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تقديم:
اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري

د. الحاج دواق 

أبرزنا يف القسم األول الذي نرشناه قباًل أّن اإلسالميات التطبيقية متثل روح املرشوع األركوين، وأّنها عمدته األساسية يف التواصل 

مع اآلخر، بالرشوع التاريخي وفوراً، يف فهمه وقراءته بكيفية تسمح للعامل اإلسالمي بالولوج من جديد يف التاريخ، وذلك بالقيام بقطائع 

إبستمولوجية ومعرفية رضورية، تجعل من الرتاث وقيمه حافزاً للنهوض والتقدم، ال عائقاً مينع من استئناف الدور الحضاري.

لكن بالرجوع ملضامني اإلسللالميات التطبيقية، نجد أّن رشط تأديتها لوظيفتها الفكرية تكمن يف اكتساب عدة مهمة من الوجهة 

املنهجية، بل واإلجرائية، تسمح بالدخول إىل عامل الذات املاضية، وكذلك اآلخر، بكل ما ميلكه، من الكشف عن اإلعاقات التي عطلت 

الحراك التاريخي، وحالت دون اكتسللاب صفات العقل االسللتطالعي املنبثق يف العصور الحديثة، ومتثلها لكن يف إطار أفق آخر يبغي 

أوالً القيام باالنفصال ثم االتصال. االنفصال عن عوائق املايض وإبستمياته املعرفية التي مل تعد قادرة عىل إنتاج املعرفة، وال املشاركة 

يف بنائها. واالتصال مع مكتسللبات املعرفة الحديثة، رشط الحذر من التعايل والتلبس الذي يسللم ثقافة اآلخر الغريب، والتمييز بني ما 

ميكن اعتباره إنسانياً وكونياً، وبني ما ميثل وجهة نظر ثقافية تخصه هو، حال يقيم اآلخرين وينعتهم باملتخلفني، وغري القادرين عىل 

استيعاب قيم الحداثة.

 لذا يدعونا أركون، كام تعرضه البحوث التالية، إىل رضورة الفرز بني االسترشاق التقليدي، الذي هو أداة يف يد املستعمر الغريب، 

وبللني الدرس املنهجي واملعريف الجديد، الذي متكننا منه العلوم االجتامعية واإلنسللانية، بكافة عدتهللا النظرية واملنهجية، ما يتيح يف 

األخري إحراز النجاحات نفسها التي يكون الغرب قد حققها يف بداياته.

 لذا من الرضوري، بل والذي ال منلك معه خياراً، االنخراط يف عمليات تعلم تاريخي، تسمح ببناء ذات حضارية، مجددة لدورها، 

ودافعة لنفسللها يف دروب الحضور الفاعل، واإلضافة الجيدة والنوعية للتجربة اإلنسللانية، ما يقود إىل خلق فضاء تواصل إيجايب يتّم 

فيه تجاوز الحساسيات املوروثة من رصاعات املايض وأزماته، فيكون لكل تجربة بصمتها الخاصة املثمرة، املعطية لقدرة تجاوز دائم 

لكل مثبطات الفعل التاريخي البناء، وذلك كله توفره اإلسللالميات التطبيقية، كرؤية يف املقام األول، تنّم عن حالة اسللتدراك تاريخي 

فّعللال إزاء إكراهللات اآلخر وتقييامته، بل وتصنيفاته الخاصة املنمطة للعامل، واملقحمة له يف سللياق تدجيني يحط من قدر الجميع. 

وكمنهج يتيح فرصة نقدية إيجابية تضع الجميع يف ميزان التمييز والتحليل، الذي يعطي لكل ذي حق حضاري حقه، بعيداً عن الكبت 

والغمط واإلسفاف والتعايل األجوف.
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اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري

 وبذلك تكون اإلسللالميات التطبيقية أداة العامل العريب واإلسللالمي يف ولوج عامل الحداثة، وأال يكتفي ببعض التحديثات الرتقيعية 

الجزئية، التي تسمح بنقل ظاهر التقدم، يف حني هي ال تحققه فعاًل، وعلة ذلك الفوات الواقع بني تجربتني: إحداهام متثلت القطيعة 

سلللوكاً معرفياً وثقافياً وحضارياً، وأخرى متثلته براغامتياً واستعاملياً بشللكل فج، يبقي عىل أمناط تقليدية انكفائية انغالقية، وينتمي 

يف وعيه ملسلكية ماضوية، وهو يف ظاهر واقعه يزعم االنخراط يف عامل التطور. لذا من الرضوري الحسم يف املاميزة بني أمناط الثقافة 

املتطورة حقيقة، وبني أخرى تكرر املايض بخيباته ومآزقه، وهذا ما نحاول يف القسللم الثاين التذكري به، وهو جدوى تبني اإلسللالميات 

التطبيقية كوسلليلة نقد حضاري، تتيح فرصة ابتعاث نقاط التوهج والقوة يف التجربة الرتاثية، وتاليف مشللكالته ومآزقه، كام يتم بها 

التواصل مع اآلخر واالستفادة من تجربته الحداثية الحضارية، خارج عقدة الغرب املركزي املتفوق أبداً.
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قراءة في مفهوم »اإلسالميات التطبيقية« 
عند محمد أركون

 عصام بو شربة

تقديم

تندرج قراءة أركون للفكر العريب واإلسالمي ضمن نطاق كثري من القراءات التي اتخذت مجال بحثها الظاهرة الرتاثية، ومن خالل 

ثنائية الذات )اإلنسان العريب /العقل العريب /العقل اإلسالمي(، واملوضوع )الرتاث /التاريخ/ املايض(، غري أّن ما ميكن أن منيز به الفكر 

األركوين عن غريه: هو اشللتغاله عىل نطاق أوسللع، أي من موقع عاملي، تفاعاًل مع ما شهدته الساحة الفكرية العاملية وليس العربية 

اإلسالمية فقط، وهنا تظهر لنا امليزة الثانية لهذا الفكر وهي: تعدد جوانب البحث، واختالف مواقع وأرضية البحث التي يقف عليها 

أركون عرب مسرية بحثه، أّما امليزة الثالثة فهي الجرأة وحّدة الطرح الصادم للوعي العريب واإلسالمي؛ وال أقصد بفعل الصدم هنا طرق 

خانة املحظور أو املمنوع )املحرّم(، بقدر ما أعني به توجيه التفكري إىل غري املتداول وغري املألوف أو الجديد يف تفكري اإلنسان العريب، 

ماّم يعني القفز عىل عتبة املمنوع، ومتزيق سللتار الخوف من املرض )حالة العامل العريب واإلسللالمي( واملبادرة إىل تشللخيص أسللبابه 

ومحاولة معالجتها.

من هنا جاءت هذه الورقة لتسلللط الضوء عىل فكرة من أفكار أركون، وأحد املفاهيم التي أسللس لها يف مرشوعه، يتعلق األمر 

مبفهوم “اإلسالميات التطبيقية”، نحاول خاللها أن نكشف عن مقصود أركون بهذا املفهوم تحديداً، بداية من الرتكيب املفهومي: فهل 

هناك إسالمات متعددة عند أركون؟ وهل إضافة معنى التطبيقية يعني أّن هناك إسالميات نظرية أو صورية؟ ولو فرضنا وجود هذه 

األخرية، كيف ميكننا أن نحدد العالقة بينها وبني اإلسالميات التطبيقية: هل هي عالقة تراتبية، أم تضاد، أم تجاوز؟ 

كللام تتيللح لنا فرصة البحث من جهة أخرى يف هذا املفهوم، التعرف عىل األرضية املعرفية التي يقف عليها أركون وهو يؤسللس 

لهذه الفكرة، ليس باملعنى املحاكاميت )محاكمة أركون(، كام يفعل بعضهم يف االندفاع إىل ضّم أشخاص إىل انتامء فكري أو إيديولوجي 

هذا من طرف إسللالمي وآخر علامين..، إمنا أقصد هنا السللياق الذي يطرح فيه أركون اإلسللالميات التطبيقية: هل من زاوية تجديدية 

للعقل والفكر اإلسالميني، أم هو تعبري عن موقف انفعايل قرسي قاد أركون لبحث هذه القضية؟ 

يف البدايللة ميكللن القول إّننا ال نجد تعريفاً رصيحاً وواضحاً عند أركون لإلسللالميات التطبيقة، وهذا راجع إىل أّن أركون مل يقّدم 

تعريفاً ماهوياً للمصطلح بقدر ما أحالنا إىل مفهوم له يكشللف عن موضوعه واألسللباب التي دعت إىل خلق هذا املجال من البحث، 

واملهام التي ميكن أن يقوم بها.
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وقللد يكللون هذا املرشوع بصدد التكوين واإلنجاز حتى عند أركون نفسلله، وأراد تحميل هذا العبء لقّرائه، وتحميل مسللؤولية 

البحث يف شأنه بالنسبة للمشتغلني عىل فكره، وللباحثني بصفة عاّمة.

فبالنسللبة لتاريخ ظهور املصطلح يرجعه أركون إىل سللنة 1970م، أراد من خالله أركون فتح مجال وشللق طريق للنظر يف قضايا 

تطرحهللا السللاحة الفكرية العامليللة؛ وبخاصة تلك املتعلقة بطرفني ما يزاالن يقفان عىل طريف نقيللض، يتمثل هذا يف الجدل الدائر بني 

الطرف اإلسللالمي يف اتجاهه املتطرف والطرف الحامل شللعار العوملة، أو بني النزعة الجهادية يف االتجاه اإلسالمي التي ترى عدوها يف 

الغرب الكافر، وبني نزعة عوملية تريد أن تشّد أطرافاً أخرى وتوجههم ملركزها أو قطبها، ال يعني هذا مفهوماً سلبياً للعوملة بقدر ما يربز 

جانب التطرف الكامن واملتضمن فيها، أو هو حقيقة واقع العوملة، يقول محمد أركون: “كنت قد بلورت مصطلح اإلسالميات التطبيقية 

منذ عام 1970م، ودافعت عنها كمنهج علمي يف البحث، وقد فعلت ذلك ليك أجرب العقل الشغال يف العلوم االجتامعية عىل النزول إىل 

جميع األماكن التي تتجىل فيها تلك املعرفة الجدلية الدائرة عنها )األصولية والعوملة(، أو بني )الحركات الجهادية والعوملة (”1.

فأركون وهو يوضح لنا ما أسامه اإلسالميات التطبيقية، يقّدمه لنا عىل أنه منهج يف البحث، مبعنى أنه مؤسس عىل منهجية علمية 

لها أسسللها وأركانها، كام لها أهدافها )مبا ينسللجم مع حقيقة ومعنى املنهج(، وكأّن القراءات أو املعالجات التي تطرقت للقضايا التي 

تشغل الساحة الفكرية يف شأن الذي أراد أركون معالجته مل تستند إىل منهجية، لكن هنا يفتح لنا قوساً آخر وهو جواب عن االفرتاض 

الذي أرشنا إليه؛ أي أّن أركون قصد منهجية القراءة التي سللارت عليها اإلسللالميات الكالسيكية )يف مقابل اإلسالميات التطبيقية(، فامذا 

يقصد أركون تحديداً باإلسالميات الكالسيكية؟

إّن اإلسللالميات الكالسلليكية - بحسللب أركون - هي خطاب )discours( غريب حول اإلسللالم، ذلك أّن كلمة ومصطلح اإلسالميات 

)lislamoligie( تعني الخطاب الذي يهدف إىل العقالنية يف دراسة اإلسالم2. 

هذه الدراسللة حرصت اهتامماتها مبا هو مكتوب عن اإلسللالم من طرف الفقهاء، واكتفت بنقلها إىل اللغات األجنبية، لكن اليشء 

الذي مييز هذه الكتابات الكالسلليكية، هو فكرانيتها أو اإليديولوجيا التي انطلقت منها يف قراءة هذه النصوص، فقد كانت محكومة 

بتلك العالقة بني الدولة والكتابة، والثقافة األكادميية والدين الرسللمي، وهو ما جعلها تهمل كثرياً من جوانب الدراسللة املتعلقة بالرتاث 

غري املكتوب، فيام يخص: 

أواًل: الرتاث الشفهي لعّينة الدراسة )الشعوب املسلمة(، وبالخصوص التي تستند ثقافتها عىل ما هو شفهي كاألمازيغ، والشعوب 

اإلفريقية بشكل عام. 

ثانياً: املامرس واملعاش فيام يقابل املتعايل عند هؤالء3. 

1- أركون، الفكر األصولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، ط1، دار الساقي، 1999م، بيروت، لبنان، ص 242

2- أركون، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة: هاشم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1996م، ص 51

3- المصدر نفسه، ص 52

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري



7

هذه الطريقة ساهمت يف تأطري وتوجيه الدراسة االسترشاقية إىل نوع معني من املادة املعرفية عن اإلسالم، بدأت بتسليط الضوء 

عىل ما هو مكتوب فقط، ثم يختزل ليصبح يشللمل املؤلفات النموذجية فحسللب، لريكز عىل كتابات اإلصالحيني من أصحاب االتجاه 

السلفي، ويغفل الكثري مّمن لهم دور فعال يف الحركة الفكرية اإلسالمية.

ويصّعد أركون من اللهجة نوعاً ما لسبني، وهو أّن البحث االسترشاقي يف صورته الكالسيكية، حرص اهتاممه باإلسالم النموذجي الذي 

ي، ويطلق عليه يف ظّل هذه املعادلة، أو وفق توازن هاتني الكفتني “أرثوذكيس”، و”دوغاميئ”4،  ميثله األغلبية، الذي هو االتجاه السللنّ

وهو ربط تاريخي لنوع من اإلسالم قد رسم يف فرتة الحكم األموي، الذي فرض نفسه يف تلك الفرتة، فأظهر إسالماً بوجه وأخفى وجوهاً 

أخرى تحت واقع االضطهاد، كام حصل للشيعة والخوارج، واألمر نفسه ميكن أن يقال يف شأن اإلسالم الشيعي يف عهد الفاطميني، وبعد 

مجيء عهد الصفاريني يف إيران.

كام يضيف أركون كذلك إهامل اإلسللالميات الكالسلليكية لألنظة السلليميائية غري اللغوية املشللكلة لحقل الدين، أو املرتبطة به 

كالشللعائر، واملوسيقى، والرسم، وشللكل املالبس، وبنى القرابة.. وتوقفت عند حدود الدراسللة النظرية واملنطقية كالفلسفة والقانون، 

والذي درسته كتاريخ فكر. وحتى تلك الدراسات التي احتوت شيئاً ماّم أشار إليه أركون كاللهجات مثاًل، فقد شهدت إهامالً سواء لدى 

الوسط الغريب، وحتى لدى الجمهور العريب5.

وهنللا يف رأيي أّن أركون بقي محافظاً عىل موقعه، وعىل الجدل الذي جاءت اإلسللالميات التطبيقية للنظر فيه، واملتمثل يف طرف 

عريب وإسللالمي ظّل متمسللكاً مبوقفه من االسللترشاق، وهو تعبري عن موقف انفعايل والترصف حيال االسللترشاق يكون من قبيل الرد 

والدفاع، وموقف غريب يحافظ عىل روحه االستعامرية واالستعالئية، هّمه ضم واحتواء تراث غريه إىل تاريخه ومساره الفكري.

وانطالقاً من هذا النقص أو ما اشللتملت عليه اإلسالميات الكالسلليكية من االفتقار ملنهجية تغطي الجوانب املهملة، ينبهنا أركون 

إىل أّن هذا هو ما جاءت اإلسللالميات التطبيقية لتداركه، بداية من الشللق الثاين املتعلق بتسمية “التطبيقية”، والتي هي مقايسة عىل 

األنرثبولوجيا التطبيقية لعامل اإلناسة الفرنيس روجيه باستيد )Roger Bastide(، يقول أركون يف هذا الشأن “استوحينا هذه التسمية 

من كتاب صغري لروجيه باستيد بعنوان األنرثبولوجيا التطبيقية، وبحوثنا تسري يف الخط نفسه”6.

ويوضح لنا أركون موقع اإلسللالميات التطبيقية فيام يقابل اإلسللالميات الكالسلليكية بناء عىل النقد والوقوف عىل جوانب النقص 

واإلهامل الذي عرفته هذه األخرية بقوله: “فهذه األخرية خضعت قلياًل أو كثرياً للنموذج الديكاريت الذي يدعو إىل املعادلة التالية: )أن 

تفهم أو أن تعرف= أن تتأهب لليشء من أجل السلليطرة عليه(، )لكن من أجل أن تسلليطر عليه؛ فإنه ينبغي البدء باملعرفة أوالً، لكنك 

لن تستطيع أن تعرف )أن تفهم اليشء( إال برشط أسايس، هو أن تتحرر ولو للحظة واحدة من هاجس السيطرة(”7.

4- أركون، تاريخية الفكر العربي، مصدر سابق، ص 52

5- المصدر نفسه، ص ص 54ـ 53

6- المصدر نفسه، 275

7- أركون، تاريخية الفكر العربي، مصدر سابق، ص 54

قراءة في مفهوم »اإلسالميات التطبيقية« عند محمد أركون
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بناء عىل ما سبق، ميكن القول إّن اإلسالميات التطبيقية هي مبثابة بحث منهجي، يهدف إىل تأسيس خطاب جديد ورؤية معارصة 

لإلسللالم تاريخاً وتراثاً، تسللتند يف دراسللتها إىل الواقع العلمي واألفق املعريف الذي عرفته علوم اإلنسان يف العرص الحديث، فاإلسالميات 

التطبيقية هي: “مامرسة علمية متعددة االختصاصات، وهذا ناتج عن اهتامماتها املعارصة )فهي تريد أن تكون متضامنة مع نجاحات 

الفكر املعارص ومخاطره( واملتطلبات الخاصة مبوضوع دراستها”8.

غري أنه من زاوية أخرى نرى أّن أركون وهو يقدم مرشوعه اإلسالميات التطبيقية، ال يقدمه كتكملة لإلسالميات الكالسيكية وتجنب 

ما أهملته هذه األخرية، وإمنا يعرض لنا اإلسالميات التطبيقية عىل أنها البديل، وأنها تقف يف طرف نقيض من اإلسالميات الكالسيكية؛ 

حيث أنه إذا كانت اإلسالميات الكالسيكية خطاباً عربياً حول اإلسالم، فإّن اإلسالميات التطبيقية هي خطاب علمي حول اإلسالم، يقول 

أركون يف هذا الصدد: “اإلسالميات التطبيقية هذا العلم الذي دشنته قبل بضع سنوات يهدف إىل قراءة مايض اإلسالم وحارضه انطالقاً 

من خطابات املجتمعات اإلسالمية والعربية، وحاجياتها الحالية”9.

وأّن اإلسللالميات التطبيقية ال ترتبط باإلسللالميات الكالسلليكية إال يف حالة واحدة، وهي:”أن تخضع هذه األخرية خطابها الخاص 

لعملية نقد إبستمولوجي شديد..إنه لن يعود هناك من مكان للحديث عن اإلسالميات التطبيقية، إذا ما تحملت اإلسالميات الكالسيكية 

بدورها، وبشللكل تضامني، كّل الصعوبات الحالية للمجتمعات العربية واإلسللالمية من جهة، ومخاطر مامرسة علمية هي اآلن يف أوج 

تجددها من جهة أخرى10.

كام أّن يف تحميل مفهوم اإلسللالميات التطبيقية بهذا املضمون، وربطه مبثل هذه اآلفاق قد تبدو واسللعة جداً، ويعرتيها كثري من 

االرتباط والتشابك، إضافة إىل حساسية الطرح يف كونه يدور عىل معرفة لها امتالك أو سيطرة عىل وعي اإلنسان العريب واملسلم، يتعلق 

األمر بتاريخ اإلسللالم وخطابه، وملعرفة أكرث بخصوص املجال الذي تشللتغل عليه اإلسالميات التطبيقية، نحاول أن نجيب عن سؤال: ما 

موضوع ومجال بحث اإلسالميات التطبيقية يف نظر أركون؟ 

يتمثل ميدان عمل اإلسللالميات التطبيقية يف: الفكر اإلسالمي، وهنا نستحرض جميع املحاوالت والجهود الفكرية التي تعاطت مع 

اإلسالم سواء كان اإلسالم يف فهم السّنة أو الشيعة أو الخوارج، أو الفالسفة املسلمني، أو األدباء، أو املسترشقني، أو عرب التاريخ.

يقللول أرك��ون يف هذا الصدد:” فهذا العلم الذي دشللنته قبل بضع سللنوات يهدف إىل قراءة مايض اإلسللالم وحارضه، انطالقاً من 

خطابات املجتمعات اإلسالمية والعربية وحاجياتها الحالية، كام يهدف يف الوقت ذاته إىل إثارة اهتامم الجمهور األوسع دون أن يتعرض 

لخطر اإلدانة أو الرفض العنجهي وحتى الالمباالة من قبل البحاثة املتبحرين”11.

8- المصدر نفسه، ص 57

9- الفكر اإلسالمي: نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص ص 32ـ31

10- أركون، تاريخية الفكر العربي، مصدر سابق، ص 61

11- أركون، الفكر اإلسالمي: نقد واجتهاد، مصدر سابق، ص ص 32ـ31

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري
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قراءة في مفهوم »اإلسالميات التطبيقية« عند محمد أركون

وتتم هذه الدراسة وفق قراءة إبستمولوجية، تتجاوز القراءة اإليديولوجية الطائفية التي عرضت اإلسالم يف شكل فرق وطوائف، 

أو القراءة االسللترشاقية االختزالية املدفوعة بغرض تسلللطي واسللتعامري، هذه القراءة اإلبسللتمولوجية تريد تطبيق منهجيات علوم 

اإلنسللان واملجتمع يف صورتها املسللتجدة واملعارصة، فهي: “مامرسة علمية متعددة االختصاصات، وهذا ناتج عن اهتامماتها املعارصة، 

فهي تريد أن تكون متضامنة مع نجاحات الفكر املعارص ومخاطره، واملتطلبات الخاصة مبوضوع دراستها”12.

خاتمة 

إّن اإلسللالميات التطبيقية هي مبثابة بحث منهجي، يهدف إىل تأسلليس خطاب جديد ورؤية معارصة لإلسالم تاريخاً وتراثاً، تستند 

يف دراستها عىل الواقع العلمي واألفق املعريف اللذين عرفتهام علوم اإلنسان يف العرص الحديث.

يعرض أركون اإلسللالميات التطبيقية تارة عىل أنها مكملة لإلسالميات الكالسيكية بهدف تطوير منهجها ورؤيتها، وتارة أخرى عىل 

أنه تجاوز لها. ومنه ميكن لنا رسم مخطط ألبعاد اإلسالمية التطبيقية وارتباطاتها يف مرشوع أركون وفق املحاور التالية: 

أواًل: اإلسالميات التطبيقية هي الجانب العميل فيام يقابل الجانب النظري الذي متثله اإلسالميات الكالسيكية.

ثاني��اً: تعترب مجللاالً للبحث يف الرتاث اإلسللالمي وفق رؤية إبسللتمولوجية نقدية فيللام يقابل الرؤية اإليديولوجيللة الدوغامئية 

اإلسالمية )الفرق والطوائف ودعوى امتالك كل فرقة للحقيقة(، والرؤية االسترشاقية االختزالية واملدفوعة مبركزية غربية تنشد التسلط 

واالستعامر.

ثالثاً: هي مسللاهمة يف نقد العقل اإلسللالمي، وإعادة تشكيله وفق صياغة علمية تفّك شيفرة ما عرف بجدل الرتاث والحداثة عند 

اإلنسان العريب.

رابعاً: ال تقف عند حدود دراسة الظاهرة اإلسالمية، وإمنا تتخذها ممراً لبحث الظاهرة الدينية يف األديان التوحيدية، والتي انتهت 

بأركون إىل القول بتاريخية النص الديني.

12- المصدر السابق، ص 57
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السيادة والحاكمّية
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يرسنا يف هذا الحوار أن نسللتقبل واحداً من املبدعني الجزائريني، 

وهو الدكتور رشاف شناف، أستاذ النقد الثقايف وتحليل الخطاب، بقسم 

اللغة العربية وآدابها، وهو شللاعر وناقد، ينتمي 

إىل تقاليد املدرسللة الحضاريللة والثقافية املركبة، 

ويعمللل منذ مدة عىل تكريللس خطاب إبداعي 

ونقللدي يقوم عىل مامرسللة املفهمة والتأسلليس 

للوعي العريب واإلسللالمي، متحصل عىل شللهادة 

املاجسللتري يف النقد الحديللث ) جامعة منتوري 

قسنطينة(، ومتحصل عىل شللهادة الدكتوراه يف 

النقللد املعارص )جامعللة باتنة(، أنجللز أطروحة 

بعنوان: العقل النقدي العريب املعارص وخطاب األنساق. أستاذ محارض 

بجامعة باتنة، يدرس املقاييس اآلتية:

الشللعرية،  السللمياء،  الخطللاب،  تحليللل 

الدراسات الفكرية، املدارس النقدية، سوسيولوجيا 

األدب. وهو رئيس النادي الفكري الجامعي “مقام 

الحكمة”، عضو يف مخرب الشللعرية - جامعة باتنة 

-، حيث شللارك يف عدة ملتقيات وطنية ودولية، 

له عدة مقاالت فكرية منشورة يف مجالت علمية 

محكمة: اإلنسللان التداويل واملواطنة االفرتاضية، 

حوار مع الدكتور شراف شناف
ما بعد األركونية، أو نحو أنثروبولوجيا مفهومية

وقوت��ه  فك��ر  أي  قيم��ة  “إّن 
تثّم��ن بالقي��اس إىل املفهوم��ات 
أو  يخلفها،  الت��ي  )واملصطلحات( 
التي يعدل من محتواها، ونتائجها، 

وطريقة استخدامها”. 

)محمد أركون / الفكر الإسلامي / 114(

حاوره: الدكتور الحاج دواق
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الكتابة النقدية والتأويل السيكولوجي للذات، تفكيك العقل السيميايئ 

الغريب، أنسنة الخطاب الديني، تحوالت الفكر العريب اإلسالمي.

* د. الح��اج دواق: ف��ي البداي��ة أرحب ب��ك دكتور ش��راف، في 
مؤسس��ة مؤمنون بال حدود، لهذا الحوار الذي خصصناه للملف 
البحث��ي حول اإلس��الميات التطبيقي��ة. كيف تق��ّدم لنا فكرية 

محمد أركون، وتطوره المفاهيمي؟

� د. رشاف شناف: اسمح يل يف البداية أن أشكركم دكتور الحاج، 

ومن خاللكم أشللكر مؤسسللة مؤمنون بال حدود عىل هذه الفرصة، 

حيث اسللتطاعت يف فرتة وجيللزة أن تجلب االنتبللاه، وتكرّس لخط 

فكري منفتح وجامع، وأمتنى لها كّل التوفيق.

فعاًل لقد شللكل “محمد أركللون” ]1928 - 2010[ - رحمه الله 

ل ظاهللرة فكرية متميزة يف التاريخ الفكللري والثقايف العريب املعارص؛ 

إذ اسللتطاع أن يستلب العقول ويسللتفزها يف الوقت ذاته، مبا امتلكه 

من قدرة فائقة عىل اسللتدراج كثري من املفاهيم واملنهجيات املعرفية 

والفلسللفية والسيوسلليولوجية واألنرثبولوجية والتاريخية، إىل ساحة 

التحليللل وميدان القللراءة، وتطويعها بكفاءة إبسللتيمولوجية قّل أن 

نجد لها مثياًل، ماّم جعله ينّمي موسللوعة قرائية عىل درجة عالية من 

الوعي.

ولقللد دخللل “أركللون” يف سللجاالت عميقللة مع املسللترشقني 

واألصوليني والعلامنيني املتطرفني، ومختلف التيارات الدوغامئية التي 

تتمركز حول إيديولوجيات هشللة وواهية، وتوهم ذاتها واآلخرين أّن 

الحقيقة ُترى من زاوية واحدة وُتقارب من منظور واحد ثابت، ومثلام 

ُهوجم أركون من طرف األصوليني مبختلف رشائحهم ل اسُتخدم، أيضاً، 

كأداة لتربيللر ورشعنه كثري من املواقف العلامنيللة والتاريخانية، التي 

كانت تستهدف ل أساسللاً ل التقليل من قيمة اإلسالم والدين، وتحويل 

ل  “النللص القرآين” إىل مجرد نص تاريخي ثقايف برشي. وهذا ما يشللكّ

طوبولوجيا الظاهرة األركونية، بتعدد مستوياتها ووجوهها الخطابية، 

وكذلك باختالف وتنّوع كيفيات تلّقيها وتأويلها واستعاملها.

* أنت تس��تعمل غالبًا في محاضراتك وفيم��ا تكتب مقولة ما 
بع��د األركونية. أتقص��د ضرورة تج��اوزه، أم توظيفه في إطار 

سجال آخر يتخطى المنطق األركوني ذاته؟

� تشللري صيغة “السللابقة ل ما بعد” إىل تقابليللة مع صيغة “ما 

قبل”، وهو ما يسللمح بنشللوء برزخ معنوي مسللتقل وحامل ألصول 

“مللا قبل” بقصد التطويللر والتغيري، وليس بقصد اإللغاء والشللطب، 

فهناك طموح تقوميي يوطويب، وهو ما يربر يف الدراسللات االجتامعية 

واإلنسللانية شيوع صيغ التجاهات وتيارات فكرية؛ ما بعد النهضة، ما 

بعد الحداثة، ما بعد املاركسية، ما بعد الهيجيلية، وغريها...  كام أقرّه 

يارس حجازي يف ما بعد الثقافة.

أّما ما نتوخاه من هذه القراءة املوجزة فهو البحث والتسللاؤل 

عللن “ما بعد األركونيللة”، أو عن كيفية االسللتثامر اإليجايب لل”الرتاث 

املعريف” للرجل، وإعادة بناء املنظومة املفاهيمية اإلجرائية التي نحتها 

وشللّققها، وجرّب بعض مكوناتها، وأكرث من هذا، اسللتئناف الورشات 

املنهجية واملفهومية التي دّشنها.

فقد أدرك “أركون” ل من خالل استبطاننا لعمق مرشوعه ل القيمة 

األنرثوبولوجية للمفاهيم، والقيمة املفهومية لألنرثوبولوجيا، فال ميكن 

أن يحيا اإلنسان حياة طيبة من دون مفاهيم شّغالة وفّعالة، وال ميكن 

للمفاهيللم أن تحيا من دون إنسللان واع بالقيمللة الرمزية واملعنوية 

والروحية للوجود. من هنا، استشللعر “أركللون” ل حقيقة ل أّن الخطر 

الذي ُيداهم البرشيللة كامن يف “عقلها” قبل أي يشء آخر، هذا الذي 

يكشف عن نزاعني كبريين يف التاريخ الثقايف البرشي، “بني عقل يتامثل 

مع نفسه عىل الدوام وال ينتج سوى الخواء والفراغ، وعقل يقف عىل 

مسللافة من ذاته، وهي املسافة التي تسللمح للفكر أن يثمر، فيجرتح 

املعنى من الالمعنى ويصرّي الالمعقول معقوالً، ]إذ[ ليسللت املسللألة 

مجللرد نزاع بني سلللفي وتجديدي، أو بني أصيللل وحديث، وإمنا هي 

مسألة مواجهة بني عقلني ومنهجني: بني عقل منفتح وعقل مغلق، بني 

فكر ال يتوقف عن تأّول األصول واسللتنباط الدالالت وتوسلليع املعاين 

وفكللر مذهبي أو إيديولوجي يقوم بتنسلليق العلم الحاصل، ويدأب 

للربهنة عىل صحة املعلوم، فال يضيف بذلك للمعرفة شلليئاً، إذ العلم 

باملعلوم ليس علاًم، فالعلم اسللتنباط املجهول من املعلوم وعقل ما مل 

يعقل بعد”. عىل حد ما ذهب إليه عيل حرب يف التأويل والحقيقة.

إّن النقلللة النوعية التي سللتخلص العقل العريب من مسللتنقع 

التخلف، هي نقلة عىل مسللتوى األذهللان أوالً ل كام يتصور أركون - 

إنها ثورة مفهومية تغري “لغة اإلدراك”، و”شفرات الفهم”، و”عالمات 

التمثل”، و”منطق التسللمية”، و”اسللرتاتيجيات التأويل” بشكل عام. 

ولذلك، فالفرق الجوهري عنده بللني منطق العلم التقليدي ومنطق 

العلللم الحديث “ال يخّص فقط اختللالف الربامج واملناهج واألهداف، 

 Le( وإمنللا هو ميثللل طفرة نوعيللة أو معرفية كربى أصابللت العالمة

signe( نفسللها يف الصميم وأصابت نظرة اإلنسللان )أو الروح( إليها، 

لهذا السللبب ]فل[القطيعة تبللدو جذرية بني الباحللث املتموضع يف 

منطقة ما قبل الطفرة السلليميائية الداللية وبني الباحث املتموضع يف 

منطقة ما بعد الطفرة، ومل يعد اليوم ممكناً إقامة أي حوار يف العمق 

بني هذين النوعني من الباحثني التقليديني )االسترشاق الكالسييك مثاًل( 

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري
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حوار مع الدكتور شراف شناف

يسللتنفدون كّل جهودهم يف جمع الوقائع واألخبللار دون أي تحليل 

تفكييك، يف حني أّن اآلخرين يستميتون يف التأكيد عىل أهمية األهداف 

النظرية والتفكيكية النقدية”، وهذا ما أورده أركون يف سللفره الفكر 

اإلسالمي قراءة علمية، بالحرف يف الصفحة خمس وعرشين ومائة.

والفرق واضح بني باحث أو مفكر يفكر يف القضايا واملوضوعات 

والظواهللر بعقل خام ورؤية فضفاضة، وآخللر ميتلك جهازاً مفاهيمياً 

مُينطللق من خالله عالقة الكلامت باألشللياء، وُيعلمللن عالقة األذهان 

باألعيان، ويشللحذ املفاهيم باسللتمرار. ومن ثم، فل”إّن حجم تأثري أي 

]مفكر يف سياق حضاري ما[ يتناسب مع مقدرتل]له[عىل ترميز الوجود 

البرشي وأساليب الوجود البرشي”. أورد هذا يف املصدر السابق املشار 

إليه. وهو ما ال يتأىت إال عرب امتالك اإلنسللان / املفكر لكفاءة تسللمية 

مستويات عالئقه بالوجود وأثاث الكون.

* تعني أّن القرآن عدة التجاوز المفهومي والمنهجي المقبل؟

� لقد أشللار “أركللون” إىل أّن القرآن الكريم أنجز شلليئاً كبرياً يف 

هللذا االتجللاه، فلل”تأثريه الكبللري والدائم عللىل معارصيه وعىل كل 

األجيللال التالية ميكن إرجاعه إىل طريقتلله الرمزية الخاصة يف التعبري 

عللام هو دنيوي أو مادي أو تاريخي، ثم عابر وزائل”. فالقرآن الكريم 

 ”Toshihiko Izutsu ل كام يقول املفكر الياباين “توشيهيكو إيزوتسو

]1914 - 1993[ جّسد ثورة مفهومية نسقية يف الوعي العريب والوعي 

اإلنسللاين ككل، إذ نقل الوعللي البرشي من حالة الخللواء املفاهيمي 

إىل حالة البناء املفاهيمي املتامسللك للعامل ولإلنسللان والحياة وقضايا 

املصري. ساق هذا املعنى يف دراسللته الداللية األساسية الله واإلنسان. 

واإلحللكام املفاهيمللي يف القللرآن يرتبللط عضوياً بالحبللك القصيص 

ننية الكونية التي تكشف يف صميم منطقها العميق عن  والدورات السُّ

نوع من االسللرتجاع النقدي الضافر للمنظومات املفاهيمية املشوهة 

واملشوشة والقلقة عرب التاريخ، فقصص األنبياء ليست مجرد حكايات، 

وإمنللا هي دالالت عللىل منهج ُمحكم يف التحليللل النفيس االجتامعي 

التاريخي، وعىل محددات نظرية حضارية موّجهة وُمسّددة للوحدات 

املفاهيمية التي تشّيد العقل والثقافة. كام نجده وارداً عند محمد أيب 

القاسم حاج حمد يف إبسللتمولوجيا املعرفة الكونية. وهو ما يكشف 

عن أنرثوبولوجيا مفهومية عميقة تستشللكل وضع اإلنسان يف الحياة 

الدنيوية باسللتمرار، وتدفعه ألن ينظر مفاهيميللاً يف ذاته ويف عالقته 

باآلخرين ويف كل مفردات الوجود وما وراء الوجود.

* إذن أن��ت ترمي إلى ش��يء أساس��ي، وه��و أّن فكرنا معضل 
ثقافي��ًا، ومبتل��ى بأزمة مفهومية، فما تقص��د بها؟ وإلى أي 

مورد تردها؟ وما ترياقاتها؟

� كيللف ميكن أن نكشللف املفاهيم الشللغالة والضافرة؟ وكيف 

ميكن يف الوقت ذاته تشخيص باتولوجيا املفاهيم املضمرة التي رضبت 

بأطنابها يف عمق الّذات وأحكمللت قبضتها عىل الذهنيات وأصبحت 

توّجهها بطريقة عامئية استسالمية دون وعي وانتباه؟

هكذا كانت مهمة أركون اإلبستيمول أنرثوبولوجية، إنها محاولة 

الحفللر يف الطبقللات الصلبللة للعقل الثقايف للكشللف عللن أعطابه 

وأعطاله.

وال شللك أّن الوصول إىل لحظة )الرتياق املفاهيمي( متّر مبرحلة 

استخراج )السللموم املفاهيمية(؛ فمن السللم يصاغ الرتياق والعالج، 

وهذا ل تقريبا ل شأن املفاهيم األركونية، وعىل رأسها مفهوم الدوغامئية 

)Dogmatisme(؛ فهللو وضعيللة باتولوجيللة تجّسللد أنرثوبولوجيللا 

مفهومية؛ أي وضعيللة برشية ذهنية/مخيالية مغلقة تتسللم بالركود 

واالنحبللاس الذي يقللود إىل التعفن. وهو أيضا مفهللوم أنرثوبولوجي 

للله قدرة عىل إيقللاظ العقل واملتخيل والوجدان من سللباتة العميق 

وتحسيسلله بطبيعة وضعيتلله، بل واستشللكالها / تأزميها يك تعود له 

)حالة الدافعية( التي تقود إىل رضورة استشعار الخطر، ومن ثم طلب 

التغيري.

و)مفهوم الدوغامئية( مفهوم إجرايئ وجذري يف الوقت ذاته، كونه 

يدعونا باسللتمرار اىل إعادة النظللر يف مفاهيم أخرى، كمفهوم اإلميان 

ومفهوم العقل ومفهللوم العلم، بل وحتى مفهوم )النقد( ذاته. يقول 

“أركون” كاشللفاً عن طبيعة املعضلة املفهومية والتحسلليس برضورة 

تشللخيص أبعادها ودراستها دراسة معرفية علمية عىل مستوى العامل 

اإلسللالمي: (فانغالق الفكر طيلة عدة قللرون متواصلة داخل جدران 

السياج الدوغاميئ املغلق أدى إىل إضعاف العقل التحلييل- النقدي إىل 

أقىص حد. وهكذا ُقلِّص دوره إىل الدرجة الثانية وأصبح أداة يف خدمة 

)اإلميللان( حتى عندما تكون مضامني هذا اإلميان ووظائفه قد ُحرّفت 

عن مسارها الصحيح من قبل العالقات التي ُنسجت بني السلطة القامئة 

ورجال الدين األُجراء لديها أو امُلرتشللني من قبلها. وأحياناً تتحول إىل 

أداة ميكانيكية من قبل اللعبة التي ال ميكن السيطرة عليها لإلكراهات 

البيئيللة واإلثنولوجية والثقافية )وهذه هي املرحلة التاريخية )للفكر 

املتوحللش( التي اسللتمرّت حتى مشللارف القللرن العرشين يف بعض 

مناطق املجال االجتامعي- التاريخي املجبول مبدئياً من قبل الظاهرة 

اإلسالمية(. وإذا كان السياج الدوغاميئ املغلق يستمر يف تأخري تدّخل 

العقللل التحلييل ل النقدي أو تعطيله ومنعه من مامرسللة عمله حتى 

اآلن، فإّن ذلك عائد إىل حقيقة أّن قوى الفسللاد واإلفسللاد )لإلميان(، 

وكذلللك قوى التالعب به وتحويله إىل آلة ميكانيكية فاقدة للروح قد 

تكاثرت وتضاعفت بعد االستقالل )أي يف السياقات االجتامعية ما بعد 
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الكولونياليللة(. إّن هذه الظواهللر ذات األهمية الكربى التي تصعب 

عىل املالحظة والكشللف قد أُهملت من قبل العلوم االجتامعية، عىل 

األقل يف الحالة التي تهمنا هنا: أي حالة )اإلسالم(. كام تحدث عنه يف 

الفكر األصويل.

فمهمللة )املفهمة conceptualisation La( أنرثوبولوجياً صعبة 

ومعقدة؛ إذ ال تقوم عىل قواعد منطقية مجرّدة، أو عىل اسرتاتيجيات 

لغويللة محكومللة بقوانينها الداخليللة فقط. كام أنها ليسللت مجرد 

إسللقاطات ذهنية عىل الواقع، أو انعكاسللات مرآوية، وإمنا هي نظر 

حصيللف يف العالقات التبادليللة املعقدة بني الذهللن واللغة والفكر 

والخيال والتاريخ.

و)العقللل النقدي املنبثق( وهو يتتبع آثللار الدوغامئيات يجب 

أال توضع أمامه حدود وال سللدود يك ينجللز مهامته بعمق ويصل إىل 

نتائج ومكاسب تحّسن وضع اإلنسان وترفع من قيمته الوجودية. ويف 

هذا يقول محمد مجتهد شبسللرتي، إنلله “ال ينبغي تعيني خط أحمر 

يف مجتمللع املؤمنني للناقدين والقول إّن النقد مسللموح لكم إىل هذا 

الحللد وما بعده ممنوع، يجب أن يفسللح يف املجال للناقد يف عملية 

النقد بدون أي خط أحمر، وبالنسبة إىل الشخص املؤمن عندما يواجه 

هذه االنتقادات تظهر له مسللألة جللادة، وهي كيف مينح املعقولية 

لجوهللر إميانه يف مقابللل هذه االنتقادات؟ وكيف يسللتطيع تجديد 

فهملله عن هذا اإلميان؟ وكيف يسللتطيع تجديد وإحياء هذا اإلميان؟ 

وكيف يستطيع اكتشافه من جديد؟”

فاملسللألة، يف صميمهللا، متللّس كيفيللة التعامللل مللع املفاهيم 

أنرثوبولوجياً، أي جعل اللغة/ الفكر تدخل يف عالقة جدلية مع املحيط 

الثقايف البرشي. ولذلك، فإّن اإلنسان الذي يتصور اإلميان حادثة تتضمن 

محتوى معرفياً ثابتاً دامئاً، نجده يشعر بالخوف والقلق من كّل أشكال 

االنتقادات املوّجهة لتلك املعرفة، ولكن اإلميان ليس كذلك، فاإلنسان 

يسللتطيع أن يكتشللف إميانه من جديد دامئاً ويعيللش تجربة اإلميان 

ويكتشف مضمونه املعريف، والتصّور الذي كان ميلكه العرفاء عن الله، 

يختلف عن تصللّور املتكلمني عن الله، وهكذا حللال اآلخرين، هؤالء 

يختلفون بشللكل جوهري فيام بينهللم. وهو ما يجعلنا نعيد النظر يف 

مضمون ومفهوم اإلميان باستمرار، فهو يتعرض دوماً لهّزات ومتغريات 

وأخطار، واإلنسللان املؤمن يجب أن يعيش دوماً مع انتخاب مستمر، 

ويجب عليه دوماً أن يخّلص نفسه من الوقوع يف هذه املتاهات، كام 

يقول ميشلليل فوكو يف أعامله التأسيسية، ليك يبقى إميانه إمياناً يقظاً 

حيللاً فّعاالً وعملياً. ثم إّن النقد يف حللّد ذاته يحتاج إىل تجربة إميانية 

مقاصدية حتى ال يتحول إىل عملية عدمية.

* بذل��ك أنت ترمي إلى أّن أركون ق��د اقترح عملية تأريخ وبناء 
تاريخ لألفكار جديد، يقوم على النقد واس��تراتيجياته ورهاناته، 

وهو عمق اإلسالميات التطبيقية، التي أعددنا لها هذا الملف.

� الشللك أّن تاريللخ األفللكار من الحقللول املعرفية واملسللاقات 

الدراسللية املهّمة التي ال تسللتطيع العلوم االجتامعية واإلنسانية، بل 

وحتى العلوم الدقيقة والطبيعية، االستغناء عنها، وهذا راجع ملا يبحث 

فيلله هذا الحقل، إذ يبحث يف طبيعة املنظومات الفكرية والذهنيات 

وأمناط املتخيللل، واألَْنِوية اإليديولوجية وكيفيللة تطّورها. ولكّن هذا 

الحقل تعرّض كغريه من الحقول املعرفية الكالسلليكية لحالة جمود مل 

يستطع من خاللها متابعة تغري الوعي األنرثوبولوجي وتشعبه وتشابك 

حيثياتلله. وهو ما دفع بأركون ألن ميارس نوعاً من النقد الجذري عىل 

منهجيات هذا الحقل كام فعل قبله “ميشال فوكو” ] 1926- 1984[* 

بالخصوص.

يقللول أركللون: “ينبغللي عللىل الباحثللني أن يكّفوا عن تفسللري 

املجتمعات اإلسللالمية )أو املؤسلمة( بواسطة تلك التعارضات الدينية 

بني )الفرق( و)الطرق الصوفية( و)األرثوذكسية( و)الهرطقات(، إلخ... 

)فهذا يعني االستسللالم ملنظور تاريخ األفكار التقليدي واالعتقاد بأّن 

األفللكار املجرّدة هي وحدها التي تقود العامل، وإهامل الُبنى العميقة 

مللن اجتامعية واقتصاديللة وعقائدية بطبيعة الحال(. ولهذا السللبب 

أقول إّن فشل الفلسفة واإلنسية العقالنية الجنينية التي تولّدت عنها 

ال ميكن تفسللريها كلّياً بواسطة )رّد الفعل السنِّي( وال بواسطة انتصار 

األشللعرية )أو املالكية يف املغرب( وال بواسللطة عدم التوافق املزعوم 

لهذه العقالنية- اإلنسية مع اإلسالم وال بواسطة الغزايل ومحاربته لها. 

صحيح أّن هذه )التفسريات( الشائعة عنيدة وتتكّرر غالباً يف مقاالت 

املسللترشقني وغريهم. ولكننا نعتقد فيام يخّصنا أّن تفسري هذا الفشل 

التاريخي غري ممكن إال بعد القيام بتحريات واسعة عن سوسيولوجيا 

الفشل، أي ما األسباب االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تؤدي 

إىل فشللل تيار فكللري معني يف لحظة مللن لحظللات التاريخ ونجاح 

معاكس؟.

وبالتللايل ال ينبغي ملؤرخ األفكار أن يقفللز عىل مصطلحات من 

نوع: النسلليان، القطيعللة، التصفية، الحذف، املسللتحيل التفكري فيه، 

الالمفكر فيه، املسللموح التفكري فيه، اإلجبللاري التفكري فيه، املمنوع 

منعاً باتاً التفكري فيه...، ألنها ستفتح له أفقاً مفهومياً مهاّمً يف التحليل. 

وسللتكون شبكة القراءة أكرث كفاءة ومتاسكاً يف الفهم والتأويل، “فمن 

الواضح أّن كل فكر فردي أو جامعي بحاجة إىل متاسللك داخيل معني 

ميكن التوصل إليه عن طريق النظر إىل املفاهيم من خالل استقالليتها 

الذاتية أو حيويتها الخاصة. بهذا املعنى، أو عىل هذا املسللتوى، ميكننا 

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري
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التحدث عن وجود حياة مستقلة للعقائد الفكرية. ولكن من الصحيح 

أيضللاً القول إّن املفاهيم الفكريللة أو النظرية التجريدية تتعاطى مع 

الواقع املحيط )سواء أكان مادياً أم اجتامعياً أم اقتصادياً أم سياسياً،...( 

عالقات معّقدة ينبغي عىل التحليل العلمي أن يدرسللها ليك يكشللف 

عن مدى التطابق أو عدم التطابق )بني الكلامت، واألشللياء(. سللوف 

نجد أّن وجهتي النظر هاتني متكاملتان ورضوريتان من أجل أن نفهم 

من الداخل وبعمق رشوط مامرسة الفكر اإلسالمي الكالسييك لدوره 

ووظائفه”.

فالوعي األركوين يريللد أن يخّلص العقل البحثي من كّل أصناف 

املفهللامت االختزاليللة واالجتزائية، يك تتشللكل عرب الجهللود املعرفية 

املؤسسللاتية املتطورة رؤيللة أنرثوبولوجية مفهوميللة مركبة وعميقة 

للوضع البرشي.

حوار مع الدكتور شراف شناف

الدكتور شراف شناف

باح���ث وكات���ب جزائ���ري، متحص���ل على ش���هادة 
الدكت���وراه ف���ي النق���د المعاص���ر- جامع���ة باتنة، 
وعل���ى ش���هادة الماجيس���تير في النق���د الحديث 
- جامع���ة منت���وري قس���نطينة، يش���غل أس���تاذًا 
محاض���رًا بجامع���ة باتن���ة، ورئيس الن���ادي الفكري 
الجامعي "مقام الحكمة". شارك في عدة ملتقيات 
وطني���ة ودولية، وله عدة مقاالت فكرية منش���ورة 

في مجالت علمية محكمة.
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أركون ومشروعه النقدي
 د. عماد عبد الرزاق

مقدمة

منذ العقود األخرية من القرن العرشين، بدأت املشللاريع الفكرية تتصدر حقل البحث الفلسللفي العريب، فلم يعد أقطاب الفكر 

الفلسللفي العريب املعارص يهتمون مبذاهب فلسللفية بعينها، أو تيارات تابعة للفكر الغريب، من قبيل الوضعية املنطقية الشللخصانية، 

وإمنا أصبحوا يقّدمون أنفسللهم عىل أنهم أصحاب مشللاريع فكرية فلسفية وسياسية وحضارية، ولعل من أهم هذه املشاريع الفكرية 

والفلسللفية، مشللاريع العقالنية النقدية، أو مشاريع نقد العقل اإلسللالمي ونقد العقل العريب، وتتفق هذه املشاريع جميعها يف كونها 

ترتكز عىل نقد أسللس العقل املنتج للفكر والثقافة والحداثة، أي أنها مبعنى أخر مشللاريع أبستمولوجية، هدفها الكشف عن الرشوط 

واإلمكانيات التاريخية واملنطقية واللغوية التي تحكم املعرفة. 

والعقالنية النقدية تقرن النهوض الحضاري برضورة نقد العقل أي تفكيك بنيته، وتحليل مسلامته ويف هذا السياق يندرج مرشوع 

»محمد أركون«، فهو صاحب مرشوع نقدي شامل، يدرس رشوط صالحية كل املعارف التي أنتجها العقل اإلسالمي، وصفات »أركون« يف 

مرشوعه النقدي يبدو أنه مطلع عىل الفكر النقدي الغريب ومتحكم يف مفاهيمه ومصطلحاته ومتابع لتياراته، ويف الوقت نفسه يعمل 

عىل إيجاد املناهج السللليمة لتطبيقها يف الدراسات اإلسالمية ومقاربة العقل اإلسالمي، أي أنه يصل الفكر اإلسالمي بالطفرات املعرفية 

والنقدية الغربية، ويدعو إىل التحرير الفكري، من خالل طرح مشكلة املقّدس بشكل تاريخي وإنرثوبولوجي مقارن.

أّما عن سياق مرشوعه فهو يندرج يف مجال العقالنية النقدية التي تهتّم بالقراءة النقدية الحداثية للنص القرآين وللرتاث اإلسالمي 

ككل.

وقد بدأ مرشوع أركون النقدي يتبلور يف نهاية العقد السادس من القرن املايض، عندما صدر كتابه »محاوالت يف الفكر اإلسالمي« 

عام 1973 واشللتمل عىل عدة دراسللات حول الفكر اإلسللالمي الكالسللييك، ثم كتاب »قراءات يف القرآن« عام 1982، واتضح املرشوع 

ومالمحلله عندما أصدر كتاب »نقد العقل اإلس��المي«. ويتلخص مرشوع »أركون« النقدي يف الكشللف التاريخللي عن النظام الفكري 

العميق الذي يحكم التصورات اإلسالمية، ويستمر يف إنتاجها، ويعتمد مرشوعه عىل تطبيق األدوات واملفاهيم النقدية الغربية املعارصة 

عىل الدين والرتاث واإلسللالمي، والغاية التي يهدف إليها مرشوعه هي إعادة صياغة الرتاث اإلسللالمي بصورة تسللمح باندماج املسلللم 

املعارص يف فضاءات الحداثة الغربية. ويعترب »أركون« أحد أبرز وجوه الفكر اإلسللالمي املعارص، الذي تصدى ضمن مرشوعه الفكري 

الكبري بالبحث والتنقيب يف ظاهرة كثرياً ما اعتربت من الظواهر غري املفكر فيها، وهي الظاهرة اإلسالمية، كام أّن مرشوعه ميثل اختباراً 

نقدياً للفكر يف فهم جدلية الواقع اإلسللالمي يف أبعاده املختلفة، الفلسفية واإلنرثوبولوجية والسسيولوجية، أي منهج النقد والتمحيص 

املستند إىل علوم اإلنسان واملجتمع، التي أطلق عليها أركون مرشوعه العلمي »اإلسالميات التطبيقية«.
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وسوف نحاول يف ورقتنا البحثية أن نوضح مالمح وسامت مرشوع أركون النقدي، وتحديد ما هو العقل اإلسالمي، كام سوف نوضح 

منطلقات مرشوع أركون النقدي الذي يتمركز حول مفهوم »اإلسالميات التطبيقية« وقراءته للنص القرآين، وحديثه عن املخيال الديني، 

ثم تحليله لظاهرة العلمنة، وإلقاء الضوء عىل تحليله لظاهرة األصولية اإلسالمية.

أواًل: مالمح وسمات مشروعه النقدي:

يف البداية يجب أن نشري إىل حقيقة هامة، وهي أّن املنهج يف مرشوع أركون النقدي شكل حلقة هامة ومركزية يف هذا املرشوع، 

بحيث يصعب فصل املنهج عن األهداف التي أراد الوصول إليها، وقد أفاد »أركون« من وجوده يف الغرب، واطالعه عىل التطور الذي 

وصلت إليه املناهج العلمية يف دراسللة التاريخ املتعدد الجوانب، وهي مناهج مل يسللبق أن تعرف إليها العقل العريب قبل أركون، يقول 

أركون يف كتابه »نزعة األنس��نة يف الفكر العريب«: ينبغي عىل املنهج أن يدرس الظواهر من خالل التدخل والتفاعل املسللتمر بني نسق 

الروح ونسق األشياء املادية الواقعية، فالتأمالت األكرث تجريداً واألكرث مجانية من حيث الظاهر، لها دامئاً عالقة مع بواعث فردية1.

وينطلق »أركون« يف أطروحته النقدية للفكر العريب اإلسالمي من مفاهيم رئيسية ثالثة، تصدرت تقريباً كل دراساته، وإن كان ذلك 

بأشللكال مختلفة، وهي: الدين، والدولة، والدنيا، وقد عمد يف املجال اإلسللالمي إىل تحديد الظاهرة الدينية وبلورتها مفهومياً وصوالً إىل 

إشكاليتها، وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أنها تحتاج أكرث من غريها إىل رشح وتفسري داخل الفضاء اإلسالمي، انطالقاً من الخطاب القرآين2.

ويحاول »أركون« يف مرشوعه النقدي أن يحيلنا إىل إشكالية أبستمولوجية كبرية تحتل مكانة يف الفضاء املعريف املعارص، وهي مدى 

عمق املسافة األبستمولوجية التي تفصل بني الفضاء العريب اإلسالمي والفضاء األورويب ل العلامين.

إّن املللرشوع النقدي الذي تزعمه أركون الستكشللاف بنية العقل اإلسللالمي ال ينحاز ملذهب ضللد املذاهب األخرى، وال يقف مع 

عقيدة ضد العقائد التي ظهرت، إنه مرشوع تاريخي، أنرثوبولوجى يف آن معاً. كام أّن مرشوع نقد العقل اإلسللالمي ال يكتفي بالبحث 

عاّم يخص اإلسللالم كدين وفكر وثقافة ومدنية، إّن هذا املرشوع النقدي عنده مل يكتف باإلسللالم كمدونة دينية، بل تعداه إىل العقل 

الالهويت عند أهل الكتاب والبحث يف الجذر املشرتك بني هذه الكتب3.

ويجدد أركون حرصه عىل علمنة اإلسالم عرب مسعيني اثنني:

1- يتمثل األول يف فصل اإلسالم عن الحياة االجتامعية.

2- بينام يتمحور الثاين حول نقد الرتاث، والذي يعني به القرآن والسّنة بالدرجة األوىل وفق آليات جديدة، هي ما انتهى إليه العقل 

الغريب من أدوات، كاللسانيات والعلوم النفسية واالجتامعية واإلنرثوبولوجية، قراءة النصوص الدينية عىل هديها باعتبارها هي وحدها 

1- محمد أركون: نزعة األنسنة في الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط 1، 1997، ص 260

2- أركون: تحرير الوعي اإلسالمي »نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة«، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2011، ص 71

3- محمد أركون: نحو نقد العقل اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2009، ص 56
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أركون ومشروعه النقدي

القادرة عىل تجاوز الشحنة العاطفية من جهة واملقّدس من جهة ثانية، لتتناول املوروث الديني بغري خلفيات مهام كانت، وهذا يتيح 

إعادة تشللكيل العقل املسلللم بعيداً عن األيديولوجية، لينسللجم مع العرص الحديث واالتجاه اإلنساين، وهذا امتداد ملرشوع »أركون« 

لعلمنة اإلسالم وأنسنته، من خالل التعامل مع ثوابته تعاماًل برشياً عادياً عقلياً بحتاً، يجردها من ثباتها وقدسيتها ليغدو الدين فكراً برشيا4ً.

وهدف مرشوع أركون النقدي، كام يزعم، تجديد الفكر اإلسالمي عرب إحداث ثورة داخلية عارمة، ال تدع مجاالً معرفياً إال سلكته، 

ليتمكن املسلللمون من االلتحاق بركب الحضارة، والحقيقة التي ينتهي إليها تلخص مرشوعه يف إفراغ اإلسللالم من محتواه الديني متاماً 

وإنزاله إىل الساحة الفكرية البرشية، ليتسنى ذوبانه يف املنظومة الغربية، التي ال يرى أركون الصواب والحقيقة والخالص إال عربها5.

كذلك من أهداف مرشوعه النقدي هو تأسيس أو بناء نظرية جديدة يف التعامل مع الرتاث تقوم عىل نقد بنيته التكوينية وآلياته 

املعياريللة، ثللم رضب مقوماته األصلية عن طريق إخضاعه للنموذجية الغربية يف التفكري، كام يهدف أيضاً إىل إعادة كتابة جديدة لكل 

تاريخ الفكر اإلسالمي والفكر العريب6.

واملقصد األسللايس لهذه العملية هو تتبع املساحات الخفية التي ظلت بعيدة عن مجال النقد والتفكري لذا يقول: »ينبغي للرتاث 

الكيل أن يتعرض لتفحص أركيولوجي صبور وعميق من أجل العثور عىل أجزائه املجهضة واملستبعدة واملحتقرة، وإعادة كتابة تاريخها 

أو تركيبها إذا أمكن، وليس فقط من أجل الرتكيز عىل صيغه الثابتة واتجاهاته الراسللخة املرتبطة إىل حد كبري بالدولة الرسللمية والدين 

الرسللمي، إنلله يعمل عىل خرق »املمنوعللات وانتهاك املحرمات« التي أقصت كل األسللئلة التي كانت قد طرحللت يف املرحلة األولية 

والبدائية لإلسالم، ثم سّكرت وأغلق عليها7.

وأيضللاً كان الهدف عند أركون يف مرشوعة النقدي بناء إسللالميات تطبيقية، وذلك مبحاولة تطبيق املنهجيات العلمية عىل القرآن 

الكريم، ومن ضمنها تلك التي طبقت عىل النصوص املسيحية، وهي التي أخضعت النص الديني ملحك النقد التاريخي املقارن والتحليل 

األلسني التفكييك وللتأمل الفلسفي املتعلق بإنتاج املعنى، وقد طرح أركون هذا املرشوع يف الدراسات اإلسالمية ليك يهتم به الباحثون 

العرب واملسلمون عموماً، ال سيام أّنه مرشوع متصل بالبحوث يف النص الديني بصفة عامة، إنه مرشوع مبني باألساس عىل التعرف عىل 

الظاهرة الدينية حتى تحل الظاهرة الدينية يف أفق أوسع من األفق اإلسالمي، ومرشوع أركون يفتح باباً أوسع لتاريخ األديان إذا انطلقنا 

من القرآن ومن منطقه الذي يطرح قضية تاريخ النجاة، أي كيف نعيش حياتنا كمؤمنني متلقني كالم الله حتى نطبقه عىل حياتنا8.

وتتميز القراءة األركونية يف الدراسللات اإلسللالمية بسامت عدة منها: أوالً: انطالقها من مكتسللبات الحداثة الغربية، وثانياً: تقوية 

الوظيفة النقدية للعلوم االجتامعية من خالل تطبيقها عىل الرتاث اإلسللالمي، وهذه القراءة تختلف عن القراءات السللائدة يف الرشق 

4- أركون: الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات – بيروت – باريس – ط،1985، ص 117

5- أركون: الفكر العربي، ص 119

6- أ ركون: اإلسالم: األخالق والسياسة، ص 174

7- أركون: الفكر اإلسالمي قراءة علمية: ترجمة هاشم صالح، مركز االنتماء القومي، ط2، 1996، ص 31

8- إدريس ولد قابلة: جولة في فكر أركون، دار ناشري، 2003، ص 7
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والغرب، قدمياً وحديثاً ألنها تتسلللح بالنقد، وتنقب يف طبقات الرتاث السللتخراج مكنونه، كام أنها تتوجه إىل اإلسللالميات الكالسلليكية 

لنقدها وإبراز محدوديتها. ومن خالل هذا املرشوع النقدي للعقل اإلسالمي يطرح أركون سؤاالً هو ملاذا تأخر املسلمون وتقدم الكفار؟ 

ويلللوم أركون املسلللمني عىل البحث عن اإلجابات ألسللئلتهم يف الللرتاث، بينام يرى هو الحل »خارج دائرة املقّدس«، بل عىل حسللاب 

املقّدس وأصوله ونصوصه وتطبيقاته، ألّن محور الحياة بداية هو اإلنسللان وليس الله، وهذه األنسللنة تحتل مكاناً محورياً يف مرشوعه 

العام، واملشللتمل عىل قراءة النصوص الدينية قراءة حداثية باملعيار الغريب املعارص، لتخليص املسلللمني وكّل الناس من إرص املعتقدات 

الغيبية، واملقاربات الدوغامئية، ليستوي الجميع يف حياة ال سلطان عليها إال العقل، والعقل الغريب بالذات.

ودأب أركون يف مرشوعه النقدي عىل التربم من أي إشادة باإلسالم وبنبيه وبرموزه، ألّن العقالنية التي يؤلفها تقتيض نزع القداسة 

ومعاين التأثر الوجداين، لذلك يسخر من العاطفة التي اضطر أقطاب الحداثة الغربية إىل أخذها باالعتبار9.

ويجب أن نشري إىل أّن هناك منطلقات رئيسة يف مرشوع أركون النقدي منها:

1ـ تحديد مفهوم العقل اإلسالمي:

ال يقصد أركون بالعقل اإلسللالمي اسللتخدامه السائد عند الفالسفة املسلللمني، بل يقصد به القوة الفكرية املتطورة املتغرية بتغري 

البيئات الثقافية واأليديولوجية، وهي خاضعة للتاريخية، كام يعني املنهج، ثم أنه ليس جوهراً ثابتاً. إّن العقل اإلسالمي ال ينفصل عن 

الوحي يف اإلسالم، بينام العقالنية يف الفكر الحدايث تعني عدم الخضوع ألية سلطة غري سلطة العقل، ويرى »أركون« أنه نجم عن غياب 

نقد العقل اإلسللالمي اتسللاع دائرة الال مفكر فيه، وهو يبدأ من تفكيك العقل اإلسللالمي، أركون يريد تفكيكه والقطع مع امليتافيزيقا 

بالتموضع داخلها وتوجيه رضبات متتالية لها من الداخل.

وميثل أركون العقل اإلسالمي الكالسييك بالقرآن والسنة ورسالة اإلمام الشافعي، وينتقد أركون اإلسالميات الكالسيكية، ألنها تحرص 

اهتاممها يف اإلسالم، مثلام متثل يف كتابة الفقهاء، وإهاملهم ما تبقى، ولقد ارتبط اإلسالم السني ارتباطاً وثيقاً بالسلطات السياسية10.

ثم يقّدم أركون يف كتابه »معارك من أجل األنس��نة يف الس��ياقات اإلس��المية« تحديداً ملا يعتربه العقل الديني إجامالً واإلسالمي 

تحديداً، ويشللري إىل أّن العقل الديني يحرص تسللاؤالته وتحرياته وإنجازاته داخل الحدود املنصوص عليها من قبل ما يدعوه بظاهرة 

الوحي املسللجلة يف الكتب املقدسللة »توراة، إنجيل، قرآن«، ويرى أّن مرشوعه النقدي للعقل اإلسالمي مرشوع تاريخي وإنرثوبولوجي 

يف الوقت نفسلله، فهذا املرشوع ال يكتفي مبعلومات التاريخ الراوي املشللري إىل أسامء وحوادث وأفكار وآثار دون أن يتساءل عن تاريخ 

املفهومات األساسية املؤسسة كالدين والدولة واملجتمع، واملعرفة األسطورية، واملعرفة العلمية11.

9- أركون: الفكر العربي، ص ص 107-106

10- أحمد بوعود: الظاهرة القرآنية عند أركون، سلسلة شرفات، 2013، ص 75

11- أركون: معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية، ص 56
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ومرشوعه النقدي للعقل اإلسالمي قائم عىل النقد الشامل للنص الديني والرتاث، واملامرسة التي نتجت عنهام، يف ضوء ما هو جار 

اليوم من فكر وفتاوى باتت تخلع القدسية عىل كل يشء يف حياة اإلنسان املسلم العادي، ويف هذا املجال ينظر »أركون« إىل أّن عملية 

نزع هذه القدسللية عام هو غري مقّدس يشللكل أكرب عملية تجريد للعقل املسلم يف زماننا املعارص، وذلك من أجل أن يتمكن اإلنسان 

من التصالح مع نفسه أوالً، وثانياً مع الزمن الذي يحيا ضمنه12.

وقد توصل أركون عرب دراساته إىل تعيني الحلقة املركزية يف رأيه ملشكلة املجتمعات العربية واإلسالمية، فرآها مجسمة يف رضورة 

نقد العقل اإلسالمي، ألّن العقل العريب نفسه ما يزال عقاًل دينياً، كام أّن العقل الالهويت املوروث منذ مئات السنني ما يزال يهيمن عىل 

الثقافة اإلسللالمية والعربية عىل السللواء، ويزداد األمر إلحاحاً من خالل ما تقدمه املجتمعات العربية واإلسالمية من خلع القداسة عىل 

املامرسات، ويرى أّن املهمة جسيمة، ألّن تطبيق املنهج التاريخي عىل الرتاث اإلسالمي اعرتضه يف السابق عوامل موضوعية كانت تؤجل 

البحث فيه لصالح تغليب الرصاع من أجل التحرر الوطني، وبعد حصول االستقالل اتبعت األنظمة سياسة تقوم عىل محاربة الفكر النقدي 

العقالين، بل شجعت الفكر األصويل املحافظ بحجة الدفاع عن الهوّية والرتاث، ويشري إىل جملة صعوبات تواجه قراءة الفكر اإلسالمي، 

فيقول إّن الصعوبة الكربى التي تواجهنا تكمن يف كيفية تحرير العقل النقدي من القيود اإلبستمية، واألبستمولوجية التي فرضها العقل 

الدوغللاميئ عىل جميع املامرسللات الفكرية والثقافية التي قام بها الفكر البللرشي منذ انتقاله من املرحلة البدائية إىل املرحلة املدنية13.

وانطالقللاً مللن هذا التوجه، انخرط أركون يف قراءة النص الديني والرتاث اإلسللالمي معتمداً عىل منهللج يف القراءة يقوم عىل ربط 

الوثائللق والنصوص باملرحلللة الزمنية التي كتب فيها وموصولة بتعيني طبيعة القوى االجتامعية السللائدة، والحركات الفكرية املتكونة 

يف تلك الفرتة ماّم عنى لديه أّن رشط »نقد العقل اإلسللالمي« يكون يف اسللتخدام هذه املنهجية التاريخية يف التدقيق بكل املعطيات 

التاريخية، ومن هذا املنطلق ينكر أركون أن يكون العقل اإلسالمي عقاًل أبدياً أو أزلياً، بل عىل العكس إّن هذا العقل بنصوصه املؤسسة 

بتطور الترشيعات واالجتهادات التي نجمت عنه، هو بالتأكيد عقل له بداية كام له نهاية، أي عقل يتشكل يف التاريخ14.

ويركز أركون يف نقده للعقل اإلسالمي عىل قضية هامة، وهي خلع القداسة والتعايل عىل القوانني البرشية السائدة يف املجتمعات 

اإلسالمية منذ التاريخ األول لإلسالم، وهو تقديس ما يزال له أحجام ضخمة من قبل الحركات األصولية اليوم، ويشكل إحدى املعضالت 

الكربى يف تخليص العقل اإلسللالمي من آثاره السلللبية، ويشري إىل هذه املسللألة بقوله إّن دراسة مفهومي خلع القداسة والتعايل عىل 

قانون ما، أو عىل مؤسسللات الدولة واإلدارة، أو عىل شللخص الخليفة ووظيفته هي أساسللية وحاسللمة، وإذا ما أردنا أن نقوم مبقارنة 

صحيحة ملسألة اإلسالم والعلمنة، فهم عندما يتحدثون عن اإلسالم فإنهم يتحدثون فوراً عن مقّدس وتعال موجودين يف كل مكان، وال 

ميكن مّسهام، وجامدين أبدياً. يقول نلحظ اليوم أّن هذا املقّدس نفسه أخذ ينحرف ويتبعرث ويتجسد يف كل األشياء وكل األعامل التي 

تتوسط بني املؤمنني واملشارب الثقافية والدينية املتنوعة وبني العقل اإللهي15.

12- أركون: أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر، ص 12

13- أركون: قضايا في نقد العقل الديني )كيف نفهم اإلسالم اليوم(، ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الطبيعة، بيروت، 1998 ص ص 9-8

14- أركون: قضايا في نقد العقل الديني، ص ص 40-39

15- أركون: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ص 64
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ويشللكل نقد العقل اإلسللالمي عند أركون امتداداً معرفياً للعلامنية الغربية الليربالية التي تنطلق من مفاهيم التحديث، كام أّن 

أركون أخذ بشللتى مناهج املدرسللة التفكيكية الغربية، ووظف بعض العلوم اإلنسانية مثل »األنرثوبولوجيا الدينية منها بخاصة« وعلم 

اجتامع املعرفة وعلوم النقد الالهويت، ويحاول أركون يف مرشوعه النقدي الدعوة إىل إسالم جديد بكل ما يف الكلمة من معنى، بتفريغه 

املحتوى العقدي اإلسللالمي من مضامينه وأصوله املتعالية القامئة عىل الحق والترصف اإللهي املسللتغرق لجمع مفردات الرسالة معنى 

ومقصداً، واستبدالها بإسالم دنيوي يتقزم عند حدود اإلنسان وفهمه16.

2- اإلسالميات التطبيقية

هو مصطلح بديل ملصطلح »اإلسالميات التقليدية«، حيث يّدعي أركون أنه وجد نفسه مرغاًم عىل الدخول يف دراسة كربى للعقل 

اإلسللالمي متتد من لحظة املعارصة إىل لحظة انبثاقه؟ فاإلسللالميات التطبيقية تقوم بدراسللة الفكر اإلسالمي املعارص لتمّس املشكالت 

الحارقة للمجتمعات اإلسالمية وحاجتها الراهنة، وتناقش مفاهيم الحداثة الغربية ذاتها إلغناء اإلشكالية املتعلقة بالحداثة، فقد حاول 

أركون من خالل نقده لالسترشاق ودعوته ملرشوع اإلسالميات التطبيقية، فتح طرق جديدة يف البحث أمام النتيجة املنطقية لإلسالميات 

التطبيقية، وهي »نقد العقل اإلسللالمي«، ويعود مصدر مصطلح اإلسللالميات التطبيقية إىل أّن أركون استلهم هذه التسمية من كتاب 

»روجيه باسللتيد« بعنوان »األنرثوبولوجيا التطبيقية«، وهو يفهم منه أّن علم اإلسللالميات التطبيقيللة مرتبط باألنرثوبولوجيا. وتنطلق 

اإلسللالميات التطبيقية يف فكر أركون من واقع املسلللمني وحارضهم ومشكالتهم، ثم اسللتنباط ما يتعلق بهم من تعليم ديني وأغراض 

ومصالح اقتصادية17.

ويتحدث أركون عن منهجيته »اإلسالميات التطبيقية« بقوله إّن اإلسالميات التطبيقية هي مامرسة علمية متعددة االختصاصات، 

وهذا ناتج عن اهتامماتها املعارصة، ومن وجهة نظر أبستمولوجية، فإّن اإلسالميات التطبيقية تعلم أنه ليس هناك من خطاب أو منهج 

يرى أنها يف كّل مساراتها تعددية املنهاج. إّن اإلسالميات التطبيقية تسعى إىل نقد العقل اإلسالمي باعتباره عقاًل دوغامئياً، وهذا العقل 

هو عقل اإلنسان املسلم اليوم الذي ما يزال منغلقاً داخل السياح الدوغاميئ املنغلق18.

واإلسللالميات التطبيقية متثل كذلك مرشوعاً فكرياً ذا طموح منهجي متعدد، يقرتحه أركون إلعادة قراءة الرتاث اإلسللالمي قراءة 

عملية مبا فيها القرآن والحديث والسللرية النبوية والنصوص املفرسة الكربى، وتهدف اإلسللالميات التطبيقية، فيام تهدف إليه، إىل إعادة 

ربللط الظاهرة الدينية مبسللارها التاريخي داخل املجتمعات اإلسللالمية إلضفاء الحيوية عىل اإلسللالم بوصفه دينللاً وتراثاً فكرياً لهذه 

املجتمعات، وإىل تخليص العقل اإلسللالمي من مسلللامت القرون الوسطى التي ما زال يعيد إنتاجها، والتي تتجسد يف الخلط بني البعد 

األسطوري للخطاب القرآين والبعد التاريخي العقيل19.

16- أركون: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ص 65

17- أركون: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد: ص ص 195- 197

18- محمد ضريف: الحوار المتمدن، العدد 2546، 2009

19- أركون: تاريخية الفكر العربي »اإلسالمي«، ترجمة وتعليق هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي، ط2، 1996، ص 55
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وتهدف اإلسللالميات التطبيقية إىل إحداث قطيعة جذرية مع الدراسللات التقليدية يف الغرب »االسللترشاق« التي تتصف بالرؤية 

السللكونية، واسللتخدام املناهج الوضعية والتاريخية والفيلولوجية »الفقه - اللغة« التي تجاوزها التطور العلمي. وهذه اإلسللالميات 

التطبيقية تهدف إىل قراءة مايض اإلسالم وحارضه انطالقاً من خطابات املجتمعات اإلسالمية والعربية وحاجاتها الحالية20.

3- قراءة النص القرآني 

إّن تعامل أركون مع النص القرآين ينطلق باعتباره جزءاً من الرتاث الذي يستلزم القراءة النقدية وإعادة كتابة تاريخه وفق محددات 

املرشوع الذي يتبناه، مبعنى أّن القران ليس أكرث من نص تشكل تاريخياً ضمن رشوط معينة كغريه من النصوص التي يحفل بها املوروث 

الفكري للحضارة اإلسللالمية، مثله يف ذلك مثل الشللعر الجاهيل والشعر العبايس، وهو ما يعني نزع القداسة عنه باعتباره نصاً إلهياً له 

خصوصيته، من حيث إخضاعه للنقد التفكييك والقراءة الحفرية عن طريق توظيف كّل املناهج املمكنة من أجل فرض »قراءة تاريخية« 

عليلله، ومن ثم إخضاعه ملحك النقد التاريخي املقارن، وللتحليل األلسللني التفكييك. ويللرى أّن املراجعة النقدية للنص القرآين تتطلب 

أوالً إعادة كتابة قصة تشللكل هذا النص بشللكل جديد كلياً، أي نقد القصة الرسللمية للتشكيل التي رّسخها الرتاث املنقول نقداً جذرياً، 

وهذا يتطلب منا الرجوع إىل كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني. ويقول إننا 

نتطلع إىل مرجعيات إجاملية للقراءات املختلفة باملعنى اللغوي الحايل املتصلة بهذا النص منذ ظهوره، بحيث تتم قراءة النص القرآين 

قراءة انتقاديه وتأسيسية، ذلك أننا ال نستطيع أن نتغافل عن القراءات السابقة بدون أن نكون قد كشفنا النقاب عن جميع دالالتها21.

ويقدم الخطاب القرآين نفسه يف نظر أركون كحداثة تغيري كل يشء قياساً إىل العقائد والعادات التي سارت قبله، حيث زمن الرتاث 

العريب السابق وأثره الجهل والفوىض والظالم، ليقدم يف مقابله الرتاث اإلسالمي استناداً إىل النص الديني الذي بلور مالمحه. وإن اعتربنا 

النص الديني جزءاً من الرتاث، فهذا يعنى أّن قراءة النص الديني تندرج داخل قراءة أعّم من قراءة الرتاث22.

ويتطرق أركون من خالل عرض لقراءة النص الديني إىل ما ُيسمى »تاريخية النص الديني«. وذلك بناء عىل وضع النص الديني ضمن 

اإلسالمي، فإنه يف موازاة ذلك يضع صفة القداسة جانباً ليربز الحقيقة التاريخية، وهو يدرك أنه ما أمكن ذلك إال إذا قام بتفكيك املسلامت 

التي ينطوي عليها التفسري التقليدي للخطاب القرآين، ألّن املسلامت الالهوتية تؤدي إىل أسطرة القرآن برفعه إىل التعايل املقّدس، فتفقد 

صفتها التاريخية وعالقاتها بالظروف التاريخية التي ظهرت فيها. إّن تعامل أركون مع النص القرآين، وهو النص املؤسس للثقافة العربية 

اإلسالمية، يقوم أساساً عىل إعادة النظر يف قداسته والكشف عن آليات تعاليه، من خالل البحث يف طبيعته اللغوية، إّن ما يهم أركون ليس 

النص كوحي إلهي، وإمنا يهمه الخطاب القرآين املنزل وفق حركة عمودية مجسده يف لغة برشية شفوية يف البداية، ثم مكتوبة بعد ذلك23.

وانظر أيضاً: عبد المجيد خليقي: اإلسالميات التطبيقية ومنها، العقل االستطالعي، ص 111

20- أركون: الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ص 36

21- أركون: الفكر العربي، ص ص 33-30

22- أركون: الفكر اإلسالمي: قراءة علمية، ص 19

23- أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص 16
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ويجللب أن نوضللح هنا أّن أركون قد أوىل اهتامماً خاصاً لقضية قراءة القرآن وللوسللائل التي اسللتخدمت يف توظيفه عىل امتداد 

التاريخ اإلسالمي والعريب. ويشري إىل استخدام هذا النص يف الرصاعات االجتامعية والسياسة، بحيث عمدت كل فئة اجتامعية- تاريخية 

إىل فهمه وتفسريه مبا يخدم أهدافها ومصالحها، بل كانت تلجأ إىل الدفاع عن مواقفها عرب االحتامء بعلم الدين وهيبته املقّدسة التي 

كانللت ال تناقللش، فحّولته إىل عقيدة خاصة انغلقت داخلها وأطلقت حكمها عىل سللائر التأويالت يف خانة الضالل والكفر واالنحراف. 

ويشدد أركون عىل رضورة التموضع يف عرص القرآن والبيئة التي نشأ فيها لدى كل محاولة يف قراءته وتفسريه وتأويله، وهو أمر يتطلب 

قبل كل يشء االبتعاد عن إسقاطات الحارض ونظرياته اإليديولوجية السائدة فيه. وينتقد أركون يف هذا املجال الوجهة الترشيعية التي 

يصبح القرآن عندها معتزالً إىل أسطورة وتالياً إىل إيديولوجيا. والهدف من قراءة النص القرآين هو املساهمة يف تحرير املعرفة التاريخية 

من إطار القصة ومجرياتها من أجل جعلها تتوصل إىل وظيفة الكشف عن الرهانات الحقيقية للتاريخية24.

ويف هذا اإلطار يسلللط أركون النقد عىل اعتامد املفرسين العرصيني يف تفسري القرآن عىل املفرسين القدامى، يف وقت يحتاج هذا 

النص إىل قراءة عرصية تسللتجيب للتطورات والتغريات التي عرفها التاريخ العريب واإلسللالمي، أي مبا يعني قراءة عرصية للقرآن، ويشري 

أركللون إىل أّن النللص املكتللوب »القرآن« مقروء من قبل جميع املسلللمني من خالل بروتوكول اإلميان الللذي ال يناقش وال يجادل فيه، 

وهناك من وجهة نظره تفاسللري أو قراءات الهوتية، وفقهية، وصوفية، وحرفية وباطنية للقرآن، وهي تفاسري ناتجة عن الرتاث الفكري 

لكل مذهب من املذاهب اإلسللالمية، ويالحظ أّن املفرسين املسلللمني املعارصين يعتمدون جميعاً، يف طريقة تفسريهم من خياراتهم 

العقائدية، عىل املفرسين القدامى، ومل يحاول واحد منهم أن يفكك تاريخياً وفلسفياً نظام البدهيات املؤيدة من قرون عديدة بصفتها 

موقفاً دوغامئياً مقّدسا25ً.

4- المخيال الديني 

لقللد احتل املخيال الديني موقعاً مهاًم يف مرشوع أركون لنقد العقل اإلسللالمي، وركز أركون عىل األثر الذي يرتكه املخيال الديني 

عىل املسللتويات التاريخية، والسسلليولوجية، والنفسللية، وتكمن الخطورة ماّم نشهده من اسللتخدام الحركات األصولية لهذا املخيال 

بوصفلله أداة وقوة تتسللم بالعقالنية كفيلة بتجييش الجامهري، ويحدد أركون فهمه ملوضللوع املخيال والهدف من الرتكيز عىل أهميته 

بالقللول عندمللا أقول املخيال فإنني ال أريد أن أفرغ منوذج العقالنية املسللتخدمة يف كل تراث دينللي من أي وجهة نظر عقالنية، وإمنا 

أريد باألحرى إدخال مقولة أنرثبيولوجية ليك أفرس كيف أّن تصور الوقائع، وكل اللغات الالحقة املستخدمة للداللة عىل هذه الوقائع، 

واملخيال عىل طريقته ومن وجهة نظره هو ملكة من ملكات املعرفة، واملخيال يساهم يف هذه الفعالية بصفته وعاء من الصور وقوة 

اجتامعية ضخمة تكمن مهمتها يف إعادة تنشلليط التطورات العقلية بصفتها حقائق رائعة، وقياًم ال تناقش، تكون الجامعة مسللتعدة 

لتقديم التضحية العظمى من أجلها، وعرب هذه العملية التاريخية واالجتامعية تغتني الذاكرة وميتحن املخيال االجتامعي26.

24- أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص 174

25- أركون :القرآن من التفسير الموروث إلي تحليل الخطاب الديني، ص39 

26- أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص 29
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5- العلمنة

يناقللش »أركون« قضيللة العلمنة من زوايا مختلفة عاّم درجت عليه أيديولوجيات مل ترَق إىل الطرح العلامين، سللوى قضية فصل 

الديللن عن الدولة، أو يف موقف سلللبي من الدين نفسلله، ولقد قّدم أركون مقاربات منفتحة وبعيدة عللن األدلجة أو االختزالية، وبنّي 

السلللبيات التي حوتها، وقّدم بذلك إىل الفكر اإلسللالمي وجهة متوافقة من منطلق نقد العقل اإلسللالمي، وقابلة ألن تسللاهم يف تحرر 

املجتمعات العربية واإلسالمية إذا ما قيض لها التطبيق. ويحدد أركون فهمه للعلمنة بأنها موقف للروح وهي تناضل من أجل امتالك 

الحقيقة أو التوصل إىل الحقيقة، والعلمنة هي يشء آخر بكثري من التقسيم القانوين للكفاءات بني الذرا املتعددة يف املجتمع، إنها قبل 

كل يشء مسألة تخص املعرفة ومسؤولية الروح »أي الروح البرشية، اإلنسان« هنا تكمن العلمنة وتفرض نفسها بشكل متساو وإجباري 

عىل الجميع27.

وعىل امتداد أطروحاته حول العلمنة يرّص أركون »عىل ربطها بقضية الحرية« وجعل املفهومني مرتابطني، ويشدد عىل رفض تحول 

العلمنللة إىل أيديولوجيللا وظيفتها قولبة الفكر أو الحد من حريته، والعلامنية كام يراها أركللون هي أحد تجليات الحداثة يف مرحلتها 

املتقدمة، حيث يتميز النظام العلامين باحرتام الفرد وحرية الضمري، وضامن الحرية الدينية لجميع املواطنني دون اسللتثناء، إضافة إىل 

االعرتاف بالتعددية الدينية وحرية االعتقاد. والعلمنة كذلك متثل موقفاً للروح أمام مشكلة املعرفة، هل يحق لإلنسان أن يعرف أرسار 

الكللون واملجتمللع أم ال يحق له؟ ويخلص أركون من دراسللته للعلمنة إىل بيان أنها هي وحدها التللي تحرص عىل البعد الروحي الذي 

يحتاجه اإلميان، وهي بالتايل تضع هذا البعد يف مكانه الصحيح، ومتنع املتاجرة السياسية واستغالله ألهداف سياسية أو غري نزيهة28.

وقد وّجه أركون سللهام النقد الالذع إىل املتطرفني علامنياً، أو ما ُيسللمى »العلامنية األصولية«، هؤالء الذين يعتقدون بانتهاء دور 

الدين بعد ما شهد العامل تطوراً علمياً استثنائياً أمن له الكشف عن الغيبيات. ومييز يف هذا الصدد بني العلامنية التي طبقت يف أوروبا 

وخصوصاً منها الفرنسية، والتي ترافقت مع نضال كبري ضد السلطة الكنسية وهيمنتها عىل العقل الغريب، وبني علامنيات أخرى عرفتها 

مجتمعات عربية أو غربية. ويتطرق أركون إىل التجربة العلامنية يف تركيا، التي قادها مصطفى كامل أتاتورك يف الربع األول من القرن 

العرشين، ويعتربها التجربة الوحيدة للعلمنة الجذرية يف اإلسللالم، فهذه العلمنة اتخذت منحنى معادياً للتقاليد السللائدة، وسللعت 

إىل إلغائها بشللكل عنيف، وهي بذلك املوقف كانت موقفاً أيديولوجياً مغلقاً يشللبه موقف رجال الدين والكنيسللة يف أوروبا. وسعت 

علامنية أتاتورك إىل الهيمنة عىل الدين، ووضعه تحت سلطتها، وهو أمر مناقض للمبدأ العلامين القائل بفصل املجال الديني عن املجال 

السلليايس، وكذلك ميكن وصللف العلمنة الرتكية بأنها نضالية أكرث منهللا منفتحة ومرنة، وهي بهذا املعنى خطللرة من الناحية العقلية 

والثقافية ألنها ال تأخذ يف االعتبار البعد الديني للمجتمع الرتيك، وال التعددية العرقية، وهذا ما يفرّس العودة للصحوة الدينية يف تركيا 

ووصول القوى اإلسالمية فيها إىل السلطة29.

27- أركون: العلمنة والدين: اإلسالم، المسيحية، الغرب، دار الساقي/ بيروت، ط3، 1996، ص 10

28- أركون: العلمنة والدين، ص 11

29- أركون: العلمنة والدين، ص 25
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6- األصولية في فكر أركون

تخللرتق األصوليللة مبا هي أيديولوجيا ومامرسللة كّل كتابات أركللون، فيلج إىل دواخلها ويحلل خطابها، وال ينفصل نشللوء وظهور 

األصوليللة عللن الكيفية التللي يلجأ إليها الفقهاء يف قراءة النص الديني. وتلجأ األصولية اإلسللالمية إىل اسللتخدام معظم املعجم الديني 

القديم بكل ما يحويه من طقوس ومبادئ دينية من أجل خلع املرشوعية عىل نشللاطاتها السياسللية ومعارضتها لألنظمة القامئة، مام 

يعني تحويل الدين إىل أيديولوجيا سياسية. وتستخدم األصولية النص القرآين والحديث فتنزعهام من سياقهام التاريخي، وتعتمد اللجوء 

إىل اإلسللقاط عىل الواقع الراهن مبا يخدم توجهاتها وأفكارها. ويقّدم أركون قراءة مسللهبة لتعيني العوامل الداخلية والخارجية يف نشأة 

األصولية اإلسالمية، بالنسبة للعوامل الداخلية يرى أركون وجوب أن نذكر أوالً التزايد الدميغرايف »السكاين« الهائل الذي حصل يف وقت 

قصري جداً، ووّسللع بالتايل القاعدة السوسيولوجية لألصوليني، وسبب تشللكيل هذا الجيش الهائل من األصوليني يعود إىل الطريقة التي 

استخدمت فيها وسائل اإلعالم واملدرسة العامة من قبل األنظمة العسكرية والتي ال متلك أي ثقافة دميقراطية، كام ينبغي أن نذكر أيضا 

اقتالع الفالحني والبدو من جذورهم وهجمتهم عىل املدن، فقد تفككت أعراقهم وثقافتهم التقليدية30.

أّمللا العوامل الخارجية التي أدت إىل نشللوء وظهور األصولية، فللريى أركون أّن الحداثة االقتصاديللة والتكنولوجية الغربية متارس 

ضغطاً مسللتمراً عىل كّل املجتمعات العربية واإلسللالمية التي مل يتح لها أن تساهم يف تشكيل هذه الحداثة. وانجدلت هذه األسباب 

بانهيار مرشوع التحديث العريب، فتزايدت األزمات، كّل هذا جعل األصولية اإلسالمية تتقدم مللء الفراغ الذي تسبب فيه فشل سياسات 

األنظمة، فقّدم اإلسللالم السيايس نفسه بوصفه الحل املنقذ لألّمة العربية واإلسللالمية، وقّدم أفكاراً اختلط فيها الدين بالسياسة. ويرى 

أركون أّن األخطر يف املامرسة األصولية يكمن يف استخدام النص الديني لتربير عنفها املسلح واألعامل املتطرفة ذات الطابع اإلرهايب يف 

عملها. ولقد شكلت سورة »التوبة« وغريها من اآليات املحرضة عىل القتل والعنف ملهاًم لهذه الحركات يف سلوكها31.

ويعتمللد الخطاب األصويل عىل القراءة الحرفية الظاهرية لهذه اآليللات الدالة عىل العنف وعىل وجوب إخضاع األمم جميعاً إىل 

اإلسللالم. ويرفض األصوليون اسللتخدام املنهج التاريخي الذي اسللتخدمه أركون يف قراءة مثل هذه اآليات. ويرّص األصوليون عىل قراءة 

للنص ترى أنه كتلة واحدة ال اجتهاد يف النص الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل األمم عيل السواء، وهي قضية مفصلية ومحورية يف 

العقل اإلسالمي، وإحدى العقبات األساسية أمام قراءة منفتحة للنص متيز فيه بني ما هو صالح حقاً لكل زمان ومكان ومن قيم روحانية 

وإنسانية32.

30- أركون: الفكر األصولي واستحالة التأصيل »نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط1، 1999، ص ص 223-
224

31- أركون: الفكر األصولي واستحالة التأصيل، ص 29 

32- المرجع السابق: ص 31 
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الخاتمة

يف نهاية هذا العرض ملرشوع أركون النقدي نسللتطيع القول إّن أركون يعترب أحد السللابقني من بني أصحاب املشللاريع العربية إىل 

قللراءة الللرتاث العريب قراءة حديثة ومنهجية، لكّن املرشوع األركوين، ونحن لسللنا هنا يف مجال تقييم له، مل يوّفق يف إنتاج معريف أصيل 

وحقيقي يف مقاربة الرتاث عامة، ولكن مع ذلك ما مييز هذا املرشوع األركوين أنه يف الوقت الذي أعلن فيه أنه يقوم بنقد الرتاث اإلسالمي 

وخاصللة املدونة الضخمة يف تفسللري القرآن، وكذلك النظر إىل النص القرآين من منظللور تاريخي، مع ذلك فإّن مرشوعه مل يبارح األرض 

الكالسيكية يف التفسري والتحليل من حيث الجوهر، وظّل حبيساً لقداسة وثوابت األصول مع غطاء حديث من املناهج واالسرتاتيجيات 

العلمية الرائجة يف فرنسا. اليشء امللفت يف مرشوع أركون نفسه أنه قام بتوظيف تلك املناهج الفكرية والعلمية الفرنسية خاصة، والتي 

تحمل مواصفات ومبادئ هي عىل النقيض من التفكري األنواري والعقالين الذي قامت عليه النهضة األوروبية الحديثة.

ومع ذلك حتى لو فشللل مرشوع أركون يف أن يقّدم أسسللاً جديللدة لنقد الرتاث، فإّنه يكفيه أنها محاولللة جادة إلعادة النظر يف 

املوروث الثقايف العريب واإلسالمي.

أركون ومشروعه النقدي
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دراسة في المشروع الفكري لمحمد أركون من 
خالل كتابه: »الفكر اإلسالمي، قراءة علمية«

 موالي عبد الصمد صابر 

مقدمة 

ُيعتللرب مرشوع محمد أركون1 يف نقد » العقل اإلسللالمي« بصفة خاصة و«العقل الغريب« بصفللة عامة، جزءاً ال يتجزأ من مرشوع 

كبري وطموح يسللعى إىل تفكيك مجالني من الفكر وليس مجاالً واحداً: املجال الفكري العريب اإلسللالمي، واملجال الفكري الغريب2، حيث 

يؤمللن محمللد أركون إمياناً قاطعاً بأّن املقاربة النقدية للرتاث ال ميكن أن تكللون منتجة وفاعلة، إن مل ترفق أيضاً بنقد للعقل الغريب يف 

كّل تجلياته: »الالهوتية« و«الفلسفية« و«اإلثنوغرافية« و«التاريخية«3.

 إّن ما يربر نقد العقل الغريب يف نظر محمد أركون، هو أّن مجال البحث العلمي يف البالد الغربية، يف كل املجاالت، سواء يف مجال 

العلوم الدقيقة أو يف مجال العلوم اإلنسانية، والتي عرفت تقدماً واضحاً وملحوظاً، قّدمت إسهامات معرفية مهمة حول األديان، إال أّن 

»محمد أركون« ينتقدها بشدة ويؤاخذ عىل الغربيني كونهم ال يتجاوزون يف بحوثهم مجال تاريخ الديانات، باإلضافة كونهم يركزون، بل 

يقترصون يف بحوثهم ودراساتهم عىل الدين املسيحي الذي هو دينهم، تاركني اإلسالم كدين للباحثني الثانويني األجانب أي املسترشقني4. 

من هنا، فالباحثون الغربيون يف الغالب ويف مجال دراسة األديان فاقدون ملصداقيتهم، فدراساتهم للدين اإلسالمي ال متتاز بالعلمية 

وال باملوضوعية، ومن ثّم فالرهان األسللايس والرئيس يف نظر »محمد أركون«، هو تقوية الوظيفة النقدية للعلوم االجتامعية وإعطاؤها 

مصداقية أكرب من خالل تطبيقها عىل دين آخر غري الدين املسيحي األورويب، أال وهو الدين اإلسالمي.5

لقد أتت كتابات محمد أركون يف سللياق تاريخي هام متيز بفشل املشاريع القومية التوحيدية وانحسار الفكر املاركيس، وعرف يف 

املقابل تصاعداً غري مسللبوق وعودة ملفتة للخطاب اإلسللالمي وللظاهرة الدينية. وميكن القول إّن أعامل »محمد أركون« تندرج ضمن 

1- محمد أركون: مفكر جزائري، بات غنياً عن التعريف لدى المعنيين بشؤون الفكر والدراسات التراثية في العالم العربي، وهو من أبرز المشتغلين في ميدان الدراسات 
اإلسالمية ومن أنشطهم بحثاً وتأليفاً. 

2- محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة - بيروت، 2000، ص 30

3- محمد أركون، اإلسالم وأوربا والغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الثانية، 2001، ص 44

4- محمد أركون، العلمنة والدين، اإلسالم والمسيحية والغرب، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الثالثة 1996، ص 14

5- محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ مرجع سابق، ص 31
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مرشوع متكامل، يتميز بكونه ليس مجرد نقد لألطروحات والنظريات واملذاهب وإمنا نقد للمعارف واألفكار بصفة عامة، أي أّن األمر 

ليس كام هو يف املناهج النقدية القدمية. وقد أثار بذلك زوبعة من االنتقادات من قبل أصحاب الخطاب اإلسللالمي الكالسللييك وكذلك 

»الخطاب االسترشاقي« عىل حد سواء.

 فأعامل »محمد أركون« تحاول أن تؤّسس لقراءة جديدة للفكر اإلسالمي، مختلفة عن سابقاتها، سواء يف املجال الغريب يف دارسته 

لإلسللالم، أو يف املجال العريب اإلسللالمي يف تناوله للدين ذاته، قراءة نعتها بالعلمية. وكتابه الذي عنونه مبا ييل: »الفكر اإلسالمي: قراءة 

علمية« يندرج ضمن هذا اإلطار، حيث حاول أن يؤّسس لقراءة علمية للفكر اإلسالمي. فام املقصود بالقراءة العلمية للفكر اإلسالمي؟ 

وما خصائص هذه القراءة ورهاناتها؟

هذه اإلشكالية سنحاول مقاربتها عرب نقطتني أساسيتني، وذلك كام ييل: مجموعة من النقط يقرتحها أركون للوصول لقراءة علمية 

للفكر اإلسالمي سنلخصها يف نقطتني أساسيتني:

النقطة األوىل: يعمل من خاللها عىل بلورة منهجية جديدة يف دراسللة الفكر اإلسللالمي، منهجية »أركيولوجية تفكيكية« موسومة 

بالتعدديللة، تنفتح عىل مكتسللبات العلوم اإلنسللانية واالجتامعية مبختلف فروعها املعرفية. ويعمل محمللد أركون عىل تجريب مدى 

صالحية هذه املنهجية الجديدة وقدرتها عىل تقديم إسللهامات نوعية جديدة يف ميدان الفكر اإلسللالمي. يف هذا السياق يتجه أركون 

لتوظيللف منهجيتلله يف إعادة بناء وتعريف عدة مفاهيم أساسللية، كان لها تأثري ملحوظ يف مسللار الفكر اإلسللالمي. باإلضافة إىل أّنه 

سيستعمل مفاهيم أثبتت فعاليتها يف الفكر الغريب، ويدعو إىل االستفادة منها عرب دمجها يف ساحة البحث يف قضايا الفكر اإلسالمي. 

النقطة الثانية: وهي لحظة االنكباب عىل اإلشكاليات التي يطرحها تاريخ الفكر اإلسالمي بقضاياه املختلفة، التي تقتيض الوقوف 

ة والتفاسللري(، ومختف املراحل التي قطعها، واملّتسمة بالتعدد )مرحلة الوحي، ومرحلة  عىل املصادر املتنوعة لهذا الفكر)القرآن والسللنّ

الخالفة، ومرحلة الدولتني األموية والعباسية، ومرحلة اإلمرباطورية العثامنية، ومرحلة االستعامر، ومرحلة الدولة الُقْطرية(. فعرب هذه 

املراحل تراكمت مجموعة من األسئلة العالقة والتي شكلت ال مفكراً فيه، والتي تفرض التصدي لها بجرأة وشجاعة، تتوخى املوضوعية 

كونها إحدى املداخل األساسللية للخروج من وضع التأخر الذي تعيشلله املجتمعات العربية اإلسالمية، واالنخراط يف الدينامية املعرفية 

العاملية. وسنعالج هاتني النقطتني من خالل التصميم التايل:

أوالً: »القراءة النقدية« ملحمد أركون ومحاولة بناء جديد ملفاهيم الفكر اإلسالمي.

1- محاولة بناء جديد ملفاهيم الفكر اإلسالمي.

2 ل »التاريخية« و«التاريخانية«.

ثانياً: محمد أركون ومحاولة تجديد الفكر اإلسالمي. 

1- نحو منظور جديد للرتاث.
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2- الدين والسياسة عند محمد أركون.

3- محمد أركون يف مرآة منارصيه ومعارضيه. 

أوال: »القراءة النقدية« لمحمد أركون ومحاولة بناء جديد لمفاهيم الفكر اإلسالمي.

1- »القراءة النقدية« لمحمد أركون

إّن قراءة مؤلف محمد أركون: »الفكر اإلسللالمي، قراءة علمية«، توحي باسرتاتيجية منهجية ناظمة لدعوته لنقد العقل اإلسالمي، 

وإن كان مصطلللح النقللد يف العقود األخرية، األكرث تداوالً من طرف أصحاب املشللاريع الفكرية النهضوية، لكّن مقاربة أركون ملرشوعه 

النقدي، »ارتبطت مبسريات ومنعرجات فكرية فرضتها الثورات املعرفية والنقدية املستمرة يف العلوم اإلنسانية يف السياق الغريب، هذه 

العلوم التي تشكل بالنسبة إليه األدوات اإلجرائية الرضورية والالزمة6«.

وحتللى نعمللل عىل إنجاز هذه القراءة النقدية، ونعمل عىل توضيح هذه االسللرتاتيجية، سللنتناول »القللراءة األركونية«، وكيف 

تجاوزت »املنهج اإلبستيمولوجي« لتنفتح عىل »املنهج األركيولوجي«.

إّن »محمللد أركللون« ال يحفل كثرياً باملقدمات النظريللة للمنهج، فال يكفي التدريس النظري واملنهجللي يف جعل الناس يعتنقون 

املنهجية العلمية الجديدة، خصوصاً يف املجال املغلق. فتدريس الناس علوم املجتمع واإلنسان بواسطة أمثلة عملية، ودون اإللحاح عىل 

املقدمات النظرية واملنهجية، يؤدي إىل نتائج أكرث تشللجيعاً، ولكن، برشط أن ميارسوا هم بأنفسهم التمرينات نفسها ويضاعفوها7. ويف 

هذا السياق سنحاول هنا إبراز كيف قّدم »محمد أركون« منهجه.

منللذ البداية، يقّر »محمد أركون« بأّن »املنهجية اإلبسللتيمولوجية« وحدها ال تسللعفه يف بلللوغ الغاية من بحثه، هذه املنهجية 

متمثلللة يف معرفة طبيعة العامل العقالين والعامل الخيايل، وطبيعة تداخلهام ورصاعهام مع مختلف نشللاطات الفكر التي سللادت يف 

املحيط التاريخي اإلسللالمي، ولذلك، فهو ال يّدخر جهداً للتعريف مبسللتجدات علوم اإلنسللان واملجتمع، ويأخذ املبادرة بإنجاز دراسة 

تسللتلهم إحدى هذه النامذج أو منهجيات متعددة عىل املوضوع نفسلله، يقول »محمد أركون«: »عندئذ سوف نجد أنفسنا مضطرين 

لسلوك الطرق واملناهج الراهنة للمعرفة التي اقتضتها علوم اإلنسان واملجتمع8«.

لذلك فهو يعطي األولوية »للمقاربة السلليميائية« أو »الداللية اللغوية« يف اسللرتاتيجيته املنهجية، ذلك أنها تجرب املتوسل بها عىل 

مامرسة مترين من الزهد والنقاء العقيل والفكري، السيام وأّن األمر يتعلق بنصوص مقّدسة، »عندئذ نتعلم كيف نقيم مسافة منهجية 

6- رضوان جودت زيادة، محمد أركون ونقد العقل اإلسالمي، مجلة الحياة الطيبة، العدد 16، خريف 2004، ص 65

7- محمد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، مركز اإلنماء العربي، الطبعة الثانية، 1996، ص 90

8- محمد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، مرجع سابق، ص 31
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تجاه النصوص، أو بيننا وبني النصوص املقّدسللة، دون إطالق أي حكم تيولوجي أو تاريخي، مسللافة تغلق باب التواصل مع املؤمنني 

فورا9ً«. حيث أصبح رضورياً أكرث من أي يشء أخر قراءة النصوص املقّدسللة، حتى يكون مبسللتطاع الباحث أن يقيم مسللافة منهجية ما 

بني الذات واملوضوع، وهو األمر الذي يغيب يف األبحاث »الفلولوجية االسللترشاقية« التي ال يتوقف محمد أركون عن نقدها، فهي يف 

نظره تقوم بعمليات االنتخاب واالنتقاء من أجل التوظيف اإلمياين، يف مقابل اإلشللادة مبا تحدثه البحوث »السلليميائية« و«األلسنية« 

املعللارصة مللن زحزحة، والتي أصبحت يف حكم املكتبات التي ال تناقش، ويظهر ذلك بشللكل رصيح يف قوله: »كنت قد بينت كيف أّن 

الدراسة الحديثة املجاز، والرمز، واألسطورة، تتيح لنا القيام بقراءات أخرى للقرآن الكريم مختلفة جداً عن كّل تلك القراءات التي صنفها 

لنا الرتاث التفسريي الكالسييك10.

نجللد أّن من بني السللامت التللي يتميز بها »املنهللج األركيولوجي« عنللد »محمد أركون«، هو اسللتعانته بل«املقاربللة التاريخية 

والسوسلليولوجية«: حيث ينبغي تكملة »النقد الفلولوجي« أو تعميقلله عن طريق »التحليل اإلنرتوبولوجي«، يرى »محمد أركون« أّن 

هناك ترابطاً بني التاريخ والبحوث اللغوية، »فإذا كان التاريخ هو املكان الذي تطرح فيه طوباوياتنا، فإّن اللغة هي أداة االتصال وحفظ 

آثار كينونتنا العميقة التي تبحث باستمرار عن إمكانية تحقيقها بشكل أفضل11«، واللجوء إىل »األلسنيات« و«السيمولوجيا« أمر ال بّد 

منه من أجل جعل الروابط مفهومة بني الدين والتاريخية.

إّن عمللل »محمللد أركون« ال يبحث عن املعنى الكامن واملتواري خلف الخطاب، بل ينظر إىل الخطاب، أي الدين كام هو مامرس 

يف الواقع وفق قواعد محددة، وإذا كانت املناهج »الفلولوجية االسللترشاقية«، ترصد مظاهر االسللتمرارية يف التشكيالت الخطابية، فإّن 

»املنهج األركيولوجي« عىل النقيض من ذلك، فهو يسعى إىل تفكيك نقدي لهذه التشكيالت الخطابية، فالتفكيك عند »محمد أركون«، 

هو تفكيك للفكر الديني والسلليايس، مبعنى كشف عمليات التنكر والتحريف والتعايل التي لحقت بالحقيقة الواقعية املعاشة وحجبها 

من أجل تجاوز عملية الوصف البسيط للظواهر12«.

تحتاج »العملية التفكيكية« هذه إىل ما يسميه محمد أركون بل: »املنهجية التقدمية - الرتاجعية«، ويقصد بها: العودة إىل املايض، 

ليس من أجل إسللقاط حاجيات املجتمعات اإلسللالمية املعارصة ومشاكلها عىل النصوص األساسية، وإمنا من أجل أن نتوصل إىل اآلليات 

التاريخية العميقة والعوامل التاريخية، التي أنتجت هذه النصوص، ويف الوقت نفسه يجب أال نهمل النصوص القدمية، التي ما زالت 

حّيللة يف مجتمعنا، والتي ينبغي أن نللدرس عملية التحول الطارئة عىل مضامينها هذه ووظائفها السللابقة، ثم توليد مضامني وظائف 

جديللدة، وهذه هي »املنهجية التقدمية«13. وهذا يحتاج إىل االطالع الواسللع عىل كل املراجع الرضوريللة، الخاصة باملعرفة التقليدية 

واملعرفة الحديثة عىل السواء.

9- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 32

10- محمد أركون، الفكر اإلسالمي« قراءة علمية، مرجع سابق، ص 34

11- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 121

12- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 144

13- محمد أركون، الفكر اإلسالمي« قراءة علمية، مرجع سابق، ص 164
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يظهر أّن التفكيك عند محمد أركون يعني تعرية آليات الفكر، واكتشاف األجزاء املخفية أو املطموسة من الخطاب، ثم القيام بفرز هذه 

األجزاء املخفية ونبشها ونرشها عىل طاولة التحليل، ملعرفة كيف متارس دورها ضمن البنية العامة للفكر. ومن خالل هذه املنهجية، يقول 

»هاشم صالح«: »استطاع »محمد أركون« إحداث زحزحات عديدة ال زحزحة واحدة داخل ساحة الفكر اإلسالمي، وبالتايل داخل الفكر العريب«14.

2- محاولة بناء جديد لمفاهيم الفكر اإلسالمي

بات من املعروف أّن من سللامت املشللاريع الفكرية النقدية الكبرية االنشللغال باملفاهيم، أو ما ميكن أن نسميه إن صح القول بل: 

»عللدة التفكري«، لذلك، ليس غريباً أن يويل »محمد أركون« أهمية خاصة لبناء املفاهيم يف مرشوعه الفكري، والذي يندرج ضمن إطار 

»نقد العقل اإلسالمي«. إّن خاصيتي اإلدراك والفهم تقتضيان وجود مفاهيم، فهي التي ترشدنا يف دهاليز املعرفة، والتي بفضلها يشق 

الفكر طريقه إىل املوضوع املدروس فبدون مفاهيم تكون املعرفة مستحيلة 15.

إّن أخطر ما يوجهنا اليوم - حسللب محمد أركون-، هو التطبيع الجامعي مع املفاهيم السللائدة، التي تبدو واضحة ومتفقاً عليها 

وال خالف بشأنها، يقول محمد أركون: »ينبغي علينا أن نقوم بعمل طويل وصبور من أجل توضيح املفاهيم قبل أن يحق لنا أن منتلكها 

ونستخدمها من جديد16«.

إّن »محمد أركون« ومن خالل اختياره املنهجي املوسللوم بتعدديته ونزعته النقدية، يدشللن منهجية جديدة، تروم تحرير الفكر 

اإلسالمي وتجديده، حتى يصبح قادراً عىل االنخراط يف عوامل وآفاق مل يرتدها من قبل. لكن قبل الوصول إىل هذا الهدف، فإّن »محمد 

أركللون« يعللي أهمية التوفر عىل أدوات عمل علمية، متكنه من الوصول إىل نتائج موضوعية. ومن هذا املنطلق يظهر مجهوداً كبرياً يف 

البحللث عن مفاهيم جديدة من حقللول معرفية مختلفة، مفاهيم أبانت عن نجاعتها وفعاليتها، فكان لزاماً إدخالها إىل سللاحة الفكر 

اإلسالمي، لالستفادة ماّم توفره من إمكانية البحث املوضوعي البعيد عن الخلفيات األيديولوجية.

يف هذا اإلطار يقّدم أركون »التاريخية«، كمفهوم أسايس ال بّد من إقحامه يف أي دراسة للفكر العريب اإلسالمي، تسعى للوصول إىل 

حقائق موضوعية. عىل أّنه ال يكتفي فقط باسللتلهام مفاهيم غربية املنشللأ وإدخالها إىل ساحة الفكر اإلسالمي، بل يبذل أيضاً مجهوداً 

كبرياً فيام يتعلق بإعادة بلورة تعريف وبناء مجموعة من املفاهيم األساسللية، من خالل البحث يف جذورها وأصولها بعد إزاحة الركام 

الذي علق فحجب حقيقتها.

أ- مفهوم »العجيب املدهش«

ينتقللد أركللون بداية تلك النظرة التي رسللخها العقل الوضعي الحديث عللن »العجيب املدهش«، والتي تنظللر إليه نظرة ازدراء 

واحتقللار، ويقللرتح يف املقابل، تعديل مفهوم »العجيب املدهش«، عن طريق ربطه مبفهوم »االنبهار«، أمام معجزة الخلق التي تتجاوز 

14- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 11

15- الطاهر واعزيز، المفاهيم: طبيعتها ووظيفتها، مجلة المناظرة، العدد1، يونيو 1989، ص ص 24-11

16- محمد أركون، نزعة األنسنة في الفكر العربي، جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي - بيروت، 1997، ص 8
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اإلنسان وال يستطيع تفسريها، والتي تتطلب بالضبط تدخل خالق معني، ويرى أّن فتح »العجيب املدهش« عىل هذا االنبهار أمام خلق 

الله، ميكن من الحديث عن وجود »عجيب مدهش« يف القرآن17.

ويضيف أّن هذا »العجيب املدهش« يف القرآن يحيل يف الواقع إىل الخيال واملتخيل، مادام اإلعجاب واالندهاش من أهّم مقومات 

الخيال، ويذهب إىل أّن اللغة القرآنية القريبة من املنطق الشللعري، من حيث هيمنة املجاز، تغذي تواجد الخيال، وتخاطب العاطفة 

أكرث مام تسجن القارئ يف قواعد عقالنية، وملّا كان العجيب املدهش يحيل إىل الخيال واملتخيل، فهو يلعب دوراً مهاًم يف تشكيل وعي 

املسلم، فعربه يزدهر الوعي الديني وينتعش، ويشبهه »محمد أركون« بالفضاء الذي يتنفس به هذا الوعي. إّن املخيال يبلور يف نهاية 

املطاف وعياً دينياً فوق التاريخ، أو لنقل يتجاوزه، فهو عاجز عن اكتناه العامل بذاته، ولذلك يتحول إىل تذوقه بدل تحليله.

لقد تنبه »محمد أركون« إىل اسللتبداد الخيال بالوعي اإلسللالمي، وتوجيهه والتحكم فيه، كام حّذر من عواقب استمرار غياب فكر 

نقدي عن ساحة الفكر اإلسالمي، فمثل هذا الغياب يؤدي إىل استمرار التصورات نفسها دون أية مقاومة18.

ب- مفهوم »العقل والخيال يف القرآن«

 سللنربز هنا دور »محمد أركون« يف إعادة النظر يف عدد من املفاهيم األساسللية السللائدة يف الفكر اإلسالمي منذ قرون، مفاهيم 

حجبت ركاماً من التفاسري والتأويالت واإلسقاطات، فكان لزاماً الحفر يف جذورها وأصولها للوصول إىل معانيها الحقيقية. يقّدم »محمد 

أركون« كمثال عىل ذلك مفهومني يعتربهام غاية يف األهمية مادام الكشللف عن حقيقتهام، سلليمّكن من رصد تاريخية القرآن وارتباطه 

بلحظة زمنية معينة، هذان املفهومان هام: الخيال والعقل.

يشدد »محمد أركون« عىل رضورة تجاوز تلك النظرة التي تقيم تضاداً بني مفهوم »العقل« ومفهوم »العجيب املدهش«، الذي يحيل 

إىل الخيال، لصالح منظور جديد ينطلق من متفصلهام، منظور يحاول اكتشاف آلية اشتغالهام بشكل مرتابط داخل النص القرآين. كام يعترب 

أّن اإلجابة عن سؤال مدى حضور الخيايل والعقالين يف النص القرآين، ميّر بالرضورة عرب إعادة تعريف وبلورة هذين املفهومني، وذلك بإزالة 

اللبس والغموض اللذين علقا بهام، نتيجة التعسف الذي مارسته يف حقهام عدد من القراءات، وإعطائهام مضامني جديدة أكرث موضوعية، 

عرب اللجوء لقراءة تزامنية19 تعود إىل زمن القرآن، لفهم مفاهيمه ومعانيه، ومن ثّم تجنب الوقوع يف املغالطة التاريخية والقراءة اإلسقاطية.

إّن ما يقوم به محمد أركون هو إزاحة الركام واخرتاق الطبقات املرتاكمة املرتسللبة، للوصول إىل حقيقة املفاهيم، ومن ثّم تقديم 

مفاهيم ذات مضامني موضوعية تتفادى اإلسللقاطات املجانية، هذه املفاهيم ستشكل أدوات عمل أساسية، سيوظفها »محمد أركون« 

للبحث يف عدد من قضايا الفكر اإلسالمي.

17- يعتمد أركون تعريف القزويني للعجيب المدهش فهو تلك »الحيرة التي تستبد باإلنسان بسبب عدم قدرته على معرفة علة الشيء أو سببه أو الطريقة التي 
ينبغي »اتباعها للتأثير عليه، وينتهي اإلعجاب بسبب األلفة والرؤية المتكررة. أما الغريب فهو الظاهرة المدهشة التي تحصل نادراً، وتختلف عن العادات 

المعروفة والمناظر المألوفة«.

18- مختار الفجاري، نقد العقل اإلسالمي عند محمد أركون، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، ماي 2005، ص 78

19- علي حرب، النص والحقيقة، الجزء األول، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2002، ص 80
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ج- مفهوم »العقل« يف القرآن

 يف سياق سعي »محمد أركون« إلعادة النظر يف عدد من املفاهيم املفاتيح يف الفكر اإلسالمي، يقرتح إعادة تحديد »مفهوم العقل« 

كام ساد يف الرتاث اإلسالمي.

يف هللذا اإلطللار يعترب أّن مفهوم العقل باملعنى األرسللطي الفلسللفي غري موجود يف القرآن، ويرى أّن املوقف الشللائع الذي يعترب 

أّن القللرآن يحث عىل اسللتخدام العقل، ال يعدو أن يكون مغالطة تاريخيللة، وليربهن عىل ذلك، درس »محمد أركون« مفردات اإلدراك 

يف القللرآن، ليخلللص، من خالل ذلك إىل أّن كلمة العقل غري موجودة، كام أّن مجموعة من املفردات، والتي اسللتخدمت مرات عديدة، 

كمرادف لكلمة عقل من قبيل: »ال يتفكرون«، »ال يتذكرون«، »ال يفقهون«، ليست إال عبارات ذات حموالت عاطفية واضحة، ال تدعو 

إىل استخدام الفهم املنطقي الذي يطابق بني الفكرة الواضحة والحقيقة الخارجة عنها، بصفتها حقيقة واقعية، بقدر ما تدعو املؤمن إىل 

رضورة االندهاش والتعجب واالنبهار أمام عظمة الله وقوته، إنها تؤسس إذن لرابطة امليثاق أو العهد بني اإلنسان وربه.

انطالقاً من ذلك، يذهب »محمد أركون« إىل أّن عضو اإلدراك هو القلب، وليس العقل، ويؤكد عىل أنه، ال ينبغي أن نبني أوهاماً 

كثرية عىل تواتر املفردات، التي تحيل عىل العقل يف القرآن، فبغض النظر عن أّن هذا التواتر ضعيف ومحدود، بالقياس ملفردات اإلميان، 

فإّن هذا التواتر ال يشللكل دلياًل عىل وجود العقل باملعنى الفلسللفي األرسللطي، والذي سيفرض نفسلله يف الفكر اإلسالمي، انطالقاً من 

القرنللني الثالث والرابع للهجرة. إّن الدعوة السللتخدام التعقل والذكاء املتكررة يف القرآن متللّر يف الواقع من خالل القلب، أي من خالل 

املركز العاطفي والشعوري لإلنسان، وليس من خالل الرأس أو العقل كام نفهمه اليوم.

إّن هذا االسللتنتاج قد يكون صادماً ومثرياً السللتنكار الوعي اإلسللالمي الجمعي، لكن ما يؤكد عليه »محمد أركون«، هو أّن تجديد 

الفكر اإلسللالمي رهني بإعادة بلورة املفاهيم األساسللية يف الفكر اإلسللالمي، بالعودة إىل زمن القرآن، وذلك للكشف عن التعسف الذي 

مورس يف حقها، حيث أصبحت تحمل مضامني غريبة عنها.

»محمد أركون« يدافع عن رضورة تجنب إقامة أي تضاد بني مفهوم »العقل« ومفهوم »العجيب املدهش«، ومحاولة الكشللف يف 

املقابل عن آلية اشللتغالهام الوظائفية بشللكل مرتابط يف النص القرآين. ويدعو إىل رضورة الحديث عن عالقة متفصل بني الخيال والعقل 

يف النللص القرآين، فالعقالنية الكامنللة يف القرآن مرشوطة بانفتاح عىل »العجيب املدهش«، أي االندهاش واالنبهار، والعمل العقالين يف 

القرآن ال ميكن أن ينمو ويتطور إال بارتباط وثيق مع االندهاش واالنبهار واالفتتان بعجيب خلق الله.

د- مفهوم »التاريخية«

املقصللود بها األصل التاريخي للترصفات واملعطيات والحوادث التأسيسللية والشللخصيات الكللربى، مرشوطة بلحظة محددة من 

لحظات التاريخ، وتتموضع يف سياق مكاين معني، وبالتايل فهي ليست فوق أو خارج التاريخ كام يتصورها الوعي التقليدي.
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إّن مفهوم »التاريخية« يشكل أحد املفاهيم األساسية التي يراهن عليها »محمد أركون« للتأسيس لقراءة جديدة للتاريخ اإلسالمي، 

كمدخل أسايس لتجديد الفكر اإلسالمي، كام أّنه يربز مجهود أركون يف البحث عن مفاهيم جديدة كونية برهنت عىل فعاليتها العلمية. 

هذا املجهود ال يقف عند حدود اسللترياد مثل هذه املفاهيم، بل ميتد إىل عدد من املفاهيم السللائدة، يحاول إعادة تعريفها وبلورتها 

وفق ما حققته اإلنسانية من تقدم معريف بعد إزالة ما علق بها من ركام أخفى حقيقة معانيها.

لقد سعى »محمد أركون« إلدخال »التاريخية« لساحة الفكر العريب اإلسالمي، وراهن عىل هذا املفهوم يف زحزحة »األرثوذكسية«، 

التللي تجثللم بثقلها عىل هللذا الفكر. فإذا كان رهانلله يتمثل يف تجديد الفكر اإلسللالمي، وتحريره من مسلللامته ويقينياته، فإّن ذلك 

حسللب اعتقاده ال يتحقق، إال عرب إدخال »التاريخية« لسللاحة الفكر العريب اإلسالمي، و«التاريخية« هنا تعني وفقاً ملا سبق ذكره، أّن 

لألحداث واملامرسات والخطابات أصلها الواقعي وحيثياتها الزمنية واملكانية ورشوطها املادية والدنيوية، كام تعني أّن البنى واملؤسسات 

واملفاهيم تتطور وتتغري، وأّنها قابلة للتحويل وإعادة التوظيف.

إّن »التاريخية« مفهوم أسللايس عند محمد أركون، وتشللكل بالنسبة إليه أحد مكتسللبات العلوم اإلنسانية االجتامعية يف اللحظة 

املعارصة، فهو يسللتعريها من كتابات »رميون أرون20«، ليربز من خاللها األصل التاريخي لكل األحداث والشللخصيات الكربى، فليسللت 

هناك حقيقة فوق التاريخ، واملؤمن التقليدي هنا يبقى عاجزاً عن إدراك أّن الوقائع واألحداث مرشوطة بلحظة تاريخية معينة.

3- التاريخية والتراث اإلسالمي

يف هللذه النقطة يعمد »محمللد أركون« إىل التمييز بني مفهومللي »التاريخية« و«التاريخانية«، حيللث يدافع عن املفهوم األول 

ويرفض املفهوم الثاين وينتقده بشللدة، وينتقل بعد ذلك لتطبيق مفهوم »التاريخية« عىل الرتاث اإلسللالمي ويخّص منه القرآن ككتاب 

وحي.

أ- التمييز بني مفهوم »التاريخية« ومفهوم »التاريخانية«

عللىل أّن »محمد أركون« ينبلله إىل رضورة التمييز بني مفهوم »التاريخية«، التي يتبناها، وبني مفهوم »التاريخانية«، فهذه األخرية 

التي ارتبطت بصعود الفلسللفة الوضعية يف القرن التاسللع عرش هي باألسللاس منهج تقني يكتفي بتسللجيل الوقائع التاريخية املادية 

امللموسللة، وترتيبهللا يف خط زمني متواصل ومسللتقيم، ويف معرض انتقاده ملفهوم التاريخانية، يتطللرق »محمد أركون« إىل »عبد الله 

العللروي«، الللذي يعترب من أبرز املفكرين الذين اشللتغلوا عللىل مفهوم«التاريخانية«، واجتهدوا يف إعادة االعتبللار لها. ويذهب إىل أّن 

»تاريخانية« عبد الله العروي، لها رهانات وخلفيات أيديولوجية تهدف - حسب محمد أركون- إىل تربير قيم ثقافية وسياسية وتأصيلها 

عن طريق التالعب بالتاريخ وتوجيهه يف اتجاه خطي مستقيم.

20  - إّن التاريخية عند »ريمون أرون«: هي تلك المقدرة التي يتميز بها كل مجتمع في إنتاج حقله االجتماعي الثقافي الخاص به ووسطه التاريخي 
أيضاً. فالتاريخية تعني أيضاً تلك اإلمكانية التي تمتلكها المجتمعات في الحركة والفعل، فعوض أن نتصور أّن المجتمع في قلب صيرورة تاريخية ال قدرة له 

على التأثير فيها، فإّن المجتمع يصبح فاعاًل أساسياً في صناعة تاريخه.
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ويعللرتف »محمللد أركون« بأّن مفهوم »التاريخانية« ميثل مرحلة متقدمة يف كتابة التاريخ، باملقارنة مع العصور الوسللطى، حيث 

ارتبطت بصريورة تشللكل الدولة األّمة يف أوروبا، وما اسللتتبع ذلك من رضورة كتابة التاريخ بشللكل قومي ومركزي. وهي املرحلة التي 

يللرى عبللد الله العروي رضورة مرور العرب منها، يف حني يرى »محمد أركون« إمكانية الدخول فوراً إىل مرحلة »التاريخية«، أي مرحلة 

البحللث التاريخي الحديث املتحرر إىل أقىص حد ممكن من األفكار األيديولوجية املسللبقة. ويلللحّ »محمد أركون« عىل رضورة تجاوز 

»التاريخانية« لنصل إىل »التاريخية«، ألّن ذلك يشللكل الرشط الحقيقي لكتابة التاريخ بشكل موضوعي، وبشكل مختلف عن الطريقة 

التي كان يكتب بها يف السابق من قبل مؤرخني خاضعني لتوجيهات الدولة املركزية واأليديولوجية الرسمية التي تحكم باسمها.

إّن مللا مييز مفهوم »التاريخية« عن مفهوم »التاريخانية«، باإلضافة إىل سللعيها الحثيللث للتحرر من اإلكراهات األيديولوجية، هو 

التقاطهللا لعنللارص يف غاية من األهمية تتجاهلها »التاريخانية«. ونقصد بذلك، تلللك املؤثرات التي ال ميكن رصدها والتقاطها باالعتامد 

عىل املنهج الوضعي، من قبيل »األساطري« و«األوهام« و«األحالم« و«املعتقدات« وغريها، والتي تلعب دوراً أساسياً يف دينامية التاريخ، 

وإن مل ترتك أثراً مادياً مبارشاً.

يف هذا السياق، يدعو إىل رضورة االستفادة من مكتسبات اإلنرتوبولوجيا، والتي أبرزت دور هذا الجانب الخفي يف صناعة التاريخ 

اإلنسللاين. يظهللر »محمد أركون«، باهتاممه بهذه الجوانب، انخراطه يف »الدينامية املعرفيللة«، التي عرفها الغرب بعد الحرب العاملية 

الثانية، والتي اتجهت إلعادة االعتبار لألسطورة والالعقل والالشعور، كرد فعل عىل االنتصار املتطرف للعقل الوضعي التقني املركزي.

ب- »التاريخية« عند محمد أركون والرتاث اإلسالمي

بعد هذا التمييز األسللايس بني مفهوم »التاريخية« ومفهوم »التاريخانية«، يعمللد »محمد أركون« إىل إدخال مفهوم »التاريخية« 

لساحة لفكر العريب اإلسالمي، ويربز يف هذا السياق أهمية هذا املفهوم، بوصفه »مامرسة نقدية تفكيكية«، تجعلنا نتعامل مع الرتاث 

اإلسالمي والقرآن تحديداً، بوصفه نتاجاً تاريخياً، بعيداً عن أي تقديس أو تعظيم. غري أّن توظيف »التاريخية« يف املجال اإلسالمي، يطرح 

العديد من الصعوبات واملفارقات، ويكفي اسللتحضار ما واجهه النقد التاريخي املطّبق عىل الشعر الجاهيل والخالفة اإلسالمية، إلدراك 

خطورة املهمة، فام بالك بتطبيق نقد تاريخي معارص عىل القرآن، الذي هو مطلق فوق الزمان وفوق املكان يف اعتقاد جمهور املسلمني؟ 

فالوعي الجامعي يتصدى ملثل هذه املحاوالت بعنف ورصامة، ألنه يشعر بأنه »مهدد« يف »حقائقه املطلقة«، وقيمه املحورية. إّن 

املفارقة هنا تكمن يف أّن ملفهوم التاريخية تأثرياً تفكيكياً، يف وقت نجد فيه أّن املجتمعات اإلسالمية تشعر بالحاجة إىل الوحدة وتكريس 

الجهود، من أجل مقاومة األخطار الخارجية، وتجاوز التناقضات الداخلية املستفحلة.

ويف سللياق دفاع »محمد أركون« عن مفهوم »التاريخية«، وانتقاده ملا سللقط فيه الفكر اإلسللالمي من تبجيل وتقديس لألحداث 

التأسيسية والشخصيات الكربى وتغييب للتاريخ، نجده يذكر ببعض اللحظات املرشقة يف تاريخ الفكر اإلسالمي، خاصة التجربة اإلنسية 

والتي نعرث فيها عىل إرهاصات وعي تاريخي، فكتابات »مسللكويه« و«ابن خلدون« و«التوحيدي« اهتّمت بتجميع الوقائع امللموسللة، 

وحاربت ما دعاه مسكويه بتاريخ النساء العواجز، وسعت إىل تحرير التاريخ من إكراهات الخطاب الديني واألخالقي.
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 يشري أركون بنوع من الحرسة إىل رضورة البحث يف األساليب التي قادت إىل إخفاق هذه الحركة الفكرية، وقبلها املرشوع العقالين 

النقدي الذي نهض به املفكرون املعتزليون، والذي كان من املمكن، لو نجح، أن يفتح أمام الفكر اإلسالمي آفاقاً أرحب. باستثناء هذه 

املحاوالت مع محدوديتها - حسللب محمد أركون- فإّن الفكر اإلسللالمي بلور موقفاً ال يعرتف مبفهوم التاريخية، رافضاً نسللبية العقل 

اإلسالمي وتاريخية كالم الله.

إّن »محمد أركون« يعلق آماالً عىل مفهوم »التاريخية«، يف إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي بشكل موضوعي، مبا يحقق تحرر الفكر 

اإلسللالمي مللن املحرمات والقيود التي تحول دون انطالقه وتجللدده. إّن تحقيق هذه املهمة يفرتض إعادة قللراءة القرآن وكّل الفرتة 

التأسيسللية التي شللكلت فيام بعد ما ميكن تسميته بالذاكرة الجامعية اإلسللالمية. إّن هذه »القراءة التاريخية«، هي املدخل - حسب 

محمد أركون- لبلورة تصورات جديدة عن الفكر اإلسالمي. فل«محمد أركون« ال يستبعد خطاب الوحي يف مجال النقد التاريخي، يقول: 

»ينبغي أن نتعلم أّن القرآن هو خطاب متجذر يف تاريخ دينامييك محسوس«، أي أنه منخرط يف »التاريخ األكرث يومية واألكرث اعتيادية«. 

لكّن تاريخية القرآن - حسللب محمد أركون- تّم حجبها وتحويلهللا إىل نوع من الخالص األخروي، ومعنى هذا الكالم أّن الخطاب 

القرآين يعمد إىل القداسللة والتعايل عىل األحداث التاريخية اآلنية والدنيوية، بحيث تتخذ هذه األحداث داللة كونية، وتصبح كأنها ال 

عالقللة لها بالتاريخ املحسللوس، وبذلك يصبح الخطاب القرآين خطاباً كونياً موّجهاً للبرش يف كل مللكان وزمان، فيفقد صفته التاريخية، 

ويبدو كأنه خارج التاريخ أو يعلو عليه.

إذن ما يحاول أركون تبيانه، هو الطابع التاريخي للوحي، وكشف تلك اآلليات الفكرية التي تحول التاريخي إىل متعاٍل، والخصويص 

إىل كللوين، والدنيوي إىل مقللّدس21. فرهان »محمد أركون«، يقوم عللىل قراءة القرآن من خالل تاريخيتلله، موظفاً لذلك أحدث أدوات 

التحليللل والتفكيللك، فيعمل جاهداً عىل تفكيك بنية النص املفاهيمية، من أجل الكشللف عن قواعد انبنائه، وآليات اشللتغاله بوصفه 

»نصاً« له بنيته األسطورية، وله فعاليته الرمزية وطاقته السياسية الجاملية، فضاًل عن كونه »أنطولوجيا« تحرك الحياة والوجود.

إّن هذه القراءة التاريخية هي املدخل - حسب محمد أركون- لبلورة تصورات جديدة عن الفكر اإلسالمي وقضاياه، فهي تؤّسس 

لتعامل جديد مع النص بوصفه موضوعاً للبحث وفضاء للتفكري ميكن استثامره عىل نحو خالق.

كام أنها تتجاوز ثغرات الدراسللات اإلسللالمية السللائدة حتى اآلن لدى املسترشقني واإلسالميني عىل حد سللواء، فبالنسبة لالتجاه 

االسترشاقي، والذي اقترص يف دراسته التاريخية عىل مشكلة صحة النص القرآين املشكل يف ظل خالفة عثامن، مام أثار سجاالت عظيمة 

بني املسلللمني واملسللترشقني. ويرى »محمد أركون« رضورة تخطي هذا املستوى، من خالل االهتامم باألسطورة والخيال والرمز وغريها 

من العنارص، التي ال ميكن رصد تأثريها املادي امللموس، لكنها يف الواقع تفعل فعلها يف حركية أي مجتمع.

أّما بالنسللبة لالتجاه اإلسللالمي التقليدي، فهو يستمر يف إنكار تاريخية األحداث التأسيسللية والشخصيات الكربى ونسبية العقل 

والحقيقة املثالية. فالعقل اإلسالمي -حسب محمد أركون- مازال مستمراً يف رفض التعامل مبنهج نقدي تاريخي منفتح عىل مكتسبات 

21- محمد أركون الفكر اإلسالمي، قراءة علمية، مرجع سابق، ص 91
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الفكر املعارص مع معطيات الوحي وظاهرة التقديس والتعايل. إّن الكتابات اإلسالمية مثاًل ترفض أي عمل تاريخي للنص القرآين، وعوض 

االعرتاف بأّن النصوص والوثائق التي ميكن أن تساهم أو تفيد قد دمرت يف خضم الرصاع السيايس الديني، والذي أدى يف نهاية املطاف 

إىل فرض نسخة رسمية أصلية واحدة للقرآن، فإّن الروح الدوغامئية التي تسيطر عليها، والتي تندرج يف اسرتاتيجية الرفض، ترى يف ذلك 

رحمة واتقاء نتائج مشللؤومة، كانت سللتقع لو تّم االحتفاظ بتلك النصوص والوثائق. إّن تدمري هذه النصوص والوثائق - حسللب هذا 

االتجللاه- يجللب النظر إليه عىل أنه طاعة منوذجية لله، ومن ثّم فإّن البحث يف املوضوع ومحاولة إحيائه متثل -حسللب هذا االتجاه- 

إثارة للفتنة وعصياناً لله.

يوظف »محمد أركون« مفهوم »التاريخية«، كآلية معرفية للكشف عن ذلك االنقطاع الحاسم الذي طرأ بني القرآن والتاريخ، فأصبح 

املسلمون يعتقدون أّن القرآن فوق التاريخ وفوق الزمان واملكان. ويحاول أن يؤسس لفهم جديد يربز أّن للقرآن ولألحداث التأسيسية 

والشللخصيات الكربى تاريخها وزمنيتها. إّن هذا التعامل »السكوالسللتييك« و«األرثوذكيس« للعقل اإلسالمي مع التاريخي ونتائجه عىل 

الفكللر اإلسللالمي، هو الذي دفع »محمد أركللون« إىل التمييز بني »الظاهرة القرآنية« من جهة و«الظاهرة اإلسللالمية« من جهة ثانية.

فل«الظاهرة القرآنية« تتميز عن »الظاهرة اإلسللالمية« من خالل الرشوط اللغوية السلليميائية لنشللأتها، فلغوياً يتميز »الخطاب 

القرآين« بالحضور الهام واملؤثر للمجاز، إنه يتيح تحويل وتغيري الوقائع اليومية والدنيوية، لتصبح موسومة بطابع التسامي والتعايل، كّل 

ذلك من أجل أسطرة الوعي الجديد وإعطاء طابع القدسية للرسالة الجديدة.

من الناحية السيميائية فشبكة التواصل املوجودة يف القرآن )من خالل: املرسل أي الله وهو الفاعل األسايس، ثم املرسل إليه وهو 

اإلنسان املؤمن والكافر، ثم الوسيط أي النبي محمد، ثم الرسالة أي اإلسالم( تبلور هذا التسامي والتعايل، ومن الناحية التاريخية، نالحظ 

أّن اآليات القرآنية قد رافقت طيلة عرشين عاماً املامرسللة السياسللية واالجتامعية والثقافية للنبي، وخلعت عىل مرشوعه لباس التعايل 

عن طريق ربطها باملطلق األعىل وباإلرادة الغيبية، وكذلك نحيت التواريخ وأسامء األماكن وأسامء العلم واألحداث الفردية من اآليات 

لنزع الصفة التاريخية عنها.

أّما »الظاهرة اإلسللالمية«، فبعد موت النبي توقف الخطاب القرآين عن مامرسة دوره يف تشكيل الوعي الجديد، وأصبح بالتدريج 

فضللاء ثابت اإلسللقاط ومرجعاً معيارياً يرجع إليه. لقد تحولللت اللحظة التاريخية األوىل إىل »لحظة أسللطورية« ترتكز فيها كّل القيم 

الحقيقية والوسائل الفعالة التي تحقق النجاة األخروية، كام تحولت إىل مصدر لخلع الرشعية عىل السلطة أو تربير معارضتها.

لقد ولدت »األرثوذكسلليات« الدينية والسياسية وعياً تاريخياً خاطئاً،22 وفرضت االستمرارية التاريخية غري الصحيحة التي فرضت 

نفسها بعد وفاة الرسول، تحت ذريعة محاربة البدع وتجاوز أسباب الفتنة والرجوع للحقيقة التأسيسية األوىل.

هكذا سيعمد الخطاب التقليدي إىل إخراج اآليات القرآنية من سياقها التاريخي والتالعب مبعانيها الكامنة يف النص، لالستجابة إىل 

اإلكراهات السياسللية واالجتامعية، خاصة ذلك الزعم القائل برضورة الحفاظ عىل متاسللك الجامعة وهويتها، والكشف عن القدرة الال 

22ـ رضوان جودت زيادة، محمد أركون ونقد العقل اإلسالمي، مجلة الحياة الطيبة، العدد 16، خريف 2004، ص ص 69-68
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متناهية لآليات القرآنية يف االسللتجابة لحاجيات األّمة، مام يؤدي يف نهاية املطاف بالقراءة التقليدية إىل أن تربح عىل مسللتوى الفعالية 

التاريخية االجتامعية ما تخرسه عىل مستوى املعرفة النظرية املوضوعية.

إّن املرور من اللحظة التاريخية األوىل، أي من لحظة »الظاهرة القرآنية« إىل لحظة »الظاهرة اإلسالمية«، مع ما رافق هذا االنتقال 

من صعوبات وإكراهات ورصاعات، كان قد حصل بعد أن دفع مثنه باهظاً يف شكل ديني وأسطوري إكراهي خاٍل من اإلبداع واالنفتاح، 

يتقلص كلام توغلنا يف زمن األرثوذكسية، مرتبط بال مفكر فيه. 

يعتقد أركون أّن الفكر اإلسالمي ما زال مستمراً حتى يومنا هذا يف رفض »التاريخية«. فالتساؤل مثاًل عن تاريخية النص سواء كان 

قرآناً أو حديثاً، ما زال شيئاً مستحياًل التفكري فيه أو ال مفكر فيه. إّن الخطاب اإلسالمي ال يبايل بذلك، فهو ما يزال يتابع طريقه اإلكراهي 

واالنتهللازي يف التعامل مع الواقع، هللذا الخطاب الذي يدعي امتالكه للحقيقة الكونية واملطلقة، إنه خطاب يعمد إىل تجييش املاليني، 

ويضاعف اآلمال يف الخالص موظفاً وسائل الضبط االجتامعي الحديثة.

يخلص »محمد أركون« إىل هذا الخطاب املتشللكل بهذه الصيغة منذ العرص الكالسللييك، ال يجب ربط استمراريته واتساعه بقوة 

معرفية اسللتثنائية، وإمنا باسللتمرار ودوام الرشوط االقتصادية واالجتامعية والسياسللية، التي ما يزال ميارس فيها الفكر العريب اإلسالمي 

هذه الرشوط غري مالمئة إلنتاج فكر علمي جاد ومسؤول.

ثانيًا: محمد أركون ومحاولة تجديد الفكر اإلسالمي

تنطلللق مقاربللة »محمد أركون« فيام يخّص هذا النقطة، من محاولة إحداث قطيعة معرفية حول العديد من القضايا الجوهرية، 

التي أثارت إشكاليات عميقة وفتحت أوراشاً عديدة للنقاش والتحليل، وذلك بغية بناء أسس جديدة لهذه القضايا، تعتمد عىل مناهج 

وآليات جديدة تستلهم أسسها ومبادئها من علوم اإلنسان واملجتمع.

تتمحور أهم هذه القضايا حول إشللكاليتي الرتاث والعالقة بني الديني والسلليايس يف الفكر اإلسللالمي. ثم يف األخري سنختم ونرى 

محمد أركون من خالل مرآة منارصيه ومعارضيه.

1- نحو منظور جديد للتراث

عىل الرغم من مرور عدة عقود عىل مشاريع النهضة والتحديث يف العامل العريب واإلسالمي، ما يزال الرتاث يحتل موقعاً مركزياً يف 

انشغاالت النخب الفكرية عىل اختالف توجهاتها ومذهبيتها، سواء كانت ليربالية أو يسارية أو قومية أو إسالمية، وذلك بسبب القناعة 

الراسخة التي مفادها: أنه ال سبيل إىل االنفكاك عن حقيقة الرتاث التاريخية ونفوذها يف الحارض، وتحكمها يف املستقبل.

ومن أكرث املشاريع شهرة وانتشاراً وموسوعية ما قام به »حسني مروة« يف كتابه »النزاعات املادية يف اإلسالم«، ثم محاولة »الطيب 

تيزيني« يف موسوعته التي بدأها بكتابه »من الرتاث إىل الثورة« وكتابه »الرتاث والتجديد« الذي وضعه كمقدمة للموسوعة. ولعل أكرث 
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املشاريع كانت من نصيب »محمد عابد الجابري« يف ثالثيته املوسومة بنقد العقل العريب والتي استهلها بكتابه »تكوين العقل العريب« 

ومهد لها يف كتابه »نحن والرتاث«.

إال أّن أهمية مرشوع »محمد أركون« تكمن يف كونه يتجه بنا نحو منحى متقدم جداً من التحليل، مبنهجه التفكييك املعتمد عىل 

تقنيات وآليات علوم اإلنسللان واملجتمع يف إطار املناهج الغربية، وذلك ككل باحث عريب غادر بالده إىل أوروبا وجامعاتها، مسللحوراً 

بالحداثللة والعلم والتكنولوجيا، تلك النظرية التي أتاحت نشللأة هللذه األمور يف أوروبا، وأتاحت لها أن تتحكم يف جميع األمم األخرى 

منذ القرن السادس عرش إىل اليوم.

يف إطار مقاربته إلشكالية الرتاث، ينطلق »محمد أركون« من محاولة اإلجابة كخطوة أوىل عن الرتاث الحقيقي املعرب عن اإلسالم. 

فإذا انطلقنا من اعتبار الرتاث مجموعة مرتاكمة ومتالحقة من العصور والحقب الزمنية، والتي تشكلت عرب صريورة متواصلة ومتكاملة23، 

فللإّن السللؤال الللذي يؤّرق بال املفكر »محمد أركللون«، هو كيف ميكننا كعرب مسلللمني مقاربة الرتاث الحقيقي املعرب عن اإلسللالم؟ 

إّن املهمة ليست سهلة، فذلك يقتيض القيام بعملية تفكيكية، ويف الوقت نفسه استكشافية للرتاث. اليشء الذي سيمكننا من معرفة 

أفضل للظواهر البرشية واالجتامعية والتاريخية املساهمة يف نشأة وتكوين الرتاث، وبالتايل محاولة التفكري يف املنيس، ويف التعبري الشفوي 

يف اإلسالم، ويف املعاش غري املكتوب، يف إزاحة الروايات الرسمية وإماطة اللثام عن الروايات والكتابات التي اعتربت هامشية أو غري منوذجية. 

والتفكري يف األنساق واألنظمة السيميائية غري اللغوية واألنساق املرتبطة باملجال الديني كامليثيولوجيا والطقوس وأنظمة املعامر وبنى القرابة.

ومبا أننا أمام عملية استكشللافية للرتاث اإلسللالمي، فينبغي ل حسب محمد أركون - القيام بتحديد جديد ملفهوم اإلسالم، فمحاولة 

حرصه يف دائرة مغلقة أو تحديده بصورة نهائية، لن يسللعفنا يف متثل الرتاث الحقيقي املعرب عنه، أي يجب عدم التعامل مع اإلسللالم 

يف صورته املثالية واملتعالية. بل يجب تعريفه وتحديده بناء عىل كل سياق اجتامعي وتاريخي معني، لذا فإننا يف حاجة اليوم كخطوة 

أوىل، إىل التخلص من كل اإلطارات السللابقة، التي شللكلت أفقاً لوعينا نحو العديد من القضايا، سللاهم الفكر املنغلق لل«ألرثوذكسللية 

اإلسللالمية« يف تأكيده، عرب إميانه بالعديد من املسلللامت وتنصيب نفسلله املمثل الوحيد لإلسالم الصحيح، الذي أراده الله ديناً وحيداً 

لكل البرش. طرٌح فّنده الواقع التاريخي الذي كشللف عن عدة منابع للرتاث، والتي سللتربز بعد وفاة الرسللول ل صىل الله عليه وسلم ل 

الرتاث السني والرتاث الشيعي والرتاث الخارجي24.

وبقللراءة للرتاث السللني والشلليعي، يتبني أنها تلغي جانباً مهاًم، أال وهو جانب القوى السياسللية واالجتامعيللة الفاعلة آنذاك يف 

السللاحة. يف حني أّن هذا الجانب يجب أن ُيعطى أهمية قصوى فهو الكفيل بإزالة الصعوبة يف التمييز بني املضامني الدينية واملضامني 

الدنيوية للرتاث. فالتعارض بني الرتاثني السّني والشيعي، مل يخضع لحد اآلن لدراسة عميقة، تربز لنا مكامن هذا التعارض، فأهل السّنة 

كانوا دامئاً يقبلون باألمر الواقع عىل عكس الشيعة الذين يتميزون باالحتجاج ومعارضة األمر الواقع25.

23- محمد أركون، الفكر اإلسالمي« قراءة علمية، مرجع سابق، ص 24

24- محمد أركون، الفكر اإلسالمي قراءة علمية، مرجع سابق، ص 75

25- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 112
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من هنا تبدو أهمية اعتامد قراءة جديدة للرتاث، تقوم باألساس عىل بلورة مفهوم جديد للرتاث اإلسالمي الكيل. وذلك بتبني كل 

وسائل الفحص والدراسة العلمية التي طبقها الغرب عىل ذاته، وما يزال يطبقها من أجل تجاوز أزماته الخاصة26.

إّن زحزحة التصورات السائدة عن الرتاث التي يقوم بها »محمد أركون«، يدرك جيداً وقعها وصعوبتها عىل تصور الجامهري، لكنها 

رضورية وال محيد عنها حيث يقول: »متثل عملية التفكري والتأمل باملعنى الجذري بالرتاث اإلسالمي اليوم عماًل عاجاًل ورضورياً، ولكنه 

مزعزع من الناحية الثقافية والسياسية، وخطري من الناحية النفسية واالجتامعية«، ويضيف »أن نتأمل يف الرتاث اإلسالمي، فهذا يعني 

أن نخرتق أو ننتهك املحرمات واملمنوعات السائدة وننتهك الرقابة االجتامعية27« فأهمية الرتاث، التي ال ميكن تجاهلها واالستغناء عنها، 

لن متنعنا من توجيه النقد القوي الجدي له، فهو يبقى أصاًل للوحدة واالستمرارية.

وللميض قدماً يف هذه املقاربة التفكيكية لدى »محمد أركون«، ينبغي خلق ثيولوجيا للرتاث، تضع ضمن أسسها مناهج ومقاربات 

علوم اإلنسان واملجتمع، أوىل هذه املقاربات التي يجب إخضاع الرتاث لثناياها هي املقاربة السيميائية أو اللغوية، حيث ستمكننا من 

تجاوز هيبة النصوص الدينية التي تضغط علينا، بحيث ال نسللتطيع أن نقيم مسللافة بيننا وبينها، وذلك بتحليلها موضوعياً، يف حني أّن 

املقاربة السوسيولوجية، ستمكن من إقامة تناسب بني الرتاث واألشكال املؤطرة لطريقة تغريه وتشكله وبلورته28.

إّن القيام بنقد تاريخي للرتاث لن يتّم دون إلقاء نظرة فاحصة عىل مفهوم الحداثة، فالحداثة شكلت معطى أساسياً، كان له دور 

واضح يف التحول التاريخي الذي طرأ عىل النظرة إىل التاريخ. فام مدى تأثري الحداثة عىل الرتاث؟

مبا أننا إزاء تنوع تاريخي للرتاث وانقسام يف روافده، فينبغي أن نحدد أي تراث سيسعفنا تقابله مع الحداثة عىل استنباط أشكال 

ومضامني هذا األخري. هل الرتاث الشفهي أم الرتاث املهجور أم الرتاث الكتايب؟ يؤكد »محمد أركون« عىل أّن الرتاث الكتايب شّكل يف حد 

ذاته حداثة، لكّن نقطة ضعفه تكمن يف كونه هّمش كل الرتاثات السابقة عليه وتجاوزها.

تكمن املفارقة يف مجتمعنا اإلسالمي يف كون الحداثة املادية ترّسخت بشكل جيل، ومارست سطوتها عىل املجتمع أكرث من الحداثة 

الثقافية، اليشء الذي انعكس سلللباً عىل تصور »اآلخر« لإلسللالم، بحيث كرّس تصوراً سلللبياً عن اإلسللالم، وبالتايل ظهر الرتاث اإلسالمي 

والحداثة، وكأنهام متصارعان ومتعاكسان، فكيف ذلك؟

لقد أخذت العقائد يف الوسللط اإلسالمي تسلليطر يف صيغتها الدوغامئية املتصلبة من خالل الشهادات اإلميانية الشعوبية املوروثة 

واملحفوظة عن ظهر قلب، ليس هذا فحسللب، بل سلليطرت العقائد من خالل كتب التعليم الديني التقليدي، وكذلك العقائد العتيقة 

السابقة عىل اإلسالم بالهيئة التي ترسخ عليها من قبل القرآن والرتاث املكتوب لكل مذهب، وهي عقائد خاصة بالرتاثيات املحلية التي 

وجدها اإلسالم أمامه عندما دخل أول مرة، ومل تنته مبجيء اإلسالم كام يتوّهم الكثريون، وإمنا تفاعلت معه وتأثرت، أو بقيت عىل حالها 

يف بعض األحيان، أي بقيت صامدة دون أن تتأثر بالدين الجديد الوافد عليها من بعيد29 

26- مختار الفجاري، نقد الفكر اإلسالمي عند محمد أركون، مرجع سابق، ص 53

27- محمد أركون الفكر اإلسالمي قراءة علمية، مرجع سابق، ص 113

28- رون هاليبر، الفصل اإلسالمي أمام تراث عصر األنوار في الغرب، ترجمة جمال شحيد، دمشق، دار األهالي، الطبعة األولى، 2001، ص 176

www.aljazeera.net 29- يحيى أبو زكرياء، محمد أركون في ميزان النقد، عن موقع
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ويف حني نجد أّن املسيحية متثلت الحداثة املادية والعقلية والفكرية بكّل تجلياتها النقدية، حيث خضعت العقائد للنقد من قبل 

العقل الفلسفي والعقل الالهويت بنوع من الرصامة والحيوية واإلبداع. فقد تعرضت العقائد األرثوذكسية املسيحية املضبوطة من قبل 

السيادة العقائدية والكاثوليكية األوربية للنقد، وذلك يف إطار رصاع جيل وتثقيفي مفيد بني الفلسفة والالهوت أو بني الدولة والدين، 

وما انفك هذا الرصاع املبدع والخالق يغرّي وضع العقائد اإلميانية يف املجتمعات األوروبية وطرائق نقلها والتعبري عنها والتعلق بها.

 أّدت هذه القطيعة اإلبستمولوجية الكربى إىل تشكيل املجتمع املدين يف كّل دول أوروبا عىل أساس املواطنة القومية، وسقطت بالتايل معايري 

العهد القديم املرتكزة عىل االنتامءات الطائفية أو املذهبية، لكن ذلك مل يتم بسهولة أو رضبة عصا سحرية كام يتوّهم الوعي الال تاريخي عندنا.

 لقد عشللنا ذلك يف أوروبا عللرب العديد من املنعطفات التاريخية الكربى، منذ حركة النهضة واإلصالح الديني مع لوثر واسللبينوزا 

وديكارت وهيغل، الذي كرّس يف الثقافة الغربية منوذجاً من املعرفة والعمل التاريخي يحرتم كّل أبعاد اإلنسان30.

يللرى »محمد أركون« أّن علينا االنخراط بشللكل فّعال يف بلورة املناهج الفكرية التي توّصللل إليها الغرب، للوصول إىل تراث كيل 

شامل، وذلك بالخروج من األدبيات البدعوية التي كرّستها األحاديث النبوية، مع استحضار وكشف الرتاثات املحلية التي همشها الرتاث 

األرثوذكيس، ومعرفة أسباب انطواء وانزواء الرتاث األرثوذكيس وانحساره يف دائرة ضيقة، وبالتايل متثله للحداثة الفكرية.

 وبصفة عامة، ال بّد من القيام بعملية تحليل نفيس جامعية للرتاث، عرب الرشوع يف تطبيق منهجية النقد التاريخي عىل النصوص 

اإلسالمية الكالسيكية الكربى والعصور األوىل لإلسالم، حيث تشكلت الذاكرة الجامعية والوعي الجامعي اإلسالمي كله، فالرتاث اإلسالمي 

هللو من العظمة والكرب بحيث يسللتحق منا أكرث من مجرد التبجيل والتربير والتعلللق العاطفي والطفويل. لقد آن األوان ألن نرتفع إىل 

مستوى الدراسة العلمية كام يقول محمد أركون31.

2- الدين والسياسة عند محمد أركون

إّن محاولة بسللط التامهي بني الديني والسلليايس ليس فعاًل حديثاً، بقدر ما هو ضارب يف عروق التاريخ البرشي املكتظ بحموالت 

الديللن وتديني السياسللة، األمر الذي يصبح معلله البحث عن الخيط الفاصل بللني الديني والدنيوي، مبا يتضمنه من نزاعات سياسللية 

واجتامعية وسواها، من أهّم وأعقد املباحث الفكرية الفلسفية يف العرص الحديث.

والتاريخ اإلسللالمي مكتنز بنامذج هائلة تصّب يف هذا االتجاه، كانت نتاج هذا التامهي بني الديني والسلليايس، وهو ما جعل كّل 

فريق ميارس عملية تنظري رشعي وحشد نصويص، يثبت فيه صحة موقفه السيايس وال رشعية موقف الخصم. األمر الذي أدى إىل نشوء 

مذاهب وعقائد واتجاهات فكرية وفلسللفية، كان الدافع السلليايس رقاًم مهاًم يف نشللوئها وتكونها، وهو ما تناولته بالبحث والدراسللة 

مؤلفات حديثة متعددة، حاولت الغوص يف تأثري البعد السيايس يف نشوء وتكوين هذه املذاهب واالتجاهات يف التاريخ اإلسالمي.

30- كمال عبد اللطيف، قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، يناير 1994، ص ص 77-76

31- هاشم صالح، الثقافة العربية في مواجهة الثقافة الغربية والتحديث، مجلة الوحدة، السنة التاسعة، العدد 101-102، فبراير- مارس، 1993، ص ص 15-14
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يرى محمد أركون أّن مختلف التحليالت التي عالجت العالقات بني السلللطة الدينية والسلللطة السياسية يف املجتمعات اإلسالمية 

مل تعد كافية لتفسللري حيثيات هذه الروابط، ألّنها عالجتها إّما كحالة معزولة أو بسللطتها لدرجة يصعب معها كشللف الحقيقة. فليك 

نتبني حقيقة هذه العالقة ينبغي أن نضع جانباً تلك القراءات االختزالية لعالقة الدين بالسياسة يف اإلسالم، وهي القراءات التي ميثلها 

»الخطاب اإلسللالمي األرثوذكيس«، وكذلك »الخطاب االسللترشاقي«، التي تعترب اإلسللالم مزيجاً بني الروحي والزمني، الديني والدنيوي، 

فاعتامد هذا التحليل يشّكل عائقاً إبستملوجياً سميكاً أمام فحص مكامن هذه العالقة32.

يعتمللد »محمد أركون« لتفسللري هذه الروابط عىل مفهوم السلليادة العليا، أي السلللطة التي ميلكها الللله كفاعل أويل، وذلك يف 

إطار عالقته مع الرسللول كفاعل ثاٍن، واملكرسللة عىل فاعل ثالث هو البرش، وبالتايل فالسيادة العليا خاصّية إلهية بامتياز، وال عالقة لها 

بالبرش.

لكن مع وصول األمويني إىل الحكم، اتخذت العالقة بني الدين والسياسة أبعاداً أخرى، فاألمويون - حسب محمد أركون- هم أول 

من صادر الدين، وذلك عندما ربطوه بالسلطة السياسية، واستخدموه لخلع املرشوعية عىل سلطتهم، التي اقتنصوها عن طريق القوة 

املحضة، ماّم أدى إىل امليض قدماً يف تكريس هذا التداخل، وكون األنظمة السياسية التي ظهرت يف البلدان العربية وصلت إىل السلطة 

عن طريق القوة املسلحة، وبالتايل راحت هذه األنظمة تبحث عن مرشوعية أخرى تربر تواجدها يف السلطة، فكانت املرشوعية الدينية 

هي املالذ.

يحّذر »محمد أركون« من كون هذا التداخل املقام بني الديني والسلليايس يشكل خطراً وسالحاً يف أيدي الحركات الحالية املسامة 

إسللالمية، والذي ترفعه يف وجه كّل األنظمة املعتربة علامنية. يواجه »محمد أركون« إذن موضوع الدين والسياسللة يف املجال السيايس 

العللريب يف حارضنللا بأدوات منهجية جديدة متكنه من إعادة ترتيب معطيات املجال املدروس بصورة جديدة. وبالتايل النجاح يف الفصل 

بني السلللطة السياسية وسلللطة املقّدس، ليتمكن البرش من تدبري عالقاتهم السياسية بوسائل التدبري البرشي الدنيوية والتاريخية، وهو 

أمر ميكن أن يحصل هنا وهناك يف املايض والحارض بغض النظر عن نوعية العقائد الدينية33.

من هنا تحتل »العلمنة« حيزاً هاماً يف فكر »محمد أركون«، ودعوته إىل إعادة التفكري يف مفهوم العلمنة يف مجتمعنا عرب مساهمة 

نقدية جديدة تروم إعادة بناء مفهوم العلامنية يف الفكر السلليايس العريب، ومنحها راهنية تنجز عنارص مسللاعدة عىل بناء محتوى يف 

صيغته الكونية، وخارج دائرة الثنائية التقليدية التي متيز بني الرشق والغرب، بني النرصانية واإلسالم، بني املقّدس والدنيوي، فقد حققت 

املقاربة الفلسللفية ملفهوم العلامنية كام صاغتها مسللاهامت »محمد أركون« طفرة كيفية يف إعادة بناء العلامنية يف الخطاب السيايس 

العريب، فقد تخلصت طريقته من الطابع التحلييل والدعوي الذي يستعرض مالمح الوصفة العالجية لنمط يف املامرسة السياسية مختل 

ومشلول، واتجه يف نظره إىل مساهمة كونية يف النظر إىل مرشوع العلامنية التاريخي واملستقبيل.

32- محمد أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الثالثة، 1998

33- كمال عبد اللطيف، نصر محمد عارف، إشكالية الخطاب العربي المعاصر، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 39-38
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لقللد بذل »محمد أركون« يف إطار تطوير مناهج الفكر السلليايس العريب جهللوداً كبرية، يف تحقيق وتحليل كثري من نصوص الرتاث 

السيايس اإلسالمي، للمساهمة يف توضيح صورة النموذج التاريخي اإلسالمي امللتبس. إال أّن هذا الجهد ال يتناسب وحجم األسئلة واملهام 

واإلشللكاالت، التي ما تزال مطروحة علينا، ومطروحة أمامنا يف واقعنا العريب فكراً ومامرسللة، فلم نقرأ تراثنا السلليايس، الذي شكل عرب 

تاريخنا األداة الفكرية الالحمة كّل ما جرى خالل هذا التاريخ.

 إّن كثللرياً من الدينيني يتحدثون بلغة السلليايس اليوم، ويلوحون بشللعار دولة الرشيعة وال يعرفللون الكيفية التي اتخذها النص 

السيايس يف الرتاث، كام ال يعرفون أمناط الجهود االستشهادية التي سعت إليجاد روابط فعلية بني الطوباوية والتاريخي داخل صريورة 

التاريخ اإلسللالمي والتاريخ العام. من هنا تبدو أهمية الفصل بني الديني والسلليايس، والتي سلليكون لها دور وال شك يف تطور املامرسة 

السياسية العربية ويف إمكانية تحقيق مرشوع النهوض العريب.

3- أركون في مرآة مناصريه ومعارضيه

إذا كان بعضهللم يعللرتض عىل قراءة محمد أركون التفكيكية بالقول إّنها تؤدي إىل تفكيك الهوّية وضياع املعنى، فإّن أعامل محمد 

ي الشلليعي34، كام أنها  أركون تربز أنها تفكك من جهة، لكنها توّحد من جهة أخرى، كام يتبني لنا ذلك مثاًل يف معالجته للخالف السللنّ

استكشاف للتاريخ من جديد إلعادة بناء الذات تبعاً لتحوالت العرص ورهاناته. وفيام ييل سرنى كيف رشح بعض املدافعني عنه أفكاره، 

وكيف انتقده معارضوه.

أ- منارصو أركون

يبدأ »هاشللم صالح« يف موضوع »أركون ومنهج التفكيك« بطرح سللؤال: ما هي املنهجية التفكيكية التي يدعو إليها محمد أركون 

ويطبقها من أجل استكشاف شتى مستويات الرتاث وزحزحة إشكاليته األساسية عن مسارها التقليدي املألوف؟35 ثم ينخرط يف تقديم 

فكرة موجزة عن هذا املنهج، ويرجع إىل أصوله املرتبطة باملفكر »ميشال فوكو« الذي يطرح أركيولوجيا الفكر، وهو ذلك الذي يستطيع 

التوصل إىل تلك العصور الغابرة واملطمورة بالركام عن طرق الحفر والتعرية.

يعلق هاشم صالح مدافعاً عن »محمد أركون«، أنه استفاد من الخربات املختلفة التي حملتها إلينا العلوم اإلنسانية الحديثة، وهو 

ما يثري نقاده يف نظره، يقول »هاشم صالح«: »لذلك نقول للذين يخشون الدراسات النقدية والتحليلية املعمقة التي يقوم بها أركون 

أن ُيهّدئوا من روعهم، فسللوف يبدو الرتاث أجمل وأبهى، بعد القيام بعملية النقد التحلييل، ألنه يظهر عندئذ بكل أبعاده وحقيقته، 

بعد أن انزاحت عنه الغشللاوات، هذا عىل الرغم من كّل الزلزلة التي ذكرناها آنفاً ومخاطرها عىل نفسللية الجامهري، ولكن ينبغي دفع 

الثمن من أجل التحرير36«.

34- علي حرب، النص والحقيقة، مرجع سابق ص ص 74- 75

35- محمد أركون، الفكر اإلسالمي« قراءة علمية، مرجع سابق، ص 10

36- محمد أركون، المرجع نفسه، ص 31.
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يف السياق نفسه، ويف عالقته مع »املنهج األركيولوجي التفكييك«، يذهب »كامل عبد اللطيف« إىل أّن محمد أركون يوظف مفهوم 

»اإلبستيمي«37 ومفهوم »الزمن الطويل« ومفهوم »تاريخ األنساق الفكرية«، ليتجاوز تاريخ األفكار وصريورة األصل أو البداية والنهاية، 

وليتمكن من اكتشاف البنية العميقة، ويحاول صياغة النظام الضابط للعقل اإلسالمي، بغض النظر عن القواعد الجزئية والفرعية التي 

ميكن أن تكون مؤسسللة يف مناطق جهوية، أّما الخالصات األساسللية التي يقدمها »محمد أركون« لإلبسللتيمي38 اإلسالمي فهي: الخلط 

األسللطوري والتاريخي، والتدعيم القطعي للقيم الدينية انطالقاً من القرآن والسللّنة، والتأكيد الالهويت لتفوق املسلللم عىل غري املسلم، 

وحرص وظيفة اللغة والدفاع عن قداسة املعنى املرسل من طرف الله، والتأكيد عىل تعايل املقّدس.

إّن هذه الخالصات هي التي توّجه حسللب محمد أركون مجال العقل اإلسللالمي وتحكم عملية تولد وتوليد األفكار يف مختلف 

جوانللب الحياة يف اإلسللالم، وهي تتضمن رؤية محددة عن العامل، رؤية تسلللم بأولوية اإللهي يف الكون وتجعللل الفكر متمركزاً حول 

الوحي، وتحّول العامل إىل مرسح، تبدأ فصوله هنا، وتنتهي هناك يف العامل اآلخر39.

يتفللق »كامل عبد اللطيف« مع »هاشللم صالح« يف تنويع »محمد أركون« ألسللاليب املقاربة املنهجيللة، ويذهب إىل أّن » تنويع 

األدوات واملفاهيم التي تتيح إعادة إنتاج املعاين هي جوانب من مظاهر االسللرتاتيجية النقدية التي ميارسللها أركون، وهي تبعد خطابه 

عن الحسللم وتطبعه بكل إيجابيات املوقف الشللكيل كموقف فلسللفي أصيل، حيث يتّم االعرتاف بأّن مجال البحث يتعلق بأمر يهّم 

اإلنسان يف الزمان )فهم محدود، ومحدودية الظاهرة الدينية(.

ومن هنا ميكن أن نفهم هجوم أركون الشللديد عىل الجامعات اإلسللالمية، التي - كام يقول - ما تزال تتحدث عن اإلسللالم بلغة 

ابللن تيميللة، متجاهلة مللا حدث وما يحدث اآلن يف العامل املعارص. وكذلك نفهم نقده لالسللترشاق الذي مل يطور - من وجهة نظره - 

أساليب قراءته للفكر اإلسالمي40. ومن هنا ميكن أن نفهم تعرضه لهجوم شديد من طرف األرثوذكسية اإلسالمية، ولنقد حاد من طرف 

املسترشقني عىل السواء، حيث انصّب نقدهم عىل طريقة اشتغال أركون وحاولوا قراءة نصوصه.

ب- معارضو أركون

حاولنا من خالل النقطة األوىل أن نبني أّن املرشوع الفكري لل«محمد أركون«، من خالل كتاب الفكر اإلسالمي: قراءة علمية، يندرج 

ضمن املشللاريع العربية النقدية، وأنه يراوح خطاه العلمية بني األفق املنهجي وأولويات البحث، كام يقّدم ومن أجل الغرض نفسلله 

دراسللات ذات طابع سجايل، ينتقد فيه االسترشاق والدراسات اإلسالمية التقليدية محاوالً زعزعة مفاهيمها وإزاحة تصوراتها من مجال 

دراسة الفكر اإلسالمي، لكن ما موقف هؤالء من قراءة محمد أركون؟ أو كيف قرأ نقاد أركون باألحرى متونه النقدية؟

37- وهو مفهوم يعني به مجموع العالقات التي تربط في حقبة معينة الممارسات القولية المنتجة ألشكال معرفية أو لعلوم أو ألنظمة صورية، حفريات المعرفة، 
سالم يفوت.

38 - يعّد ميشيل فوكو من بلور هذا المصطلح في كتابه: الكلمات واألشياء، ويعّرف اإلبستمي بأنه الفرضيات العميقة التي توجه الفكر في كل المجاالت خالل 
فترة زمنية معينة وفي مكان محدد.

39- كمال عبد اللطيف قراءات في الفلسفة العربية، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، يناير 1994، ص ص 89-88

40- كمال عبد اللطيف، قراءات في الفلسفة العربية، استراتيجية النقد عند محمد أركون،، مرجع سابق، ص ص 89-88
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يف البداية سللوف نسللتبعد القراءات واالنتقادات األيديولوجية التي تعرض لها فكر »محمللد أركون«. يف طليعة منتقدي »محمد 

أركون« نجد املسترشقني وعىل رأسهم »جان بول شارين«41 فهو يهاجم منهجية األلسنيات الحديثة، والتي استخدمها »محمد أركون« يف 

دراسة الفكر اإلسالمي الكالسييك، وخصوصاً القرآن، ومربر ذلك يرجع إىل أّن »جان بول شارين« يعتمد املنهج الفلولوجي، يقول مخاطباً 

محمد أركون بالقول: أالحظ أّن منهجيتك املعتمدة عىل علم النفس األلسللني، الكثري من األلسللنيات والقليل من علم النفس، وأالحظ 

أنك تعتمد عىل التحليل اللسللاين املعجمي، وليس التحليل النفيس: صحيح أنه من املرشوع اسللتنباط بعض امللحوظات النفسللية من 

تحليل املفردات املتكررة للداللة، ونحن نعلم أّن اللغة العربية قابلة جداً ملثل هذه التالعبات42.

وإىل جانب اتهامه بالقصور يف استعامل املنهج النفيس وطغيان التحليل اللساين، وقدرة اللغة العربية عىل القيام بعمليات اإلخفاء 

التي تعيق الوصول إىل نتائج مهمة، فإّن »جان بول شارين« يواصل نقده املوّجه إىل »املنهج األركوين«، ومع أنه يعرتف بأّن هذا األخري، 

قد اسللتطاع أن يستكشللف املناهج الجديدة لعلم النفس، حيث يقول: » أقّر بأّن أركون قد لجأ إىل استكشللاف املناهج الجديدة لعلم 

النفس األلسللني والتيارات الجديدة، خالقاً بذلك منهجية نقدية جديدة، وهنا أتسللاءل فيام إذا مل تكن عن طريق اسللتخدامك لهذه 

املنهجية املضادة ألرسطو قد قمت بنوع من اإلسقاط اآلين الخاص بزماننا والعلوم اإلنسانية املعارصة عىل القرآن43«.

وإذا كان هذا املسللترشق يأخذ عىل »محمد أركون« اإلسللقاطية، فإّن أحد مشاهري املسللترشقني وهو »مكسيم رودنسون«، الذي 

يشلليد بطريقللة عمل »محمد أركون« حني يطبق »املناهج األلسللنية« و«األنرتوبولوجيا التاريخية الحديثللة« عىل »الظاهرة القرآنية« 

و«الظاهرة اإلسالمية«، والذي يعترب شيئاً جديداً بالنسبة إليه، وهو ما يؤدي حتاًم إىل قلب موازين كثرية ونزع قناع األسطرة والتقديس 

عن قيم عديدة، غري أنه يصف أركون باالنتظارية، يقول«مكسلليم رودنسللون«: »إّن أتباع مناهج جديدة يعتقدون أنه ينبغي انتظار 

تشكيل علم جديد، قبل الحكم عىل أي يشء، أو إعطاء رأي بشأنه44«.

وبالطبع فل«محمد أركون« يقول برضورة علم سيميائيات كامل للغة الدينية، ويقصد باللغة الدينية، تلك اللغة التي تختلف عن 

غريها من اللغات، كاالقتصادية والسياسللية مثاًل، عىل الرغم من أنها أقرب ما تكون إىل اللغة الشللعرية، ومل تتشكل حتى اآلن لسانيات 

مقارنة، تدرس الخصائص اللغوية للخطاب الديني يف أديان عديدة، وتستنتج منها الصفات املشرتكة التي تشكل خصيصة دينية.

وغري بعيد عن علم اللغة يعلق »جريار تروبو« وهو أهّم علامء اللغة العربية يف فرنسللا، وهو فلولوجي مشللهور وأسللتاذ املعهد 

القومي للغات والحضارات الرشقية، يعلق عىل رأي »محمد أركون« يف املنهجية الفلولوجية املضمنة يف املنهجية األلسللنية، وال ترفض 

مكتسللباتها بصفتي فلولوجيا »فقيهاً لغوياً«، فإين ال أملك إال املوافقة عىل هذا الكالم، والقول إّنه ال توجد منهجية ألسللنية جادة إال إذا 

كانت مستندة عىل املنهجية الفلولوجية45.

41- حفريات المعرفة، سالم يفوت، ص 219

42- سالم يفوت، المرجع نفسه، ص 219

43- سالم يفوت، المرجع نفسه، ص 220

44- سالم يفوت مرجع سابق، ص 2018

45- سالم يفوت، المرجع نفسه، ص 232

دراسة في المشروع الفكري لمحمد أركون



48

وإذا كان نقد االسترشاق لل«محمد أركون« ال يتجاوز البعد اإلبستيملوجي املنهجي، فهل األمر كذلك بالنسبة لنقاده من املفكرين 

العرب واملسلمني؟

نبللدأ بل»علليل حرب« الذي تناول كتاب أركون هذا يف كتابه »النص والحقيقللة«46، وقد حاول يف هذا الكتاب، من البداية، توضيح 

موقفه من أركون، حيث أّن منطقه يف النقد ليس منطقاً عقائدياً أو أيديولوجياً، بل منطق عقيل رصف، يقول«عيل حرب«: »وأنا أطالب 

بصدقية آرائه وبراهينه47.

و«علليل حرب« ال ينكر اسللتفادته من بحوث »محمد أركللون«، وبالتايل فهو يتفق معه يف آرائه ويخالفلله يف أخرى. بل إّن »عيل 

حرب« يتناول بالنقد املعرتضني عىل قراءة »محمد أركون« من العقائديني والدوغامئيني، وأكرث من ذلك، فهو يثني عىل املنهج التفكييك، 

ويدعو إىل رضورة القيام به، وأّن األزمة املجتمعية يف الوطن العريب ليسللت ناتجة عن هذا املنهج، بل هي سللابقة عليه وال يجد حرجاً 

يف اإلسللهاب يف القضايا التي يتفقان فيها، أكرث من ذلك، فهو يسللتحرض واحداً من أكرب نقاد العقل العريب »محمد عابد الجابري«، ليبني 

تفوق أركون عليه، يف كون هذا األخري نظر إىل العقل كبنية واحدة يف الوقت الذي قام »محمد عابد الجابري« برشخ معريف بني الرتاث 

السّني والشيعي، رشخ أيديولوجي وسيايس، وحتى سوسيولوجي48، ويقرر أّن التفكيك يخدم التوحيد.

لكن ما يثري هنا اإلعجاب هو أّن »عيل حرب« من منتقدي »محمد أركون«، ومع ذلك يسهب ويكرث يف االحتفاء بل«محمد أركون«، 

وهو ما يدعونا إىل أن نتساءل: ملاذا »عيل حرب« يحتفي بل«محمد أركون«؟

رمبا يرجع ذلك إىل كون التقاليد األكادميية تنبني عىل إبراز أهمية العمل ثم االنتقال بعد ذلك إىل الجانب النقدي، وبالتايل إعطاء 

رشعيللة للنقد، يبدأ »عيل حرب« نقده لكتاب »محمد أركون«: »الفكر اإلسللالمي: قراءة علميللة«، بالعنوان، فأول اعرتاض يبديه عىل 

أركون هو وصف قراءته بأنها »علمية«، مبعنى أنه يضع خطابه يف دائرة العلم ويرمي الخطابات األخرى خارج هذه الدائرة.

هنا يتسللاءل »علليل حرب« هل القراءات السللابقة مل تكن قراءة علمية؟ فالتفسللري كام يقول »عيل حرب« مللن العلوم العربية 

اإلسللالمية. ومن جهة أخرى هل قراءتنا علمية ألننا نسللتخدم عدة معرفية تختلف عن العدة املعرفية التي اسللتخدمها الكالسيكيون؟ 

وهذا ال يسلم به »عيل حرب«، فهو يرى أّن كّل مفرس يفرس بحسب النظام املعريف الذي كان سائداً يف عرصه، فالقراءة العلمية بالنسبة 

إليه يجب أن تثبت جدارتها انطالقاً من معقوليتها وطابعها الربهاين، ويذهب »عيل حرب« إىل أنه تبقى كّل قراءة من القراءات القدمية 

لها وجاهتها العلمية سواء أكانت نحوية أم بالغية أم فقهية كالمية أم صوفية أم فلسفية.

46- علي حرب، النص والحقيقة، مرجع سابق، ص 61

47- علي حرب، المرجع نفسه، ص 71

48- علي حرب، النص والحقيقة، مرجع سابق، ص 75
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وحتللى القراءة التزامنية49 مل تسلللم مللن االعرتاض حيث اعتربها »عيل حرب« تثري االلتباس، إذ ميكللن أن يفهم من تطبيق املنهج 

األلسللني التزامنللي يف معالجة نص ما، وال يفهم منهللا موضعة النص يف ظروفه التاريخية أو إحداثياتلله الزمنية واملكانية، ألّن »محمد 

أركون« نفسه يعرف أّن القارئ ال ميكن أن يتموضع بصورة كاملة يف زمن النص، وهذه القراءة غري ممكنة50.

ورسعان ما يحّول »عيل حرب« هذه القراءة إىل مجرد وهم أو أوهام، فل«فمحمد أركون« يقع يف املطب، ويبني أوهاماً كثرية عىل 

مرشوعه الثقايف الحدايث، شأنه يف ذلك شأن أصحاب املشاريع الشاملة من املثقفني العرب، إنها مشاريع مل تعد تصمد أمام النقد، فضاًل 

عن أّن التجارب ستشهد ضدها. فالنقد الحفري التفكييك يكشف ما تنطوي عليه مقوالت التغيري الجذري واالنقطاع الحاسم والتحرير 

الشامل من الزيف والبطالن، وأنه يفضح أوهامها51.

ويجللدر بنا يف نهايللة هذه النقطة، أن نورد جواب »محمد أركون« عىل منتقديه - فحسللب محمد أركون- فهذا النقد الهائل له 

داللة قوية عىل قيمة البحوث أو املرشوع الذي يشللتغل عليه، يقول«محمد أركون«: »وقد اكتفى العديد من الزمالء املسلللمني الذين 

قرؤوا نيّص قائلني إّنهم مل يروا فيه أي يشء جديد بالقياس إىل التفاسللري الكالسلليكية.. هذا املوقف قد أصبح مألوفاً وشللائعاً لدى أولئك 

الذين يرفضون مسللبقاً أن يعيدوا من جديد صقل أنفسهم علمياً ومنهجياً، ويلوذون بالتأكيد املجاين عىل صالحية املعارف واملنهجيات 

القدمية يف مواجهة األزياء أو املوضات الدارجة والعابرة لعلوم اإلنسان واملجتمع52«.

خاتمة

يف الختام فإّن من بني االسللتنتاجات األساسللية التي ميكن أن يصل إليها قارئ »محمد أركون« يف كتابه: »الفكر اإلسللالمي، قراءة 

علمية«، هو ذلك الجهد الكبري الذي يبذله محمد أركون يف سللبيل إعادة بناء املفاهيم، هذا الجهد الذي يسللبقه مجهود أكرب منه وهو 

عىل مستوى الحفر يف جذور وأصول هذه املفاهيم للوصول إىل تاريخيتها.

نسللتطيع القول إّن »محمد أركون« انخرط بحامسة كبرية يف نقد الفكر اإلسالمي بآليات منهجية جديدة، فتنويع أساليب املقاربة 

لت جوانب هاّمة يف االسللرتاتيجية النقدية التي ميارسها »محمد أركون«، كام جعلت خطابه يبتعد عن  وتنويع األدوات واملفاهيم شللكّ

الحسم، وتطبعه باملقابل لكل إيجابيات املوقف النقدي.

49- القراءة التزامنية هنا هي القراءة المطابقة زمنياً للنص المقروء، أي القراءة التي تحاول العودة إلى الوراء، أي إلى زمن النص، لكي تقرأ مفرداته وتركيباته 
بمعانيها السائدة آنذاك، وليس بالمعنى السائد اليوم. إنها عكس القراءة اإلسقاطية التي تقع في المغالطة التاريخية، وتسقط على نص ما معاني زمن أخر وعصر 

آخر. ذلك أّن معاني مفردات اللغة تتطور وتتغير من عصر إلى آخر.

50- علي حرب، النص والحقيقة، مرجع سابق، ص 81

51- علي حرب، المرجع نفسه، ص 123

52- أركون الفكر اإلسالمي: قراءة علمية، مرجع سابق، ص 88

دراسة في المشروع الفكري لمحمد أركون
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إّن الفتوحات املعرفية التي قدمتها جهود »محمد أركون« يف التعامل مع اإلسللالم والظواهر اإلسللالمية والنتائج األساسللية، التي 

حصلت نتيجة انخراطه يف عمليات اسللتيعاب مكاسللب املعرفة املعارصة، تعرب وبكل قوة عاّم يسللميه »كامل عبد اللطيف« مبفهوم 

»التمثل التاريخي النقدي« ملكاسب الحارض الكوين.53

لقد ساعدت جهود »محمد أركون« املعرفية يف إقامة تصالح معريف بني اإلسالم ومنجزات العلوم اإلنسانية واالجتامعية، كام مكنت 

مللن خلخلة املوروث بلغللة جديدة تبتعد عن الخطاب األيديولوجي وتؤسللس لخطاب جديد حول الفكر اإلسللالمي يتجاوز الخطاب 

املتعللايل للذات والرتاث، يدير وجهه للحداثة ويعارضها بنموذج إسللالمي عار من أي بحللث علمي أو حس نقدي موضوعي، لنصل يف 

األخري إىل أّن مرشوعه يف نقد الفكر اإلسللالمي عرب تفكيك العقل اإلسللالمي وآليات عمله التي ما تزال مهيمنة عىل مجال الفكر العريب 

املعارص يدخل يف مرشوع أكرب وأشللمل، مرشوع لنهوض الذايت وتجاوز وضع التأخر، الذي تقبع فيه األّمة العربية اإلسللالمية منذ قرون 

واكتساب مؤهالت ورشوط تحقيق التفتح واالنخراط يف بناء مستقبل العامل.

53- كمال عبد اللطيف، مقاربة في مساعي التجاوز التاريخي إلشكالية العالقة بين اإلسالم والغرب، مجلة المناهل، عدد 71-72 شتنبر 2004، ص 31

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري
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قراءة في كتاب »نافذة على اإلسالم«
المؤلف: محمد أركون1
ترجمة: صّياح الجهّيم

 إعداد الباحث: ياسين مشتة
باحث في الفلسفة وأستاذ مؤقت 

بجامعة مسيلة قسم العلوم 
اإلنسانية

يجمعنا يف هذه الدراسة، قراءة يف كتاب »نافذة عىل اإلسالم« إذ أصدره املفكر محمد أركون يف فرنسا يف طبعتني: األوىل صدرت 

باللغة الفرنسية سنة تسع ومثانني وتسعامئة وألف )1989(، والثانية، وهي محور هاته الدراسة، صادرة أيضاً باللغة الفرنسية سنة اثنتني 

وتسللعني وتسللعامئة وألف )1992(، وقد ترجمها الكاتب صّياح الجهّيم إىل العربية يف طبعة أوىل عام سللّتة وتسعني وتسعامئة وألف 

)1996( ضمن منشورات دار عطّية للنرش بريوت ل لبنان.

 يثري أركون يف ديباجة هذا الكتاب جملة من الردود، منها:

محاولة لفت االنتباه إىل التواطؤ اإليديولوجي والوظيفي يف آن واحد، ويقصد بهذا التوصيف السيايس واإلعالمي املشوه لإلسالم 

بكيف ومتى نخرج من مقولة »الخوف من اإلسالم«؟. 

أمله يف إنارة املوقف اإليديولوجي الناشللئ يف الغرب والبلدان املسلللمة، يف إعادة تعريف اإلسالم من جديد بدل تزييفه باستعارة 

االختالط والتخريب. 

رغبة أركون يف جذب القارئ نحو توسلليع فهمه ضمن اإلطار التاريخي والثقايف والالهويت والفلسللفي، ألّن فهم مرشوع أركون نقد 

العقل اإلسالمي، ال يفهم إال إذا فهمنا هذه املشكالت )التاريخية، والثقافية، والفلسفية، والالهوتية(. 

واملهمة األخرية التي يطمح إليها أركون يف هذا الكتاب، وخاصة عندما أضاف أربعة نصوص مل تكن يف الطبعة األوىل، هي أن تبنّي 

للقارئ حصافة اكتشللافات الحداثللة الفكرية وتقوميها، ألّن مفهوم التنوير هو حصيلة إعادة نظللر يف الرتاث مبا يحمله من وعي ثقايف 

وتاريخي والهويت.

1- محمد أركون مفكر تنويري جزائري، ولد سنة 1927 بقرية تواريت ميمون الواقعة بجبل جرجرة، حصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة الجزائر، ذهب إلى فرنسا 
فحصل على شهادة التبريز سنة1956، دّرس في ثانويات ستراسبورغ، ثم بكلية األدب في الفترة نفسها مابين 1956الى 1959 قبل أن يصبح معيداً في جامعة السوربون 
باريس الثالثة ما بين 1960- 1969 لتحصله على لقب أستاذ كرسي بها سنة 1972 توفي سنة 2010 من مؤلفاته: اإلنسانية العربية في القرن الرابع عشر. نافذة على اإلسالم، 

-اإلسالم أمس واليوم - أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ من فيصل التفرقة إلى فصل المقال - العلمنة والدين.
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وقبل أن نغامر يف قراءة هذا الكتاب، استوقفتنا فرش فهرسه الخارجي كام فصله املؤلف من ديباجة وإشكاليات ملؤها االستشكال 

واملخرج:

اإلشكالية األوىل: هل ميكن الكالم عىل معرفة علمية يف الغرب أو باألحرى عىل تخيل غريب لإلسالم؟.

يرى أركون أّن التخيل الغريب عن اإلسالم عرف حضوره منذ الخمسينات بقوة )التحرر اإلسالمي العريب من االستعامر الغريب(، لكن 

الالمفكر فيه بحسب أركون هو خطورة وسائل اإلعالم العنيفة للمجتمعات اإلسالمية. 

كيف ذلك؟

ر العامل اإلسللالمي من سطوة االسللتعامر أدرجته يف إيديولوجية جديدة، وهي فشل الحضارة اإلسالمية يف مواجهة الحداثة،  - تحرُّ

ألنها بقيت حبيسة مخزونها الثقايف، أو بعبارة أركون” قد أدارت ظهرها للحداثة بنموذج إسالمي عاٍر من أي بحث علمي”.

ها أركون أداة للتنكر  - إضفاء الطابع القدايس عىل جميع املؤسسللات اإلسللالمية أدرج العامل اإلسللالمي يف وظيفة جديدة، سللامّ

املؤسسايت الثقايف واالجتامعي واالقتصادي، تستلهم منوذجاً غربياً مرفوضاً من الناحية اإليديولوجية.

ويرى داريوش شلليغان*2 يف هذا أّن سللبب انهيار البنى التقليدية يف مشاركتها لحوار مع األنا واآلخر، هو ذلك الحدث الهائل أو ما 

ساّمه السكون امليتافيزيقي، فحسب رأي شيغان، نجد الحضارات الكبرية غري الغربية بحكم مخزونها الروحي الكبري، قد بقيت منفتحة 

عللىل لغة األسللاطري العتيقة، ومبا أّن هذه األسللاطري ال تجد لها يف العامل املحيط »محاًل« موضوعياً، فإنهللا تنطوي عىل أفق املعتقدات 

الدينية الخصويص، وتكون بذلك دامئاً عاملاً منفصاًل3.

اإلشكالية الثانية: ماذا تعني كلمتا »إسالم« و»مسلم«؟

ماّم عرف عن الرتجمة الغربية للدين أّنه »خضوع لله«. وال شّك أّن منظور الدين »منذ املرحلة القرآنية، يختلط باهتاممات دنيوية 

بحيث أّن الفكر اإلسللالمي سلليطالب برتاكيب الديني والدنيوي والدولة كطابع مميز لإلسللالم«4. غري أّن الغرب العلامين بحسب أركون 

يفصل بني الدين كزمان والدين كطابع شعائري. وهذا ما يعكس الجدل القائم بني اإلسالم والعلمنة.

 2- داريوش شيغان مفكر إيراني، ولد سنة 1935م، وتتلمذ على يد المستشرق الكبير هنري كوريان، درّس في إيران وإنجلترا وسويسرا وفرنسا فحصل على دكتوراه دولة 

في باريس سنة 1968م، عن بحثه »الهندوسية والصوفية«، وبعد ذلك شغل كرسي أستاذ في الفلسفة المقارنة، في جامعة طهران، كتب بالفارسية والفرنسية، ومن أهم مؤلفاته 
المنشورة بالفرنسية: 

1- réligions et philosophies en inde 1967.

2- idoles mentales et mémoire origimeelle 1976.

3- معروفي العيد: أوهام الهوية والدين اإلسالمي، قراءة للمفكر اإليراني داريوش شيغان، مقال منشور في كتاب جماعي حوار الحضارات. 

4- محمد أركون نافذة على اإلسالم، ترجمة صيّاح الجهيّم، دار عطية للنشر لبنان )بيروت (، ط1، 1996، ص 32

اإلسالميات التطبيقية وأداة النقد الحضاري
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ونظللراً إىل هللذا التوصيف يتحاىش أركون اسللتعامل كلمة الدين ذات صيغ الجمع، بل حللاول إدراج النظرة النقدية العلمية لكل 

مجتمع مسلللم إىل ذاته. وهذا ما يحرر اإلسالم كدين من املشللكالت واملسؤوليات التي تدخل يف نطاق مسؤولية الفاعلني االجتامعيني 

غري متعلق بالله.

فتحرر املجتمعات من اآللهة الزائفة هو يف الوقت نفسلله انتزاع ما هو إلهي من التجليات االسللتلهامية التي يخلد إليها الناس يف 

كل مكان مع قابلية االبتكار املتكررة.5

اإلشكالية السابعة: من كتب القرآن الكريم؟ ومتى كتب؟ وماذا يحتوي ذلك الكتاب؟

يثري أركون يف هذا املبحث قضية مساءلة النص الديني بني عالقة الكتابة وسؤال الشفوي؟ إذ ما هو متعارف عليه أّن القران الكريم 

قد ُجمع بعد وفاة النبي محمد ل صىل الله عليه وسلم ل.

- لكن غياب الصحابة أهل الرأي والنقاش وظروف تدوين هذا الكتاب من قبل الخليفة عثامن أفرز اضطراباً سياسياً.

- التاريخ مل يغفل عن هذا الخطر كونه أفصح عن الجو الالعقالين يف تدوين القرآن بحسب املسترشق األملاين« نولدكه«6.

أي بلغة أركون، أّن الجانب التفسللريي طغى عىل القرآن الكريم، فالصحابة فرّسوا القرآن الكريم بحسللب فهمهم، وبلغتهم، وهنا 

بوتقة الدهشة واإلحراج، ملاذا؟ ألنه من الصعب جداً، ونحن نسرب غور كتابات النص القرآين، أن نستنطق فقط النفسية التي كتب فيها 

القرآن، ولكن األهم من ذلك هو التسللاؤل عن الرتاتبية املحذوفة للقرآن الكريم. مبعنى آخر، يتسللاءل أركون: عن مكمن املفارقة، وهو 

أنه ال يوجد ترتيب زمني للسور. وإذا كان األمر هكذا عبثاً، فكيف نغفل الجانب الزمني للقرآن الكريم؟ وكيف نحتكم لبالغة التأليف 

والقصللص دون اللجللوء إىل املعيار العقالين؟ ماّم جعل أركون يتعجب بنحو هللذا النص من خالل قوله: »ذلك النص يدهش عقولنا بال 

ترتيبه.«7

ما يريد أركون قوله هو إّن »الالترتيب يخفي ترتيباً سيميائياً عميقاً، وبالتايل يخفي رضورة التعرف عىل أمناط الخطاب املستخدمة 

يف القرآن الكريم. أي أّن هناك تحليالت للقرآن مواصفة وتصورية، لكنها ال تفلح يف اسللتنفاد شللبكات االرتباط التي تقوم بني املفردات 

الكثرية التكرار، والتي ال تغتني باستخدام الرمز واألسطورة«8.

يعكس هذا التصور، بحسب أركون، طغيان الطابع التفسريي للقرآن الكريم، بدل العقالنية املعتقدة.

5- المصدر نفسه، ص 33

6- المصدر نفسه، ص 62

7- المصدر السابق، ص 66

8- المصدر السابق، ص 68

قراءة في كتاب »نافذة على اإلسالم«
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اإلشكالية الثامنة عرشة: ورث اإلسالم الرتاث اليوناين ونقله إىل الغرب بدءاً من القرن الثاين عرش 

يطرح أركون سللؤاالً مركزياً: هل يرجع هذا االنفتاح عىل الفلسللفة والعلم اليوناين إىل فضول املسلم الفكري يف ذلك الزمان أم إىل 

توصية رصيحة من القرآن الكريم والنبي؟

يعرض أركون يف هذا العنوان جملة الخربات التي استقاها من العامل الغريب، وبوجه الخصوص جامعة السوربون أوالً، كونه حارض 

يف الفلسفة العربية منذ سنة 1961 م. األمر الذي استدعاه إىل االنبجاس عن جملة من املواقف، من بينها:

حّدة الرصاع السلليايس بني العامل الغريب الليربايل، والعامل اإلسللالمي، وعنفوانية هذه الدائرة برصاع الحضارات والديانات، ونشللأة 

حللروب صليبيللة محتواها الدين. فدفع هذا التطرف الخطري بعقلية أركون مسللاءلة الجغرافيني السياسلليني عللن بوتقة هذا الرصاع، 

وانعكاسات هذه الرصاعات مل تؤثر عىل ما هو راهني بل أوردت قطيعة كربى حتى عىل الجانب التاريخي.

األوىل منه: تجلت يف القطيعة بني الفكر اإلسللالمي )املسللتقيم الرأي(، وبني املوقف الفلسللفي، هذا مللن جهة، ومن جهة أخرى 

القطيعة بني الفكر الغريب وبني الفكر الديني يف أصوله السامية.

والثانية: هي هدف أركون يف جمع بني هاتني القطيعني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الغاية األسمى لإلجابة عن سؤال العرص. 

ألنه بحسللب أركون استنطاق هاته العالقة التاريخانية كفيل »باسللتئناف جميع املشكالت التي كتبت عرب التاريخ، يف عنف النزاعات، 

وهوى التخيالت الجامعية بطريقة نقدية، ومع إعالم أوسع، كذلك رهان التاريخ الشامل للفلسفة ولديانات )الكتاب(، يف املجال الغريب 

املجمع«9.

اإلش��كالية التاسعة عرشة: اإلسالم والعلوم والفلسفة: كيف تتبدى الصالت بني هذه األمناط الثالثة للنشاط العقيل والثقايف؟ إذ 

يرى أركون أّن العلوم عند اليونانيني، وكذلك عند العرب مل تكن منفصلة عن الفلسفة.

ملاذا؟ ألّن الفلسفة األرسطية مع أنها ارتبطت مبا وراء الطبيعة إال أنها متصلة بالتأمل الفلسفي، وال شك أيضاً أّن الطب مع أبوقراط 

كان جزءاً مكماًل للفلسفة. وحتى الكيمياء القدمية عند جابر بن حيان مل تنفصل يوماً عاّم هو فلسفي. لكّن األمر املثري للجدل بحسبه: 

ملاذا غدا الفكر اإلسللالمي بخاصة يف عرص النهضة اسللتنطاق الرتاث يف أبعاده الرومانسللية واألسطورية والحنني إىل املجد الغابر فقط؟ 

دون التوليف يف تكثيف البحث العلمي والنقدي البناء؟

النتيجللة: »فلم تلبث اإليديولوجيات القومية، يف القرن العرشين سللوى العمل عىل تضخيم القطيعة الداللية، مسللتقية املطالبة 

باملايض املجيد، والسيام عىل الصعيد العلمي، وأثناء العرص الذي يدعى العرص الليربايل عام 1805-1940، عرص النهضة، صدرت طبعات 

لنصوص قدمية، وبعض الدراسللات العلمية الرائدة، بدافع من االسللترشاق وبعض العلامء املسلللمني، الذين تثقفوا بثقافة فقهية لغوية 

9- المصدر السابق، ص 123
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وتاريخيللة، لكللن العمل ظل غري واف، وقد ظل ميدان تاريللخ العلوم عىل الخصوص امليدان الذي اكتشللف أقّل من غريه حتى أيامنا 

هاته«10.

مبعنى أخر، أّن أركون ينقد الفكر الراديكايل الذي ارتبط بالعقل اإلسللالمي، كونه انفتح عىل السللكون امليتافيزيقي، دون االهتامم 

والدراسة مبواضيع كان ال بّد ولزاماً أن تكون موضع الدراسة والبحث العلمي، والسيام أّن موروثنا الثقايف حافل بعلوم شتى مثل )الرياضيات 

والكيمياء والفلسفة(، وما يعاب عىل هذا التصور هو أّنه بقي حبيس األدب والدين فقط، أو بلغة أركون حبيس )األسطورة، والرومانسية(. 

اإلشكالية العرشون: ما مكانة التصوف، وهو حركة مذهبية وطراز حياة دينية يف اإلسالم؟ 

ماّم الشللك فيه أّن التصّوف كتجربة عرفانية، وتيار فكري له »مجاله الفني الخاص وخطابه ونظرياته... ويف الوقت نفسلله له طراز 

حياة دينية، تلجأ إىل الطقوس واالحتفاالت الفردية والجامعية. ليك ترشك الجسد والنفس يف مسرية تجسيد الحقائق الروحية«.11

ولكن من جهة أخرى، يجيب علينا اإلشللارة بلغة أركون إىل أّن هذه التجربة ليسللت متوقفة عىل اإلسللالم فقط، ألّن التصوف يف 

مقصده األخري هو التجربة املعاشللة لل«اللقاء الداخيل املوحد« بني املؤمن واإلله الشللخيص الللاّل متناهي واملطلق املرتبطني باأللوهي 

بالنسبة إىل جميع الديانات.

لكن: هل التأمل الصويف مامرسة فردية مستقلة بذاتها عن ثقافة الجمع بحسب أركون؟ يرى أركون أّن التصوف كمامرسة فردية 

مستقلة عن العبادة التي تؤديها الجامعة.

مَل؟

ل ألنها هبة مجانية من الله، يقابلها الروحي بالعشق، وكون أّن اإلسالم أثبت يف أكرث من موضع أّنه يحبذ االتصال املبارش مع الله 

دون وسيط كهنويت.

- غري أّن املتصوفة مقارنة مع اسللتقامة أهل الرأي، ميضون بعيداً يف اسللتبعاد الشللعائر، والسلليام عندما يبلغون مرحلة الوحدة 

الوجودية مع الله، وعندما نطق الصويف الكبري الحالج عبارته املشهورة »أنا الحّق« اصطدم بالتعذيب والهرطقة. ألّن الكهنوت اإلسالمي 

ال يقبل أن تتحد الذات البرشية مع األنا اإللهية املتعالية. ثم إّن الحالج عندما قال »نحن روحان حللنا جسداً« ُعّدت هذه العبارة عند 

الفقهاء بأنها مبدأ الحلول غري الجائز مع الله.

- غري أّن املسللترشق ل. ماسللينيون، وصف أسلللوب الحالج بأنه جديل ووجدي، فقال: »بذل الحالج وسللعه ليدخل االنسجام بني 

العقيدة والفلسفة اليونانية، وفق قواعد التجريب الصويف، وهو يف ذلك رائد الغزايل«.12

10- المصدر السابق، ص 126
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لكن االستشللكال التاريخي الذي ال ميكن لنا إغفاله بحسللب أركون هو »الوجه االجتامعي والسلليايس لحركة التصّوف، وال ينبغي 

إهامله من أجل فهم التوترات التي أثارها كبار معلمي الصوفية مثل الحالج«.13

وقد اختزل أركون هذه األلوان الصوفية املتضاربة فيام ييل:

1ل الجامعة املريدون من املتصوفني الذين ارتبط اسللمهم باألوسللاط الحرضية املحرومة، وبالفئات االجتامعية املهمشة، وبجميع 

الذين ال ميكنهم بلوغ امتيازات الطبقات املورسة )التجار، مالك األرايض، املثقفون الذين انضموا إىل مامرسة السلطة(. إّن هذه العالقة 

بني التصوف والطبقات الكادحة تطورت يف القرن الحادي عرش الهجري، الذي اقرتن فيه التصوف بالطبقات الخطرة أو ما عرف بالفتوة 

املعارضة.

2 ل ثم يف مرحلة متأخرة يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش، بني املرابطني واألولياء املحليني، وسكان األرياف والجبال الذين أفلتوا 

من رقابة السلطة املركزية كام كان الحال يف املغرب.

3 ل لكن يف السياق الراهني للمجتمعات املسلمة، من الصعب أن يقّوم اليوم تقومياً دقيقاً، فمدى أهمية ما ُيسمى بخطأ الصوفية، 

»فالصوفية« كالدين لها نظام معني ومنظومة ثقافية معينة.

فحني يعرب اإلسالم عن القومية آو األدلجة، فكثري من الغربيني يعتنقون اإلسالم اليوم، عن طريق ما يعرض عليهم من اعتبار صويف، وهنا بوتقة 

السؤال أو ما يسميه أركون بالظاهر النفيس والثقايف، نستحق فحص التضارب مع العقل الغريب العاري من املخزون الروحي كونه عقالنياً مادياً.

العالقة بني التصوف والباطن والظاهر

الخط الفيصيل بني الباطن والظاهر ال ميكن أن يهندس بني الظاهر والخارجي، وبني املخفي الذي ال يعرف إال بالطريقة التلقينية 

وبني الظاهر البني الذي يبلغ العقل، ألّن الفكر اإلسللالمي طبع يف إطار الثقافة املعرفية بطابع علم النفس، واقعياً نفسللياً- لغوياً يصفه 

أركون مبصطلحني هام: »البنية العميقة والبنية السطحية، الخطاب الضمني والرصيح يف اللغة.«

فقد عرف عن القدماء أنهم حاولوا تفسري رموز النص الديني، غري أّن مفهومي التقدير والتضمني يف اآليات البينة والواضحة أو امللتبسة، تحتاج 

إىل تحليل أكرب، وإىل جهد تأوييل، بيد أّن آيات القرآن الكريم التي تشتمل عىل مصطلح املحكامت واملتشابهات تضعنا يف عامل املقول وغري املقول. 

كيف ذلك؟ »ألّن نظرية اللغة والعالقات بني اللغة والفكر مل تكن متلك مقاربات لالستعارة والكناية وافية بالغرض، ومل تكن متتلك 

االعرتاف باألسللطورة كمفتاح لنمط من املعرفة، بل مل يكن الدين بالنسللبة إليها رمزاً وعالمللة، كعنرصين للداللة يف جميع املنظومات 

والسيميائية، وقبل كل يشء مادة هذا الخطاب الديني الذي تفرعت منه الكثري من املنظومات الداللية«.14 

13- المصدر السابق، ص 128
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وال شّك أّن الخطاب الصويف هو من وّسع واستغل القسم الرمزي واألسطوري، من الخطاب الديني املؤسس، نقصد القرآن الكريم 

لدى الصوفية، واألناجيل لدى املسلليحية، والنصوص الرؤيوية لدى مفرسي التوراة اليهود رمزياً وصوفياً... إلخ. ألّن الغنوصية الصوفية 

تعنى مبعطيات التجربة ومخزون اللغة الداللية الرمزية.

وهللذا االنبجللاس الداليل والرمزي يف اللغة هو وليد تجربة روحية عميقة، ودراسللة قدرة الخطللاب املنطوق املنتج أثناء التجارب 

الصوفية هو إيقاظ للدين من جديد.

فلقد تبني للمسترشق ماسينيون قيمة اللغة عندما درس »املعجم التقني للتصوف اإلسالمي«. ثم إّن اإلبداع الصويف بحسب أركون 

يسللتند إىل قدر كبري من الروحانية، ويشللبه إىل حد بعيد إبداع األنبياء والفنانني الكبار. ومن يقرأ ديوان الحالج يراعي هذا التوصيف، 

ألّن القراءة غري كافية، كون الطقوس والصلوات والتالوات وضبط الجسد هي لغة ال يفقهها إال الصويف. وهذا ما أسامه أركون بل«اآليات 

اللغوية والنفسية والفيزيولوجية«.

خالصة

نخلص يف األخري إىل جملة من النتائج أهمها:

1ل »كتاب نافذة عن اإلسالم« يعكس هاّمً ثقياًل، كون أركون من خالل هذه الدراسة األركيولوجية حاول إطالع العامل عىل الثقافة 

السيكولوجية والفلسفية والسيميائية والجو التاريخي الذي مييز العقل اإلسالمي.

2ل إعادة االعتبار إىل اإلسالم واعتباره حضارة، رغم التهميش الذي حبسه من الطلوع والتجيل، وسبب هذا الحبس عدة معضالت 

أهمها:

ل العقالنية الوضعية، والحضارة املادية.

ل النمللوذج الثقايف وأطر املعقولية التي فرضها الغرب منذ القرن التاسللع عللرش أقصت الكثري من الثقافات الخاصة باملجال العريب 

املسلم )يف الغرب والرشق( املسلمني اللذين يتضمنان ثقافات الرشق األدىن واملغرب القدمية، حتى انرصف حق األولوية اليوم إىل جهد 

تصحيح املنظورات التاريخية والدينية الفلسفية.

3ل بغية أركون يف دراسللة اإلسالم دراسللة علمية موضوعاتية، ونقده املقّدس الذي طغى عليه الفهم الذايت، وكّل عودة إىل الدين 

بحسبه هي تعزيز لإليديولوجيات القتالية، واالستبداد والتوسع داخل األمم، وبني املعسكرات )مناطق الهيمنة السياسية واالقتصادية(، 

وها هنا نقاط اسرتاتيجية لتدخل الفكر النقدي والبحث العلمي املنفتح.

قراءة في كتاب »نافذة على اإلسالم«
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