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 الملخص

ــيكـياً أي تلفيقـياً أو توقيفـياً، وإمـنا ابحـث متـعدد   املنهجـيات مل إن  أركون ليس مفكراً حـيادايً وال كالســــــــــــ
يقف على أرضـــية واحدة، بل ميســـك ابألطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له ابالنتقال بني 
ــّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلســـــالمي. وتعود هذت الظاهرة إىل قوة  ــهولة. لذلك شـــ ــوعاته بســـ موضـــ

ــتعملهـا يف التحليـل والنقـد فتميزت   كتـاابتـه بقوة إطالعـه على املنهجيـات ومتـانـة األدوات املعرفيـة اليت يســــــــــــ
احلديثة، مع ســـــعة مناقشـــــة هلا، وطرحه لرعى جديدة مل يكن معمواًل  ا ســـــابقاً، كاشـــــفاً عن الالمفكر فيه 

 من القضااي املدفونة يف أعماق املاضي.
Abstract 
Arkoun is not an impartial nor a classical thinker,i.e, not asyncretist nor 

concilitary. He is aresearcher with various methodologies, he dose not staud 

on one ground, but rather holds different western intellectual theses, that he 

can easily switch between them. 

Arkoun is considered a phenomenon in the Islamic and Arabic world. This 

is due to his powerful tools in analysis and criticism His writings reveal his 

wide readings and they unveil what is not thought of in the past issues. 

 
 .كلية اآلداب  -جامعة بغداد -1
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 تمهيد 

ــانية على حقول املعرفة وأخذت الفلســــفة ابلتخلي عن مكانتها  يف الوقت املعاصــــر طغت العلوم اإلنســ
ــفة  خذون من هذت العلوم من  ــتغلني ابلفلســ ــبب اهلالة اليت أحدثتها هذت العلوم، مما جعل املشــ القدمية بســ

 دون قيد أو شرط كل حسب موضوعاته.
ومبعىن آخر، فإن  طرح الســـــــــــــؤال الفلســـــــــــــفي ال ميكننا معرفة ماهيته إالّ من خالل املواجهة مع التاري  

املواجهة برمتها كنوع من رجع الصدى بني الفلسفة والعلوم اإلنسانية، املعريف، ومن املمكن بطريقة ما رعية  
ـصـــــــــال هذا الكل املرتاكم إىل  ـصـــــــــور كلي وشــــــــــامل للمعرفة، وانتهت الثانية ابنف إذ ارتبطت األوىل  يمنة لت
ـصــــــــلت هذت العلوم عن الفلســـــــــفة، أخذت هذت العلوم ابالســـــــــتقالل وإنشـــــــــاء مفاهيمها   أجزاء، عندما انف

ا اصـة  ا، امتثلت الفلسـفة للطرح اجلديد من خالهلا بشـكل مباشـر أو من العلوم اإلنسـانية ومصـطلحا ا  
ـصـلة عنها، تعرضــت للنقد وأصــبحت لثل مرحلة ســابقة للمعرفة كما هو احلال عند أوغســت كونت،  املنف

ألا   أو بؤا الفلسـفة عند كارل ماركس، هذا ما جعل الفلسـفة املعاصـرة ليس يف الفلسـفة من شـيء سـوى
ــئلة كربى على الثقافة املنتمية إليها مما كّون طرح مفاهيمي منظم   ــانية، وتطرح أســـ تتغذى على العلوم اإلنســـ
كما حيلو جليل دولوز أن يطلق على الفلســـــــــفة اللا: نتاج وصـــــــــياغة املفاهيم. وضـــــــــمن هذا املنطق للعلوم 

ــانيــة تتــدرج األعمــال اليت قــّدمهــا املفكر حممــد أركون، فكــل أ حبــاثــه مــا هي إالّ قراءة نقــديــة للعقــل اإلنســـــــــــــ
اإلســــالمي على ضــــوء العلوم اإلنســــانية احلديثة من أجل تفســــري جذري وجديد للرتاب، وقد اعتمد أركون  
ــانية بكافة اااها ا من كبار املفكرين الغربيني أمثال:   ــتقها من منهجيات العلوم اإلنســ ــاته اليت اســ يف دراســ

ـــيل فوكو، غـادامري، جـاك غودي، جومســــــــــــــكي، هـابرمـاا، غرميـاا، آالن تورين، بول   جـاك درـيدا، ميشــــــــــــ
ريكور، بورديو، كاســــــــــرتايديس وغريهم، وبذلك أراد أركون إدخال العلوم اإلنســــــــــانية إىل الثقافة العربية من 
ــرة، وال يعين ـبذـلك إن أركون   أجـل فتح ابب املواجهـة العميقـة بني الرتاب واحلـداـثة، واألصـــــــــــــــاـلة واملعـاصــــــــــــ

ويرفض من الرتاب كل شـــيء، وإمنا حاول نقد العقل اإلســـالمي بتحرير العقل بوســـاطة    يســـتســـلم للحداثة
النقد املسـتمر بذاته من أجل تنشـيط العقل وبيان أصـوله اليت احتوت الرتاب والثقافة، فاألصـول ما هي إالّ 

 ركائز العقل الذي يسعى أركون إىل تفكيكه بوساطة منهجيات العلوم اإلنسانية النقدية.
ــيكيــاً أي تلفيقيــاً أو توفيقيــاً، وإمنــا ابحــث متعــدد   لــذا نرى أن أركون ليس مفكراً حيــادايً وال كالســــــــــــ

ــية واحدة، بل ميســـك ابألطروحات الفكرية الغربية بشـــكل واســـع، يســـمح له  املنهجيات مل يقف على أرضـ
وتعود هذت ابالنتقال بني موضـــــــوعاته بســـــــهولة. لذلك شـــــــّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلســـــــالمي. 

الظاهرة إىل قوة ومتانة األدوات املعرفية اليت يسـتعملها يف التحليل والنقد فتميزت كتاابته بقوة إطالعه على 
املنهجيات احلديثة، مع ســـــــعة مناقشـــــــة هلا، وطرحه لرعى جديدة مل يكن معمواًل  ا ســـــــابقاً، كاشـــــــفاً عن 

 الالمفكر فيه من القضااي املدفونة يف أعماق املاضي.
املشـــــــروع األركوين متنوع ومفتوح، مما أطلق تســـــــاعالت عّدة جعلتها خلخذ ثالثة أبعاد حبســـــــب نظرتنا  ف
 وهي:
 الب عد اإلجرائي)املنهج، اآلليات(. -1
 الب عد النظري )الرعية، املفاهيم(. -2
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 الب عد التطبيقي )املمارسة، التطبيق(. -3
الب عدين األول والثاين، أما الب عد التطبيقي )الثالث(، سـنؤجل و ن بدوران سـنعمل جاهدين ا ويف يف 

 البحث فيه.
 الُبعد األول)المنهج(: أركون والعلوم اإلنسانية:

خلثر أركون كثرياً ابلعلوم اإلنســــانية، فهو يقول: "مل يؤثر علي  أي مفكر بعينه، مبعىن أنه ال يوجد مفكر  
، أن بعضــــهم ســــيطر عليه ماركس، والبعض   واحد فقط يؤثر على مســــاري الفكري ويوجهين ويســــيطر علي 

اآلخر نيتشــــــــــــــــــه والبعض اآلخر فرويــــد)....( والبعض اآلخر هيجــــل أو كــــانط... ا  أمــــا أان فلم أخلثر 
ـصــــد حممد أركون من هذا النص بيان مدى خلثرت  (2)ابألشـــــخاص بقدر ما خلثرت ابلعلوم واملنهجيات" . ويق

حددت مسارت الفكري، وأن فهم أركون يستدعي استيعاب مكوانت ا طاب ابلعلوم اإلنسانية، فهي اليت 
األركوين ومقارنتها مع العلوم اإلنســانية اليت اســتقصــى منهجيته لقراءة الرتاب، من أجل توضــيح مباين تلك  

 القواعد واملنهجيات وتطبيقا ا.
واألعالم واملناهج، لكن وإذا كان أركون قد أشـار من خالل مرتمجه هاشـم صـايب إىل عشـرات املـصادر 

تبقى هنـالـك عالمـات مميزة يف التطبيق هلـذت املنـاهج. فـالـذي يقرأ أركون يطلع على عرويف دقيقـة ملختلف 
ــتمولوجيـا، املخيـال   مفـاتيح املعرفـة يف كـل املبـادئ واحلقول مثـل: الالمفكر، نظـام الفكر، القطيعـة، االبســــــــــــ

منا إحداب موازانت موجزة بني تلك املفاهيم واملنهجيات   االجتماعي، الرأمسال الرمزي... ا ، لذا يتطلب
 للعلوم اإلنسانية وبني استعمال أركون هلا.

 )مفهوم الخيال(: أركون بني كاسرت ياديس وجيليرب دوران: أواًل:
انثروبولوجيا، تعود نشــأة مفهوم ا يال يف الدراســات احلديثة لكاســرت ايديس اجتماعياً، وجيلبري دوران 

ــوف نرى  ــارتر يف التخيل وا يال، وإذا ذهنياً أبعد من ذلك، فسـ ــات سـ ــوفان دراسـ ــبق هذان الفيلسـ فقد سـ
كــانط الــذي جعــل للخيــال خلثرياً مهمــاً، فــا يــال عنــدت هو الــذي يعطي القوة ملقولــة الفهم وربطهــا ابلعــامل 

 ا ارجي.
ــتعار أركون مفهوم ا يال االجتماعي من كاســــرت ــانية  فقد اســ  ايديس الذي يعد ا يال جذراً لكل إنســ

 .(3)وهو منبع ال ينضب للتجديد، فاإلنسان يف نظر كاسرت ايديس ما هو إالّ كائن متخيل
ـفاملتخـيل ال ميـثل حـاـلة فردـية، ـبل هو أن املتخـيل عـندت اجتمـاعي يقول: "إن متخـيل األ مـة هـذا يبـتدئ  

 .(4)عية"من كل مكان أكثر صالبة من كل احلقائق الواق
ــرة؛ ألن  العامل احلديث ال يقل  ــر يف حتليل ايديس للمخيال على الثقافات احلديثة واملعاصــــــــــ صــــــــــ وال يقت

؛ ألن  املتخيــل لثقــافــة ميثــل رعيتهــا هلــذت الثقــافــة، فحني (5)ارتبــاطــاً ابملتخيــل عن أيــة ثقــافــة قــدميــة أو اترخييــة
ـصـــف ابملتخيل ضــــمن ثقافة قدمية أو ثقافة أ خرى فإنه   ميثل رعيتها للعامل، فاملتخيل هو وســــيط بني الثقافة  ن

 
 .253، ص 1998، 2أركون، حممد، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، دار الساقي، بريوت، ط/ -2
 .الشريف لكتاب كوسرت ايديس، خلسيس اجملتمع ختيلياً، دار املدي، دمشق، صي نظر: التقدي الذي وضعه املرتجم ماهر  -3
 . 208املصدر نفسه، ص  -4
 . 218املصدر نفسه، ص  -5
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ع، وحبســــــــــــــــب ايديس لكـــل جمتمع دالالت متخيلـــة حتمـــل طــابع ثقـــايف لثـــل رعيتهـــا للعـــامل والتفكري قوالوا 
 .(6)والتصرف والعيش فيه

ــيولوجي للمخيال وقد طبقه على الفكر اإلســـــــــالمي القدي  ــيوســـــــ ــتلهم الدرا الســـــــ أما أركون فقد أســـــــ
قول أركون: "ولكي أعطي فكرة ســريعة عنه ســوف أقول أن متخيل فرد ما أو فئة اجتماعية ما واملعاصــر، ي

ـصـــــورات املنقولة بواســــــطة الثقافة.وكانت هذت الثقافة معممة شــــــعبياً يف املاضــــــي  أو أ مة ما هو إالّ جممل الت
عالم أواًل )تليفون، بوســاطة املالحم والشــعر وا طاب الديين، وهي اليوم معممة شــعبياً بوســاطة وســائل اإل

راديو، صــــــــــحافة مكتوبة( مث بوســــــــــاطة املدرســــــــــة... ميكن القول أن لكل فرد ولكل جمتمع متخيله ا اص 
ـصـــورات املشــــرتكة لدى شــــعب ما أو فئة اجتماعية ما اات فئة  املرتبط ابللغة املشــــرتكة، فاملتخيل جمموعة الت

 .(7)أ خرى أو شعب آخر"
عي الذي يســـــــــــتقر فيه التارخيي والذي ميكن النظر إليه من خالل هذت فاملخيال مسات مكونة لالجتما

، وهو السبب الذي دفع أركون للتحدب عن كيفية التولد ا يال للمجتمعات البشرية، ال يكتفي (8)الزاوية
أركون ابملخيال االجتماعي فحســــــــــــب، بل يرى أن هناك املتخيل الديين أيضــــــــــــاً والذي ميثل جممل العقائد 

ة واملطلوب إدراكها وخلملها بل وعيشـــها وكألا حقيقة ال تقبل أي نقاش أو تدخل للعقل النقدي املفروضـــ 
املســتقل، وعلى خالف ذلك يصــح العقل مصــدراً للزندقة واال راف والضــالل، إذ مل يقبل الن يصــبح كلياً 

 .(9)ا ادم املطيع للمتخيل الديين
ــتمرار ورـائفهـا مـنذ الـبداايت إىل اآلن،  أمـا جيليرب دوران فيؤكـد دور املتخـيل وثراء ا ملخيـلة الرمزـية واســــــــــــ

فيقول يف كتابه: البىن االنثروبولوجية للمخيال "للفكر الغريب بشــــــــكل عام والفلســــــــفة الفرنســــــــية على وجه 
ـصـورة الذهنية واألمهية  ـصـورة الذهنية واألمهية لل ا ـصـوص تقليد اثبت هو التقليل من األمهية ألنطولوجية لل

لدور ا يال الذي هو مـصدر ا طأ والتزييف حبسـب القول الشـائع )....( أو خطيئة ضـد التفكري النفسـية  
 .(10)أو طفولة اإلدراك(

ــانية اإلنســــان بل وما يشــــكل   ـصـــت أهم ما جيســــد إنســ وكما يرى دوران أن الثقافة الغربية بعقالنيتها أق
ذي يعكس تفاعالت اإلنســــــــــــان يف حميطه، النظام العام هلذت العقالنية نفســــــــــــها إالّ ما هو متخيل، وهو ال

وهذت الصــورة اليت يرمسها دوران للفكر الغريب نراها مقاربة ملا عند أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي، 
ـصــــور الذي قّدمه املســـــلمون واملســـــتشـــــرقون معاً، عندما راحوا  فريى أن مفهوم املخيال أكثر غياابً، ليس الت

ــعر، لكن يعتقدون أن عمليات االنبها ــورة على األدب والشـــــــ ـصــــــ ــياء مق ر والزخرفة واجملاز ا الب هي أشـــــــ
 .(11)إصرار أركون أن التنافس بني العقل وا يال شيء موجود يف كل الثقافات البشرية

 
 . 225املصدر نفسه، ص  -6
 .40حممد أركون، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ص  -7
 .348، ص 1999ساقي، ي نظر: حممد أركون، الفكر األصول، ترمجة وتعليق: هاشم صايب، دار ال -8
، 2007حممد أركون، اإلسالم األخالق والسياسة، ترمجة: هاشم صايب، دار النهضة العربية، مركز اإلمناء القومي، بريوت،    -9
 .10ص 

، 1جيليرب دوران، االنثروبولوجيا رموزها، أساطريها، أنساقها، ترمجة: مصباح الصمد، بريوت، املؤسسة العربية، بريوت، ط/  -10
 .12، ص 1992
 .17، ص 1987سنة  47حممد أركون، اإلسالم وعلم السياسة، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد   -11
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إذا كان أركون ســــــــــعى من أجل تفكيك التاري  وأثر األســــــــــاطري العالق فيه وقد تكون خمتفية يف النص 
 الوصول إليها إالّ ببيان الذهنية املنتجة للخيال.التارخيي، فال ميكن 

فخطاب املتخيل واللغة املتخيلة الرمزية والقول ابالمتداد الزمين لوســـــــــــطورة، كل هذا يســـــــــــتدعي طرح 
موقع التاري ، فهو حجر األســـــــــــاا يف تبين أركون مفهوم ا يال هو ضـــــــــــرورة االنفتاح املنهجي على مجيع  

 .(12)يال والشعر والوحي وضرورة استمرارها يف العمل التارخييالصور الذهنية كاألسطورة وا 
 ثانيًا: سلطة القارئ وجماليات التلقي عند )ياوس( 

ــارئ ابلنص؛ألن   ــة تربط القـ ــالـــك عالقـ ــاري ، وإن  هنـ ــارئ دوراً يف فهم النص عرب التـ يعطي أركون للقـ
ــبحنا قادرين  القارئ ال  ا إىل النص إالّ وهو حممل بفهم معني، وهذا ما   يؤكدت أركون عندما يقول: "أصــــــ

بفضـــــــــل علماء األلســـــــــنيات والنقد األديب، على أن منيز بني املعىن احلريف املالصـــــــــق  طاب ما، وبني آاثر 
املعاين املتولدة عن قراءته لدى القراء، فقد يفهم القراء إحياءات وأشياء يف النص مل يكن قصدها املؤلف ومل 

 .(13)لق النص أيضاً"يفكر  ا، فالقراءة خت
ــتعمـله وال يتوا  الن ـيذكر   ويبين أركون مفهوم التلقي )القراءة( وهو مكمـل ملفهوم الـتارخيـية اـلذي يســــــــــــ

، ولكن على الرغم من اختالف فهم (14)خلثرت مبدرسـة كونسـتانس، والسـّيما ايوا يف كتابه )مجالية التلقي(
ملفاهيم التلقي، فقد نشــأت مدرســة النقد األملانية يف   مدرســة كونســتانس األملانية للتلقي عن توريف أركون 

نقـد كيفيـة تلقي النص األديب من قبـل القراء الـذين ينتمون إىل خمتلف فئـات اجملتمع أو طبقـاتـه، أمـا أركون 
ـصـــوص الدينية اليت تقرأ يف كل األوســــاط االجتماعية  فريى أن "من املمكن هلذت املنهجية أن تطبق على الن

ــاط وكيف نفهمهــا، ومــا الفرق بني فهم هــذت الفئــة أو الثقــافيــة، وع نــدئــذ  نعرف كيف نتلقى هــذت األوســـــــــــــ
 .(15)تلك"

تعود هذت املدرســة لوصــول التأويلية األملانية والســّيما هوســرل وغادامري، فهوســرل يرى قراء النص فعاًل 
ـصـــدايً يدفع القارئ للبحث عن املعىن الذي ال يتحقق إالّ بتكوين عالقة وشــــيجة   ـصـــل ق مع النص حىت حي

ــيء للنص وانطالقاً منه )....( فهي  ــتعداداً للتعبري عن شــــ ــي اســــ الفهم، أما الفهم عند غادامري "فهو يقضــــ
تســتلزم ابألحرى املطابقة ومقاصــد النص، والكشــف عن آراء القارئ )..( ينبغي أن ينتبه القارئ إىل حتيزت 

 .(16)حىت يتمكن النص من الظهور"
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 27:  العدد

 تاريخ ونظام الفكر: أركون وفوكوثالثًا: إشكالية ال 
كــــان فوكو قــــد أحــــدب ثورة منهجيــــة يف كتــــابــــة التــــاري  املعريف وبني االختالف بني اتري  األفكــــار  
صــب  )التقليدي( و)التاري  احلضــري أو اجلديد(، يرى فوكو أن التاري  التقليدي يســعى إىل أن جيعل من ن

ث تلك اآلاثر على التكلم، تلك اآلاثر اليت غالباً ما تكون  املاضــــي وأثرايته )ذاكراته( وحيوهلا إىل واثئق وحب
صــب أثرية ويعريف كمية من العناصــر  خرســاء يف حد ذا ا، أما اليوم فإن  التاري  هو ما حيّول الواثئق إىل ن

ــرهـا يف جمموعـات صــــــــــــ ، وعلى غرار فوكو ينتقـد (17)اليت ينبغي عزهلـا واجلمع بينهـا وإبرازهـا والربط بينهـا وح
ن التصــور الســائد للتاري  فينظر إىل التواري  الرمسية للمدارا واجلامعات وهي اليت تبين التصــور ا طي أركو 

املســـتقيم حلركة التاري  يعين أن التاري  ينطلق من أصـــل معني أو نقطة بداية يف أذهاننا وعقولنا عن مســـرية 
ـصــور هو الســـائد، فإننا ال نســـتطيع أ ـصــل يف التاري )....( وإذ كان هذا الت ن نســـتوعب القطعيات اليت حت

التــــاري  أو القطعيــــات اليت تقوم  ــــا من حني حلني عنــــدمــــا حيتفظ الحــــداب معينــــة وحيــــدب مــــا  جمرى 
. وعلى خالف هذت الرعية للتاري ، فإن اتري  األفكار ال يهتم ســــــــــــوى ابلبداايت أو النهاايت، (18)عداها

 .(19)  وإبعادة إنشاء التطورات ا طية املتعاقبة للتاري
ــتيمية(، والذي يعين به:  ــع مفهوم النظام املعريف )االبسـ ــغل يف وضـ ــاً للمنهج احلفري، فقد انشـ ــيسـ وخلسـ
جممل املسّلمات الضمنية اليت تتحكم بكل اإلنتاج الفكري يف مدة معينة من دون أن يظهر على السطح، 

ــتعمل أركون هذا (20)أو تلك الرعية للعامل يف مدة زمنية حمددة ـصـــــــــطلح لتحقيب الفكر العريب . وقد اســــــــ امل
اإلسـالمي ابسـتيمولوجياً أي عميقاً، كما أنه )أركون( يف احلوار الذي أجرات معه هاشـم صـايب أخذ يتحدب 
عن الفضـاء العقلي الفروسـطي الذي يشـمل عامل املسـيحية واإلسـالم معاً طوال القرون الوسـطى اليت انتهت 

ـصـــــــد أركون بذ لك ابملعطيات التارخيية لوشــــــــياء املتعلقة أحدااثً علمية وأحدااثً يف الغرب ومل تنته  عندان. يق
ــتغل داخلها  ــاءات جديدة ســـــــــــوف يشـــــــــ فكرية جرت يف حلظة معينة من حلظات التاري ، مث خلقت فضـــــــــ

صــــــــــــــول العقـل وجيول ــر مفهوم النظـام املعريف (21)وي ــفـاً منهجيـته، نرات يفســــــــــــ . عـندمـا يتحـدب أركون واصــــــــــــ
)األبسـتيمي(، يقول: "فعندما أقرأ كتاابً يف علم الفقه والكالم، فإين أتسـاءل فوراً عن العالقات الكائنة بني 

ـصــرت، أان أطرح هذا ال ــائدة يف ع ـصــورات واملفاهيم اللغوية السـ ــؤال: ماذا الفكر الالهوا للمؤلف وبني الت سـ
ـصــورات هذا املؤلف يف ما خيص  تعين اللغة ابلنســـبة له؟ مث انتقل بعدئذ  إىل مرحلة اثنية لكي أرى ما هي ت
صــــــــــــورت للمجاز مثاًل؟ و ن نعلم أنه أحد أدوات  علم البالغة، ماذا تعين البالغة ابلنســــــــــــبة له؟ ماذا كان ت

ـصـــورت للمجال املســــتخدم يف ا ـصـــفته جمازاً البالغة الشــــهرية، ماذا كان ت للغة الالهوتية؟ هل كان ينظر إليه ب
ـصـــــــيغة حقيقة؟ هذا تســــــــاعل حاســــــــم يف ما خيص تقييمنا له وحتديدان لنوعية نظام الفكر الذي ينتمي  أم ب
ـصـــورت لعلم التاري :  إليه، هل هو نظام فكر حديث أم نظام فكر قروســــطي... كما وأتســــاءل عن ماهية ت
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ـصـــر كان فقيهاً ولغوايً ومؤرخاً وحمداثً كيف كان يكتب التاري  مثال؟ فمن   املعروف أن املؤلف يف ذلك الع
ـصــار فإين أنظر إىل  ــي؟ ابخت ــي أو الطريقة املتبعة ملعرفة املاضـ ـصــور معرفة املاضـ ــراً... ا  كيف كان يت ومفسـ

ــائـعة يف زمـنه، وليس إىل علم واحـد فقط )كعلم الفـقه مثاًل ممـا األ مر جممـل العلوم واملـعارف اليت كـاـنت شــــــــــــ
يتعلق هنا ابلفقيه(، وال أان أنظر إىل مجيع العلوم مث أ عيد تركيب نظام الفكر الذي ســـاد يف زمنه وابلشـــكل 

ــعه عمله الالهوا أبســـــتمولوجيا" ، وهذا ما يطلق عليه فوكو التشـــــكلية ا طابية  (22)الذي ميكنين من موضـــ
 .(23)اليت تسمح بظهور علم معني يف مدة ثقافية معينة

ــانية انطالقاً  كما أن ف ــياء لتحقيب الثقافة الغربية درا العلوم اإلنســـــ وكو جلأ يف كتابة الكلمات واألشـــــ
من الشـــبكة املفهومية للمعارف اليت تشـــرط يف إمكانية تشـــكلها، والكائنات الطبيعية والتبادالت للكشـــف 

ــاطـة اللغـة ، أن  فوكو عنـدمـا درا اتري  الفك(24)عن املنظومـات اليت أفرز ـا علومـاً مرتابطـة ر الغريب بوســـــــــــــ
ـصـر انطالقاً من القرن الســادا عشــر الذي كّون )أبســتيمية( التشــابه  والعالمة وفق أبســتيمية معينة لكل ع
وهي املقولــة املركزيــة يف نظــام املعرفــة الغربيــة، فــإن  الفكر يقوم على مبــدأ التطــابق والتشــــــــــــــــابــه مع العالقــة 

صــبح احلقيقة انكشــافاً لطبيعة األشــياء من حيث   والكلمات هي األشــياء، واألشــياء هي الكلمات حبيث ت
لاثلها، أما القرن الســابع عشــر والقرن الثامن عشــر )أبســتيمية التمثل( فلم تعد املعرفة تتحرك داخل فضــاء  
التشابه وساد بداًل عنه مبدأ )النظام( وبدأت تنفصل اللغة عن األشياء ورهر اإلنسان بكل منتوجاته مادة 

 .(25)تقل الفكر يف القرن التاسع عشر ليحدب قطيعة كاملة يف نظام املعرفة الغربيةللمعرفة وان
وخلســـيســـاً على فوكو يطرح أركون تســـاعاًل مع عدم إشـــارته إليه  فوكوق ما هي العالقات اليت يتعاطاها  

كل الثقافات   العقل مع العالقة الداللية؟ و ذا السـؤال يذهب أركون بعيداً، إذ إن  هذا السـؤال ينطبق على
وعلى كل املســتوايت الثقافية، ومل يقتصــر على ثقافة واحدة، لكن أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي 
الكالســيكي واملعاصــر يرات ينتمي إىل أبتســيمية فضــاء القرون الوســطى من خالل العالقة أو العالقات اليت 

ــتعملة يف كل عملية    يتعاطاها العقل مع العالمة واليت مبوجبها يكون إبمكاننا أن  دد نوعية العقالنية املســـــ
ــبح  صــــــــــــ معرفيـة، وإذا كـانـت العالمـة اللغويـة منخرطـة يف خطـاب ديين يقـدم نفســـــــــــــــه على أنـه كالم  ، فت

 .(26)عقالنية مشروطة من قبل إكراهات ا يال واملتخيل اليت ختتزنه و يمن عليه
كل األدبيات التارخيية اليت توجهها الرعاي اإلســـــــــــــالمية، لذا رل  نظام الفكر )األبســـــــــــــتيمي( يرتاوح مع  

وتســــــيطر عليها ومل يطرأ أي تغري على هذا األبســــــتيمي من مرحلة الســــــرد واإلخبار على طريقة الطربي إىل 
 مرحلة العقلية نفسها ومبادئ اإلدراك والتأويل نفسها.

ــر، فقد  ــيكي واملعاصـ ــراقي،  مل يكتف  أركون بنقدت الفكر اإلســـالمي الكالسـ ــتشـ ــاً املنهج اإلسـ طال أيضـ
وهو ما دفع الركون أن يبتعد عن دائرة اتري  الفكر ا طي الذي سـار عليه املنهج اإلشـراقي؛ ألن  التقسـيم 

 
 .239أركون، الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد، ص  حممد -22
 .164: ميشيل فوكو، حفرايت املعرفة، ص ي نظر -23
 . 126- 125، ص 2004، 2ظر: السيد ولد أابت، التاري  واحلقيقة عند ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بريوت، ط/ني   -24
 .132، 129، 127، 126: املصدر نفسه، ص ي نظر -25
، ص  1992، بريوت، سنة  2حممد أركون، من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي، ترمجة: هاشم صايب، دار الساقي، ط/  -26

82. 
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املعريف على خالف ذلك،  خذ بعني االعتبار اجملال الزمين لتشــــــــــكيل النظام املعريف فقط، بل اعتمد على  
 وم اليت تتعايش يف زمن معريف واحد.النظام املعريف املتمثل يف كل العل

 رابعًا: املنهجية التقدمية الرتاجعية أو الرتاجع الزمني: باشالر وأركون:
ــتلهمها من الدرا الباشــــــــالري، ومل يذكرها  ر  ا أركون اســــــ ــّ ميكن القول إن  املنهجية التقدمية اليت بشــــــ

يف أي مقارنة توضـيحية بني ابشـالر صـراحًة وال ضـمناً، كما غاب ذلك عن مرتمجه وشـارحه هاشـم صـايب و 
وأركون ميكن مالحظـة ذـلك بوضــــــــــــــوح على الرغم من اختالف تطبيقـا مـا، وإذا كـان ابشــــــــــــــالر ـقد أوجـد 
منطلقات اديدية أســـاســـية لتاري  العلم وحقق التجاوز وقد أحدب حتواًل فكرايً يف بنية التفاعل الفلســـفي 

ــات العلمية، فإنه )أركون( أراد إحد اب خلخلة يف التاري  الفكري العريب اإلســــــــــالمي؛ وذلك  مع املمارســــــــ
ــة منهجيات متعددة، وقد ابعد أركون أصـــــــــــل املنهجية التقدمية الرتاجعية؛ أللا مل تشـــــــــــكل احملور  مبمارســـــــــ
ــالر مثل القطيعة املعرفية، والعقبة املعرفية، فإن  مفهوم الرتاجع الزمين هو من أوائل  ــي يف عمل ابشــ ــاســ األســ

ســـتمولوجية اليت أدخلها جاســـتون ابشـــالر إىل ميدان فلســـفة العلوم، وهذا مفهوم جيعل فلســـفة املفاهيم االب
ــفها معرفة نظرية أو اترخياً نظرايً أمراً ممكناً  ــالر أراد تكوين مفاهيم جديدة (27)العلوم بوصـــــــ . وإذا كان ابشـــــــ

ــتوايت عالية من التفكري، فإن  أركون أرا ــكيل رعية ترتقي مســــــ د قراءة التاري  اإلســــــــالمي لتاري  العلم وتشــــــ
ـصــــــــد  ا )العودة إىل املاضـــــــــي ليس من أجل  ـصــــــــورة خمتلفة بواســـــــــطة املنهجية التقدمية الرتاجعية واليت يق ب
ـصــوص األســـاســـية الســـابقة كما يفعل  إســـقاط حاجيات اجملتمعات اإلســـالمية املعاصـــرة ومشـــاكلها على الن

آلليات التارخيية العميقة والعوامل التارخيية اليت علماء الدين اإلصـــــــــالحيون وإمنا من أجل أن يتوصـــــــــل إىل ا
 أنتجت هذت النصوص وحددت هلا ورائف معينة وهذت هي املنهجية الرتاجعية.

صــــــــــــــوص القـدميـة ال تزال حيـة   أمـا املنهجيـة التقـدميـة: واليت يريـد منهـا أركون ذات أمهيـة، حيـث أن الن
ـصــفتها نظاماً أيديول ـصــوغ املســـتقبل أو وانشـــطة يف جمتمعاتنا حىت اليوم ب وجياً خاصـــاً من االعتقاد واملعرفة ي

يسـهم يف تشـكيله، هلذا السـبب ينبغي علينا أن ندرا عملية التحول الطارئة على مضـامني هذت النـصوص 
ــامني وورائف جديدة( ــابقة مث توليد مضـ ــالر  (28)وورائفها السـ ــري على خطى ابشـ ، يبدو أن  أركون هنا يسـ

العلم، فنظر ابشـــــــــالر إىل اتري  العلم على أنه ينبغي دراســـــــــته من لايته وليس من   عندما أراد قراءة اترخيية
 .(29)من احلالة الراهنة للعلم مث تبدو مراجعاته لكل اتري  العلم انطالقاً من احلاضر أيبدايته، 

ـصـــــــــعوبة ااوزها من دون اخرتاق   هلذت فإن  أركون يضــــــــــع الرتاب العريب اإلســــــــــالمي أمام عقبات من ال
ـصــــــفها أركون ما قبل العلمية، وقد حدد ابشـــــــالر   الذهنيات أو العقليات اليت تتلقى هذا الرتاب بشـــــــكل ي
ـصــر النهضـــة ومعظم تراب  املرحلة ما قبل العلمية للفكر الغريب اللا تشـــمل األزمنة الكالســـيكية القدمية وع

 .(30)القرنني السادا عشر والسابع عشر وحىت أواسط القرن الثامن عشر
 

، ص 1981املعرفة العلمية )االبستمولوجية(، ترمجة: حسن قبيسي، جامعة الكويت للمطبوعات،    روبري بالنشي، نظرية  -27
24. 

 .18، ص 1998، 9، سنة/29القدسي والثقايف والتغري، يف جملة الفكر العريب املعاصر، العدد/ حممد أركون -28
أة العلم، جملة عامل الفكر، الكويت، اجمللد السابع عشر، العدد الثالث، احلميد، التفسري االبستمولوجي، نش  حسني عبد  -29
 .138، ص 1986
 .84، ص 2005إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة، منشورات االختالف، بريوت،  عمر مهيبل، -30
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أما أركون فإنه يرى الثقافة العربية اإلســـالمية حماطة بفضـــاء القرون الوســـطى ومل تســـتطع ااوز أية عقبة 
 من العقبات املعرفية األساسية من دون أن تتمكن من إحداب قطيعة معرفية.
 خامسًا: القراءة األلسنية والسيميائية النقدية)غريماس، أركون(:

ة واأللســــــنية يف قراءة الرتاب العريب اإلســــــالمي، مفاهيم مدرســــــة ابريس يتبىن أركون املنهجية الســــــيميائي
الســــيميائية والســــّيما غرمياا وألســــنيات دي ســــوســــري. يتســــاءل أركون من خالل هذا املنهجية كيف تقوم 
العالمات املسـتعملة يف النـصوص ابلداللة وتوليد املعىن؟ ما اآلليات األلسـنية أو اللغوية املسـتعملة من أجل 

 .(31)معىن آخر غريت؟ ملن ينبثق هذا املعىن وضمن أية شروط؟  أيتاج هذا املعىن احملدد، وليس إن
وخيربان أركون أن هذت األسئلة ال  دف إىل نزع صفة الوحي عن النصوص وال إزالة شحنتها التقديسية 

ألشياء والسمات، وبورائف وال إزالة آاثر معانيها الروحية ابلنسبة للمؤمنني وعلى العكس فإلا  تم  ذت ا
ــاملة  تم  ــمن مقارنة شـــ ــفتها أســـــاليب توليد الداللة وال تزال تنظر إىل حتديد مكانتها املعرفية ضـــ ـصــ املعىن ب

 .(32)بكل ما يعين ويدل)أو بكل ما ينتج املعىن والداللة(
ــاا الوري ــة ابريس عندما تنظر إىل النص على أسـ ــيميائية ملدرسـ ـصــية، وهذا يتطابق مع الرعية السـ فة الن

ــر الــدالــة داخــل   أيارتبــاط مبرجع خــارجي    أيوليس للنص   أن املعىن يتكون جراء عالقــات بني العنــاصــــــــــــ
 النص.

ينظر أركون للتحليل الســــــــيميائي على أنه يوجب على الدارا ممارســــــــة لرين التقشــــــــف والتقاء العقلي 
قراءة نصــوص حمددة كانت قد وّلدت والفكري وميثل ذلك فضــيلة مثينة جداً والســّيما أن األمر يتعلق هنا ب
 .(33)وشّكلت طيلة أجيال عديدة احلساسية واملخيال اجلماعيني والفرديني

صــــــــــــــوص اـلدينيـة، ـبل حتفظ هيبتهـا  ــيميـائيـة اليت ال  ـدف إىل املســـــــــــــــاا ابلن ومن خالل القراءة الســــــــــــ
وال إطالق ألي حكم   وقدسـيتها، فإن  هناك مسـافة منهجية اات النصـوص أو بيننا وبني النصـوص املقدسـة

ــتمولوجيـة أو التـارخييـة ــيميـائيـة  (34)من األحكـام االبســــــــــــ . على الرغم من دعوة أركون إىل تبين املنـاهج الســــــــــــ
ـصــــوص الدينية، كذلك  واأللســـــنية يف قراءة الرتاب، فهو يشـــــكو من عدم تطبيق التحليل األلســـــين على الن

جعل يلوح الن قراءته بواســـــــطة الســـــــيميائيات  عدم بلورة علم للســـــــيميائيات خاص ابللغة الدينية مع ذلك 
ـصــــــــوص وقراء ا على وفق حلظا ا الزمنية،  ــنيات تدعو إىل حترير الن كما يقول أركون: )كل ما   أيواأللســـــــ

 
 .33اإلسالمي، قراءة علمية، ص  حممد أركون، الفكر -31
 .33نفسه، ص  املصدر -32
 .33در نفسه، ص ملصا -33
 .32ص  ، صدر نفسهامل -34
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أســعى إليه هو حماولة فريف قراءة اترخيية للنص القرآين قراءة لتنع منذ اآلن فصــاعداً عن أية عملية إســقاط  
 .(36( )35) و ذاك. وهذا هديف األساسي، أ ريد القيام بقـراءة تزامينة(أيديولوجية على هذا النص أ

يبدو أن أركون ال يتوا  عن قراءة النص الديين قراءة سيميائية بواسطة منهجية غرمياا السردية، ولكن 
واحلكــاايت غرميـاا يرفض تطبيق منهجيتــه على النص الـديين، فريى أن هنــالـك اختالفـاً بني النص الـديين  

. فإصـــــــرار أركون قراءة النص القرآين على وفق ا طاطة الغرمياســـــــية اعله يضـــــــع النص القرآين (37)الشـــــــعبية
اكتشــاف جديد للنص القرآين، فالتحليل األركوين الســيميائي يتعدى التصــور التارخيي   أيمبقارنة جمردة من 

صــــــــــــل إىل مفاهيم دقيقة ذات اريدات بســــــــــــيطة ال ترتك ج  وهر الواقع التارخيي لكن تعمل على للنص، وي
ـصـــورة تزامنية، فقيمة التحليل اللســــاين  الســــيميائي عند أركون ما هو إالّ إبراز دقة املعرفة  -تركيبه لســــانياً وب

 التيولوجية اليت يريدها أن تشكل نقطة انطالق سليمة ومفتاح قراءته للوحي وفقاً هلذا املخطط:
 
 أركون    غرمياا
     الذات

 سورة التوبة   املوضوع
 ()النحم حممد   املرسل

 املسلمون    املرسل إليه
 البشر  املعوق أو املعاريف

 املساعد
فالنص عند أركون من الناحية الســــيميائية)....( يربز من خالله عدة أدوار داخل النص القرآين)....(  

ــل إليه   -فإن  )الفاعل ــل ومرســــ ــلية    أيالذات( املطلق املثال الكبري يف أنه معاً مرســــ ــل األعمال التوصــــ يرســــ
وكل هذت األعمال تعود إليه يف النهاية. )كاألوامر( والسـردية واملرجعية واملعرفية التشـريعية... ا  إىل البشـر  

الذي ميتلك   -حممد  أي-) ( يقع يف عالقة حتالفية مباشرة مع املرسل إليه األول    أيفهذا الفاعل املطلق  
أيضـاً موقعاً مزدوجاً، فهو من جهة ميثل الرسـول الواسـطة اليت مير من خالهلا كالم الفاعل املطلق، وهو من 

ــر كالم  . إنه معبأ ابلقوة الكالمية والنطقية للعبارات املنقولة جهة اثنية)فاعل الذات ــل يبّلغ البشـــــ ( مرســـــ
)لحايت(، كما أنه مســــــؤول حبكم وريفته هذت عن حتيني الرســــــالة واســــــدها يف التاري  عن طريق ااراط 

املرســـل إليه   شـــخص اثلث هو املرســـل إليه اجلماعي)....( ولكن من الناحية التارخيية احملســـوســـة، فإن  هذا
 

التزامنية: لقد طور سوسري دراسة آنية تزامنية)سينكرونية( وهي الكيفية اليت تعمل  ا اللغة يف حلظة زمانية معينة، فال يتم   -35
قبل أن تنتهي ويتم النظر إىل جمموع عالما ا وإشارا ا جمتمعة يف حلظة زمنية معينة وهذت الدراسة ختتلف عما كان   إدراك داللة اجلملة

آنية  سائداً يف زمانه، إذ سادت الدراسة التارخيية )الدايكورونية(، فسوسري يرى أن  راهرة لغوية معينة ميكن دراستها، أما دراسة تزامنية  
من نظام يتزامن مع نفسه، أو دراستها على ألا جزء من سلسلة اترخيية نتجت أو عكست غريها من الظواهر اليت على ألا جزء واحد  

ترتبط  ا، وهذا ما ال يفضله وال ينكرت سوسري، بل دراسة أي كلمة دراسة تزامنية على ألا ترتبط بغريها من الكلمات اليت يتزامن 
سة، ففي الدراسة التزامنية اآلنية يقوم املرء بدراسة احلالة اللغوية بكاملها يف حلظة زمانية حمددة )سعد  استعماهلا مع استعمال املفردة املدرو 

 (.35، ص2002، 3البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، ط
 .32أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص  حممد -36
 .57، ص 1987، 45-44ا طاابت البشرية، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد  اشم صايب، طوبولوجياه -37
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اجلماعي هو مبدئياً ســـكان مكة مث ســـكان املدينة )يثرب( مث ســـكان احلجاز كله مث دار اإلســـالم الكملها  
ـصــار نفســـها   واليت ينبغي أن لتد وتتســـع تدرجيياً حىت تشـــمل األريف املســـكونة كلها وطبقاً)....( آلية األن

 .(38)كني أو املنافقني وأخرياً اليهود والنصارىاملدعوين ابملؤمنني، كما يشمل املعارضني املدعوين ابملشر 
ـصـــــــــيص القانوين ) ـصـــــــــي وخمطط التن ـصـــــــــ تركيبة اآلايت النحوية  أيإذ ما مزجنا بني البنيان التمثيلي الق

 القانونية( مث خمطط السرد املتبع، فإننا  صل على الرتكيبة السيميائية اآلتية:
 الفاعل ا الذات املطلق ا املرسل األول        األان    الشيء أو املوضوع = التوبة املرسل إليه األول 

 الواسطة            األان ا النحن                                                                             
 

 املرسل الثاين                                                                                                        
 أو الفاعل                                                                                                                          

 الثاين الثاين                                                                                                                         
 )حممد(                                                                                                                            

 األنصار                املرسل إليه اجلماعي )الفاعل ا الذات اجلماعي(                   املعارضون    
 البشر                                                                 

 
 اللوغوس أو نقد املركزية اإلسالمية:(39)سادسًا:تفكيك 

ــوص من أفكار دريدا يف نقدت ملركزية العقل العريب  ـصــــ لقد تســـــــاءل أركون عن مدى اقرتابه يف حتليل الن
)اللعب( لغياب اإلســالمي، مع العلم أن نظرية دريدا يف قراءة النصــوص تفرتيف وجود فلســفة مســبقة مثاًل 

 .(40)ما هي كيفية تطبيق هذا املنهج على النصوص الدينية من قبل أركون  ذن املدلول املتسامي، إ
إن  دريدا يقصد ابملدلول املتسامي كل نظام ميتافيزيقي يعتمد على أساا أو مبدأ أول أو قاعدة ميكن 

ان أو كلمة مطلقة أو حضــــــــور أو جوهر أو أن يبىن عليها ترتيبياً كاماًل للمعاين وتســــــــتســــــــلم العتقاد أو إمي
حقيقة تعمل كأســاا للتفكري، لكن أركون ال يفرتيف رفض فلســفة املعىن املتســامي وال تكون طريقة قراءته 
صــــــــــــــوص ذا ـا عنـد دريـدا، فـأركون يؤكـد أن معىن املـدلول املتســـــــــــــــامي يف طريقـة لثيـل اللغـة وقواعـدهـا  للن

 
 .95-94ن، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص حممد أركو  -38
التفكيك: من أهم املصطلحات يف الفكر احلديث واملعاصر ويعود يف أصله إىل الفيلسوف األملاين هايدغر والذي يعين به   -39

استعارت الفيلسوف جاك دريدا وبلورت من جديد واستطاع إدخاله إىل الفكر الفرنسي، إن دريدا يقومم بتفكيك  اهلدم أو التدمري لقد  
امليتافيزيقا يف الغرب والتفكيك كفلسفة إسرتاتيجية أو دهاء يف فحص النصوص واملوضوعات اليت يسعى من خالهلا إىل كسر منطق 

دال/مدلول  داخل/خارج،  امليتافيزيقي  وا طاابت  الثنائيات  الكالسيكي  اإلسالمي  الفكر  ما خيص  يف  أركون  فعله  ما  هذا  ا    ...،
 اإلسالمية املعاصرة وال يقصد هنا ابلصالحية العلمية للعقائد وإمنا يقصد ابحلفر على أساسا ا على الطريقة املنهجية اجلينولوجية ومن 

 نهجية نستطيع كشف الورائف النفسية هلذت العقائد اإلميانية.خالل املنظور الذي يبلورت نيتشه لنقد القيمة يف طريقة هذت امل
ي نظر: رون هالبري، العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب، ترمجة: مجال شحيد، دار األهال للطباعة والنشر،   -40  .230ص   ،2000دمشق، 
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 27:  العدد

ون للمدلول املتســـامي يتمثل يف ا طاب الالهوا وامليتافيزيقي وحىت وخواصـــها الداللية والبالغية، فنقد أرك 
 .(41)التشريعي )أصول الفقه( لكن ذلك ينطبق على اإلسالم وعلى كل تقاليد الفكر الديين والفلسفي

فـأركون التمس من دريـدا رعيتـه النقـديـة ألن  األخري قـد نقـد مركزيـة اللوغوا وبنّي مـدى لركز اللوغوا 
ـصـــــــــــوت. وهذا واضــــــــــــح عند أركون بنقد اللوغوا املركزي واحلقيقة الدينية يف الفكر  العقل(  الغريب حول ال

اإلســــــــــــــالمي وهـذا الرأي أكـدت هـاليرب عنـدمـا قـال قـدم لنـا دريـدا تطبيقـاً على مفهوم املركزيـة يف عـامل الفكر 
 .(42)الغريب، وقدم لنا أركون تطبيقاً هلذا املفهوم يف الفكر اإلسالمي

الواضــــــــــــح إن لكل ثقافة نظامها املعريف الذي جعلها ختتلف وتتمايز عن الثقافات األ خرى،   ولكن من
ــيـاء مركزة  فحســـــــــــــــب دريـدا إن  الثقـافـة الغربيـة املنطقيـة املركزيـة أو العقالنيـة ابملعىن احملـدد للكلمـة أو األشــــــــــــ

ألا تدخل العقل أو خطاب العقل بـصفة اللوغوا)....( فال  أي (Logos) (43)ومتمحورة حول اللوغوا
ثقافة غري الغربية، فمعىن ذلك أن الثقافات البشرية هلا سياجا ا    أيميكننا التحدب عن املنطقية املركزية يف  

ابلتأكيد ولكن هذت الســـــــــــــياجات ال تتخذ هيئة املنطقية املركزية ا اصـــــــــــــة ابلثقافة الغربية وميكن القول إن 
ـصــــــــــل (44)ثقافة العربية اإلســـــــــــالمية هلا اهليبة املنطقية واملركزية املرتبطة  اال ، فلكل ثقافة عملية تقاطعات حت

. وعلى هذا األســـاا فإن  نقد أركون التفكيكي للعقل اإلســـالمي يعمل  (45)داخل الســـياج العقالين املركزي
ري الدريدي، فأركون يســــــــعى إىل أن على زحزحة هذا الســــــــياج املركزي وصــــــــرفه عن معىن التحطيم أو التدم

ـصـــــــول على املشــــــــروعية أو من أجل  يفكك كل هذا البناء الشــــــــام  واملقدا الذي حيتمي به من أجل احل
اليت تشـكلت يف العـصور الوسـطى يف كافة  احملافظة عليها وال يكتفي بذلك، بل تفكيك األنظمة الالهوتية  

ســـــــــــــالمية( فهذت األنظمة بتحديدا ا الثنائية مؤمن/كافر/ )اليهودية، املســـــــــــــيحية، اإلكافة  اجملاالت الدينية  
حرام/حالل طــاهر/جنس حبــاجــة إىل تفكيــك وإعــادة )....( أللــا تنتمي إىل فرتة اترخييــة حمــددة هي فرتة  

 
ا امس)اللوغوا املركزي واحلقيقة اإلسالمية(، ترمجة وتعليق: هاشم صايب، دار أركون، معارك من أجل األنسنة، الفصل    -41

 .208، ص2001، 1، ط/الساقي، بريوت
 .55العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب، ص  هالبري، -42
به هو القانون الكلي،   اللوغوا: وهو الكلمة اإلهلية، لكن معانيها اختلفت فاللوغوا عند هريقليطس وهو أول من قال  -43

القوانني اإلنسانية تتغذى من قانون إهلي واحد، اآلن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل،   يقول هريقليطس كل
ويرشد    و ذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوا هو املبدأ الفعال يف العامل، وهو الذي يشيع فيه احلياة وهو الذي ينظم

 . العنصر السلحم يف العامل وهو املادة
مث جاء فيلون اليهودي فقال عن اللوغوا إنه أول القوى الصادرة عن   وإنه حمل )الصورة( والنموذج األول لكل األشياء، وهو  

، وهو يتدخل يف تكوين العامل لكنه )إنه رابط الكون، احلافظ كل أجزائه وبدونه تنحل  القوة الباطنة اليت حتيي األشياء وتربطها فيما بينها
 ليس خالق، وهو الوسيط بني   والناا وميكنهم من االرتفاع إىل رعية  ، ولكن دورت هو دائماً دور الوسيط، النه إهلي ومييزت من   

 أداة التعريف اليت تضاف إىل   لكنها ال تضاف إىل اللوغوا. 
يوحنا تستهل ابحلديث عن )الكلمة( ويف البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند  ، و    كما إن  اإلجنيل الرابع املنسوب إىل

هو الكلمة بكل شيء كان وبعد مل يكن شيئاً مما كان، وهذا اللوغوا أو الكلمة هو الذي كان قبل خلق الكون، كان عند   وهو  
الناا، فكشف هلم حقيقة النجاة )ا الص( وبث فيهم احلياة ا الدة   وهذا اللوغوا أو الكلمة اسد أي إحتد جسداً وحل بني  

 ممكناً إايهم من أن يصريوا أنبياء  .
( األيوانت  أد   هو  اللوغوا  إن  فقرروا  الغنوصيون  التاري  كان eonsوجاء  ذلك  ومنذ  العامل)....(  تكوين  يتوىل  الذي  وإنه   )

خصوصاً عند الصوفية وياصة عند أي عريب بني الصوفية املسلمني مل يعد له مكان عند    اللوغوا، معىًن دينياً أكثر من فلسفياً جندت
الفالسفة احملدثني اللهم  على سبيل التعبري الديين عند بعض االااهات، كما جند ذلك عند فتشه)...( لكنه يرى يف اللوغوا إنه هو 

 .372-371قم، دار ذوي القريب، ص هـ، 1427، 2األان. )عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، جـ/
 . 110- 109، ص 1988، 52ر هاشم صايب مع جاك دريدا، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد ي نظر: حوا -44
 . 110ر نفسه، ص املصد -45
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ـصــــــور الوســـــــطى مع ذلك فهي حتاول أن ختلع على ذا ا صـــــــفة الالاترخيية   صـــــــفة اجلواهرانية األزلية  أيالع
 .(46)كان الصاحلة لكل زمان وم

ولكن اقتـصار أركون يف دراسـاته على التوجه إىل تفكيك الفكر اإلسـالمي بشـكل خاص دون اإلحلاح  
على األنظمة الدينية األ خرى، واقرتابه من مناخ الفكر اإلســــــــــــالمي جعله يوضــــــــــــح بعمله التفكيكي كيفية 

ضـــــــــــع داخل آلية من التكرار ا روج من الســـــــــــياج املركزي الديين، وما هي األولوية اليت جعلت الفكر يتمو 
دون تعريف خطـاابت هـذا الفكر إىل تفكيـك، ويرغـب أركون الـدخول يف هـذت املغـامرة، كمؤرخ يقول أنـه 
يســـتطيع املســـاعدة على ا روج من الســـياج املتشـــكل اترخيياً بوســـاطة احلل املنهجي واإلبســـتمولوجي الذي 

استه وإضاءته إىل أقصى حد ممكن، فاهلدف حياول تطبيقه على الفكر اإلسالمي الكالسيكي من أجل در 
الذي ينبغي حتقيقه يف لاية املطاف هو وضـــــع حد الجرتار أو تكرار الكتابة الرتاثية اليت يســـــعى أركون إىل 
تفكيكها ذات آلية تكرارية وزمن ديين، ويف الزمن الديين يتحول احلاضــــــر إىل ماضــــــي، وإن  هذت الثقافة ال 

عر اإلنســــان بذلك، بل تزل تتحرك يف زمن ثقايف ســــابق له ال خلثري له إبنشــــائه  تتطلع إىل مســــتقبل وال تشــــ 
 سوى إحاطته بسياج ال يستطيع ا روج منه وبذلك تظل معرفته ماضوية ذات داللة معينة ورعية حمددة.

 الُبعد الثاني المفاهيمي )االصطالحي(:

 أواًل:العقل اإلسالمي هو عقل )السياج الدوغمائي املغلق( 
ـصــطلح ا اص به )الســـياج الدوغمائي املغلق(،  ما هو فهوم الدوغمائية؟ قبل أن يبدأ أركون بتكوين امل
ــطـة ديكونش، ـفإن  )روكيش( ـقد انطلق أواًل من  ـــية بواســــــــــــ ركز على أحبـاب روكيش اليت نقـلت إىل الفرنســــــــــــ

ــل إىل البلورة النهائية ملفهوم الدوغمائية ــرامة العقلية، قبل أن يتوصـــ ـصــ وورائفه العقلية، فقد عرف   مفهوم ال
صــــــــــــرامة العقلية كما  ا: " عدم قدرة الشــــــــــــخص على تغيري جهازت الفكري أو العقلي، عندما تتطلب  ال
ــوعـية ذـلك، وعـدم الـقدرة على إعـادة ترتـيب أو تركـيب حـقل ـما يتواجـد فـيه عـّدة حلول  الشــــــــــــــروط املوضــــــــــــ

 .(47)ملشكلة واحدة، وذلك  دف حل هذت املشكلة بفاعلية أكرب...
 ويركز روكيش كما يوضح هاشم على نظام اإلميان والذي يتحدد بواسطة ثالب نقاط:

ــّكلـة من العقـائـد والالعقـائـد أو )القنـاعـات  .1 عبـارة عن تشــــــــــــــكيلـة معرفيـة مغلقـة قلياًل أو كثرياً ومشــــــــــــ
 والالقناعات( ا اصة ابلواقع.

ــة واألمهية   إنه متمحور حول مكزية من القناعات )أو اإلمياانت اليقينة( ذات .2 ــية ا اصـــــــــ ــوصـــــــــ ـصــــــــ ا 
 املطلقة.

. وعليه فإن  نظرية روكيش تقوم (48)إنه يوّلد ســلســلة من أشــكال التســامح والالتســامح ااات اآلخر.. .3
 (Closed)وانغالقه (Open Mindedعلى أســـــــاا مفهوم اجلمود يف عالقته  مبفهومي انفتاح الذهن)

 وهو ميثل لب أنساق املعتقدات.

 
 .205، معارك من أجل األنسنة، ص حممد أركون -46
 .5م صايب، مرتجم كتاب الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص هاش -47
 .6ر نفسه، ص املصد -48
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ـصــل ثنائي القطب يقع األشـــخاص )منغلقو الذهن(   وقد يرى روكيش أن أنســـاق املعتقدات لر عرب مت
يف أحد قطبيه واألشـخاص منفتحو الذهن يف القطب اآلخر)....( وهذت املفاهيم اليت تسـتعمل يف وصـف 

ــاق    أنســـــــاق املعتقدات ال ترتبط الي نســـــــق معتقدات نوعي، لكنها ــورة متعادلة على كل أنســـــ ـصــــ تنطبق ب
صور ا أو شكلها أكثر من مضمولا،    أي. معىن ذلك أن الرتكيز يكون على بناء املعتقدات  (49)املعتقدات

فالشـخص ذو التفكري اجلامد)منغلق الذهن( ال يسـتطيع أن يتقبل أفكار غريت أو يتفهمها، بينما الشـخص 
ون أية صـــــــعوابت؛ وذلك على الرغم من اختالف مضـــــــمولا  منفتح الذهن يســـــــتطيع أن يفعل ذلك من د

ــاق   ــبان يف أثناء تناول أنســــــــــ معه ، فحســــــــــــب روكيش "أن هناك ثالثة جوانب مهمة ينبغي أخذها ابحلســــــــــ
صـــــــــــــية( وإن هذت اجلوانب على عالقة بعضـــــــــــــها  املعتقدات هي املعرفية واأليديولوجية واالنفعالية )الشـــــــــــــخ

 .(50)ببعض"
ـصــلب الع ـصــفته عدم القدرة على تغيري احلكم أو الرأي يعّرف أركون الت قلي املرتبط ابلروح الدوغمائية ب

)املتعلق بقضـــــــــية ما( يف الوقت الذي تتطلب فيه الشـــــــــروط املوضـــــــــوعية حدوب ذلك، وعدم القدرة على 
إعادة تركيب حقل معريف ما حيث توجد فيه جمموعة من احللول ملشــــــــكلة واحدة؛ وذلك  دف حل هذت 

صـــــــــــــ  ى ما ميكن من الفعالية.إن  الدوغمائية تنظيم معريف مغلق قلياًل أو كثرياً من االعتقادات املشـــــــــــــكلة الق
والالاعتقــادات املتعلقــة ابلواقع، إلــا مرتكزة حول لعبــة مركزيــة لالعتقــادات ذات مفعول مطلق وهي تولــد  

 .(51)سلسلة من النماذج للتسامح والالتسامح فيما خيص اآلخر
أركون أن األفكــار الــدوغمــائيــة تتميز بعــدم القــدرة على التغري، فهي ذات نســــــــــــــق فكري لــذا نرى مع  

حمافظ وليس هناك ما يدفعها على التغري، كما ألا ليســت منتجة ألفكار قيمة وجديدة، إالّ بشــكل ضــيق 
مائي وحمدود، وإن رافق رهورها أفكار ذات أمهية، لكنها تبقى يف ذات النســق املهيمن وهذا النســق الدوغ

ــتوى كبري، فإن  حتليالً  ــة لتغريت إالّ أن حيدب فيه خلخلة مبســ ــتلزم  ال فرصــ علمياً لبنية النســــق الدوغمائي يســ
ابلضــــــــــــرورة البدء إبخضــــــــــــاع مفاهيم هذا الفكر للنقد وتعريته، وهذا ما يرات أركون تطبيق الروح الدوغمائية  

دات اإلسـالمية واملعاصـرة )االسـتشـراق( كما أن على النصـوص التيولوجية )الالهوئية( الكالسـيكية أو التفني
ـصـــــورات املســــــلمني  و القرآن فرياهم يطالبون بــــــــــــــــــــ)براهني  ـصـــــر على ذلك، بل يتعدى ت نقد أركون ال يقت
اترخيية( ومن هؤالء العلماء املزعومون الذين يشــــــعرون، إذ ذاك ابإلخفاق، والعجز عن أرضــــــيتهم نفســــــها،  

 .(52)يز ملصلحتها وضعاً مستحياًل ال ميكن الدفاع عنههكذا جند أن الروح الدوغمائية ا
فـاألفكـار ذات النســــــــــــــق الـدوغمـائي ال تزول، وإن زالـت فـذلـك ال يعين مو ـا بـل حتوهلـا من موقع إىل 
آخر، من موقع اهليمنة إىل الكمون مما جيعلها تتأثر ابلظهور مرة أ خرى حســــــــب الظرف املناســــــــب، فزواهلا 

دة اإلنتــاج ولكن كيف حيــدب؟ إذا كــان اإلطــار االجتمــاعي والثقــايف مل يتغري،  يعين عــدم قــدر ــا على إعــا
فإلا ذات زمن ثقايف يســــــــمح ابلتكرار، وتعيش يف أزمنة خمتلفة، فمنطقه  هو الثبات الالاترخيي، فاملاضــــــــي  
ي هو الذي حيدد احلاضــــر وهو املســــؤول عن اجلمود الفكري مما جيعل احلاضــــر متداخاًل مع املاضــــي التارخي

 
 .125، ص 1989سيد عبد  ، االااهات العصبية، عامل الكتب، الكويت،  معتز -49
 . 125ص  ،ز سيد عبد  ، االااهات العصبيةمعت -50
 .125أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، ص  حممد -51
 .126-125، ص املصدر نفسه -52
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فال يســـــــتطيع احلاضـــــــر أن يعلن اســـــــتقالله وكما يؤكد أركون "إَن االنتقال من الفكر األســـــــطوري إىل حالة 
الفكر اإلجيايب )الواقعي( مل تنجز لائياً وبشـــــــــكل عام )....( هكذا يبدو أن زمننا الراهن ميتاز النه يعرتف 

ية، يســمح ملا هذا الوضــع املعريف اجلديد، وللمرة األوىل ابألســطورة كأســطورة وإدخاهلا مع كل قيمها اإلجياب
أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديين، من دون أن نضطر إىل معاكسته برفض العقل املنطقي املركزي)....( 
ــتمراريـة  إذا كـان الفكر اإلجيـايب )الواقعي( هو فكر اترخيي، فهو ـيدرا التغري واالنقطـاع كمـا ـيدرا االســــــــــــ

ـصــــــــلة، إن  الفكر األســـــــــطوري الذي هو حتليلي وتركيحم يف الوقت نفســـــــــه والذي يرجع دائماً إىل  والبنية املت
ــل املمحو)املنســــــــــــــي( لكن املـعايش أـبداً   أيالوراء )....(  و اتري  مضــــــــــــــى لكـنه حي دائمـاً    و األصــــــــــــ

ـصـــعد  ملســــّوغات وجود النظام احلاضــــر للعامل، هذا الفكر األســــطوري ال ميكن أن يبدو إالّ فكراً ال زمنياً، ي
. يعين احلدب الزمين متبلور على شــكل (53)ابســتمرار  و أصــول األشــياء ويعّري أ ســســها التوليدية واملتزامنة

أن األحداب اليت تقع يف املاضــــــــــي هي اليت ســــــــــتقع يف احلاضــــــــــر، مما جيعلها ذات بىن زمنية اثبتة. هذا ما 
ســـــــــان املتدين أكثر من املكان، اانســـــــــاً ، "إن  الزمان ابلنســـــــــبة لإلن(54)الحظه  عامل اإلميان )مرســـــــــيا الياد(

واســــتمرار، بتوحد م دد الزمن املقدا )....( اإلنســــان املتدين يســــتطيع بواســــطة الشــــعائر)املرور( من املدة 
ــطــة   الوقتيــة العــاديــة إىل الزمن املقــدا)....( إن  املــدة الزمنيــة الــدنيويــة قــابلــة لتكون دورايً)متوقفــة( بواســــــــــــ

ي)مبعىن أـنه ال ينتمي مـنه حلـاضــــــــــــــر اترخيي( )....( وليس الزمن الـتارخيي الراهن الطقوا، والزمن غري اترخي
 هو احلاضر أبداً، والزمن املعاش مثاًل يف الشوارع، واملنازل اجملاورة.

وإمنا الزمن الذي فيه الوجود التارخيي املقدا )....( هو زمن أســــطوري وبدائي غري قابل للمطابقة مع  
، فإن  القول ابلنهويف  ذا (55)أصـــــــول مبعىن أنه ســـــــال )فجأة( مل يســـــــبق زمناً آخراملاضـــــــي التارخيي، زمن  

الزمن وجعله يف جما ة ذاته )احلاضـــــــــر( ليســـــــــت ابحملاولة اجلديدة، ولكنها مهمة صـــــــــعبة تكمن يف تذويب 
مل يكن   املعرفة املاضــوية ونقدها، وتفكيكها وعدم حصــرها يف جمموعة بشــرية )اترخيية(، كما أن نقد الثقافة

إالّ نقداً للتاري  واملتجســـــــــد ابحلاضـــــــــر والذي حيتوي على عقبات معرفية، وإن هذا النقد ال يتناول مبادئ 
األفكار فحســـــب، بقدر ما يتناول كل النظام االجتماعي الذي يعكس هذا النظام الثقايف والذي تشـــــكل 

 ؟الدوغمائي املغلق هو السياجمنه ما يسميه )أركون( ابلسياج الدوغمائي املغلق، إذن ما 
يقول أركون: إن  الذي أقصدت ابلسياج الدوغائمي املغلق )جممل العقائد الدينية والتصورات واملسلّمات  
واملوضـــــــوعات اليت تتيح لنظام من العقائد/ والالعقائد أن يشـــــــتغل مبنأى عن كل تدخل نقدي ســـــــواء من 

ــياج الدوغمائي يتبعون إســـــــــــــرتاتيجية معينة ندعوها   الداخل أو من ا ارج، فاملؤمنون املنغلقون داخل الســـــــــــ
إبسـرتاتيجية الرفض وهي تسـتعمل ترسـانة كاملة من االكراهات واجملرابت االسـتداللية والشـكالنية اليت تنتج 

 .(56)احملافظة على اإلميان أو اييشه وتعبئته إذا لزم األمر(

 
 .126لمية، ص أركون، الفكر اإلسالمي، قراءة ع حممد -53
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 تشراقثانيًا: اإلسالميات التطبيقية: بوصفها ممارسة نقدية ضد االس 
يطرح أركون اإلســـالميات التطبيقية يف مقابل اإلســـالميات الكالســـيكية )االســـتشـــراقية( فاإلســـالميات  
ـصـــــطلح )اإلســــــالميات( يعين  ـصـــــدها أركون خطاب غريب حول اإلســــــالم ذلك أن م الكالســــــيكية اليت يق

يكتفي فيه -ع غريبا طاب الذي يهدف إىل العقالنية يف دراســة اإلســالم، يرى أركون "أنه يف الواقع اخرتا 
ـصــهم ابحلديث عن اإلســـالم مثلما يفعل املســـيحيون أن العلم املدعو هكذا، مل حيظ يف -املســـلمون  فيما خي

. ومن مث فقد طبق هذا املنهج على الرتاثني املسـيحي واإلسـالمي... وعلى (57)السـابق الي خلمل منهجي" 
ـصــرون يف أعماهلم  الرغم من انتقاد أركون للمســـتشـــرقني فإنه يرى ألم   )املســـتشـــرقني( الكالســـيكيني كانوا حي

ـصـوص أو حتقيقها أو ترمجتها إىل اللغات األوربية من فرنســية وإنكليزية وأملانية... ا ، ويف  بدراســة هذت الن
القرن التاســع عشــر عندما نشــأ االســتشــراق، وترعرع "راحوا يعتمدون بشــكل حصــري على هذت النصــوص 

ـصــــــوص حبد ذا ا ســـــــكونية أو تعطي ومها ابلســـــــكونية  لكي يكتبوا اتري  اإلســـــــ  الم، و ن نعلم أن هذت الن
ــا م الطابع الثبوا أو الســـــــكوين لكتابة التاري  كما كانت  والثبوتية واإلطالقية، ومن مَث فقد نقلوا يف دراســـــ

التارخيوية. -يةقد وجدت يف املصـادر اإلسـالمية؛ ألن  مؤرخي تلك املدة كانوا يسـتعملون املنهجية الفيلولوج 
وهي منهجية وضــعية ســكونية بطبيعتها؛ أللا تفرق يف التفاصــيل واســتخالص الوقائع والتواري  واألحداب 
ـصـنيفها لكي تكتب اتري  اإلســالم بشــكل خطي مســتقيم   ـصـوص القدمية مث تقوم برتتيبها وفرزها وت من الن

ناحيتني املنهجية واالبسـتمولوجية ولكنه مل يتغري )....( أما اليوم فقد أصـبح موقف املؤرخ خمتلفاً لاماً من ال
ــراقية حىت اآلن" ــتشـ ــاحة االسـ ــتعملة  (58)كلياً يف السـ . ويعزو أركون هذا البطء يف التقدم يف املنهجيات املسـ

من قبل املســتشــرقني إىل األقســام االســتشــراقية يف اجلامعات األوربية اليت ال تزال متخلفة عن حركة البحث 
 .(59)يف األقسام األ خرى اليت تدرا اجملتمعات األوروبية والتاري  األوريب العلمي السائدة

وعندما نقارن املناهج بني املســــــتشــــــرقني واملؤرخني واالنثروبولوجيني واللســــــانيني ومجيع ما يتعلق ابلعلوم 
؛ ألن  املســتشــرقني (60)اإلنســانية واالجتماعية جند فرقاً كبرياً بني املناهج االســتشــراقية ومناهج هؤالء العلماء

ــون الذين  ـصـــ ــ ـصـــ ــها املتخ ال يتابعون اإلنتاج الفكري يف مجيع العلوم، كما هو موجود يف امليادين اليت ميارســــ
. فأركون يتعاطى مع املنهج االســــــــتشــــــــراقي )الفليلوجي( منتقداً  (61)يدرســــــــون اجملتمعات واملســــــــائل الفكرية

ــيقهم الفكري وانطالقهم داخـل جمـال معريف حمـد ــتطيعوا أن يتجـاوزوت، صــــــــــــــحيح أن بـذلـك ضــــــــــــ د مل يســــــــــــ
 

 .51، ص 1996، 2اإلسالمي، ترمجة: هاشم صايب، مركز اإلمناء القومي، بريوت، ط أركون، اترخيية الفكر حممد -57
 .182، اإلسالم، أوراب، الغرب، ص حممد أركون -58
 . 182نفسه، ص  املصدر -59
هذا أمر اكتشفته يف ابريس وال زالت أكافح ضدت ولكنه هو كفاح منهجي ومعريف وليس بكفاح أيديولوجي، لذلك فالقراء   -60

يقرأون كتحم يعرفون اهتمامي  ذت املسائل ولكن قد ال يدركون أمهية النقد وأمهية هذا الوقف ويعتربونه موقفاً غريباً بصفة عامة وال    الذين
ة. يدركون كنه هذا املوقف الذي يقصد نقد األعمال االستشراقية اليت تتجاهل تطبيق املناهج واإلشكاليات احلديثة يف دراسة الثقافة الغربي

مناهج حديثة يف   هذا تطبيق  أدعو يف حماضراا وكتحم من أجل  احلقيقي من االستشراق وال زلت  منذ سنني، وال زلت   هو موقفي 
ه الدراسات العربية، وأيب على هذت النقطة األساسية، جيب على الباحثني العرب أن ينتقلوا من النقد األيديولوجي احملض اجلدل ملا يسمون 

النقد إىل  الباحثون   االستشراق  يتبناها  اليت  الناهج  تغري  النقد سيدركون ضرورة  املستوى من  إىل هذا  انتقلوا  إذا  وألم  املعريف  العلمي 
املسلمون عن الفكر اإلسالمي واملسائل اإلسالمية؛ ألننا إذا مل ندرك أمهية االبستمولوجيا ال ميكننا أن نتقدم يف حتديث البحوب اليت 

العربية و  املسائل  أيضاً تتناول  املناهج احلديثة، وانتقد  عن  بعيداً  يقفون  الذين  املستشرقني  مواقف  نقداً حامساً  أنقد  اإلسالمية، لذلك 
 املسلمني الذين يرفضون هذت املناهج؛ أللا مناهج غربية، ما معىن هذا الكالم؟ 

 .64، ص 1999ربية، بريوت، أركون، ضمن كتاب حوار االستشراق، ألمحد الشي ، املركز العريب للدراسات الغ حممد -61
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االســتشــراق لعب دوراً اترخيياً كما يرى أركون يف القرن التاســع عشــر، إذ أضــاف الب عد التارخيي أي دراســة 
ـصــــــــحح الرعاي امليثولوجية  ــأنه أن ي ــعي يتناول ما حيدب فعلياً داخل اجملتمع وهذا من شـــــــ التاري  كعلم وضـــــــ

ق تراثنا العريب  ذت الفيلولوجة)....( مسـتنداً بذلك مقاييس مسـتمدة من للتاري )....( لقد أفاد االسـتشـرا
 .(62)ثقافتهم "

ويف ضـوء هذت املنهجية لإلسـالميات التطبيقية، فإن  أركون يسـتعيد طروحات "روجيه ابسـتيد" يف جمال  
ــيـــاق مـــا أدعوت ب، )إســــــــــــــالمولوجيـــا تطبيقيـــة(   مثـــل االنثروبولوجيـــا هـــذا مـــا يؤكـــدت عنـــدمـــا يقول يف ســــــــــــ

ــتيـد ــيني ومنهم روجيـه ابســــــــــــ ، الـذي يؤكـد بـدورت على أن الروابط مـا بني العلم (63)االنثروبولوجيني الفرنســــــــــــ
صــــــــــــــور الـذي نكونـه عن هـذت الروابط. كـانـت قـد عـدلـت بشــــــــــــــكـل عميق    -على األقـل-والتطبيق أو   الت

ذي أعطـات كـارل )جـذري( منـذ النموذج الـذي قـّدمـه ديكـارت يف كتـابـه مقـال يف املنهج، وحىت النموذج الـ 
ــع االنثروبولوجيا التطبيقية يف مكان ما بني هذين النموذجني  ماركس. ينبغي إذن أن نبتدئ بتجديد موضـــــــ
املتضـــــــــــــادين هذا النص لروجيه ابســـــــــــــتيد الذي ميثل عند أركون انطالقة لفتح ممارســـــــــــــة جديدة يف التطبيق  

ــيكية يف العهد  ــالميات الكالســـــ ــعت اإلســـــــالمي لذلك يعتمدن؛ ألن  اإلســـــ ــتعماري كانت قد خضـــــ االســـــ
للنموذج الديكارا الذي ميكن تقدميه عرب املعادلة اآلتية: "أن تفهم أو أن تعرف = أن تتأهب للشيء من 
أجل السيطرة عليه، ولكن من أجل أن تسيطر فإنه ينبغي البدء ابملعرفة أواًل، لكنك لن تستطيع أن تعرف 

 .(64)رر ولو للحظة واحدة من هاجس السيطرة")أو تفهم الشيء( إالّ بشرط أساسي هو أن تتح
من الواضــــــــــــــح أن أركون قـد قـام بعمليـة لثيـل األفكـار االنثروبولوجيـا التطبيقيـة مث توريفهـا يف الرد على 
ــعي القائم على احلتمية   ــته عن الفكر الوضــــ ــراق وإبراز حدودت، وقد تبني لنا أنه أراد أن مييز أانســــ ــتشــــ االســــ

صــــــــــــــه اـلذي يقول: ال ميكن أن واحلقيقـة ذات   ــتـيد من خالل ن اجلـذور اـلديكـارتـية وميكن العودة إىل ابســــــــــــ
صــارمة للحتمية أن نعرف هو أن تتأهب  نؤســس بشــكل اثبت يف ميدان الفعل إذا مل نعرف أواًل القواعد ال

رط لتســــــــــيطر، إالّ أن هذت هلا نقيضــــــــــها، فلكي نســــــــــيطر ينبغي البدء ابملعرفة وال ميكن أن نعرف إالّ بشــــــــــ 
 .(65)التخلص من هاجس السيطرة منذ الوهلة األوىل"

يتبني من خالل هذا النص أن أركون أراد من إســــــــــــالمياته التطبيقية التحرر من ســــــــــــيطرة الرتاكم اهلائل  
للمعارف املدعاة استشراقية من فللوجية ووضعية تثبت راهرايً بصورة سالبة حمددة مسبقاً من حيث املنهج 

ت ابلغة داخل العلم االسـتشـراقي يتسـرب منها ضـعف هذا ا طاب، فإن  فهم ا طاب والرعية، فهناك ثغرا
االسـتشـراقي عند أركون ال يبتعد كثرياً عن ا طاب اإلسـالمي الكالسـيكي واملعاصـر، فريى أركون أن ضـيق 

 
، ص 1989،  68/69، حوار البداايت أجرات حممد رفرايف ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، بريوت، العدد  حممد أركون  -62

90. 
، ص 1982لسنة    21-20التأمل االبستمولوجي غائب عند العرب، حوار يف جملة الفكر العريب املعاصر، ع/  حممد أركون،  -63

81. 
 .54د أركون، اترخيية الفكر اإلسالمي، ص حمم -64
أركون، دار روجيه ابستيد، )االنثروبولوجيا التطبيقية( ابلفرنسية نقاًل عن: خمتار الفجاري، نقد العقل اإلسالمي عند حممد    -65

 .22، ص 2005وت، الطليعة، بري 
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 27:  العدد

ن التطور املنهجي الذي طرحت خالله املســألة فضــاًل عن عدم اجلســارة الفكرية أوجب على االســتشــراق أ 
 .(66)خيرج من حذرت املزمن لكي يتجرأ على طرح اإلشكاليات يف العمق

لذا نقد أركون اإلســــــــــالميات الكالســــــــــيكية وقامت اإلســــــــــالميات التطبيقية بدياًل هلا من أجل تطبيق  
منهجيات العلوم اإلنســـــــــــانية لغريف تعريض النص الديين حملك النقد التفكيكي والنقد التارخيي واأللســـــــــــين  

لســفي مثلما يوضــح لنا أركون أن األســاا من مشــروعه هو حماولة " التوفيق بني ما يقتضــيه علم والتأمل الف
اإلسـالم يف شـكله الكالسـيكي، فهو على الرغم من إجنازاته اللغوية بقى مرتبطاً مبسـلمات التشـكل الثقايف 

 السائد يف الغرب يف العصر الكالسيكي.
والت اليت طرأت على اجملتمعات اإلســــــــالمية مهمات فمن منظور علم اإلســــــــالم التطبيقي تفريف التح

عملية تتلخص يف املراجعة النقدية للرتاب اإلسالمي بكليته، وتعين املراجعة النقدية تطبيق أساليب البحث  
العلمية املعتمدة يف الغرب واكتشــــاف عناصــــر الرتاب احلية وعوامل التحرر واالســــتالب الكامنة يف احلداثة 

املراجعة النقدية هو ختليص الفكر الديين يف اإلســـــــالم من األســـــــطورية واأليديولوجية، فا )الغريف من هذت 
والعدول عن العودة إىل اإلســـــــالم األصـــــــلي النقي، ودراســـــــة ما جاء يف القرآن من مواضـــــــع مفتوحة وذلك  

 .(67)بذهنية علمية جديدة(
ي اإلحاطة بكل ما يـصدر يسـعى أركون إىل وضـع شـروط معينة لدخول عامل اإلسـالميات التطبيقية وه

من علوم إنســــــانية جديدة حىت يتمكن الباحث من فهم الظاهرة اإلســــــالمية، فعامل اإلســــــالميات جيب أن 
يتمرا على العلوم االجتمـاعيـة من االنثروبولوجيـا واالنثوغرافيـا وعلم النفس التـارخيي، واللســـــــــــــــانيـات، كمـا 

ـصــــــــاصـــــــــات، وهذا انتج عن يفرتيف أركون "أن اإلســـــــــالميات التطبيقية هي ممارســـــــــة ع لمية متعددة االخت
صــاً ابأللســنيات بشــكل كامل  اهتماما ا املعاصــرة )....( لذا يتوجب على عامل اإلســالميات أن يكون خمت
وليس فقط متطفاًل على أحد أنواعها يف الوقت ذاته، فإن  اإلســــــــالم كظاهرة دينية ال ميكن لنا أن )ختتزله( 

 .(68)ردة"إىل جمرد نظام من األفكار اجمل
 الخاتمة

افرز البحث نتائج عدة رهرت بني ثنااي هذت السـطور لتكون حمـصلة ارج  ا من هذت الدراسـة، وهذت 
 النتائج ميكن ضبطها إبجياز كما يلي:

ــة، وحني نعلم أن  .1 إن املنهج األركوين لنـقد العـقل االســــــــــــــالمي كثريا ـما ااـة  و التنظري دون املمـارســــــــــــ
ـصــــــم عرامها من الســـــــريورة  املنهجية احلقة هي ربط املمارســـــــة التنظريية ابملمارســـــــة التطبيقية وال ميكن ف

ية والتطبيقية، فكل نفســــها، وهي ســــريورة البحث املتكامل، إن املنهج إذن هو دراســــة احملددات النظر 
ـصــــــطلحات والعالقات فيما بينها وآفاق تطبيقها وكل منهج ال  منهج هوعبارة توفيقية من املفاهيم وامل
يثبت صــحته إالّ إذا كانت العالقات املقدمة من أدوات منهجية وفرضــيات تنســجم مع النص املقروء 

 
 . 147: أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، ص ي نظر -66
ضمن كتاب الرتاب واحلداثة )نصوص(   ،351، ص  1973، أحباب يف الفكر اإلسالمي، دار ميزون، ابريس،  حممد أركون  -67

 .76، ص 1983لبولس خوري، معهد اإلمناء القومي، بريوت، 
 .57الفكر اإلسالمي، ص  رخييةأركون، ات -68
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طبيقها بشــــكل متكامل، أن التشــــديد وعلى الناقد املنهجي )املعريف( أال يفكر يف ســــرد النظرية دون ت
اـلذي قـام ـبه اركون عـندمـا غلـّب نزعـة التنظري على نزعـة املمـارســــــــــــــة)التطبيق( ممـا جعـل النقـد االركوين  

 يفقد مشروعيته، بل ميكن القول ان نقد العقل االسالمي مشروع نظري.
ت الفكرية وكموقف نقدي منهجي الركون نرى انه قد أســـــــــــرف يف أركام ســـــــــــلســـــــــــة هائلة من االدوا .2

املفهوميـة و املنهجيـة التـابعـة للعقـل الغريب الفلســــــــــــــفي والفكري وحـاول بطريقـة أو أ خرى إقحـامهـا يف 
 أتون مدوانت منفصلة و مستقلة نتج عن ذلك:

ـصــــــــاصـــــــــات   –أ ـصــــــــاف كتاابت أركون ابلتشـــــــــظي املنهجي من خالل التعددية املنهجية ذات االخت ات
 املختلفة.
اســــــتعمال عدة مناهج يف العلوم اإلنســــــانية من مدارا خمتلفة املدرســــــة   كثرياً ما ســــــعى اركون اىل  -ب

ــة   ــة املدرسـ ــتني ختتلفان يف منطلقا ا النظرية والتطبيقية وخاصـ ــية مع العلم ان هاتني املدرسـ االملانية و الفرنسـ
 التأويلية )التلقي( وخالفها اجلذري مع مدرسة ابريس السيميائية.

ــانية، نتيجة إملام  ميكن النص االركوين الباحث من  .3 االطالع على املنهجيات املعاصــــــــــرة للعلوم اإلنســــــــ
 اركون الواسع  ذت  املنهجيات فهو حيقق وابمتياز فوائد منهجية ونظرية.

يتميز مشـــــــــــروع نقد العقل االســـــــــــالمي ألركون النه يلحم مطلباً صـــــــــــعباً لكنه فريد يف قراءته، فانه يقرأ  .4
تغلب احدمها على االخر، وينظر اركون برغبة متســـــاحمة يف   العقائد الدينية على مســـــتوى واحد، دون 

 .لياً فهم خمتلف التيارات العقائدية على الا لثل فكراً  مشو 
حاول اركون يف قراءته اجلديدة للعقل االســـــــــالمي ااوز منطق الثنائيات حالل، حرام / طاهر، جنس   .5

التفكيك: أي تفكيك االنظمة   بواســـــــــطة منهجيه -دون اغفاهلا-مؤمن، كافر/ خري، شـــــــــر/...ا   /
ـصـــــور الوســــــطى يف اجملاالت الدينية   من أجل الوصــــــول إىل منطق  كافة  الالهوتية اليت تشــــــكلت يف الع

 تعددي ذي رعية اترخيية بعيدة عن صفة جوهرانية وأزلية صاحله لكل زمان و مكان.
ـصــــاً  مؤســـــ  .6 ســـــاً  يقوم عليه الفكر  ينطلق أركون يف نقدت للعقل االســـــالمي من النص القراين ابعتبارت ن

اإلســالمي يف كافة اااهاته وتياراته أو مجيع أرثوذكســياته، وهو يســعى لنقد اترخيي على هذا النص و 
مييز اركون بني النص الكتايب و الشــفاهي حيث أوىل األمهية للرواايت الشــفاهية على حســاب املدونة 

 النصية املغلقة للقرآن الكري.
ــراقي والفكر األصــــول اإلســــالمي من أجل بلورة قراءة  ااوز أركون حدود املنهج  .7 ــتشــ الفيلولوجي االســ

طموحة وجديدة للفكر اإلسـالمي يطلق عليه اركون ابالسـالميات التطبيقية وحياول  ذت القراءة حترير  
املعرفة من االصولية ان كانت استشراقية أو إسالمية لتوفري معرفة اترخيية للوعي اإلسالمي متحررة من 

 ثوابت املناهج وضعية كانت أم إسالمية.كل 
 

 


