnętrzna wartość nie jest niszczona przez pojawienie się późniejszej 
prawdy. Nauki Chrystusa nie unieważniły wcześniejszych nauk Buddy ani też nie zostały 
unieważnione przez następujące po nich nauki Mahometa. Wzrost nauki przez ostatnie 
piętnaście stuleci nie powstrzymał ludzkości przed pozostaniem wierną tym trzem i innym 
doktrynom. Ideologia naukowa jest otwarta na [krytykę w stylu]: „Przykro mi, że muszę 
cię wyprowadzić z błędu, ale guzki na czaszce nic nie oznaczają. Pozwól, że wyjaśnię 
ci dlaczego”. Jednak tak zwana praktyczno-społeczna ideologia (nawet, jeśli uważa się 
za „naukową”) jest zasadniczo niepodległa korektom takim jak: „Nie daj robić z siebie 
głupca. Prorok był histerykiem. Allah nic mu nigdy nie powiedział. Mogę to udowodnić”. 
Taka bezczelność nie jest w tym wypadku stosowna. Zarówno frenologia, jak i Koran 
należą do świata pozanaukowego. Ale ta pierwsza jest produktem dyskursu, ten drugi 
społeczeństwa. Jedna pochodzi od logicznego porządku sądzenia – w którym błędy są 
dopuszczalne. Drugi pochodzi z praktycznego porządku postępowania – gdzie błędne 
drogi są wszystkim, co mamy. Błąd jest indywidualny. Błędne drogi (zawsze w liczbie 
mnogiej) są zbiorowe. Błędne drogi nie mogą być obalone ani przez doświadczenie, ani 
przez racjonalne myślenie. Aby je naprawić, trzeba z nimi walczyć24.

21 M.ʿA. a l - J a b r i, Arabic-Islamic Philosophy, op. cit., s. 37–38; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu 
wa-al-turas, op. cit., s. 30.

22 T. K u h n, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2009.
23 Régis D e b r a y, Critque of Political Reason, New Left Books, London 1983.
24 Ibidem, s. 81–82.
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Debray operuje trochę innymi pojęciami niż Al-Dżabiri, dokonując podziału między 
nauką i religią. Dla Al-Dżabiriego treść ideologiczna nie oznacza dokładnie islamu pewnie 
dlatego, że doskonale zdawał sobie sprawę, iż byłoby to ujęcie zbyt ogólne. Najpewniej 
nie chciał też zostawić sposobności krytyki fundamentalistom, którzy mogliby wykorzystać 
taką argumentację dla wsparcia swojego programu religijnego. Bardzo chętnie wyjęliby 
z kontekstu fragmenty mówiące, że islam, inaczej niż nauka, jest niezmienny w cza-
sie. Sądzę, że zmiana kategorii uchroniła myśli Al-Dżabiriego przed takim zabiegiem. 
W opozycji do „nauki-treści kognitywnej” postawił on „treść ideologiczną”, która bardziej 
odpowiada przesłaniu, jakie chciał przedstawić czytelnikom arabskim.

Nauka zatem ma swój czas teraz, lecz nie może być wieczna, bo wszelki postęp 
byłby niemożliwy, jak zauważał Kuhn25. Inna sprawa jest z ideologią, której czas to 
przyszłość, jako że jednym z jej głównych zadań jest wyjaśnienie ludziom, jak działa 
i dokąd zmierza świat. Możemy więc zgodzić się z ideologią jakiegoś dawnego filozofa, 
ale już nie z jego wiedzą zbudowaną w przedawnionym polu poznawczym, dzielą nas 
bowiem wieki rewolucyjnych, naukowych odkryć. Mimo to część jego przemyśleń będzie 
zupełnie odpowiednia dla zastosowania przy trapiących nas problemach. Być może dla-
tego filozofie Platona i Arystotelesa są do dziś w wielu kwestiach aktualne.

Al-Dżabiri przestrzega jednakże przed użyciem jakiejkolwiek ideologii26. Widzi 
bowiem dwa jej rodzaje: taką, która przeżywa swoją przyszłość, swoje marzenie 
w przeszłości, oraz taką, która przeżywa przyszłość w tym, co dopiero nadejdzie. Tylko 
drugi rodzaj może służyć pożądanej zmianie teraźniejszości. Przykładem pierwszej jest 
współczesny muzułmański fundamentalizm, drugą reprezentować ma proponowany 
przez marokańskiego myśliciela muzułmański racjonalizm. Wracając w tym miejscu do 
rozważań nad relacją treści ideologicznej i kognitywnej do rzeczywistości historycznej, 
można wnioskować, że dla Al-Dżabiriego aspiracje fundamentalizmu muzułmańskiego 
są zacofane zarówno w stosunku do momentu rozwoju społecznego, na jakim znajdują 
się obecnie społeczeństwa świata islamu, jak i do materiału poznawczego dostępnego 
współczesnej nauce.

Aby odróżnić od siebie te dwa rodzaje ideologii, należy przypomnieć sobie, że treść 
ideologiczna, w odróżnieniu od treści poznawczej, ma swoją historię dzięki temu, iż jest 
związana z ewolucją społeczeństwa. Jako taka jest odbiciem „stawania się” (sajrura) 
w domenie danej myśli. Przez „stawanie się” Al-Dżabiri rozumie proces wyłaniania się 
nowych ideologii-filozofii, w wyniku którego to procesu poprzednie ideologie przestają 
być aktualne. Zawsze jest to rozwój chronologiczny i nie może być odwrócony, ponieważ 
późniejsze w czasie koncepcje eliminują te, które je poprzedzały. Pamiętać jednak należy, 
że „stawanie się” jest procesem dotyczącym bezpośrednio wyłącznie treści ideologicznej 
i nie należy mylić go ze „zmianą epistemologiczną”, jaka następuje w wypadku rewolucji 
naukowej. Po tych teoretycznych wyjaśnieniach Al-Dżabiri stara się wykazać, dlaczego 
Arabowie powinni wybrać jeden rodzaj myślenia, a inny odrzucić. Istnieją pewne ideolo-
gie, które przeżywają swoją przyszłość w przeszłości. Przeoczyły one moment „stawania 
się” i eliminacji idei, do których się odwołują. Natomiast ideologie dostrzegające swoją 
przyszłość w tym, co ma dopiero nadejść, to te, które opierają się na ideach jeszcze 
niewyeliminowanych w tym procesie.

25 T. K u h n, op. cit., s. 273–294.
26 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 123, M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-

al-turas, op. cit., 48.
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PODSTAWY DLA RACJONALIZMU W TRADYCJI ARABSKO-MUZUŁMAŃSKIEJ

Te teoretyczne i uniwersalne uwagi prowadzą marokańskiego myśliciela do zastano-
wienia się nad własną, arabsko-muzułmańską kulturą. Według niego w jej historii miały 
miejsce dwa momenty „stawania się”, z których jeden wyeliminował drugi i zerwał z jego 
zasadami. Pierwszym był sen Al - F a r a b i e g o  (870–950) doświadczony przez A w i -
c e n n ę  (Ibn S i n a  980–1037). Drugim był sen Ibn B a d ż d ż y  (zm. 1138) poszerzony 
przez A w e r r o e s a  (Ibn R u s z d  1126–1198). Widoczny jest tutaj standardowy podział 
wewnątrz średniowiecznej filozofii muzułmańskiej na wschodnią (al-maszrik) i zachodnią 
(al-maghrib), który – jak się wydaje – polega na tym, że podczas gdy na wschodzie myśl 
arystotelejską znano z neoplatońskich komentarzy, uważanych za bardzo pomocne w zro-
zumieniu filozofa, na zachodzie starano się ją oczyścić z takich naleciałości, by falsafa 
nie była zbyt obciążona27. To, co ocalało z tradycji, nie może należeć do pierwszego 
momentu, ponieważ historia mówi nam, że zostało to odrzucone w chwili, gdy nadszedł 
drugi moment. Stąd każdy, kto przeżywa w dalszym ciągu moment Awicenny, musi żyć 
(intelektualnie) na marginesie historii. Tak stało się z Arabami post-awerroesowymi, 
którzy pozostawali w bezładzie i upadku, nie potrafiąc zerwać z myśleniem Awicenny, 
po tym jak Al - G h a z a l i  (zm. 1111) nadał mu duże znaczenie w islamie. Inaczej było 
w wypadku Europejczyków. Potrafili przeżywać tę samą historię, której Arabowie sami 
się pozbawili. Przejęli od nich Awerroesa i do dzisiaj żyją według jego zasad28.

Tylko pewne elementy tradycji arabsko-muzułmańskiej mogą być wykorzystane 
współcześnie. Dla Al-Dżabiriego takie treści muszą być z konieczności awerroesowskie. 
Zastanawia się więc, co z myśli Ibn Ruszda może być użyte dla zreformowania życia 
intelektualnego dzisiejszych elit arabskich. Dochodzi do wniosku, że są trzy takie jej 
cechy, które mogą być z powodzeniem i korzyścią dla świata arabskiego wskrzeszone 
lub rozwinięte dzisiaj. Są to: zerwanie z awicennizmem, wytyczenie zależności filozofii 
i religii oraz „duch kontynuacji”. Wszystkie one są, według marokańskiego myśliciela, 
niezbędne do modernizacji współczesnej myśli arabskiej przy jednoczesnym zachowaniu 
autentyczności. Są historycznym potwierdzeniem, że w tradycji arabsko-muzułmańskiej 
istnieją siły racjonalistyczne, do których Arabowie mogą się odnieść z pożytkiem zarówno 
dla swoich ambicji o postępie, jak i tęsknoty za dawną świetnością.

Pierwszą cechą awerroizmu (al-ruszdijja), dzięki której według Al-Dżabiriego wszedł 
on do historii, jest jego zerwanie z awicennizmem (al-sinawijja). Al-Dżabiri opisuje 
myśl Ibn Siny jako „orientalną”, tzn. wschodnią nawet względem świata arabskiego. 
Została przez tego średniowiecznego filozofa wprowadzona do islamu i na różny sposób 
przejęta przez Al-Ghazalego i As - S u h r a w a r d i e g o  z Aleppo (1154–1191)29. Dla 
uczonych, którzy trwali przy pierwotnych założeniach islamu, przy jego oryginalnym 
arabskim charakterze, sufizm był nie do przyjęcia. Widzieli w nim obcą nowinkę pocho-
dzącą z Persji, nie do pogodzenia z islamem będącym prostą, naturalną wiarą. Ibn Sina 
miał zrekonstruować pogańską, harrańską metafizykę emanacji i poddać ją islamizacji, 
a Al-Ghazali zapożyczył od niego te koncepcje, aby przedstawić je jako alternatywę dla 

27 O. L e a m a n, Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 
2004, s. 209–210.

28 M.ʿA.  a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 124, M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu 
wa-al-turas, op. cit., s. 49.

29 Szahab ad-Din a s - S u h r a w a r d i, twórca i główny reprezentant filozofii iluminizmu w isla-
mie (al-iszrak).
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filozofii Arystotelesa. Następnie rozpowszechnił je jako „sufizm sunnicki”. To ostatnie 
określenie jest wewnętrznie sprzeczne, ponieważ sunna proroka nie mówi nic o mistycy-
zmie. Mahomet nigdy nie był mistykiem i wiódł życie według zasad, które w tym czasie 
nie były ani niejasne, ani ezoteryczne. Skłaniały się raczej ku racjonalnemu realizmowi, 
a dyskurs koraniczny był rozumowy, a nie gnostyczny czy iluminacyjny.

Warto w tym miejscu sięgnąć do analizy historycznej, której Al-Dżabiri poddaje 
rozwój kultury intelektualnej świata arabsko-muzułmańskiego. Ma on bowiem zasadni-
cze znaczenie dla jego krytyki myśli nieracjonalnej w islamie, której korzeni doszukuje 
się w  jej niearabskich elementach. Jak stwierdza, taka analiza jest niezbędna, żeby 
„poukładać wszystko na swoim miejscu”30. 

Filozofia arabsko-muzułmańska nie jest badana tak, jak powinna, tzn. jako część cało-
ści, którą było ówczesne (średniowieczne) społeczeństwo. Jeśli spojrzy się na nią z takiej 
perspektywy i spróbuje odszukać funkcję, którą pełniła w tym społeczeństwie, dojdzie 
się do wniosku, że była dyskursem ideologicznym użytym do zwalczania przeciwników 
politycznych. Była bronią w służbie nauki i postępu. Te uwagi prowadzą Al-Dżabiriego 
do stwierdzenia, że wrogowie filozofii w świecie islamu byli zawsze reakcjonistami i kon-
serwatystami. W interesie tych grup („narodowym” bądź „klasowym”) było „zawrócenie 
historii”31. Lektura dalszych rozważań filozofa na ten temat, przywodzi na myśl określenie 
„spisek perski”. Widzi on bowiem w rozpowszechnieniu obcych w świecie arabskim idei 
mistycznych strategię perskich elit zmierzającą do podważenia władzy nowo powstałego 
państwa Abbasydów. Wrogie im siły musiały spróbować walczyć z arabską dynastią na 
froncie ideologicznym, gdyż nie udało im się odnieść sukcesu w ramach walki politycz-
nej i społecznej. Cały ruch tłumaczenia (tardżama) klasycznych tekstów greckich nie 
był niewinnym i neutralnym procesem wynikającym z postępu, ale celowym zabiegiem 
strategicznym mającym chronić dynastię. Ideologiczny atak, jaki przypuściły elity perskie 
na arabską dynastię, Al-Dżabiri wiąże z rozpowszechnieniem wschodniej filozofii naj-
pierw Ibn Siny, a następnie Al-Ghazalego. Myśliciel zarzuca im nie tylko przemycenie 
do islamu obcych, mistycznych elementów, które później przekształciły się w sufizm, 
ale także w ich wpływie doszukuje się zwrotu Abbasydów przeciwko racjonalizmowi. 
Przewrót, jaki dokonał się za czasów kalifa Al-Mutawakkila (847–861), kiedy państwo 
odwróciło się od mutazylitów i zaczęło ich prześladować, wspierając tradycjonalistów, 
Al-Dżabiri widzi jako konflikt między obozem transmisji (nakl) i obozem rozumu (akl), 
między siłami konserwatywnymi i reakcyjnymi z jednej strony, a siłami społecznymi 
aspirującymi do powstania państwa opartego na rozsądku, braterstwie i sprawiedliwości 
z drugiej. Filozofia miała pomóc wyartykułować dążenia tym ostatnim.

30 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 48; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-
-al-turas, op. cit., s. 35.

31 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 48; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-al-
-turas, op. cit., s. 35–36. To nie jedyne miejsce w dorobku Al-Dżabiriego, gdzie zwraca on uwagę, 
że gnostyczne i mistyczne elementy w islamie mają obce pochodzenie. W Arabskim rozumie poli-
tycznym (trzeciej części Krytyki rozumu arabskiego) dowodzi, że źródeł szyickiej myśli o charakterze 
mistycznym należy szukać w zhermetyzowanych wierzeniach z południa Półwyspu Arabskiego, kon-
kretnie z Jemenu. Koncepcje te miałyby mieć związek ze specyficzną, gnostycką formą tamtejszego 
judaizmu i pogaństwa. Ponadto stara się przedstawić ważną rolę tych koncepcji w walce politycz-
nej, jaka doprowadziła do pierwszego poważnego konfliktu w ummie muzułmańskiej. Zob. więcej: 
M.A. a l - D ż a b i r i, Al-Akl al-sijasi al-arabi, op. cit., s. 207–221.
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Drugim elementem awerroizmu, który Al-Dżabiri chciałby na nowo zaszczepić 
w myśli arabskiej, jest sposób, w jaki Ibn Ruszd poradził sobie z trudną relacją religii 
i nauki (filozofii). Odrzucił on w tej mierze zarówno zabiegi teologów (mutakallimun), 
jak i filozofów (falasifa), którzy chcieli włączyć religię do swojej dziedziny. Teologowie 
używali pewnego pojęcia rozumu, które wynikało z ich wyobrażenia o zaświatach i sto-
sowali za jego pomocą analogię między światem materialnym i niewidocznym. Świat 
doczesny wypełniali elementami rzeczywistości pozazmysłowej i w ten sposób fałszowali 
ją, ograniczając działanie rozumu. Filozofowie natomiast chcieli, by religia pasowała do 
nauki (w tym czasie będącej metafizycznym materiałem odziedziczonym po Grekach). 
W  ten sposób nauka stała się dla nich zaledwie koncepcją religii, jakiej potrzebowali. 
Nie pozwolili obydwu rozwijać się równolegle. Al-Dżabiri chce, tak jak Ibn Ruszd, prze-
stać za wszelką cenę łączyć religię z nauką z jednej strony i religię z filozofią z drugiej. 
Religii nie powinno się tłumaczyć przez naukę, ponieważ ta druga ciągle się zmienia 
i  z  czasem zaprzecza swoim prawdom. Należy również zaprzestać prób podporządko-
wywania nauki religii, ponieważ nauka nie potrzebuje żadnych zewnętrznych ograniczeń 
i tworzy je sama dla siebie32.

Trzecim i ostatnim aspektem awerroizmu, którego należałoby użyć do poradzenia 
sobie z wyzwaniami rzucanymi dzisiaj światu arabskiemu przez świat zewnętrzny, jest 
propozycja alternatywy dla starego, poddanego krytyce, sposobu myślenia. Ibn Ruszd 
poza tym, że zerwał z dawnym rozumieniem relacji religii i nauki, zaproponował całkiem 
nowy sposób na poradzenie sobie z tym dylematem. W opinii Al-Dżabiriego jego pro-
pozycja wydaje się o tyle ciekawa, że musiał uporać się z problemem obcych zapożyczeń 
podobnie jak współcześni myśliciele arabscy. Tak jak dla Ibn Ruszda obcym elementem 
była myśl starożytnych Greków, dla Al-Dżabiriego obce są współczesne idee przychodzące 
z Zachodu. Marokański myśliciel uważa, że racjonalne rozwiązanie średniowiecznego 
filozofa może posłużyć za przykład, w jaki sposób można włączyć zewnętrzne koncepcje 
do kultury arabsko-muzułmańskiej i nie rezygnować jednocześnie z własnej autentycz-
ności kulturowej. Awerroes nawoływał do religijnego rozumienia religii opierającego się 
na dostępnej jej wiedzy i filozoficznego rozumienia filozofii opierającego się wyłącznie 
na zasadach i intencjach jej samej. Taka postawa miała umożliwić odnowienie jednej 
i drugiej. Al-Dżabiri chce zapożyczyć tę metodę, aby wykształcić wśród intelektualistów 
arabskich podobną manierę przy zajmowaniu się myślą zachodnią. To, jego zdaniem, 
pozwoli na pojawienie się oczekiwanej nowoczesności świata arabskiego. Nowoczesności 
jednak arabskiej, a nie obcej.

Ibn Ruszd podszedł do sprawy naukowo, dokonując w myśli „obcego” rozróżnienia 
na instrument i treść, tzn. na metodę i teorię. Przyjął zasadę rozumowego sięgania po 
wiedzę obcych, polegającą na wyciąganiu z ich dziedzictwa tego, co można uznać za 
słuszne w islamie i ostrzegania przed tym, co jest nieprawdą. Rozum istniał przecież 
już w czasach starożytnych, więc ówcześni uczeni musieli dochodzić do prawdy, mimo 
że nie znali islamu. Al-Dżabiri uważa podobnie: Arabowie powinni zapożyczać metodę 
nie jako zwykli naśladowcy, ale jako uważni, krytyczni badacze. Natomiast jeśli chodzi 
o treść (teorię), czyli cel, któremu miałoby posłużyć użycie obcych środków, to muszą ją 
zbudować sami i dla samych siebie. Nie ma większego sensu w powtarzaniu i odkrywaniu 
na nowo tego, co już zostało zbadane przez innych, nawet jeśli nie byli oni muzułmanami. 

32 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 125; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-
-al-turas, op. cit., s. 50.
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Jeżeli ich wiedza jest prawdziwa, to należy ją przyjąć, jeśli natomiast jest fałszywa, to 
należy przed nią przestrzegać. Ten postulat można odczytać jako przekonanie o uniwer-
salności wiedzy. W każdej ludzkiej kulturze znajdzie się mądrość, którą można przyjąć 
bez szkody dla własnej tożsamości. Jednakże w każdej będzie też część specyficzna dla 
danej epoki bądź danego ludu. Te szczególne elementy muzułmanie powinni poznawać 
i umieć wyróżnić, żeby wzbogacić swoje doświadczenia i poszerzyć rozumienie świata.

Al-Dżabiri podsumowuje wszystkie wymienione przez siebie cechy myśli Ibn Ruszda 
jednym określeniem: duch awerroizmu33. Odnowienie tej postawy w kulturze arabskiej 
rozumie tak, że jej duch musi być obecny w myśli, poglądach i aspiracjach Arabów 
w  ten sposób, jak duch kartezjański obecny jest w myśli francuskiej, a empiryzm zapo-
czątkowany przez Locke’a i Hume’a w myśli angielskiej. Należy zbudować nowoczesną 
specyfikę arabską na fundamencie, który jest szczególny dla tej kultury. Awerroizm 
nadaje się do tego celu ze względu na swoją „przystawalność” do czasów współczesnych. 
Pozwalają mu na to jego cechy: racjonalizm, realizm, metoda aksjomatyczna i podejście 
krytyczne. Błędne natomiast jest promowanie przyjęcia europejskiego liberalizmu, jakby 
chcieli tego niektórzy spośród arabskich myślicieli. Al-Dżabiri zarzuca im, że pojmują 
liberalizm tak jak w siedemnastym i osiemnastym wieku burżuazja europejska oraz że 
chcą, aby świat arabski wchłonął jego osiągnięcia zanim sam doświadczy tego etapu 
rozwoju społecznego:

Sądzimy, że jest całkowicie błędne stawianie sprawy w ten sposób. Dlatego że kiedy 
wymagamy od Arabów, aby przyjęli europejski liberalizm, znaczy to, że wymagamy, 
aby włączyli do swojej świadomości obcą tradycję z jej tematami i problematyką oraz 
z  językiem, w którym jest wyrażona. Tradycja ta więc nie należy do ich historii. Narody 
mogą przywracać swojej świadomości tylko swoją tradycję lub to, co się z nią łączy. 
Jeśli chodzi o uniwersalne ludzkie dziedzictwo, to każdy naród doświadcza go wewnątrz 
swojej tradycji i nigdy poza nią34.

Dla Al-Dżabiriego nie ma potrzeby zapożyczania wzorców racjonalnych i „liberal-
nych” z obcej kultury, gdyż są one obecne w tradycji arabsko-muzułmańskiej. Pytaniem 
powinno być zatem, jak je odzyskać i użyć w sposób, w jaki posłużono się nimi za pierw-
szym razem, czyli do walki z feudalizmem, gnostycyzmem i apatią oraz do zbudowania 
miasta rozsądku i sprawiedliwości Arabów, wolnego, demokratycznego i socjalistycznego. 
Można się jedynie domyślać, że chodziło tu marokańskiemu myślicielowi o rozwinięcie 
pierwszego muzułmańskiego miasta – Medyny, które najpewniej jest dla niego wzorem 
posiadającym wszystkie wymienione cechy. Wszelkie wielkie osiągnięcia ludzkości pozo-
staną obce na zawsze, jeśli nie odnajdzie się dla nich bazy w postaci podobnych osiągnięć 
w ramach własnej tradycji. To jedyna szansa na wizję przyszłości nieopartą na przeszłości 
bądź teraźniejszości innych. Wymaga ona jednak głębokiej świadomości historycznej.

33 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 128; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-
-al-turas, op. cit., s. 52.

34 M.ʿA. a l - J a b r i, Arab-Islamic Philosophy, op. cit., s. 129; M.A. a l - D ż a b i r i, Nahnu wa-
-al-turas, op. cit., s. 52–53.
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UWAGI KOŃCOWE

Jaafar A k s i k a s  słusznie zauważa, że Al-Dżabiri, starając się bardzo odróżnić od 
fundamentalistów muzułmańskich w ich pochwale przeszłości, sam przyjmuje podobną 
metodę. Różnica polega na tym, że o ile dla fundamentalistów najważniejsze są teolo-
gia i prawo, o tyle dla Marokańczyka jest to filozofia (falsafa). J. Aksikas widzi w tym 
walkę o potwierdzenie znaczenia filozofii toczoną przez nauczyciela-filozofa, jakim był 
Al-Dżabiri, aby zapewnić sobie miejsce w życiu akademickim i politycznym. Wypomina 
także myślicielowi, że nie przedstawia sposobu, w jaki miałoby się odbyć przejście od 
racjonalizmu filozoficznego do racjonalizmu w życiu społecznym35. Rzeczywiście, roz-
ważania Al-Dżabiriego, przez swoją akademicką treść, skierowane są przede wszystkim 
do środowisk intelektualistów. Nie wydaje mi się jednak, że nie był on nieświadomy 
potrzeby zwrócenia się do szerszego kręgu odbiorców w próbie zaprowadzenia zmiany 
w świecie arabskim. Sam przecież krytykował w swoich pracach arabskie elity liberalne 
za ich brak kontaktu ze społeczeństwem36. Al-Dżabiri zwraca się przede wszystkim 
do elit, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę, że to właśnie one są odpowiedzial-
ne za tworzenie ideologii, czyli języka, który oddziałuje na szersze warstwy ludności. 
Domyślam się, że jest to kolejny wpływ filozofii Ibn Ruszda, który w swoim Traktacie 
rozstrzygającym (Fasl al-Makal) wyróżnia trzy grupy ludzi ze względu na ich możliwości 
poznawcze. Najwyżej stawia filozofów, dla których przeznacza wiedzę przedstawioną za 
pomocą logiki arystotelesowskiej. Za nimi pod względem jakości wiedzy znajdują się 
uczeni muzułmańscy (teologowie i prawnicy), którzy poznają świat za pomocą dialektyki 
opartej na świętych tekstach. Na końcu są zwykli ludzie, którym dostępna jest już tylko 
wiedza przekazana retorycznie. Ta ostatnia grupa nie powinna usiłować zdobywać wiedzy 
tak, jak robią to filozofowie, gdyż byłoby to niebezpieczne dla ich wiary37. Czy jednak 
nie jest to postawa elitarystyczna, czyli w zasadzie niedemokratyczna?

Wydaje się całkiem możliwe, że Al-Dżabiri rozumował właśnie w ten sposób, próbując 
najpierw wpłynąć na środowiska intelektualistów arabskich. Jestem pewien, że nie chciał 
zeświecczenia świata arabskiego, ponieważ islam i tradycja arabsko-muzułmańska pozo-
stają cały czas bardzo ważnym elementem jego myśli. Połączenie racjonalizmu i  religii 
nie jest łatwe, o ile w ogóle jest możliwe. Wiedzę pochodzącą z sylogizmu logicznego 
bez uszczerbku dla wiary mogą znieść jedynie przygotowane do tego umysły. Z drugiej 
strony ograniczenie racjonalizmu prowadzi do zaakceptowania zasady bila kajfa, według 
której niektóre sprawy nie powinny być rozstrzygane zgodnie z zasadami logiki, a wyłącz-
nie z pomocą najważniejszych tekstów islamu. Przeciwko tej ostatniej postawie mocno 
występuje Al-Dżabiri. Zastanawiać może fakt, że z jednej strony kodyfikację doktryny 
islamu i prawa muzułmańskiego, czyli tadwīn, ocenia on jako próbę ochrony pierwot-
nego charakteru islamu i języka arabskiego przed obcymi wpływami, z drugiej zbytnie 
hołdowanie tekstowi (nass), tak jak robią to tradycjonaliści muzułmańscy, i  dosłowne 
jego odczytywanie uważa za jedną z głównych dróg odejścia od racjonalizmu.

35 J. A k s i k a s, op. cit., s. 71. 
36 M.A. a l - J a b r i, Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought, I.B. Tauris Publi-

shers, Londyn 2009, s. 120.
37 F. Te r k a n, Ibn Rushd, Fasl al-Maqāl and the Theory of Double Truth, „İstanbul Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi” 2012, nr. 13, s. 107–131; K. P a c h n i a k, Fasl al-makal Ibn Ruszda, 
„Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2009, t. 7(42), s. 33–37.
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Osobiście brakuje mi w całej głębokiej prezentacji Al-Dżabiriego odpowiedzi na inny 
problem. Zakłada on, że umysł arabski jest w swej naturze racjonalny i udowadnia, że 
historia arabska miała okresy, gdzie rozum dawał o sobie mocniej znać. Dzieje przed-
stawiane w ten sposób mają strukturę wyspową: pierwsza społeczność muzułmańska to 
Półwysep Arabski, złoty wiek to Bagdad, szczyt racjonalizmu arabskiego to Maghreb, 
w  szczególności Andaluzja (nie trzeba dodawać, że to właśnie tam żył Ibn Ruszd)38. 
Można odnieść wrażenie, że wszystkie te wyspy racjonalistycznego archipelagu arabskości 
mają charakter epizodyczny i cechują się krótkotrwałością. Al-Dżabiri nie tłumaczy, 
jak to się stało, że po Awerroesie nie znalazł się nikt, kto kontynuowałby jego dzieło. 
Jego myśl odnalazła się za to bardzo dobrze w Europie, gdzie została jednak trochę 
źle odczytana. Al-Dżabiri z jednej strony zarzuca orientalistom, że traktują filozofię 
muzułmańską jako „przechowalnię” wiedzy Greków, z drugiej sam popełnia podobny 
błąd, przedstawiając racjonalizm europejski jako spuściznę Awerroesa tak, jakby Euro-
pejczycy mieli posłużyć muzułmanom jedynie do przełożenia ich tradycji na współczesne 
realia. Czy to nie czyni z kultury Zachodu rozwinięcia zaledwie małej części kultury 
arabsko-muzułmańskiej? Podobne zastrzeżenia można mieć wobec jego rozmyślań nad 
uniwersalnością praw człowieka. Ogólnie filozof broni tych idei, lecz tłumaczy arabskiemu 
czytelnikowi, że praw człowieka nie powinno się uważać za zachodnie tylko dlatego, 
że zostały wypracowane w europejskich społeczeństwach. Wyrosły one bowiem z kon-
cepcji, które zasadniczo zerwały z opresyjną kulturą dawnej Europy. Jednocześnie nie 
waha się odnajdować dla nich podstaw we wczesnej historii islamu39. I w końcu: skoro 
jednak racjonalizmu w dziejach islamu należy szukać w epoce tak odległej jak Maghreb 
z czasów Almohadów, po którym następuje długa, bo ośmiowiekowa przerwa, czy nie 
oznacza to, że Arabowie racjonalni jednak nie są?
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