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  املقدمـة
  

 الس''یطرة اث''ر عل''ى ومعالم''ھ اط''ره توض''حت نق''دي فك''ري خ''ط ال''ى ارك''ون محم''د ینتم''ي

 كان'تف ،منھ'ا التح'رر المنطق'ة ش'عوب ومحاول'ة العربی'ة المنطق'ة عل'ى الغ'رب ل'دول الستعماریةا

 تم'ر لم ما باالمر القیام على قدرتھ بعدم السیاسي الخط متھمة الفكري التحریر تروم جماعة ھناك

 مس'ؤولیة اإلس'المي ال'دین حمل'وا ال'ذین اولئ'ك م'ن واحد واركون ،الفكري بالتحریر الشعوب تلك

 الفقھ'اء دی'ن ھ'و مایرى بحسب الدین الن ذلك بین فیما التفاوت او التحرر ركب عن الشعوب دةر

  .﴾r﴿ محمد النبي دین ال

 ت'اثروا اورب'ا،او ف'ي اغل'بھم درس اذ المفك'رین لھ'ؤالء الفكری'ة البنیة الى ذلك أسباب ترجعو

 ض''د علیھ''ا أطلق''وا كم''ا تنویری''ة ث''ورة تش''ھد أورب''ا كان''ت وق''ت ف''ي ھن''اك درس''وا مم''ن بأس''اتذتھم

  .االوربي للعقل زعامتھا النھاء محاولة في الكنیسة

 مش'روعھ اجل من وقاد االسالمي العقل نقد مشروع علیھ أطلق ضخما مشروعا اركون تبنى

 وممارس'ات واالس'المي العربي التراث في فیھ والالمفكر المقدس تفكیك منھا ھدف فكریة معركة

 فیم''ا الت''اریخي التف''اوت لتبی''ان الح''دیث االورب''ي والعق''ل يالماض'' ف''ي واالس''المي العرب''ي العق''ل

 في یبتعد ان اركون ویحاول،الحدیثة والعلوم والمصطلحات المناھج جمیع تطبیق خالل من بینھما

 ت'اریخي روعمش' ی'راه ھ'و كم'ا مش'روعھ الن اخ'رى ضد وعقیدةأ لمذھب االنحیاز عن مشروعھ

 الق''ةع وعن،الت''اریخ مراح''ل م''ن مرحل''ة لك''ل ئلةاالس'' اث''ارة ومھمت''ھ واح''د ان ف''ي وانتربول''وجي

 تش'فھاتك والت'ي العلمی'ة مرجعایات'ھ ل'ھ ح'داثي اس'المي فكر ینشىء ان اراد فانھ بالحداثة مشروعھ

 عن'د للوق'وف متواض'عة المش'روع،ومحاولة ھ'ذا عل'ى اض'اءة فالبح'ث اعتمدھا، التي المناھج اھم

  .حیثیاتھ ابرز

 س'یتم كم'ا-والباحثین الكتاب من عدد دراسة الجدیدة ةالنقدی اركون محمد طروحات استقطبت

 والمثی''رة المحی''رة طروحات''ھ م''ن الت''اریخي الجان''ب عل''ى الض''وء اللق''اء حفزن''ي مم''ا - عرض''ھم

 ھ''ذه ف''ي - طمح''ت وق''د عقائ''دیا، وال فیلس''وفا ال ،وباحث''ا خ''ارمؤ نفس''ھ یج''د وھ''و الس''یما للتفكی''ر

 أو االیم'ان ال'ى اق'رب كان'ت اذا فیما فھمھا، ومحاولة للتراث االركونیة القراءة تقییم الى -الرسالة

 عل''ى تم''رد انھ''ا أو ومس''تجداتھ العص''ر م''ع لی''تالئم ال''دیني للفك''ر تجدی''د حق''ا ھ''ي وھ''ل نقیض''ھ،

  - الظن حاالت احسن في - والشبھات للشك واثارى فكري، وجنوح االلھي الخطاب
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 االول الفصل یتكون ،مالحقو بخاتمة وتنتھي مقدمة تتبعھا فصول ثالثة على الرسالة قسمت

 االول المبح'ث یتناول ؛ مباحث ثالثة من أركون النشأة وروافد البناء الفكري عنوان یحمل الذي

 ام'ا ،شخص'یتھ مع'الم ترس'یم ف'ي ساھمت التي والظروف وفرنسا الجزائر مجتمع في اركون نشاة

 ال'ى مترجم'ة الباحث'ة ھ'اعلی حص'لت الت'ي مؤلفات'ھ من عددا الباحثة استعرضت فقد الثاني المبحث

 فیتط'رق الثال'ث المبحث اما ،والصحف والمجالت المؤتمرات في مساھماتھ وكذلك ،العربیة اللغة

 الغربی'ة المنھجی'ات ال'ى إض'افة بھ'ا، وت'أثره بل اعجابھ أثارت التي الغربیة الشخصیات ابرز الى

  .واالسالمي العربي المجال في فعالیتھا مدى الكتشاف مشروعھ على بتطبیقھا اركون وولع

 عل'ى قس'م فق'د تشّكل الت^راث اإلس^المي م^ن منظ^ور محم^د أرك^ون بعنوان الثاني الفصل اما 

 العرب''ي الت''راث بتش''كل یتعل''ق بم''ا أرك''ون طروح''ات ع''ن فی''ھ الباحث''ة تح''دثت مباح''ث ثالث''ة

 ،راثالت' وكت'ب العل'وم تشكل في ورھاود السابقة االمم بتراث والتأثر التأثیر حیث من واإلسالمي

 المبح'ث وینظ'ر ،وال'وحي والنبوة كالقران اإلسالم لثوابت أركون رؤیة الثاني المبحث یتناول كما

  .)الفقھاء( الدینیة والمؤسسة الخالفة لمؤسسة أركون رؤیة في الثالث

 وبحث'ا نق'دا ارك'ون تناول'ت التي الدراسات من عددا الباحثة استعرضت فقد الثالث الفصل ماأ

 ،خاللھ'ا م'ن أرك'ون ق'یم الت'ي راءاآل اب'رز مستعرض'ة ،ل'ھ ومعارضتھا ركونأل تأییدھا حیث من

 لغ''ة الفرنس'یة اللغ'ة أرك''ون باس'تخدام ؛ االول المبح'ث عن''ي مباح'ث ثالث'ة عل''ى ص'لالف قس'م وق'د

 في الباحثة تناولتھ ما وھو بعضھم معارضة جانب الى الباحثین من عدد من تأییدا لقي مما للكتابة

 ف'ي الباحثین واراء االختیار ومبررات اركون منھج ناقش فقد ؛ الثالث المبحث اما،الثاني المبحث

   .ذلك

 كون ویمكن تقسیم تل'ك الدراس'ات عل'ىكتب العدید من الباحثین عن مشروع ومنھج محمد أر

  مجموعتین ؛األولى خصصت كامال لھ وفي اغلبھا رسائل و اطاریح منھا؛

ل''دكتور مخت''ار الفج''اري وھ''ي ف''ي األص''ل ل )نقTTد العقTTل االسTTالمي عنTTد محمTTد اركTTون( -

أطروحة دكتوراه وتعد ھذه الدراسة من اكثر الدراسات تنظیما من حیث الع'رض المتمكن،إض'افة 

 .،وقد استفادت الباحثة من تحلیالت الفجاري التي امتازت بحیادیة تامةالى رصانة األسلوب

المجی'د خلیق'ي بعن'وان  ر فھو في األص'ل أطروح'ة دكت'وراه للباح'ث عب'دـاما الكتاب اآلخ -

وقد استفاد خلیقي من طروحات الفجاري كثی'را اذ یمك'ن  )قراءة النص الدیني عند محمد اركون(

، وق''د ك''ان للرس''الة نص''یب م''ن ق''راءات خلیق''ي والت''ي استعرض''تھا ع''دھا ولی''دة الدراس''ة األول''ى

 .الباحثة في الفصل الثالث
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ت''اب محم''د المزوغ''ي ال''ذي یحم''ل كم''ا اس''تفادت الباحث''ة م''ن التحل''یالت الت''ي تض''منھا ك -

وھ'ي  ،)العقل بین التTاریخ والTوحي حTول العدمیTة النظریTة فTي إسTالمیات محمTد أركTون(عنوان 

، وق''د دراس''ة تحلیلی''ة واكادیمی''ة یتب''ین م''ن خاللھ''ا قابلی''ات المؤل''ف م''ن حی''ث الط''رح واالس''لوب

 .استفادنا من تقییمات المزوغي لفكر اركون

ي ن''ادر كتاب''ا ض''خما عق''دت فی''ھ مقارن''ة فیم''ا ب''ین مش''روع كم''ا ق''دمت ال''دكتورة نائل''ة اب'' -

وق''د  )التTTراث والمTTنھج بTTین اركTTون والجTTابري(ارك''ون ومش''روع محم''د عاب''د الج''ابري بعن''وان 

قارنت ابي نادر مابین كال المشروعین ومناھجھما بط'رح فلس'في مس'ھب یبتع'د احیان'ا ع'ن الف'رز 

الباحث'ة م''ن طروح'ات نائل'ة بم'ا یخ''ص  ، وق'د اس'تفادتم'ابین ال'نص االرك'وني ون'ص اب''ي ن'ادر 

  .المنھج والمشروع

  ما القسم االخر من الباحثین فقد عین فصال للحدیث عنھ ؛أ 

وق'دم  )قراءة في الفلسفة العربیة المعاصTرة(مثل كمـال عبد اللطیف في كتبھ منھا كتاب  -

ن الدارس'ین كمال دراسة مقارنة عن التكامل مابین مشروع اركون والجابري وھ'ذا عم'ل كثی'ر م'

حیث یقترن كال المش'روعین االرك'وني والج'ابري الن مش'روع ارك'ون ف'ي نق'د العق'ل االس'المي 

العقل العربي ولعل ھذا س'ببا ف'ي انتش'ار الج'ابري وابتع'اد ارك'ون ع'ن  ومشروع الجابري في نقد

تب''ھ الس''احة الفكری''ة العربی''ة وتواج''ده بق''وة ف''ي الس''احة الغربی''ة كم''ا ك''ان س''ببا ف''ي ع''دم ترجم''ة ك

وق''د ح''اول عب''داللطیف تبی''ان حج''م الحض''ور ال''ذي یؤدی''ھ الج''ابري وارك''ون ،ومس''اھماتھ كاملة

مغربیة والساحة العربیة بش'كل عام،وكان'ت دراس'ات كم'ال ممی'زة الس'یما وغیرھم على الساحة ال

وانھ یفھم فكر ھذا التیار كونھ منتمی'ا الی'ھ ول'ذلك فق'د اس'تفادت الباحث'ة م'ن طرح'ھ الممی'ز الس'یما 

 .قراءتھ الھداف مشروع اركونب

، وھ'و )الھرمینوطیقیا والفلسفة نحو مشTروع عقTل تTأویلي(وكذلك عبد الغني بارة في كتابھ  - 

م''ن المؤلف''ات الض''خمة م''ن حی''ث الحج''م والمض''مون، وك''ان م''رام ھ''ذه الدراس''ة ال''دخول ال''ى اعم''اق 

ارك''ون الباحث'ة لیك''ون ل''ھ  واف''ادت اراء ب''ارة بمص'طلحیة. المش'اریع النقدی''ة واكتش'اف بنیتھ''ا المعرفی'ة

 .وعدمھ نصیب في الفصل الثالث حیث تصنیف مدى تأیید الباحثین

ق'دم فی'ھ دراس'ة ع'ن خصوص'یة اللغ'ة  )الخطاب والتأویل(ونصر حامد ابو زید في كتابھ  -

الدینیة والمؤثرات المتعددة التي تؤثر في فكر وخطاب المفكرین النقدیین م'ن امث'ال محم'د عم'ارة 

وتبدى من خالل قراءة الكتاب الفكر المنظم والطرح العلمي ، مود ومحمد اركونوزكي نجیب مح

زید،وقد كان الراء ابو زید نصیب في الرس'الة حی'ث اس'تفادت الباحث'ة م'ن تقییم'ھ لشخص'یة  البي

 .اركون وموقعھا في الساحة العربیة واالستشراقیة
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مس'''رحي بعن'''وان  كم'''ا اس'''تفادت الباحث'''ة م'''ن أطروح'''ة ال'''دكتوراه الت'''ي ق'''دمھا ف'''ارح -

وھ''ي دراس''ة مؤی''دة للتی''ار ،)الفكریTTة لمشTTروع أركTTون الحTTداثي أصTTولھا وحTTدودھا المرجعیTTة(

 وھن''اك العدی''د م''ن الدراس''ات الت''ي تناول''ت ارك''ون وكان''ت اغلبھ''ا محای''دة او مؤی''دة للنق''د ،النق''دي

ال'نص فق'د كان'ت ص'عوبة  ،االركوني وان اثار جدال، وقلة من الدراسات التي شنت ھجومھا علی'ھ

االركوني یفسح المجال امام سوء الفھم كما لطبیعة الخطاب الموجھ الذي یعتمده اركون ف'ي كثی'ر 

من بحوثھ اثر في االساءة لنصوصھ، وقد ركز مسرحي على جان'ب مرجعی'ة ھ'ذا المفك'ر العلمی'ة 

 .وھو ما افاد ودعم الرسالة

 ن المش'روع والم'نھج االرك'وني،اما الخاتمة فقد عینت الباحثة فیھا ابرز النقاط المستخلص'ة م'

انتھ'اءا  اما المالحق فقد ركزت على مصادر اركون االجنبیة والعربیة من مؤلفات ومص'طلحات،

  .بقائمة المصادر االولیة والمراجع العربیة والمعربة
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  ل األولـالفص

 لنشأة وروافد البناء الفكرياأركون 

  

  نشأتھوعن بیئة أركون  تاریخیةلمحة  :المبحث األول

التوصOOیف واإلطOOار العOOام لمؤلفOOات محمOOد : المبحOOث الثOOاني
عرض لنماذج  .أركون في التراث اإلسالمي
  من مؤلفات محمد أركون

مرجعیة محمد أركون الغربیة : المبحث الثالث
   واالستشراقیة
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  المبحث األول
   اركون البیئة والنشاة

  

 االجتماعیةتنوعاً كبیراً في مكوناتھا  واحدة من الدول العربیة التي شھدت ،)١()رالجزائ(تعد 

أصOل ھOذا الشOعب  إن إذأرض الجزائOر،  يأول ھOذه المكونOات التOي أقامOت فO ،)٢()البربر( وكان

متّحدر من ساللة القبائل البربریة التي أنتشرت قدیماً في شمال أفریقیا قبل ان تعرف تلOك البقOاع 

OOیات الطOOّددي الجنسOOاتحین المتعOOزاة والفOOل الغOOا جحافOOا وموقعھOOة وخیراتھOOا الطبیعیOOامعین بثرواتھ

  . )٣(المتمیز

ة المنOOاطق دخOOول العOOرب المسOOلمین بعOOد االنتصOOارات التOOي حققتھOOا بقیOOوشOOھدت الجزائOOر ك

الجیوش العربیة واالسالمیة في التقدم على مناطق واسعة، وقOد رافقOت ھOذه العملیOات العسOكریة 

لتOOزاوج بOین الفOOاتحین وسOكان الOOبالد األصOOلیین مظOاھر للحیOOاة األجتماعیOة التOOي تمثلOت بصOOورة ا

  . )٤(فأخذوا من عاداتھم وتقالیدھم، واعطوھا الكثیر من عادات وتقالید العرب واالسالم

الحمالت العسكریة مOع ولما كان البربر جزء من مكونات المجتمع الجزائري فقد أشتركوا في 

ة في الجیوش االسالمیة التي فتحت باللغة ااقھم االسالم یشكلون الكثرنواصبحوا بعد اعت ،المسلمین

سOOیطر ، حتOOى )٦(م١٥٠٩التOOي دامOOت مOOن  ، وبعOOد السOOیطرة العثمانیOOة)٥(االنOOدلس وجنOOوب فرنسOOا

مOOOنمكنOOOوا تالOOOذین  نیعلOOOى الجزائOOOر، شOOOھدت الجزائOOOر دخOOOول الفرنسOOOی م١٨٣٠ن عOOOام والفرنسOOOی

                                                 
  

ب تقع الجزائر في النصف الشمالي من القارة االفریقیة یحّدھا من الشمال البحر األبیض المتوسط ومن الجنOو )١(

عاطف وحلیم میشOال حOداد،  عید،: النیجر وموریتانیا، ومن الشرق تونس ولیبیا ومن الغرب المغرب، ینظر

، ص ٢٢-٢١ج ،)م١٩٩٨: االسOOكندریة(قصOOة وتOOاریخ الحضOOارات العربیOOة بOOین األمOOس والیOOوم، بOOابلیون، 

١٠٣  
فریقیOOة كانOOت عنOOد العOOرب أشOOبھ بمعنOOى ھمسOOھ الن اللھجOOة اال) بربOOر(كلمOOة البربOOر مشOOتقة مOOن الفعOOل العربOOي  )٢(

الفاسOي، : وھي الصحراء باللغة العربیة، ، ینظر) بر(بصوت الحیوانات، وھناك رأي بأنھا مكرّر عن كلمة 

محمOد حجOي ومحمOد األخضOر، : ، وصف أفریقیا، تحقیق)لیون األفریقي(الحسن بن محمد الوزان الملقب بـ 

 . ٣٤، ص )م ١٩٨٣: دار الغرب االسالمي، بیروت(، ٢ط
 . ١٠٣ص ،  ٢٢-٢١ج ، قصة وتاریخ الحضارات، حدادعید و )٣(
 . ١١٤المصدر نفسھ، ص  )٤(
مزھودي، مسعود، دور االمازیغ في أثراء الحضارة االسالمیة، محاضOرة القیOت فOي الملتقOى الOوطني الثOاني  )٥(

 . ٣٠٢، ص )م ٢٠٠٢: جامعة باتنھ، الجزائر(حول البعد الروحي في التراث الوطني االمازیغي، 
 . ١١٤ص ، ٢٢-٢١ج  ، قصة وتاریخ الحضارات، حداد عید و )٦(
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 ً   . )١(السیطرة على المجتمع الجزائري ایضا

االحتالل الفرنسOي وضOعاً مأسOاویاً ولقOي الشOعب الجزائOري األھانOة ان بعاش الجزائریون ا

ین علOى انھOم أقOل مسOتوى ین، ینظOرون للجزائOروالفرنسOی ن فقد كOانیوالسخریة من قبل الفرنسی

وأدنى ؛ لذا جاءت عالقاتھم األجتماعیة مع السكان وفق أھواءھم وحاجاتھم ولم تتّعد فكرة سلطة 

 ان المنتص̂^ر ل̂^ھ الح̂^ق الكام̂^ل ف̂^ي التص̂^رف ف̂^ي حی̂^اة((قاعOOدة الغالOOب علOOى المغلOOوب وتطبیOOق 
  . )٢( ))المھزوم

وكانOOت المأسOOاة علOOى مسOOتوى المعیشOOة المOOنخفض، والمعOOدوم، كمOOا حضOOي التعلOOیم بسOOیطرة 

للطالب  نالفرنسیی األساتذةن غیر المرغوبة، فكانت معظم الطروحات الموجھة من قبل یالفرنسی

الفكOOر األوربOOي المنتصOOر علOOى الفكOOر  وتأكیOOدالشOOرق  تOOدعو إلOOى تمجیOOد الغOOرب علOOى حسOOاب

  . )٣(العربي

كانت منطقة القبائل الصغرى والكبرى من اكبر المراكز المصّدرة للمھOاجرین نحOو فرنسOا  

  . )٤(فھذه المنطقة كانت من اھم المناطق بالجزائر وتمثل مدینة تیزي وزو ھذه الظاھرة بصدق

 ،)٨()ینOي أث( التابعة إلى بلدیة ،)٧()تاوریرت میمون(، بقریة )٦(م١/٢/١٩٢٨في  ،)٥())اركون محمد((ولد 

                                                 
قریشي، محمد، األوضاع االجتماعیة للشعب الجزائري منذ نھایOة الحOرب العالمیOة الثانیOة إلOى انOدالع الثOورة  )١(

جامعOOOة الجزائOOOر، كلیOOOة العلOOOوم (، رسOOOالة ماجسOOOتیر غیOOOر منشOOOورة، ١٩٥٤ – ١٩٤٥التحریریOOOة الكبOOOرى، 

 . ٢٥ص  ،)م ٢٠٠٢-٢٠٠١: الجزائر: (نسانیةاإل
 . ٤٦، ص المصدر نفسھ )٢(
 . ١٢٣ – ١٢٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
 .٥-٢المصدر نفسھ، ص  )٤(
 . عرف محمد اركون بھذا األسم، ولم تھتم المصادر بمعلومات تفصیلیة عن أسمھ )٥(
مجیOد : في مع عائلة محمOد اركOون، اجOراه، موقع الجزائر نیوز، لقاء صح)األنترنیت(شبكة المعلومات : ینظر)٦(

  www. djazairnews. infoسمیر لكریب،  –خطار 
اركOون، األنسOنة : بنOي ینOي فOي منطقOة القبائOل، ینظOروھي قریOة مOن سOبع قOرى مOن دوار : تاوریرت میمون )٧(

  . ٢٨٥ص  ،)٢٠٠٦ –دار الطلیعة، بیروت (محمود عزب، : واالسالم، تحقیق
متOر، ،  ٤٠٠٠رى تOاوریرت میمOون، وھOي مOن المنOاطق الجبلیOة تبلOغ ارتفOاع جبالھOا إلOى احدى ق -:آث یني )٨(

مOOا الOOذي یحیOOل إلیOOھ المفھومOOان ، مجلOOة قضOOایا  اركOOون، نقOOد العقOOل االسOOالمي واالسOOالمیات التطبیقیOOة: ینظOOر

  . ١٨، ص )٢٠١١ -بغداد(، ٤٦ –٤٥/ اسالمیة معاصرة، العدد 
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  . )١(معدمة) بربریة(وھو من عائلة أمازیغیة 

 عرف عن أسرتھ، االلتزام الدیني والسمعة الحسOنة والتمسOك بالتقالیOد التOي كانOت سOائدة فOي

ثقافتھOOا علOOى الOOذاكرة  ، وھOOي مOOن المنOOاطق المنغلقOOة جغرافیOOاً وثقافیOOا، اذ أعتمOOدت فOOي)٢(المنطقOOة 

 . )٣(الشفاھیة، وما كان ھناك شیئاً مكتوباً ال اللغة وال الدین 

لOم تكOن ھنOاك منشOئات فتعد منطقة تاوریرت میمون من المناطق المعّدمة من كافة النOواحي 

بنOد قOانوني أصOدرتھ  فOيسیما التعلیمیة حتى سمحت الجمھوریة الفرنسOیة والوموسسات مختلفة 

 امجانیOكOان تعلیمOا و،علOى كOل مواطن اإجباریOاالنتماء الیھOا  مدرسة ابتدائیة وجعلتفرنسا بفتح 

   .)٤(اعلمانیو

اال أنھOا  ةالمعرفی حاجاتھ یرى اركون ان ھذه المدرسة بالرغم من أنھا لم تكن كافیة إلشباع

حیات^ھ كانت نقطة االنطالق األولى والمصدر اإللھامي ونقطة االرتكاز االنتربولوجیة لفك^ره و((
  . )٥())وھي نقطة عالم أولى ومنطلق مبدئي لجمیع تساؤالتھ

یعترف اركون بأنھ كان یمشي حافیاً على األقدام إلOى المدرسOة االبتدائیOة ومOن ثOم الثانویOة، 

  .بـ أربعة كیلو مترات ،)٦()وھران(الى ویقدر اركون المسافة 

مل والده حیOث یعمOل بقOاالً أنھا منطقة ع ھو وھران مدارس ویعود سبب اختیار اركون إلى

  . )١(نظراً لضیق العیش في تاوریرت

                                                 
، وصOف افریقیOا، ص الفاسOي: ، ینظOررمازیغ او البربOر ومعناھOا الرجOال االحOرالغة السكان اال -:األمازیغیة )١(

 ٧٨، ص ١ج) م١٩٩٥: دار المعارف،االسكندریة(؛ عبد الحمید، سعد زغلول، تاریخ المغرب العربي، ٣٤

– ١٩٥ . 
ة خلیOف، عمOاد مطOOر، مشOروع نقOOد العقOل االسOالمي عنOOد محمOد اركOOون، مركOز بحOوث القOOرأن الكOریم والسOOن )٢(

 .١، ص)م ٢٠٠٩: السعودیة (النبویة، جامعة القرأن الكریم والعلوم االسالمیة والسنة النبویة، 
اركون محمد، نقد العقل االسالمي واالسالمیات التطبیقیة ما الذي یحیل إلیھ المفھومان، مجلة قضایا إسOالمیة  )٣(

  . ١٩، ص )م ٢٠١١ –بغداد (، السنة الخامسة عشرة، ٤٦ – ٤٥/ معاصرة، العدد 
 . ١٩ص ،لمصدر نفسھا )٤(
، ص )م٢٠١١: دار السOاقي، بیOروت(ھاشOم صOالح، : ألدیOان التوحیدیOة، ترجمOةلاركون، نحو تأریخ مقOارن  )٥(

٣٧٦ . 

مدینة على البر األعظم من المغOرب وھOي مOن المOدن التجاریOة المحصOنة ذات المیOاه المالحOة، وقOد  -:وھران )٦(

الحمOوي، یOاقوت، معجOم : ھOـ، ینظOر للمزیOد ٢٩٠ومحمOد بOن عبOدون سOنھ بنى وھران محمد بن أبOي عOون 

، }٢٠٠٨ –بیOروت {حیاء التOراث العربOي إ، دار ٨/  ٧د الرحمن المرعشلي، جمحمد بن عب: البلدان، تقدیم

 .٤٦٤ص 
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كان یشرف علیھ الرھبان بعد عودتھ من وھران  ذيال، )٢(التحق اركون بمعھد اآلباء البیض

، وكOان اركOون مOن القلOة ١٩٤٥إلOى  ١٩٤١حیث أكمل في ھذا المعھد الدراسة الثانویة من عام 

عل^ى  س^اعدتھ(( ،)٣(المعھOد حیOث لقOي ھنOاك عنایOة كبیOرةالمسلمة الOذین قبلOوا للدراسOة فOي ھOذا 
  . )٤( ))اكتشاف الثقافة الالتینة واألدب

اذ كان غالبیة سكانھا یتحدثون العربیة ، )٥(تعلم اركون اللغة العربیة نطقاً وكتابھ في وھران 

غة المOدارس خالفاً لتایروت التي كانت غالبیة سكانھا یتحدثون األمازیغیة والفرنسیة التي كانت ل

حیث تعلمھا اركون بعمر السابعة وكانت ھذه اللغة بالنسبة الركOون لغOة المسOتعمر وثقافتOھ التOي 

ص^دمة مری^رة ك^ان علی^ھ ان یت^اقلم م^ع الوض^ع ف^ي ظ^ل م^ا ((لOھ بدأ یتشرب بھا وھOو مOا شOكل 
ا كمOO، مOOع ذلOOك یعتOOرف اركOOون بأنOOھ كOOان یجیOOد الفرنسOOیة )٦( ))یعانی̂^ھ م̂^ن وح̂^دة الغرب̂^ة والفك̂^ر

افض̂^ل م̂^ن ابن̂^اء الفرنس̂^ین ف̂^ي الجزائ̂^ر وك̂^ان بعض̂^ھم یل̂^ح عل̂^ّي الكت̂^ب لھ̂^م لیأخ̂^ذوا ((:یقOOول
  . )٧( ))عالمات

 Oا ـالقت كل من العربیة واالمازیغیة مؤثراتھOل ینشOى طفOة ا علOاوریرتبقریOھ،  )٨(تOد حملتOفق

                                                                                                                                            
 . ٣٧٨اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )١(
الى قرار الرھبOان بارتOداء مالبOس بیضOاء  وتعود تسمیة ھذا المعھد white Fathers -:معھد اآلباء البیض )٢(

وكOان  ١٨٦٨عOام ) ال فیجOري(بھدف التناغم مع البیئة االجتماعیة، وقد انشى المعھد الكاردینال الكOاثولیكي 

، بعنایة أكثر وفي مدینة وھOران )منطقة القبائل(اآلباء البیض كما جاء في تاریخھم یستھدفون مناطق البربر 

إبOراھیم : ینظOر شأ اآلباء البیض مدارس لتحقیOق أغراضOھم ضOمن أنشOطة أخOرى،ان) شمال غرب الجزائر(

  www: hahona.com :السكران، مصحف البحر المیت،بحث منشور على الموقع
  . ١خلیف، مشروع نقد العقل، ص  )٣(
 .ن .م  )٤(
جمOال : ، ترجمة)اركونالجھود الفلسفیة عند محمد (ھالیبر، رون، العقل االسالمي أمام تراث عصر االنوار  )٥(

 . ١٦٧، ص )م٢٠٠١: دار األھالي، سوریا(شھید ،
  . ١٦٨ – ١٦٧، ص المصدر نفسھ )٦(
  . ٣٣، ص ٤٦-٤٥/واالسالمیات التطبیقیة ،مجلة قضایا اسالمیة معاصرة ،العدد مياركون، نقد العقل االسال )٧(
  . ٢٧، لمصدر نفسھا )٨(
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فOي  ،)١())ب^ياسئلة ذھنیة عن تأریخ االسالم وتأریخ اللغة العربیة وت^أریخ الفك^ر العر((األولى 

  . )٢( ))یة على أبجدیھ لم تدون بعدـأعتمدت االمازیغ(( حین

فOOي قسOOم آداب اللغOOة العربیOOة،  م ١٩٥٣ – ١٩٥٢قبOOل اركOOون فOOي الجامعOOة الجزائریOOة عOOام 

م حOامالً أجOازة فOي اللسOیانس أو البكOالوریوس، فشOرع بالتOدریس فOي احOدى ١٩٥٦وتخرج عام 

  . )٣(ة الجزائر بعمر عشرین سنة المدارس الثانویة بالقرب من العاصم

أثارت الفترة الجامعیة لدى اركون عدداً من المشكالت وقد ساھمت عوامل ما فOي بلورتھOا، 

، كمOا أنOھ )الجزائOر( فقد خرج اركون بقبولھ في الجامعة من قریتOھ الضOیقة األفOق إلOى العاصOمة

 ةاالصOOالحی النھضOOة وناركOO اثOOر فOOي ھOOذه الفتOOرة علOOىدرس مOOع الفرنسOOین طلبOOة وأسOOاتذة وممOOا 

الجانOب االصOالحي عنOد (كتب اركون بحOث التخOرج عOن وقد  ،)٤( )طھ حسین(زعامٍة ب ةوالنقدی

، ویOذكر اركOون ان ھOذا العنOوان ھOو ١٩٥٤وھي بدایات تأثره بھOذه الشخصOیة عOام ) طھ حسین

عنوان بحOث التخOرج ومOرة رسOالة ماجسOتیر، كمOا یشOوب سOنوات قبولOھ وتخرجOھ مOن الجامعOة 

  . تضارباً في صحتھا 

ن فقد كOان یOرى ان ھنOاك یتحسس اركون للفارق أو التفاوت فیما بین الجزائریین والفرنسی 

تف̂^اوت ص̂^ارخ ب̂^ین ت̂^أخر الجزائ̂^ر والمغ̂^رب الكبی̂^ر كل̂^ھ م̂^ن جھ̂^ة، وتق̂^دم فرنس̂^ا المتح̂^ررة ((
  . )٥())اریة في كل الجوانب من جھة أخرىضالمبدعة، الح

 ً لOدى اركOون، ونتجOت عنھOا قOراءات لOھ مختلفOھ لواقOع الحOال وقد سببت ھOذه األوضOاع قلقOا

                                                 
  .٣٣، ص٤٦-٤٥/ات التطبیقیة ،مجلة قضایا اسالمیة معاصرة ،العددواالسالمی مياركون، نقد العقل االسال  )١(
  . ٢٧المصدر نفسھ، ص  )٢(
 ١٩٥٣ – ١٩٥٢، بینما ذكر ١٩٤٩؛ ویذكر اركون في كتابھ نحو تاریخ مقارن عام ٢٢المصدر نفسھ، ص  )٣(

  .في لقاءه مع مجلة في قضایا اسالمیة معاصرة
لمOا نالOت كتابتOھ مOن شOھرة واسOعة حیOث یعOد واحOداً مOن ) العربOيبعمیOد األدب (لقب طھ حسین  -:طھ حسین )٤(

أبرز واوائل من ادخل المناھج الحدیثة في دراسة األدب العربOي، وطOھ حسOین مصOري الجنسOیة، درس فOي 

السوربون الفرنسي، ولذلك تأثر بالدراسات االستشراقیة والمستشرقین، نال العدید من المناصب العلمیة لدى 

حیOOث عمOOل اسOOتاذا للتOOاریخ، وعمیOOدا لكلیOOة االداب، ووزیOOراً للمعOOارف، كتOOب الكثیOOر مOOن  عودتOOھ إلOOى مصOOر

عبOOد هللا : دیOOد ذكOOرى ابOOي العOOالء، تقOOدیمجحسOOین، طOOھ، ت: ، ینظOOر)ابOOي العOOالء تجدیOOد ذكOOرى(المؤلفOOات منھOOا 

  .، المقدمة)م ٢٠٠٨: مصر مطبعة دار الكتب،(، ٤التطاوي، ط
  . ٣٦٢اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )٥(
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بسوء (( اركون حجم المشكلة التي یعانیھا المجتمع الجزائري والمتمثلة صنف المعاش آنذاك فقد
  : ورأى انھ یعاني من ،)١())التعلیم

وضع الجزائر وتاریخھا بشكل علمي دقیق، الذي الیتیح التعرف الى فھم سطحیة التعلیم  -١

یشعر كل طالب جزائري بخیبة مریرة بل قلق في ان یج^د ف^ي الدراس^ة العلمی^ة للغ^ة ((كان  فقد
  . )٢()) العربیة واالسالم بدایات األجوبة عن التساؤالت الدینیة والتاریخیة والسیاسیة والثقافیة

ل̂^م یكون̂^وا یأخ̂^ذون عل̂^ى ((ن الOOذین یصOOورھم اركOOون بOOأنھم یسیاسOOیة األسOOاتذة الفرنسOOی -٢
النھOم  ،)٣())اب^داً مش^اكل المجتم^ع الجزائ^ري أو مش^اكل المجتمع^ات العربی^ة أو االس^المعاتقھم 

إلى الجزائ^ر م^ن أج^ل تحض^یر المتوحش^ین الجزائ^ریین ول^یس م^ن اج^ل  ءواانھم جا((یعتقدون 
، ومما یذكره اركون مOن أسOاتذتھ الOذین كOانوا یملكOون ھOذه الصOورة عOن ھOدفھم )٤()) االستعمار

كمOا أثOار ھOؤالء قلقOاً معرفیOاً یشOبعون بOھ ، )٦()ھنري بیریOز(، )٥( )ماریوس كانار: (مي ھمعلیالت

  . )٧(ذھنیة الطالب 

ین اال ان حOال ھOؤالء یین قلة قلیلة مOن االسOاتذة الجزائOریكان إلى جانب االساتذة الفرنس -٣

لقاة باللغة التي أدخلتھا إلى قلوبنا الدروس الم –كما یذكر اركون  –الفرحة ((ما كان یسر ألن 
العربیة الكالسیكیة الفصیحة تمام^اً س^رعان م^ا حل^ت محلھ^ا الخیب^ة الفكری^ة واألحب^اط العلم^ي، 

  . )٨( ))...الننا سرعان ما أكتشفنا حجم الجمود الفكري السائد ھناك

شجعت اركون عوامل عدیدة على مغادرة بالده الى فرنسا اذ كOان السOفر الOى فرنسOا متاحOا

                                                 
  .٣٦١-٣٦٠ص  ،اركون،نحو تاریخ مقارن )١( 
  ٣٦٣المصدر نفسھ،ص )٢(
  . ٢٦٣ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )٣(
  . ٢٦٤المصدر نفسھ، ص  )٤(
ن في الجزائر الذي كان یرى ان اللغة العربیOة لیسOت لغOة ثقافOة،و لOیس احد االساتذة الفرنسیی: وس كانارماری )٥(

  . ٣٦١ون، نحو تاریخ مقارن، ص ارك: من المھم تعلمھا، ینظر
ن في الجزائر الذي كان یرى في اللغة العربیة وادابھا مجرد تعOداد ممOل یأحد االساتذة الفرنسی -:ھنري بیریز )٦(

للمراجع، ویصف اركون ھنري بأنھ كان معلما قصیر القامة وال یشعر باي قلق فكري وال یأبھ الي مشكلة، 

  . ١٦٩ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  ؛٣٦١ص  اركون، نحو تاریخ مقارن،: ینظر
  . ٣٦٣اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )٧(
  .٣٦٣، ص لمصدر نفسھا )٨(
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 –ن یصOیت وشOھرة األسOاتذة الفرنسOیانOت االخیOرة منطقOة نفOوذ فرنسOیة،وكان للجزائریین فقOد ك

قOد سOیطر علOى عقOول  ،)٢(ولیفOي بروفنسOال ،)١(من أمثال لویس ماسOینون –بحسب قول اركون 

دى، صOحة االسOتاذ بOن ذكOرى نصOی، ھذا بشكل عام، اما بشكل خاص فقد كانOت )٣(طلبة الجزائر

OOOرى فیOOون یOOOان اركOOمتس̂^^امحاً، منفتح̂^^اً،  ق للمس̂^^لم اإلنس^^اني حی̂^^ث ك^^انالوج^^ھ المش̂^^ر((ھوك
 ً   .)٤())متواضعاً، صبوراً، عطوفاً، مشعا

كان اركOون قOد حضOر كمسOتمع إلOى محاضOرات بOن ذكOرى وقOد ادرك بOن ذكOرى مOا كOان  

بك^ل تع^اطف أخ^وي ان م^ا  –أي ب^ن ذك^رى –أفھمن^ي ((یرجوه اركون لذا وبحسب قول اركون 
  . )٥())ده ھناابحث عنھ من تحریر فكري لن أج

، اركOOون فOOي )٦()المOOؤثرات الكاریزمیOOة(شOOجعت ھOOذه األسOOباب وأسOOباب أخOOرى تتعلOOق بOOبعض 

، )٧()فیرنOان برودیOل( السفر إلى فرنسا حیث قبل مدرساً في مدرسة األنال، وكان بھا مOن االسOاتذة

رتن^ي الفضل في أنھا حرَ ((، وباحثون أخرون، ویرى اركون ان لھذه المدرسة )٨()تروسشلیفى (و

                                                 
مستشOرق فرنسOي عظOیم، عOرف خصوصOا بدراسOاتھ فOي التصOوف االسOالمي عامOة و عOن : لویس ماسOنیون )١(

سات الفلسفیة والعلمیOة ودراسOة الحالج خاصة، عنى باالثار االسالمیة والنظم االجتماعیة في االسالم والدرا

، ٤بOدوي، عبOد الOرحمن، موسOوعة المستشOرقین، ط: ، ینظOر١٩٦٢وتOوفى  ١٨٨٣الشیعة ولد ماسینون في 

  . ٥٣١ – ٥٢٩، ص )م ١٩٩٣: دار المعارف، القاھرة(
توفى و ١٨٩٤مستشرق فرنسي اشتھر بابحاثھ في تاریخ المسلمین في أسبانیا، ولد لیفي في  -:لیفي بروفنسال )٢(

بOدوي، : ،ینظOر)تOاریخ اسOبانیا االسOالمیة(وھو مOن أسOرة یھودیOة، ومOن اھOم اعمOال لیفOي كتOاب  ١٩٥٦في 

  . ٥٢٢ – ٥٢٠موسوعة المستشرقین ، ص 
  . ٣٦٤اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )٣(
  . ٣٦٣-٣٦٢المصدر نفسھ، ص  )٤(
  . ٣٦٢المصدر نفسھ،ص )٥(
  .الشخصیة لمولود معمري والتي سنتحدث عنھا في الصفحات التالیةالمؤثرات :یقصد بالموثرات الكاریزمیة )٦(
ولOد فOي قریOة صOغیرة تقOع شOمال فرنسOا بOالقرب مOن الحOدود االلمانیOة ) م١٩٠٢(من موالید -:فیرنان برودیل )٧(

مOOارس تOOدریس التOOاریخ فOOي احOOدى مOOدارس الجزائOOر، كتOOب اطروحOOة دكتOOوراه عOOن البحOOر المتوسOOط بلغOOت 

صOالح، ھاشOم، اكبOر مOؤرخ فOي فرنسOا فOي القOرن : ، ، ینظOر١٩٨٥،وتوفي في عامصفحة ١٣٠٠صفحاتھا 

  .  www.alawan.org : ، االنترنیت،موقع األوان)م١٩٨٥-١٩٠٢(العشرین
ة فOي بروكسOل مOن ابOوین یھOودیین، وھOو مؤسOس علOم االناسO) ١٩٠٨(ولد ستروس في عام  -:لیفي شتروس )٨(

االنترنیOOت، غیOOاب كلOOود لیفOOي : ، ینظOOر٢٠٠٩االجتماعیOOة واسOOتاذا فOOي الكOOولیج دو فرانس،تOOوفي لیفOOي عOOام 

   fr.www.dipomatie.gouv:  ٢٠٠٩وس، موقع الدبلوماسیة الفرنسیة، نشر المقال عام شتر

http://www.alawan.org
http://www.dipomatie.gouv
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ودتني بأسلحة ثقافیة جدیدة ألحلّ ھذه المشكلة الت^ي ل^م تح^ل ف^ي الجزائ^ر، الن أس^اتذتي ك^انو زو

  . )١())ھناك على درجة من الصفر ولم تكن ھناك أیة بنیة ثقافیة

وعن المؤثرات الكاریزمیة التي شجعت اركون للسفر إلى فرنسا ھي الحالة االجتماعیة التي 

فOي مقابOل وجOود طبقOة  ،)٢(و لم یكن اال شخصاً من أسرة فقیOرة معدمOة كان یتمتع بھا اركون فھ

وكانOت ھOذه ، )٣( )مولOود معمOري(اجتماعیة مرفھOة، وقOد بOرزت مOن بOین ھOذه الطبقOة شخصOیة 

یمث^ل المثق^ف الالم^ع المنم^ق ((الشخصیة مؤثرة بالنسبھ إلى اركون فقد وصفھ اركون بأنOھ كOان
ان ھOذا المثقOف قOد نOال یظOن اركOون  نوكOا ،)٤( ))ع كلمت^ھالذي یثیر اعجاب القریة والذي تسم

  !! حظوتھ بما نالھ من العلم ولكن سرعان ما اصطدم اركون بواقع الحال 

اركون محاضرة القاھا باللغة العربیOة حOول وضOع المOرأة القبائلیOة بعOد حصOولھ ھیأَ   عندما

  . قریب مولودانس وكانت ھذه المحاضرة في بیت أدریس معمري یسعلى شھادة الل

دا ( وبعدما تحدث اركون إلى مجتمعھ في قریتھ وبخ من قبل أمOین المنطقOة المعOروف بأسOم

ی^ا اب^ن الون^اس آث وارب كی^ف ((والد معمري ومما جاء فOي كOالم الOدا سOالم إلOى اركOون ) سالم
الق^وم وان^ھ ان ) داداك( علم^ا ب^ان كبی^رك) الرش(سمحت لنفسك بالحدیث امام جماعة بن بن^ي 

  . )٥())ان ألحد أن یتحدث بالقبیلة فینبغي على داداك سالم ان یقوم بذلكك

یكشف لنOا ھOذا الOنص الجOارح والتOوبیخي الركOون مOدى الصOراع االجتمOاعي والطبقOي 

أمOازیغي وعربOي واألول  على ینقسمالذي اجتماعي جزائري الذي یكمن في ذات كل مكون 

كمOا ان ھOذا  )٦( ))من دمجھ كان یشھد طمساً ل^ھبدالً ((یلوم اركون علیھ ذلك المجتمع النھ 

                                                 
   .١٦٩ – ١٦٨ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )١(
  كان اركون ینتمي إلى عائلة تسكن أسفل التل حیث كانوا من قسطینة وقد لجؤا إلى آل معمري طلباً للحمایة  )٢(
درس فOي بOاریس ثOم  ١٩١٧روائي جزائري وباحث في اللسانیات االمازیغیOة ولOد فOي عOام  -:مولود معمري )٣(

،تOوفى فOي )الھضOبة المنسOیة(ابرزھOا عاد ومارس مھنOة التOدریس فOي الجزائOر لOھ العدیOد مOن المؤلفOات مOن 

: االنترنیOOت،موقع ارنتروبOOوس، مولOOود معمOOري جمOOع كتابOOھ بOOین االنثروبولوجیOOا واالدب : م ، ینظOOر ١٩٨٩

aranThropos. com www.//  ، ونOOیة اركOOى شخصOOري علOOة لمعمOOؤثرات الكاریزمیOOة المOO؛ ولمعرف

  . وما بعدھا ٤٨٥السالم، ص اركون، االنسنة وا: ینظر
  . ٤٨٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  . ٢٩٠ – ٢٨٥المصدر نفسھ ، ص  )٥(
  . ٣٧٨اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )٦(
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رفض^ت ك^ل ((بل اجتماعیOا حیOث یOذكر قOائالً فحسب الموقف مثل ابتعاداً الركون لیس ثقافیاً 
  . )١( )!!...)دور حولي في الجزائر مع ذلك كان ھذا المجتمع مجتمعي فأستبعدت یشيء 

ن زمالئھ فیھا، وتشOجیع سمحت الظروف لدى تدریس اركون في مدرسة االنال وبتشجیع م

من أوسع االبواب، وقد توظف  ١٩٥٧عام  ،)٢( )ونبجامعة السور(لویس ماسینون الدخول إلى 

 الدولOOة وسOOجل اطروحتOOھ تحOOت عنOOوان هل فOOي دكتOOورابOOاركOOون فیھOOا معیOOداً ثOOم اسOOتاذا حتOOى ق

وضOOع ، اال ان )٣()بیOOرك نجOOا(باشOOراف مOOن  ))الم̂^دارس الدینی̂^ة ف̂^ي منطق̂^ة القبائ̂^ل الكب̂^رى((

، فاسOOتبدل عنOOوان بحثOOھ الOOى )٤()التحریOOرحOOروب (أسOOم بالجزائOOر تحOOت طائلOOة الحOOروب المندلعOOة 

  . )٥(في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدياالنسنة دراسة نزعة 

بعنوان أستاذ تأریخ الفكر االسالمي، وھOو  )ةاألستاذی(للدكتوراه نال اركون على اطروحتھ 

النھOOم  )السOOوربون(تلقOOب بOOھ، فقOOد بOOذل جھOOداً مOOع ادارة یاً أن العنOOوان الOOذي سOOعى اركOOون جاھOOد

̂^ادین عل̂^ى تس̂^میة الكراس̂^ي باس̂^ماء التخصص̂^ات الفرعی̂^ة كالفلس̂^فة، وا(( ألھ̂^وت لك̂^انوا معت
كOOان یرفضOOھ، فOOاركون وبحسOOب مOOا نالحظOOھ فOOي كتاباتOOھ أنOOھ یھOOتم  مOOاوھOOو  ،)٦())واالدب والفق̂^ھ

ن یدرس عمومیOات التOراث االسOالمي دون النظOر بالكلیة أي الشمولیة والقارئ لھ یرى ان اركو

                                                 
  . ١٦٩ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )١(
جامعة فرنسیة رفیعة المستوى، تقع في الحي الالتیني للعاصمة الفرنسیة باریس،  -:Sarbonneالسوربون  )٢(

، وقOOد اسOOتمدت ھOOذه الجامعOOة فOOي اول امرھOOا علومھOOا مOOن )م ١٢٥٣(سOOنة أي فOOي عOOام ٧٦٠سOOت قبOOل تأس

الحضارة االسالمیة باالندلس، وبدأت بھبة االب روبر دي سوربون كاھن القدیس لویس وقد ضOمھا نOابلیون 

لحضOارة وقOد عنOي معھOد االداب فیھOا بتOاریخ الفOن االسOالمي المغربOي وا) م١٨٠٨(الى جامعة بOاریس سOنة

  .  ١٤٠، ص١العقیقي، موسوعة المستشرقون، ج: العربیة والتمدن واللغة المجتمع االسالمي، ینظر
درس بOالجزائر ثOم بOاریس،تخرج مOن فرنسOا  ١٩١٠مستشOرق فرنسOي مOن موالیOد :  Berque , JبیOرك جOان )٣(

یOة والتجریبOة ومشOرفاً ودرس علم االجتماع في المغرب ثم ارتحل الOى مصOر، وعOین مOدیرا لقسOم البحOوث الفن

على مركز الدراسOات العربیOة بلبنOان، ثOم حصOل علOى كرسOي التOاریخ االجتمOاعي للسOالم المعاصOر فOي معھOد 

سOOیما والفرنسOOا فمOOدیر معھOOد الدراسOOات العلیOOا، ولOOھ الكثیOOر مOOن الكتابOOات حOOول السOOالم والحضOOارة االسOOالمیة 

  . ٣٣٨- ٣٣٦، ص١المصدر نفسھ، ج: المغرب، واھتم باالدب العربي، ینظر
  .سلسلة الحروب التي قام بھا الجزائریین للتخلص من االستعمار الفرنسي -:حروب التحریر )٤(
  .في جامعة السوربون في باریس ١٩٧٠ناقش اركون ھذه االطروحة عام  )٥(
ر ، أشOا٣٨، ص )م ٢٠٠٩: دار الطلیعOة ،بیOروت(ھاشOم صOالح، : ترجمOة،نقد العقل االسالمي نحو اركون،  )٦(

اركون إلى انھ كرس دروسھ االسبوعیة فOي السOوربون فOي أحOدى السOنوات إلOى تOدریس علOم اصOول الOدین 

  . وعلم أصول الفقھ في االسالم
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الكثیر من األمOور، وربمOا ھOذا ھOو سOبب الجھOود  ھلط في أبحاثخبالتفصیل إلى الجزئیات حیث ی

  .المبذولة مع السوربون

حتOى أحیOل علOى التقاعOد بعOد  )م ١٩٩١ – ١٩٦١(وقد ظل اركOون فOي التOدریس مOن عOام 

ظ^ل یعم^ل ب^دأب ((ید من المؤتمرات والنشOاطات حیOث كتابتھ عدداً من الكتب ومشاركتھ في العد
وحیوی̂^ة منقطع̂^ة النظی̂^ر، اذ یكت̂^ب ویحاض̂^ر بھم̂^ھ ھن̂^ا وھن̂^اك ف̂^ي ش̂^تى بق̂^اع المعم̂^ورة ب̂^ین 
جامعات أوروبا وامریكا وأسیا وأفریقیا، وی^دعى إل^ى مراك^ز البح^ث العلم^ي، وین^اقش ویس^اھم 

ت االس^المیة، الرس^میة وغی^ر في تأسیس المراكز ویستش^ار ف^ي ش^تى ن^واحي الفك^ر والدراس^ا
  . )١( ))الرسمیة ویؤخذ برأیھ في كثیر من األمور والمعضالت

فOي فرنسOا، حیOث كOان تOأثیرا  مما ابرز الشخصیات التي اثرت على اركون سواء في الجزائر أأ

، كOذلك بمOن تتلمOذ )٣(ویOواكیم مبOارك  )٢(یون بشكل خاص، ومن ثم كلOود كOاھیننلویس ماسفھو قویاً 

 ،)٥(، وسOالمة موسOى )٤(وأحمOد امOین طOھ حسOین، :مOن العOرب المسOلمین امثOالید المستشOرقین على 

                                                 
  . ٧اركون، االنسنة واالسالم، مقدمة المترجم، ص  )١(
، تخOOرج مختصOOا باللغOOات الشOOرقیة مOOن ١٩٠٩مستشOOرق فرنسOOي ولOOد عOOام  -: Caben ClكلOOود كOOاھین  )٢(

ربون ومدرسة اللغات الشرقیة ومدرسة المعلمین العلیا وعین محاضراً في مدرسة اللغOات الشOرقیة فOي السو

، ثOم فOي )م١٩٤٥(، واستاذاً لتاریخ االسالم في كلیة االداب بجامعة ستراسبورج عOام )م١٩٣٨(باریس عام 

اسOاتذة السOوربون جامعة باریس متخصصا في تاریخ الشرق االدنى فOي عھOد الحOروب الصOلیبة، وھOو احOد 

 ،)دائOرة المعOارف االسOالمیة(،واسھم في كتابة مOواد )المغول في البلقان(، ومن اثاره ١٩٧٩ – ١٩٥٩لعام 

؛ بOOدوي، موسOOوعة المستشOOرقین، ص ٣٤٦-٣٤٢العقیقOOي، المستشOOرقون، ص: ،ینظOOرم١٩٩١وتOOوفى فOOي 

٤٦٠.   
صOل لبنOاني عOاش واكمOل دراسOتھ فOي فرنسOا احد الساسة والباحثین، وھو أسOتاذ جOامعي مOن أ: یواكیم مبارك )٣(

   http:// ar.wikipedia.org .ویواكیم مختص بالعلوم االسالمیة والعربیة، االنترنیت،ویكیبیدیا
فOي القOاھرة وھOو مOن اعOالم النھضOة، یقOرأ ویكتOب بOال ھOوادة حتOى فقOد ) م١٨٨٦(ولد في عOام  -:أحمد أمین )٤(

یخ العOرب ر العقلي العربي موسوعة فلسفیة حضاریة لفھOم تOاربصره، اشتھر بوضعھ اول موسوعة في الفك

خلیOل، موسOوعة : وھOي فجOر االسOالم وضOحى االسOالم وظھOر االسOالم، ینظOر :ةضOمنذ االسالم وحتOى النھ

  .١٠٢-٩٧، ص١اعالم العرب، ج
، )فةاحOالم الفالسO(كتابOاً موزعOة علOى حیاتOھ، ولOھ كتOاب ) ٤٦(، وضOع )م١٨٨٧(ولOد عOام  -:سالمھ موسOى )٥(

وغیرھOOOا، ویOOراه خلیOOOل بأنOOOھ موسOOوعي یرتOOOاد الكتابOOOة العربیOOOة ) اسOOرار الOOOنفس(، و)حریOOOة الفكOOOر(وكتOOاب 

  .١١١٧-١١١٣، ص٢خلیل، موسوعة اعالم العرب، ج: بموضوعیة والتزام، ینظر
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، حیOOث ظھOOر اعجOOاب اركOOون بتلOOك الشخصOOیات )٢(، ومیخائیOOل نعیمOOة )١(وجبOOران خلیOOل جبOOران 

كانت الجزائر تعیش حالة غلیان وثOورة، فقOد وعندما ، )٣(كان في جامعة الجزائر  عندماالعربیة 

 امOان الشباب الجزائري في الحركات الوطنیة من اجل الحصOول علOى االسOتقالل انخرط كثیر م

  . )٤( ))أختار عن سابق قصد وتصمیم الطریق الفكري للتحریر(( فانھاركون 

، )٥(للجOدل حتOى صOارت صOفة مالزمOة لOھ عرف عن اركون بأنOھ مOن أكثOر البOاحثین أثOارةَ 

متناقضOة أحیانOاً مواقفھ الن نفسھ ومن خالل وتعود اسباب ھذه االثارة إلى طروحات محمد اركو

  :نھامحیرة نوعا ما، ومالو

  . تأرجحھ بین االسالم والعلمانیة -١

  . موقفھ المتعاطف مع الیھود -٢

  مستغرب ؟  أواركون مستشرق  -٣

  مؤرخ ؟  أوباحث  –ھل ھو فیلسوف  -٤

  : تأرجحھ بین االسالم والعلمانیة -١

ان̂^ا م̂^درس علم̂^اني من̂^ذ((بOOالقول  ،)٦()العلمنOOة والOOدین(ھ فOOي كتابOO تOOھصOOرح اركOOون بعلمانی

                                                 
وھOو شOاعر وفیلسOوف وفنOان مOن لبنOان یOتقن العربیOة والفرنسOیة ) م١٨٨٣(من موالید  -:جبران خلیل جبران )١(

عمد الى دراسة الكتاب المقدس ونھج البالغة، كما اطلع على اثار الرومانتیكین الفرنسیین امثOال المOارتین و
اول مؤلOف لOھ بالعربیOة ) م١٩٠٥(ودي موسیھ، جعل من الكتابة والرسم مصدراً لكسOب قوتOھ، اصOدر عOام 

وكOان عمیOداً لھOا، ) م١٩٢٢( فOي عOام) الرابطOة القلمیOة(واسس مع عدداً من االدبOاء ) الموسیقى(وھو كتاب 

: دار االمOOین، القOOاھرة(عبOOد العزیOOز، مجOOدي سOOید، موسOOوعة المشOOاھیر، : ، ینظOOر)م١٩٣١(تOOوفي فOOي عOOام 
  . ٧٤-٦٣، ص٤، ج)م١٩٩٦

، ولOOد فOOي بسOOكتا فOOي قمOOة قریOOة حنOOین یصOOفھ خلیOOل احمOOد بأنOOھ )م١٨٨٩(وھOOو مOOن موالیOOد -:میخائیOOل نعیمOOة )٢(

في كلمتھ وعشرتھ ورحلتھ، اسس مع جبران الرابطة القلمیة،ووضع على ارثوذكسي في نصرانیتھ، انساني 

عمOالً، ولOھ منھOا مجموعOة قصصOیة وراویOة ومسOرحیة وشOعر وسOیرة ذاتیOة، ) ٣٧(عاماً حOوالي) ٩٩(مدار
  .١١٦٠-١١١٥، ص٢خلیل، موسوعة اعالم العرب،ج: ینظر

م یتمكن من السفرالى البالد العربیة كالقOاھرة، یذكر اركون انھ وبالرغم من اعجابة بتلك الشخصیات اال انھ ل )٣(

  . ٣٦٤اركون، نحو تاریخ مقارن، ص: أو فاس أو الزیتونة للقاء بھم، ینظر
  . ١٦٧ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )٤(
  ). مثیر للجدل(عرف اركون في الصحافة العربیة بأنھ  )٥(
 ). م١٩٩٦: ، بیروتمركز االنماء القومي(اشم صالح، من تألیف محمد اركون وترجمة ھ - :كتاب العلمنة والدین )٦(



-١٦ - 
 

ح̂^والي الثالث̂^ین عام̂^اً، یم̂^ارس العلمن̂^ة ف̂^ي تعلیم̂^ھ ودروس̂^ھ، وھن̂^ا یش̂^كل بالت̂^الي نوع̂^اً م̂^ن 
 ً ، ثم یعلن اركون وفي صOفحات متقدمOة مOن الكتOاب )١())االنتماء والممارسة الیومیة في آن معا

ي اس^تخدم كلم^ة علم^اني ھن^ا إن^: ((ور سOابقاً حیOث یقOولموقفاً مغایراً للموقف االول المذك ھنفس
، والس^بب ))بالمعنى االیم^اني لكلم^ة عقی^دة((العلمانیة  تيقصد، لكي اعلن على المأل عقید عن

ان ذلك وبخاصة عندما یكون المتح^دث مس^لماً ضھو ان المجتمع الفرنسي والفكر الفرنسي یفر
ة تق̂^ول ب̂^أن المس̂^لم ال یمك̂^ن ان یك̂^ون اال فھ̂^و مش̂^بوه اكث̂^ر م̂^ن غی̂^ره وھن̂^اك ف̂^ي فرنس̂^ا فك̂^ر

̂^ة وھ̂^ي (( )العلمانیOOة العلمیOOة( اذ وصOOفھا بمیOOز اركOOون علمانیتOOھ  وقOOد ،)٢())مض̂^اداً للعلمانی
على انOھ یكره ان یصنف ولذلك كان ، )٣( ))العلمانیة التي تقف موقفاً متساویاً من الدین والدنیا

ً ص^نأنھ یقبل أن ی مسلم لیبرالي أو أصولي أو متزمت أو معتدل اال(( طالمOا ان  ،)٤())ف علمانی^ا

ذلك یعطیھ الحریة في تطبیق قواعد البحث العلمي على االسالم وللتدلیل على ذلك نعOرض قولOھ 
صفة (لماذا یلح االوربییون أو الفرنسییون بشكل عام على الصاق ھذه الصفة ((في ھذا النص 

ة ومتواص^لة م^ن آج^ل التوص^ل إل^ى مرحل^ة باؤلئ^ك المثقف^ین ال^ذین ب^ذلوا جھ^وداً كبی^ر) المسلم
الحری̂^ة االس̂^تقاللیة والمس̂^ؤولیة الفكری̂^ة ؟ لم̂^اذا یلص̂^قونھا عل̂^ى أولئ̂^ك ال̂^ذین ح̂^اولوا أقام̂^ة 
مس̂^افة نقدی̂^ة بی̂^نھم وب̂^ین أنفس̂^ھم أو بی̂^نھم وب̂^ین قناع̂^اتھم الذاتی̂^ة االكث̂^ر ص̂^حیحة واالكث̂^ر 

فعھ اذ ننخرط في الدراسة النقدیة رسوخاً منذ مرحلة الطفولة ؟ اال یدركون مدى الثمن الذي ند
نفصل عن عصبیاتنا االكث^ر طبیعی^ة ومش^اعرنا االكث^ر مع^زة عل^ى قلوبن^اً ؟ نللتراث االسالمي و

 يفما ان یحمل الواحد منا اسما مسلماً أو عربیاً حتى یصبح مشتبھا بھ من الناحیة العلمیة یكف
التقیی^د بقواع^د البح^ث العلم^ي  مثل^ي ان^ا لك^ي تص^بح غی^ر ق^ادراً عل^ى) محم^د(ان یكون اس^مك 

̂^ي ال ̂^ین وب^^ین زمالئ ̂^ذا التمیی^^ز ب ̂^اً عل^^ى اإلس̂^الم ؟ لم^^اذا ھ ق^^ربین مخصوص̂^اً، اذا، ك^^ان مطبق
̂^^دعونھم  ̂^^ؤالء ی ̂^^ي االس̂^^المي ؟ فھ ̂^^التراث العرب ̂^^دروس نفس̂^^ھ أي ب المختص̂^^ین بالمج̂^^ال الم

م^اء دین^ي داخ^ل أنت يشرقین أو علماء أسالمیات أو مستعربین اما انا فمسجون غصباً عن^ستم
  .)٥())....لى مسلم معتدللیبرامسلم : فات التالیھنیحسب التصبمحدد 

أن^ا (( :فیقOول وھو یOرى ان ذلOك قOد اضOفى نوعOا مOن الحیادیOة علOى طریقOة تفكیOره وبحثOھ 
كمؤرخ للفكر االسالمي ال افضل مذھباً على أخر بشكل مسبق، وال یحق لي ذلك اذ ما أردت أن 

                                                 
 . ٩اركون، العلمنة والدین، ص  )١(
دار (،٢ھاشOم صOالح، ط - :، ترجمOة)من فیصل التفرقة إلى فصل المقال( این ھو الفكر االسالمي المعاصراركون،  )٢(

 .٤١، ص)١٩٩٥: الساقي، بیروت
 . ٧٠اركون، العلمنھ والدین، ص  )٣(
 . ٢٢، ص)م ٢٠٠٩:دار الطلیعة، بیروت(، ٤ھاشم صالح، ط -:في نقد العقل الدیني، ترجمةضایا قاركون،  )٤(
 .٢٢-٢١، صالمصدر نفسھ  )٥(
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الحقیقة، ینبغ^ي أن أحترمھ^ا كلھ^ا، وان أحتض^نھا كلھ^ا وان أض^عھا  اكون موضوعیاً باحثاً عن
ونفھم مما تقدم ان اركOون حOاول ،)١())كلھا على محك النقد التاریخي الصارم الذي ال ھوادة فیھ

ان یرتدي قناع العلمانیة لیتیح لھ ممارسة البحث والنقد العلمي لالسالم والعقل العربي بال لوم او 

طراف الغربیOة والعربیة،فضOال عOن انOھ راى فیOھ طریقOا وسOطا بOین الفOریقین ریبة من جمیع اال

لیس^ت مض^ادة لل^دین وانم^ا ((والسیما وانھ یوكد ان العلمنة التي یدعو الیھا في العالم االسOالمي 
   .)٢())ین الغراض سلطویة او انتھازیة أو منفعیةدھي فقط مضادة الستخدام ال

  : موقفھ المتعاطف مع الیھود -٢

موضع ریبة بالنسOبة للكثیOرین وترجOع  ماجعلھلقد عبر اركون عن تعاطفھ مع الیھود، وھذا 

OOھ أمضOOون انOOذكر اركOOث یOOر حیOOي الجزائOOان فOOا كOOام مOOالیھود أیOOون بOOات اركOOي  ىعالقOOنتین فOOس

المدرسة االبتدائیة كما انھ حاول رؤیة صالة الیھود في الكنیسOة برفقOھ زمالئOھ اال انOھ لOم یOتمكن 

والده حال دون ذلك خوفاً من ردة فعل القریة وعدم فھمھا لتص^رف ول^د مس^لم، ((ن من ذلك ال
اقول ذلك على الرغم من ان والدي كان یتعاطى عالقات جیدة مع یھود القریة، ولم یكن ممانعاً 

  . )٣( ))من حیث المبدأ لفكرتي ولكنھ خشي من القال والقیل

لOدى خروجOھ مOن الجزائOر حیOث أقOام  یینتمكن اركون من حضور صالتھم وصالة المسیح

عبر العالم، وتعود اسباب ھذا التعاطف أو كما سماه اركOون  نصارىعالقات طیبة مع الیھود وال

نابع من ك^ون الیھ^ود أقلی^ة كم^ا األمازیغی^ة حی^ث لح^ق ھ^ذه ((إلى انھ  ،)٤( ))التقارب النفسي((
  . )٥())كل األغلبیةظلماً من المجتمع المسیطر الذي یش – رأیھ بحسب –االقلیات 

مارسھ أصحاب یعیشھ ویمبكر لما الستطالع الحب ادیھ خاصیة أن اركون كان ل فضال عن
حاولة مبكرة ایضاً الختراق المعھود علیOھ والمعتOاد، كمOا ان ھOذا التعOاطف مالدیانات األخرى، و

 ا األمازیغیOةبالعقیدة ذلك ان اركون یرى فOي الیھOود اقلیOة مضOطھدة كمO ال تتصللھ أسبابھ التي 
  . في الجزائر

                                                 
دار الساقي، (، ٢ھاشم صالح، ط: ، ترجمة)رھانات المعنى وأرادات الھیمنة(الغرب . اوربا. اركون، االسالم )١(

 . ٢٠٠، ص )م ٢٠٠١: بیروت
 .٢١٣، ص المصدر نفسھ )٢(
  . ٣٣١ – ٣٣٠اركون، نقد العقل االسالمي، ص  )٣(
 . ١٦٧ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )٤(
ویذكر اركون انھ حضر الصالة الدینیة لكل المذاھب المسیحیة، والیھودیة من خالل عالقاتOھ الطویلOة معھOم،  )٥(

حتOى ) مكOة(رض المقدسOة ویبدي اركون لومھ إلى ان غیر المسOلمین ال یمكOنھم ان یحضOروا الصOالة أو األ

 . ٣٣١اركون، نقد العقل االسالمي، ص: انھ ال یمكن لغیر المسلمة والمحجبة دخول المساجد، ینظر
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  :ربستعم واركون مستشرق أ -٣

شOكل بحOد ذاتOھ  مOا ینتقد اركون االستشراق والمستشرقین حیناً، ویمتOدحھم حینOاً أخOر، وھOو
من الترضOیات ضOتناقضاً ملحوظاً فOي موقOف اركOون، فھOل یOا تOرى تقOع ھOذه االراء المتناقضOة 

  . )١(!حول تلمذتھ األستشراقیة؟التي تثار والشبھات  تاألتھاماعلى لرد لالمطلوبة أم محاولة منھ 

  :فترات متباینة وھيوفي راق ستشیمكننا رصد ثالثة نماذج لموقف اركون من األ

  . لدى مناقشتھ الدكتورا -١

  . أبان صدور كتاب االیات الشیطانیة لسلیمان رشدي -٢

  . تطور المنھجیات في ظل بقاء االستشراق على منھجھ الكالسیكي -٣

كOاد أن ینھOي مسOتقبلھ فOي و، هطروحة الدكتوراالصعق اركون المستشرقین آبان مناقشتھ  -
  . )٢())المستشرقین ’’المتعربین ’’لم اتعلم شیئا من (( :عندما قالالسوربون 

لOدى صOدور كتOاب األیOات الشOیطانیة فقOد كOان واالكثOر جOدالً وسOجاالً  خOراما الموقOف اآل -
ذلOك فOي  ثOرسOجل اركOون موقفOا متناقضOاً فOي الصOحافة الفرنسOیة واحیث  ،)٣()سلیمان رشدي(ـل

نحن أمام (( :، قولھ)٤()جریدة اللیموند الفرنسیة(الموقف العربي من اركون، فقد نشر اركون في 
روایة سینبغي أوال على النقد األدبي ان یبت في االمر، ولكن ھذا الكتاب یتص^دى لھ^ذا الجان^ب 

ثOم كتOب اركOون  )٥())...ي المجتم^عبنلكل وجود أنساني النھ ی من المقدس، وھو جانب اساسي
                                                 

ً (یرد اركون على علماء الOدین الOذین یتھمOون البOاحثین المسOلمین بOانھم  )١( للمستشOرقین، ویعلOق ) تالمOذة وخOداما

التOھ الشخصOیة وبOانھم یتھمونOھ انOھ تلمیOذ للمستشOرقین ھاشم صالح على كالم اركون،بانھ اشOارة منOھ إلOى ح

اركون، مOن االجتھOاد إلOى نقOد : وھم في الوقت نفسھ الذي ال یفعلون أي شيء لتجدید الفكر االسالمي، ینظر

 . ٣٠، ص )م ١٩٩١:دار الساقي، بیروت (، ١ھاشم صالح، ط: العقل االسالمي، ترجمة
 . ٢٥٢ھامش  اركون، نقد واجتھاد، )٢(
مفكر ھندي األصل، حاصل على الجنسیة البریطانیة، وكان رشدي قد الحقھ والOده بمOدارس  -:سلیمان رشدي )٣(

م، ثOم ١٩٧٥عOام ) جرمOانیوس(التبشیر، ثم تخOرج مOن جامعOة كمبOر دیOج، واصOدر اولOى روایاتOھ واسOماھا 

انیة من الروایOات المثیOرة ، وروایة اآلیات الشیط)ایات شیطانیة(واخیراً روایة ) أطفال منتصف اللیل(روایة

جداً بسبب سخریتھا باآلیات القرأنیة، و قد أصOدر السOید الخمینOي فOي ایOران بحقOھ فتOوى ھOدر الOدم وھOو مOا 

مكتبOOة (،١أبOOو الفتOOوح، سOOید حOOافظ، رسOOائل إلOOى سOOلیمان رشOOدي، ط: ، ینظOOرجعOOل ھOOذه الروایOOة اكثOOر شOOھرة

 .١٥ص ) م ١٩٨٩: مدبولي القاھرة
جریOOدة فرنسOOیة مھتمOOة بتحلیOOل االراء السیاسOOیھ والثقافیOOة والشOOؤون المعاصOOرة،  -:الفرنسOOیة جریOOدة اللیمونOOد )٤(

 االنترنیOOت، :ینظOOر لغOOة، ٢٦علOOى یOOد ھOOوبیر بOOومبیري، نشOOرت حOOول العOOالم بOOـ  ١٩٥٤تأسسOOت فOOي سOOنة 
 http:// ar.wikipedia.org ویكیبیدیا،

 . ١١ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص )٥(
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م^ن أج^ل رش^دي، مئ^ة مثق^ف عرب^ي ومس^لم یؤی^دون ((فOي اصOدار بعنOوان  )م١٩٩٤( في عOام
كان^ت العاص̂^فة عل^ى درج̂^ة م^ن العن̂^ف واالھ^واء، عل̂^ى درج^ة م̂^ن ((، بانOOھ )١( ))حری^ة التعبی^ر

بحیث صنفت أقوالي أعتباطاً في التیار  االلتھاب،والتھدیدات الجسدیة، على درجة من التوجس
األصولي، علما بانني لم اكف منذ ثالثین سنة عن العمل لنقد العقل االسالمي كي أتیح لعدد من 

اتمن^ى ان . ان تس^تقبل ف^ي أوس^اط الجم^اھیر االس^المیة ))االی^ات الش^یطانیة((الكتب م^ن أمث^ال 
ین ك̂^ي یفك̂^روا بطریق̂^ة عص̂^ریة ف̂^ي یك̂^ون كت̂^اب االی̂^ات الش̂^یطانیة ف̂^ي متن̂^اول جمی̂^ع المس̂^لم

  . )٢( ))الوضع المعرفي للوحي

  مؤرخ ؟  وھل اركون فیلسوف، باحث أ -٤

ان یكOون فیلسOوفا فھOو  وقد آبOىلنفسھ،  ضمن تصنیف محدد لم یعینھرفض اركون ان یوضع 
محترف^اً الفلس^فة، وان كن^ت مطلع^ا عل^ى الفك^ر الفلس^في بطبیع^ة الح^ال متابع^اً ألخ^ر  تلس((یقول 

 ع، علOى ان رفضOھ لOذلك النعOت لOم یمنO)٣())تطوراتھ، ولكن ال افض^ل أن أنع^ت نفس^ي بالفیلس^وف
أو كاسOتاذ للفكOر االسOالمي ومOا ھOو اخطOر مOن ذلOك  –كما یقOول  –بالفیلسوف  ھزمالئھ من وصف

، )٥(لناقOOدامOOرة بOOالمفكر و تسOOمیتھ، ولOOذلك أختلOOف البOOاحثون فOOي )٤(كاسOOتاذ لإلسOOالم أو فOOي االسOOالم
أصOOرار، وسOOط )٧(، وثالثOOة بالباحOOث الموسOOوعي)٦(ى بناقOOد القOOراءة التقلیدیOOة للOOدین االسOOالميوأخOOر

                                                 
  .، اال ان الباحثة لم تتمكن من الحصول علیھ١٣في كتاب الجھود الفلسفیة لرون ھالیبر صفحة  ذكر ھذا العنوان )١(
 . ١٣ھالیبر، الجھود الفلسفیة، ص  )٢(
 . ٣٧٩اركون، نحو تاریخ مقارن، ص  )٣(
 . ٣٨اركون، نقد العقل االسالمي، ص  )٤(
 .٤٥المصدر نفسھ، ص )٥(
)٦( Oى، طمصطفي، محمد، امكانیات التفسیر وأشOن المعنOث عOي البحO١كالیاتھ ف ،) رOة الفكOارة لتنمیOز الحضOمرك

 . ٢٥٣، ص )م ٢٠١٢: االسالمي، بیروت
منتOدى (، ١ط عبدااللOھ بلقزیOز:تقOدیم واخOرون، قOراءات فOي مشOروع محمOد اركOون الفكري،،عبدالحمیOد  خلیقي )٧(

  .٧، ص)م٢٠١١: المعارف، بیروت
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  . اركون على أنھ مؤرخ وباحث للفكر العربي االسالمي ومجدداً دراستھ

یعOOین اركOOون أسOOباب سOOوء الفھOOم الناجمOOة عOOن كتاباتOOھ ومواقفOOھ، أو عOOن طبیعOOة الشخصOOیة 

لق̂^د واجھ̂^ت ف̂^ي حی̂^اتي واثن̂^اء مع̂^اركي الطویل̂^ة : ((یقOOولوالتقالیOOد السOOوربونیة المتشOOددة فھOOو 

والعدیدة التي خضتھا الكثیر من االنتقادات العدوانیة والسیئة النیة، كما واجھ^ت حم^الت س^وء 

التفھم لموقفي وكتاباتي ورفضھا حتى دون أي تفحص أو اطالع، وأصبت بجراحات داخلی^ة ال 

المجاھ̂^دة الطویل̂^ة، واالنتق̂^ادات العدوانی̂^ة مى ولك̂^ن تعلم̂^ت بواس̂^طة الص̂^بر ودت̂^زال تن̂^زف وت̂^

یوضح اركون ما اضفتھ شخصیتھ واختصاصھ على شخصیتھ كما  )١( ))والتجریحات الشخصیة

طبیعتي الشخصیة متحفظة عموما الن ال اعبر عن ذاتي (( :االجتماعیة ویحدد ھذه االثار فیقول

ادعھ^ا ترش^ح بم^ا اقول^ھ وانم^ا العمیقة، وھذا ما ی^نعكس عل^ى عالق^اتي م^ع الن^اس كم^ا ان^ي ال 

الجمھا وال ریب في ان النزعة االكادیمیة قد اسائت الي كثیراً من ھذه الناحیة فالمھام الرسمیة 

في ھذا المجال تضطر المرء لضبط لغت^ھ أو لجمھ^ا وع^دم تركھ^ا  الموروثةوالجامعیة والتقالید 

  . )٢())تھایسج على

اردینOال شخصOیة اركOون مOن خOالل تالمیOذه كل من لوك باربولسOكو وفیلیOب ك وقد وصف 

أس̂^تاذ ج̂^امعي محت̂^رم، حق̂^ق مس̂^تقبال ب̂^اھراً تمی̂^ز بس̂^رعة اإلنج̂^از  ((ومشOOجعیھ وقOOراّءه بأنOOھ

مع الجامعات ) لوفان(و) لوس أنجلس(وغزارة اإلنتاج تتنازعھ جامعات أجنبیة بأھمیة جامعة 

دق^ة وثقافت^ھ وكت^ب، تخللّھ^ا الفرنسیة الكبرى حیث مارس التعلیم تباع^اً، ع^الم ع^ززت ش^ھرتھ 

تق^ودك معاش^رتھ إل^ى كش^ف م^ا یختب^ئ وراء االس^تاذ الج^امعي الع^الم ذي . أسلوب سلس مب^دع

الوجھ المشرق ثقافتھ وقسوة جلیلة، حتى في االبتسام، فتستشف فیھ، بمع^رض ج^دل أو بح^ث 

ھ^ا عادي، صاحب عقیدة واثق من صالبة تفكیره وص^واب رأی^ھ، ووض^وح مواقف^ھ فلل^دفاع عن

  .)٣())تینكب على أقوال خصمھ لتقویمھا حیث بلغ

                                                 
 . ١٢٠اركون، االسالم، اوربا، الغرب، ص  )١(
اركOون، الفكOر : بعقالنیتOھ بتوازنOھ الشOدید وعقالنیتOھ الصOارمة، ، ینظOر) محمOد اركOون(یصف ھاشم صOالح  )٢(

 . ٢٥٢، ص )نقد وأجتھاد(االسالمي 
دار (، ٢أبOOو منصOOور العبOOد هللا، ط -:، رأیھOOم فOOي االسOOالم، تعریOOب وفیلی''ب كاردین''ال باربولس''كو ،لOOوك   )٣(

 .١٤٥ ، ص)م ١٩٩٠: الساقي، بیروت
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، بعد )١(ودفن في المغرب اثر اصابتھ بمرض السرطان ، ىعل ٢٠١٠توفى اركون في عام 

  . )٢(مسیرة حافلة بالمساھمات والنشاطات

                                                 
دفOن فOي المغOرب بنOاءا علOى مOا ذكرتOھ . توفى اركون في مصOحة جOان غارنیOھ الفرنسOیة ونقOل الOى المغOرب) ١(

زوجتھ الثانیة المغربیة األصل بأنھ أوصى بذلك فیما صرح أھلھ برغبتھ بدفنھ في الجزائOر وفOي قریتOھ وقOد 

سOOمیر  –مجیOOد خطOOار : جOOراهلقOOاء صOOحفي مOOع عائلOOة محمOOد اركOOون، ا: اثیOOر ذلOOك ردود فعOOل كبیOOرة؛ ینظOOر

  www. djazairnews. infoلكریب، 
القى اركون الكثیر من المحاضرات في كثیOر مOن الجامعOات العالمیOة كمOا سOاھم فOي العدیOد مOن اللجOان فكOان  )٢(

وعضOو فOي الھیئOة العلیOا  ١٩٩٨-١٩٨٩عضوا للجنة تحكیم في ھیئة األدارة لجائزة أنما خان الھندسOة عOام 

-١٩٩٠، وعضو في اللجنة القومیة لألخالق والرؤیا العالمیOة والصOحیة ١٩٩٨ – ٩٥كان عام للعائلة والس

، وعضو في ٢٠٠٢وعضو في اللجنة االولیة للتحكیم في جائزة الیونسكو الصول تربیة السالم سنة  ١٩٩٨

سOا، وعضOو ، والتOي انشOاھا السOفراء العOرب فOي فرن٢٠٠٢الفرنسیة سنة -لجنة التحكیم في الجائزة العربیة 

ضOابط لOواء : ، كما حاز اركون على عدداً مOن االوسOمة والجOوائز منھOا٢٠٠٣في لجنة العلمنة في فرنسا لـ 

طیة فOي كالیفورینOا یOد للدراسOات الشOرق أوسOفلمز االكادیمي وجائزة لیفي دیال الشرق، وضابط بالمس أو با

 . جامعة أكسیترا منشرف  هودكتورا
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  المبحث الثاني
  التوصیف واالطار العام لمؤلفات محمد اركون في التراث االسالمي

  

المؤلفات والمساھمات العلمیOة علOى مسOتوى الجامعOات والمOؤتمرات  كتب اركون العدید من

  . والمؤسسات اذ یمكن ان نعّده مكثراً 

یمكن للدارس أو المطلع على نتاج اركون أن یجد مساحة ممتلئة دائماً بOاراء مكOررة، فھOو و

  .أو بعید یلح على ذكر كثیر من المسائل بمناسبة ذات صلة من قریب

ة اذ نجOد فیOھ مOیالً إلOى ذلOك مOع التاریخیOم ارائھ وطروحاتھ باالحOداث یمیل اركون إلى دع 

ن إلOى تحدیOدھا وان لOم وأختالف ھویتھ العلمیOة أذ شOكلت لبسOاً لOم یبOت فیOھ، ولOم یتوصOل البOاحث

  . تشغل ھذه المسالة حیزاً في تفكیرھم

فیOھ  للبOاحثین فOي نفOس المجOال الOذي خOاض) ورقOة عمOل(بمثابة جاءت كتابات اركون وقد 

  . ارائھ أو نتاجاتھ مكتملة، ولم تشمل االّ الجزئیات عد اركون غمار البحث، ألنھ ال یمكن

المشروع  -:اال وھما: أنھا تنطلق من ھدفینوھي نتاجات اركون على  حظملتسجیل یمكن و

والمنھج، فالمنھجیة موضوع بحد ذاتھ ولیس وسیلة لتحقیق المشروع، وفOي احیOان اخOرى یّسOیر 

  . المنھج المشروع

ان اغلب كتابOات اركOون ھOي مسOاھمات فOي مOؤتمرات ونOدوات تقولبOت فOي صOیغة كتOاب، 

حیث جمع عدد من البحOوث واصOدرھا الغربیین ن یلباحثیفي الكتابة عند اة بیغر ةوھذه ھي مود

  . في مؤلف واحد

یOره مOن ، اما الكتب التي اشترك بھOا مOع غ)١(كتاباً  ١٧بلغت كتب اركون التي الفھا بمفرده 

، امOOا المسOOاھمات فOOي المOOؤتمرات )٢(كتابOOا  )٣٣(فبلغOOت  ومقدماتOOھ علOOى بعOOض الكتOOب البOOاحثین

  .)٣(والندوات والمؤسسات فبلغت ما یقرب الخمسین وھي حصیلة أولیة اجرتھا الباحثة 

ألجنبیOOة والعربیOOة واالسOOالمیة، اال أن مصOOادره اأسOOتخدم اركOOون كمOOاً ھOOائالً مOOن المصOOادر 

وتبنیاتھ المنھجیOة اال ان ممOا یؤخOذ اتھ مع طروح ھاقت المصادر االخرى نظراً لتوافقاألجنبیة فا

                                                 
 ﴾١الجدول رقم ﴿: ینظر )١(
 ﴾٢الجدول رقم ﴿: ینظر) ٢(
 ﴾٣الجدول رقم ﴿: ینظر) ٣(
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علیھ ھو اخذه للمعلومات التاریخیة من المصادر األجنبیة دون العربیة، كمOا یؤخOذ علOى اركOون 

  . لكثیر من األحداث بحثھعدم أشارتھ إلى مصادر معلوماتھ لدى 

ناجم عن صعوبة اللغة المعرفیة التي یستخدمھا اذ  امتاز اسلوب اركون بالصعوبة وھذاوقد 

إلOى  وكبیرة مصطلحیة مع غموض التعبیر وال ندري ھل ھو عائد إلى الترجمOة أ نةیستخدم شح

ذلك أن طروحاتھ بدون نتائج فھي طروحOات معلقOة مOن أعلOى فقOط، كمOا  فضال عنلغة الكتابة، 

  . مل ببلوغرافيأنھ یكثر من أستعراض المصادر األجنبیة حتى كأنھ ع

مOOا الترجمOOة، فقOOد كOOان لھOOا نصOOیب فOOي خلOOط ھOOذه النتاجOOات فقOOد طبعOOت ثOOالث كتOOب بعنOOوان أ

  مختلف ومضمون واحد وھي 

  . ھاشم صالح: الھوامل والشوامل، ترجمة -١

  . ھاشم صالح: ترجمة ،)نقد وأجتھاد(الفكر االسالمي  -٢

  . اح الجیھمیص: نافذة على االسالم، ترجمة -٣

ذلك إلى الترجمة وصعوبة اللغOة والمفOاھیم المنھجیOة  ىفإن محمد اركون وان عزومع ذلك 

فOOإن ذلOOك یعOOود إلOOى حساسOOیة طروحاتOOھ التOOي تمOOس المقدسOOات فOOي الOOدین االسOOالمي التOOي یحOOاول 

  . أختراقھا تحت بند التصفیة من أجل األصالح

  
  .)١( مؤلفات التي كتبھا محمد اركون بمفردهالخاص ب )١(رقم  جدول

  المالحظات  معلومات النشر  المترجم  اسم الكتاب  ت
-بیروت -دار الطلیعة  محمود عزب  االنسنة واالسالم مدخل تاریخي نقدي    ١

٢٠٠٦  
  

عبد الجلیل   العجیب والغریب في اسالم العصر الوسیط  ٢
  ديزمحمد األ

الدار  –مطبعة النجاح
  .م ٢٠٠٢ –البیضاء

لم تتوصل 
الباحثة إلى 
نسخة من 
  .الكتاب

 –بیروت –دار الساقي   ھاشم صالح  ))االسالم،المسیحیة،الغرب((العلمنة والدین   ٣
  .م ١٩٩٦

  

-بیروت–دار الساقي   ھاشم صالح  الفكر االصولي واستحالة التأصیل  ٤
  .م ٢٠٠٢

  

-منشورات عویدات   عادل العوا  الفكر العربي  ٥
  .م ١٩٨٥ -بیروت 

  

                                                 
بمؤلفات اركون التي آلفھا بمفرده، وبعض ھذه المؤلفات قد حصلنا علیھا، وبعضھا لOم ) ١(ُیعنى الجدول رقم  )١(

 . یكن في متناول االیدي إما النھ لم یترجم بعد، أو الصداره القدیم وعزوف دور النشر عن أعادة طباعتھ
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مركز االنماء القومي  .  ھاشم صالح  ))قراءة علمیة((الفكر االسالمي   ٦

  م ١٩٩٦ - بیروت -
.  

القرأن من التفسیر الموروث إلى تحلیل   ٧
  الخطاب الدیني

 -بیروت –دار الطلیعة   ھاشم صالح
  .م ٢٠٠٥

  

 -بیروت –دار الطلیعة   ھاشم صالح  قضایا في نقد العقل الدیني  ٨
٢٠٠٩  

  

 - بیروت  –ي دار الساق  ھاشم صالح  من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي  ٩
  .م ١٩٩١

.  

في السیاقات  نةمعارك من اجل األنس  ١٠
  االسالمیة 

 –بیروت  –الساقي   ھاشم صالح 
  .م ٢٠٠١

  

این ((من فیصل التفرقة إلى فصل المقال   ١١
   ))ھو الفكر االسالمي المعاصر

 –بیروت  –الساقي   ھاشم صالح 
  .م ١٩٩٣

  

الموسسة الوطنیة   الح ھاشم ص   ))نقد واجتھاد((الفكر االسالمي   ١٢
  للكتاب في الجزائر 

  

سنة في الفكر العربي ننزعة اال  ١٣
   ))جیل مسكویھ والتوحیدي((االسالمي

 –بیروت  –الساقي   ھاشم صالح 
  .م ١٩٩٧

  

 –بیروت  –دار عطیة   اح الجیھم یص  نافذة على االسالم   ١٤
  .م ١٩٩٦

  

 –بیروت  –الطلیعة   ھاشم صالح   نحو نقد العقل االسالمي   ١٥
  .م ٢٠٠٩

  

 –بیروت  –الساقي دار  ھاشم صالح   نحو تاریخ مقارن لالدیان التوحیدیة   ١٦
  .م ٢٠١١

  

حول االسالم ((وامل والشوامل ھال  ١٧
   ))المعاصر

 –بیروت  –عة لیالط  ھاشم صالح 
  .م ٢٠١٠

  

 نىرھانات المع((االسالم، اوربا، الغرب   ١٨
   ))وارادات الھیمنة

 ––دار الساقي ، ٢ ط  ھاشم صالح 
  .م ٢٠٠١

  

  

  والكتب التي قدم لھا خاص بالمؤلفات التي اشترك بھا اركون مع أخرین) ٢(رقم جدول 

  
  المالحظات   معلومات النشر   المؤلفین   اسم الكتاب   ت
االسالم بین االمس   ١٨

  والغد
اركون مع لوي  كأشتر

علي :ترجمة–غاردیھ 
  المقلد

دار التنویر باالشتراك مع 
  ر الفاربي في بیروتدا

-٢٠٠٦  

  

الثقافة العربیة في   ١٩
  .المھجر

لم تستطع الباحثة   .م ١٩٨٨-دار توبقال   
  الحصول علیھ 

 ١٩٩٥- منشورات المارتان     .ثقافات المغرب  ٢٠
  .م

لم تتوصل الباحثة 
إلى نسخة من 
  .الكتاب

لم تتوصل الباحثة    .م ١٩٩١-تویقال     .دولة المغرب  ٢١
إلى نسخة من 

  .لكتابا
 من بغداد إلى منھاتن  ٢٢

  .ماوراء الخیر والشر
باالشتراك مع جوزیف 

عقیل :مایال وترجمة
  الشیخ حسین 

بیروت  –دار الساقي 
  .م ٢٠٠٨

  

الثقافة العربیة والثقافة   ٢٣
المجھول ((األوربیة 

البس العمامة في البوم لا

لم تتوصل الباحثة   المارتان  ٢٠٠٦-باریس   
سخة من إلى ن

  .الكتاب
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  .))العائلة
االسالم والتغییر   ٢٤

  .االجتماعي
كتاب جماعي،اشراف 
  التونسي منذر كیالني 

لوزان -منشورات بایو
  .م ١٩٩٨

لم تتوصل الباحثة 
إلى نسخة من 
  .الكتاب

لم تتوصل الباحثة    .م ٢٠٠٧-سیول باریس     .نظرات على فرنسا  ٢٥
إلى نسخة من 
  .الكتاب

تحیة جماعیة لالب كلود   ٢٦
  .یفريج

لم تتوصل الباحثة    .م ١٩٩١ :باریس سیراف،  
إلى نسخة من 
  .الكتاب

جوانب من االبحاث في   ٢٧
  .االسالم

منشورات الكلیات الجامعیة   
للقدیس لریس، 

   .م ١٩٨٥:بروكسل

لم تتوصل الباحثة 
إلى نسخة من 
   .الكتاب

االسالم والمسلمون في   ٢٨
فرنسا منذ العصور 
  .الوسطى وحتى الیوم

: باریس میشیل، نلباا  
  .م ٢٠٠٦

كتب اركون فیھ 
  مقدمة 

لم تتوصل الباحثة    casablanca.1997    .العقل ومسألة الحدود  ٢٩
إلى نسخة من 
  .الكتاب

المناھج واالعراف   ٣٠
  .العقالنیة في االسالم

مجموعة مؤلفین،تحقیق 
  فرھاد دفتري 

شارك فیھ اركون   .م ٢٠٠٤ دار الساقي،
  بكتابة فصل

المطبوعات الجامعیة      .اة النبي محمدحی  ٣١
   .م ١٩٨٠:الفرنسیة

لم تتوصل الباحثة 
إلى نسخة من 
  .الكتاب

من بالط الشاه إلى   ٣٢
  .سجون الثورة

محمد : تقدیم  . م ١٩٩٣ :دار الساقي  أحسان نراغي: تألیف
  .اركون

٣٣  The polities of 
slamic evlvalism 

 :معة أندیاشامطبوعات جا  كتاب جماعي باالنكلیزیة 
  .م ١٩٨٨

لم تتوصل الباحثة 
إلى نسخة من 
  .الكتاب

االستشراق بین دعاتھ   ٣٤
  .ومعارضیھ

لم تتوصل الباحثة     اركون، واخرون 
إلى نسخة من 
  .الكتاب
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 .خاص بالبحوث والمقاالت المنشورة ومساھماتھ في المؤتمرات العلمیة) ٣(جدول رقم 

  المالحظات   مجالھا وتأریخھا    نوعھا  عنوان المساھمة العلمیة   ت
١  Penser I'islam aujourd ' hui-

La camm unica Tion 
impossible.  

درس االسالم نكیف   بحث بالفرنسیة 
  الیوم 

نشر في كتاب 
قضایا في نقد 
  العقل الدیني 

٢  tran sgresser , de'placer , 
de'passer  

منشور بمجلة   بحث 
trabica /١٩٩٦ 

د خرق الحدو((
   ))التقلیدیة

نشر في كتاب 
قضایا وھو عن 

  كلود كاھین 

٣  L'islam actuel devantsa 
tradi Tion et la Mond iali 

sation  

بحث مكتوب 
  بالفرنسیة 

االسالم المعاصر امام 
  تراثھ 

نشر في كتاب 
  قضایا 

٤  Clari fier le pass'a pour 
cons Truire le future  

مقال باالنكلیزي 
  بالفرنسي  ومنشور

مجلة  ١٩٩٦- ١٩٩٥
confluences  

 =  

٥  La tolerance et I'intolerance 
dans La tradition islamique 

مكتوب بالفرنسیة 
مداخلة في ((

   ))مؤتمر

  =    ١٩٩٥تونس 

٦  I'islam et le renoureun des 
sciences humaines  

مقال بمجلة 
concilinm  

االسالم (( ١٩٧٦
دید العلوم جوت
  ))إلنسانیةا

  

٧  Introduction a' une e'tude 
rapports enter islam et 

politique  

مداخلة بالمؤتمر 
الدولي بعلم االجتماع 

  الدیني 

مقدمة لدراسة (( ١٩٧٩
الروابط بین االسالم 

   ))والسیاسة

  

  

٨  Guare et palx da'pre's 
L'exemple is iamique in 
Discours coramique et 

pense'e scientifique. 

مشاركة بمؤتمر 
 رسمدولي ثاني ل

ثقافات المتوسط 
  العربي 

- ١٩٧٦الجزائر 
الفكر العربي ((١٩٧٧

واسالیب حضوره في 
  ))الغرب االسالمي

  

٩  L'islam et la lacite, in bull 
etin.  

نشرة أخباریة في 
  مركز توماس مور 

توماس مور - ١٩٧٨
Thamas More  

  

١
٠  

Le proble'me des inftuences 
en his tore culturelle da'pre's 
I'exemple arabo – islamique 

, in Lumieres arabes 8ur 
l'oeeideut me'di e'val.  

لم یشر اركون    ١٩٧٨باریس   
إلى نوعھا سوى 
انھا من نتاجاتھ 
حیث حصلت 

الباحثة على تلك 
وین من االعن

احاالت اركون 
  الیھا 

١
١  

L'islam , L'his toriate' et le 
progre's , in conscience 

chre' tenne et conscience 
musulman de vant lcs 

problome's de de'ueloppem 
ent. 

     ١٩٧٦تونس   

١
٢  

I'islam et les prable'mes du 
de'veloppement , in comm. 

Unaute'e. muslam ane.  

  p.u.f  
١٩٧٨   

  

١
٣  

Les lxe et ivxive se'min 
aires de lapense'e islamique  

  
  مقال بمجلة

١٩٧lenncen-   
Alger-١٩٨٦ 
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  Maahrab/- 
machraqو١٩٧٦

١٩٨٠  
١
٤  

de la strate'gie de 
domination a' une 

coope'ratien cre'a trice enter 
, L' Europe et Le monde 

arabe – in le dialoque euro – 
arabe  

  ١٩٧٩     

١
٥  

Le dialoque euro – arabe: 
Essai de'valuation critian,in 
coope'ation euro – arabe , 
diag nostic et qrospection  

  ١٩٨٢    

١
٦  

Les villages socialis tes en 
Alge'rie,in changing rnral 

habital.  

  ١٩٨٢    

١
٧  

Building and meaning in 
The islamic world.  

    ١٩٨٣ –میما   

١
٨  

Pour un renouream des e'tud 
es arabes en france.  

    ١٩٧٢تونس   

١
٩  

Quelques re'fexions sar les 
diffcules relqtion 5 enter les 
musulmans et les chretiens. 

    ١٩٨٢باریس   

٢
٠  

Supplique d'nn musulm an 
aux ehre'tiens , in les 

musulmans  

  ١٩٧١    

٢
١  

Pour une autre pen se'e relig 
ieuse , in lslamo/chri stiana  

  ١٩٧٨    

٢
٢  

s'e asalem. ian now de qui ? 
au nom'de auoi ? in Islamo 

christiana.  

  ١٩٨٣    

٢
٣  

La libert'e religi euse 
comme critique. de Ia rel 

igion a' parl de coran et de 
Ia tradition islamiqe , in La 
liberte' religieuse dans Ie 

judaisme , Le christianisme 
et I'islam  

  ١٩٨١    

٢
٤  

Le choc des cultures da'pre's 
l,exemple arabo – islamiqu , 

in Axes.  

  ١٩٧٢    

٢
٥  

Les exprossions actuelles de 
I'islam.  

  ١٩٨٠    

٢
٦  

Le peine de mort et la 
torture dans la pensee 

islamique.  

  ١٩٧٨    

٢
٧  

Le Ke'malism , dans ume. 
perspective islamique  

  ١٩٨٤    

٢La place et les fonictions de    ١٩٨٤یونسكو    
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٨  l'histaire , dans la culture 

arabe,in Histaire et 
diversite. des cultures  

٢
٩  

Disco ours islam iques , 
discourese orient talistes et 

pen see' Scien tifique in 
mutual Derceptions.  

    ١٩٨٤شرق وغرب   

٣
٠  

Ma yenantre avec la 
massiqn on,in Combats pour 
I'humme Centenaire d'louis 
in massignon 1962-1983  

    ١٩٨٣یونسكو   

٣
١  

    ١٩٧٧تونس   مقال  الحج في الفكر االسالمي 

٣
٢  

فشل الحداثھ الفكریة في السیاقات 
دخول الحداثھ  االسالمیة وكیفیة

  للبلدان ولماذا فشلت ؟ 

    مسقط ومراكش  بحث سیولوجي

٣
٣  

تأثیر الظاھرة الدینیھ على العالقات 
  الدولیة 

    ٢٠٠٧یونسكو   مداخلة

٣
٤  

االسالم في مواجھة مغامرات 
  الدیالكتیك أو الجدلیة التاریخیة 

    ٢٠٠٧االردن  –عمان   محاضرة

٣
٥  

من الصوفیة إلى الطرق الشعبویة 
  متعصبة ال

    ٢٠٠٧نیس الفرنسیة   محاضرة
  
  

٣
٦  

المكانة اللغویة والمعرفیة للخطاب 
  وي نبال

    ٢٠٠٧مؤتمر راشبونھ   محاضرة

٣
٧  

مسألة النزعة االنسانیة ذات التعبیر 
  الیوم  المالعربي أو وضع االس

    ٢٠٠٧البحرین   محاضرة

٣
٨  

    ٢٠٠٧قطر   محاضرة  ثقافتھ وقیمھ : مجتمع المعرفة

٣
٩  

    ٢٠٠٧فاس   محاضرة  ل تحریر الفكر االسالمي من أج

٤
٠  

أعادة التفكیر بمسالة العالقة بین 
  االیمان والعقل 

    ٢٠٠٧تونس   محاضرة

٤
١  

اذا كنت ترغب بالسالم فحضر نفسك 
  للحرب 

    ٢٠٠٧االمم المتحدة   محاضرة

٤
٢  

المجلة الفرنسیة   بحث  االسالم في التاریخ 
  ١٩٨٣مشرق /مغرب

  

٤
٣  

جتمع المدني في المغرب الدولة والم
  العربي 

مركز الدراسات   مداخلھ بندوة
العربیة المتوسطة 

١٩٨٧  

  

٤
٤  

نحو تأریخ أخر للفكر حوض 
  المتوسط 

مجلة الحدث االوربي   مقال
١٩٨٨  

  

٤
٥  

L'Annuair de l'Afvique de 
Nord , to  

مجلة حولیات افریقیا   مقال
حول (( ١٩٨١الشمالیة 

  ))العقل االسالمي

  

٤
٦  

Critique de la raison 
islamique , Naisomeuve e  

    ١٩٨٤باریس   

٤
٧  

    ١٩٧٥عقد بتلمسان     شارك بالمؤتمر الدراسي التاسع 
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٤
٨  

ترجم كتاب مسكویة للفرنسین بعنوان 
  ))رسالة في األخالق((

المعھد  –دمشق   ترجمة كتاب
  ١٩٦٩الفرنسي 

  

٤
٩  

وعضوفي لجنة رئیس مجلة ارابیكا 
-للبحث االسالمي )سمجموعة باری(

  المسیحي

تراس ارابیكا عام 
١٩٩٦  

بالتعاون مع كلود   
جیفري 

وفرانسواز سمیث 
وتراسھا االب 
  كاسبار

  

  .عرض لنماذج من مؤلفات محمد اركون

  : بین األمس والغد االسالمكتاب  -١

، وطبع من قبل دار ٢٠٠٦وھو من الكتب التي أشترك بھا اركون مع لوي غاردیھ في سنة 

صفحة،  ٢٢١المقلد بـ  ينویر باالشتراك مع دار الفاربي في بیروت، وقد ترجم ھذا الكتاب علالت

كتOOب غاردیOOھ القسOOم األول والملحOOق األخیOOر مOOن  اذأنقسOOمت الفصOOول بOOین اركOOون وغاردیOOھ، و

  . الكتاب بینما كتب اركون قسمین منھ

مفھوماً ومسیرة، اما القسم األخOر تناول اركون في القسم الثاني حالة االسالم بین األمس والیوم، 

  . )١(، فكان عن المسلمین في العالم من حیث الھویة، والمجتمع، والتاریخ)الثالث(

أسOOOتمد اركOOOون معلوماتOOOھ مOOOن بعOOOض المستشOOOرقین الغOOOربین وان كانOOOت قلیلOOOة جOOOداً قیاسOOOاً 

  . )٢(باستخداماتھ في مؤلفاتھ األخرى وقلیل جدا من المصادر العربیة 

  ): جیل مسكویھ والتوحیدي(زعة االنسنھ في الفكر العربي االسالمي كتاب ن -٢

قOدمھا اركOون إلOى السOوربون، وقOد طبOع ھOذا  هھذا الكتاب في األصل ھOو أطروحOة دكتOورا

  . وترجمھ ھاشم صالح ١٩٩٧الكتاب من قبل دار الساقي في بیروت عام 

نشOر أطروحتOھ بعOد عشOرة  قدم اركون لھذا الكتاب بمقدمة طویلة جدا وضOح فیھOا ان اعOادة

 سOOنوات یمثOOل نجاحOOاً بالنسOOبھ لمشOOروعھ وقOOد حOOاول اركOOون تقOOدیم ھOOذا الكتOOاب علOOى ھیئOOة نسOOخة

  . )٣(خفیفة

                                                 
، ١٦٠ – ١٤٩، ص١٤٨ – ١١٤، ص ١١٣ – ٩٦اركون واخرون، االسالم بین األمس والغد، ص  :ینظر )١(

 . ٢١٤ – ١٦٧ص 
 . الخاص بمصادر اركون) ١(ینظر الملحق رقم  )٢(
لم یشر اركون إلى سبب عزوفھ عن تقدیم نسخة خفیفة فقط یذكر بأنھ رفضھا بعد أن فكOر ملیOا وال نOدري مOا  )٣(

 . ھي حیثیات التفكیر
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OOول، مثلOOة فصOOن ثمانیOOاب مOOذا الكتOOون ھOOذه تیتكOOي ھOOدث فOOون، ویتحOOبھ الركOOة بالنسOOالبدای 

كما یتحدث عن كیفیة  ھ، واعمالھ، والموقف الفلسفي لمسكویھالفصول عن السیرة الذاتیة لمسكوی

  . )١(تشكل الحكمة ثم یختم اركون كتابھ بمعجم خاص بالمصطلحات العربیة الفرنسیة

  : واالسالم ةكتاب األنسن -٣

OOھ دیعOOا كتبOOع مOOار لجمیOOون، وأختصOOر اركOOة فكOOاب خالصOOذا الكتOOھ  ھOOب قولOOاال أن  –حس

  . ونالمالحظ علیھ بعد االطالع على الكتاب أنھ یمثل نماذج من أفكار ارك

أزھOري (( بحOث عOن متOرجمأختار اركون لكتابھ مترجماً وھو محمود عزب وكان اركون ی

، وقد وجدھا اركون فOي عOزب، وقOد طبOع ھOذا الكتOاب مOن قبOل دار الطلیعOة فOي )٢( ))سوربوني

  . وھي تمثل الطبعة األولى للكتاب ٢٠١٠بیروت عام 

فOOي الفكOOر العربOOي  ةاالنسOOن یتكOOون الكتOOاب مOOن سOOتھ فصOOول، أسOOتوحى فیOOھ مOOن كتابOOھ نزعOOة

االسالمي، اما الفصل الثاني فیتنOاول فیOھ مفOاھیم الخOالص والسOعادة التOي اسOتوحاھا مOن قراءتOھ 

  . ھلمسكوی

وتحدث في الفصل الثالث عن كلود كاھین وھذا الفصل ھو في االصل بحث أعاد اركOون 

 اركون لبحوثOھ ھOي ي في ذلك حیث یرى اعادة نشرأنشره مرات عدیدة، ولمختار الفجاري ر
ع̂^^^ادة اركونی̂^^^ة خاص̂^^^ة فھ̂^^^و ی̂^^^رفض ش̂^^^یخوخة نصوص̂^^^ھ ویعم̂^^^د دائم̂^^^ا إل̂^^^ى تھ̂^^^ذیبھا ((

  . )٣())وتشبیبھا

اما الفصل الرابع فیتحدث فیھ اركOون عOن مكانOة المثقOف فOي السOیاقات االسOالمیة ومھامOة، 

أعطى الفصل فیما جعل الفصل الخامس نقداً للعقل القانوني في مختلف السیاقات االسالمیة، فیما 

  . )٤())من اجل تاریخ تأملي للفكر االسالمي((السادس عنواناً وھو 

                                                 
، ٣٤٨ – ٢٤٥، ص٢٤٢ – ٢٠٣، ص ٢٠١ – ١٣٧، ص ١٣٥ – ٩٧اركون، نزعة األنسنة، ص : ینظر )١(

 . وما بعدھا ٥٥٤ – ٤٢١، ص ٤٢٠ – ٣٩٥، ص ٣٩٣ – ٣٤٩ص 
قصد اركون باالزھري ھOو انOھ یجیOد اللغOة العربیOة . ،االنسنة واالسالم مقدمة الكتاب  ،محمود عزب -:ینظر )٢(

 . یھ الفرنسیة بمعانیھا المتجددة بتمكن في الوقت الذي یجید ف
 . ٢٨٥، ص )٢٠٠٩ط ت  –عمان (في الفكر العربي االسالمي، عالم الكتب الحدیث  )٣(
 . ١٤٠ – ٨٧اركون، األنسنھ واالسالم، ص: نظری )٤(
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تOھ یاوذكر بعض الدراسات حول االسالم مع ملحق یتحدث عOن طفولتOھبیختتم اركون كتابھ 

سOیما الفرنسOیھ، وقOد الحقھOا وال، مOع ذكOر لمصOادر أجنبیOة )١(المصحوبة بصورة مولود معمOري

  . )٢(تھا الن الفرصة لم تسنح الركون بأستخدامھاطالباً مراجع ھاركون بكتاب

  : الفكر العربي -٤

مOن قبOل  ١٩٨٥یعد ھذا الكتاب من المؤلفات القدیمة الركون حیث تOرجم إلOى العربیOة عOام 

  . صفحة ١٨١عادل العوا في 

یتكون الكتاب من خمسة فصول، كانت غایة اركون من نشرھا ھو الحاح بعض زمالئھ كما 

في ایصOال المسOتحدثات المنھجیOة والمصOطلحیة إلOى العOالم العربOي، علOى أن مOا  رغبتھویقول، 

  .یالحظ على ھذا الكتاب ھو سوء الترجمة قیاساً لكتب اركون المترجمة

یعد ھذا الكتاب ملخص ألحOداث التOاریخ االسOالمي وصOوالً إلOى الحOدیث، بOدأ مOن العصOور 

OOوال إلOOالمي وصOOاریخ االسOOي التOOا فOOة وأثرھOOك الیونانیOOون لتلOOى اركOOاني ویعطOOاریخ العثمOOى الت

  . )٣()تشكل الفكر العربي واالسالمي(المراحل أو العصور تسمیة وھي 

التاریخ االسالمي إلى  منالكتاب أن اركون أحال فیما یخص مفاصل مھمة  ویالحظ في ھذا

Oیعي مصادر أجنبیة فبدال من ان یحیل القارئ إلى مصدر أو مرجع یخص كیفیھ تشكل الفكر الش

  .مایقنعھ ویكفیھھذا المفكر  فیما كتبھالنھ رأى  نابأحال القارئ إلى ھنري كورمثال االسالمي 

  : كتاب االسالم، األخالق، السیاسة -٥

وھو من الكتب الحدیثة االصدار لمحمد اركون حیث طبعتھ دار النھضة العربیOة مشOاركة مOع 

 )٤(صفحة مقسOمة علOى  )٢٣١(صالح بـ ھاشم ھ بعدما ترجم )م٢٠٠٧(القومي عام ءمانمركز اال

  . فصول وملحق لندوة عن االسالم شجعت اركون على تألیف ھذا الكتاب

                                                 
 . ٢٩٠ – ٢٨٥المصدر نفسھ، ص: ولود معمري،ینظرلالطالع على تفاصیل الملحق والخاص بم )١(
ه المصادر أھمیة كبرى من حیث قیمتھا العلمیة وكونھا أیضاً فرصھ الطالع القارئ على یرى اركون في ھذ )٢(

مجاالت جدیOدة مOن فھOم المعOارف وبنائھOا ونقلھOا، وھOذه المصOادر ھOي جOزء مOن قOراءات اركOون للنتاجOات 

 -:ر، ینظرھذه المصاد العلمیة الفرنسیة واألنجلیزیة التي أنتجت في السنوات العشر الماضیة، لالطالع على

 . ٣٠٢ – ٢٩١، صركون،االنسنة واالسالما
 ١٣٧، ص١٢١ومOOا بعOOدھا، ص ٧٩ومOOا بعOOدھا، ص ٤٥ومOOا بعOOدھا، ص ٢٧الفكOOر العربOOي، صاركOOون،  )٣(

 . بعدھا وما
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أشبھ بالمعالجات والتوصیات وھي أسس عامOة لبOدء كتابOھ، وقOد ھ وضع اركون مقدمة لكتاب

أسOماھا  ةجیOنھحدد اركون فOي مقدمتOھ ھOذه منھجیتOھ التOي یعOالج بھOا مواضOیع دراسOتھ وھOذه الم

حیOOث الرجOOوع إلOOى الماضOOي لألعتبOOار عنھOOا فOOي  ،)١(التقدمیOOة  –التراجعیOOة ة ركOOون بالمنھجیOOا

  . بات األیجابیة المستبعدة بسبب األھمال الظالمسالحاضر مع أستعاد بعض األشیاء، واخذ المكت

نیة كما یسمیھا، والتي تخص الدولة آیعالج اركون في الفصل األول والثاني نظریة القیم القر

مصOOدرا  قنOOي، واالسOOالمي، فیمOا جعOOل الفصOOل الثالOث مOOن االخOOالآین والOOدنیا فOOي الفكOر القروالOد

درس فیOOھ اركOOون الرؤیOOة السیاسOOیة مOOن خOOالل التجربOOة السیاسOOیة التOOي فقOOد لدراسOOتھ، امOOا الرابOOع 

ویختOOتم اركOOون المسOOلمین، شOOھدتھا العصOOور االسOOالمیة وتبلOOورت مOOن خOOالل كتابOOات المOOؤرخین 

  . )٢(ستنتاجیة حول ما یجب التفكیر فیھ الیوم بما یتعلق بوضع االسالمفصولھ بخاتمة أ

  ): رھانات المعنى وارادت الھیمنة(كتاب االسالم، أوربا، الغرب  -٦

مOOن تاین سOOجOاء ھOOذا الكتOاب بنOOاءاً علOOى طلOب زعOOیم الحOزب اللیبرالOOي الھولنOOدي فریتOز بولك

لدیمقراطیOة، فOي الوقOت الOذي كOان اركOون واكتابة مقاالً للصحف الھولندیة عOن االسOالم اركون 

  ). م ١٩٩٣ – ١٩٩١(یحاضر في الجامعة الھولندیة كاستاذ زائر للعام 

االسOOOالم (نشOOOر ھOOOذا الكتOOOاب والOOOذي یعOOOد مOOOن الكتOOOب الحواریOOOة فOOOي ھولنOOOدا تحOOOت عنOOOوان 

االسOOOالم (النقطتOOOین اتین حیOOOث رأى الناشOOOر الھولنOOOدي أن العOOOالم مھOOOوس بھOOO ،)والدیمقراطیOOOة

، ولما ترجم إلى العربیة من قبل ھاشم صالح عمد باالتفاق مOع اركOون إلOى نشOره )قراطیةوالدیم

  . م ٢٠٠١وقد طبعتھ دار الساقي في بیروت عام  ))االسالم، أوربا، الغرب((تحت عنوان 

تاین الركOون، وقOدسOصOفحة، وكOم مOن االسOئلة التOي وجھھOا بولك ٢٥٥یقع ھذا الكتOاب فOي 

                                                 
 . نماذج من مصطلحات محمد اركونبتعریف  ﴾ الخاص٥﴿ رقم ینظر الملحق )١(
، ٤٧ – ٤٦، ص٤٣ – ٣٧، ص٣٧ – ٢١سOOOیة، ص االخOOOالق، السیااركOOOون، االسOOOالم، : للتفاصOOOل، ینظOOOر )٢(

 . ١٧١، ص١٦٨ – ١٣٤، ص١٣٨، ص٢٢٨، ص٨٧ – ٨٥، ص٨٥ – ٨٣، ص٦٣ – ٦٠ص
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  . لطبعة الھولندیة واالخرى قدمھا للطبعة المترجمةلقدمتین االولى وضع اركون لكتابھ ھذا م

الضOباب  راى اركون في ھذا الكتاب مقامھ حیث انھ یمثOل الوسOیط الفكOري بOین الOذي یجلOو

والغموض وسوء التفاھمات كما تشكلت لدى اركون رؤیة تتعلق بفصلھ واكتشافھ الفارق بین مOا 

نظOرة المسOلمین والغOرب دل بOمOا راى اركOون ضOرورة تیدعى اوربا وبOین مOا یOدعى الغOرب، ك

  .احدھما لالخر

البOویھیین التفاوت بین االسالم والغرب تأریخیاً، والى اثOر  ذا الىاركون في مؤلفھ ھ تطرق

في الحضارة العربیة االسالمیة، وظھOور المعتزلOة والخالفOات المذھبیOة، كمOا تنOاول   السالجقةو

  . الم اللیبراليوضع االسالم الیوم سیما االس

راى مترجم الكتاب ھاشم صالح بأنھ بدالً من وضع الھوامش والشOروحات ھOو ان یوضOع و

إلOى  ھطبیعیOة الخطOاب االركOوني الموجOكتابOھ تالفیOا لملحقاً یمثل توضیح لمOا ذكOره اركOون فOي 

  . )١(الھولندي خصوصاً ونقده لألستشراق جمھور ال

  : ميكتاب تأریخیة الفكر العربي االسال -٧

وھOو العنOوان  ،)٢(أصدر اركون ھذا الكتاب فOي اللغOة الفرنسOیة بعنOوان نقOد العقOل االسOالمي

على وضعھ في االصدار المعرب من قبل المركز الثقافي بالدار البیضاء ومركOز  تمكنالذي لم ی

، خشیة من القارئ العربOي المسOلم وھOو مOالم یجOرء علیOھ ١٩٩٦االنماء القومي في بیروت عام 

ً الم   . ترجم ھاشم صالح أیضا

یقOOع ھOOذا الكتOOاب فOOي ثمOOان فصOOول وجمیعھOOا یتعلOOق بالعقOOل االسOOالمي والOOوعي االسOOالمي 

 ستشOراقيلمجتمع االسOالمیین، والخطOاب االسOالمي واالواوالسلطة السیاسیة في االسالم والدین 

  . )٣(والعلمي، وعالقة االسالم بالعلمنة 

قدمOOة الطبعOOة االولOOى والتOOي یتحOOدث فیھOOا عOOن وضOOع اركOOون لھOOذا الكتOOاب مقOOدمتین حیOOث م

، وقOد وضOح )درس الفكOر االسOالمينOكیOف (تحمOل عنOوان  تالترجمة امOا المقدمOة الثانیOة فجOاء

حیOث حساسOیة العنOوان بالفرنسOیة وثانیOاً ...) الفكOر ةتاریخی(اركون اسباب أختیاره لھذا العنوان 

ل دقیقOة تعتمOد علOى االسOالیب والمنOاھج كان یروم إلیھ اركون من فتح أفاق برامج عمOما بسبب 

   .الفكریة والعلمیة
                                                 

 . ٢٢٠ – ١٧٣اركون، االسالم، اوربا، الغرب، ص: لالطالع على تفاصیل الحوار، ینظر )١(
 . نماذج من مصطلحات محمد اركونبتعریف ﴾ الخاص ٥﴿رقم الملحق  :ینظر )٢(
 . ٢٧٥ – ٢٤٥ – ١٩٧ – ١٦٥ – ١٤٣ – ١١٥ – ٦٥ركون، تاریخیة الفكر، ص ا: ینظر )٣(
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وسOیطرت علOى مسOاره الفكOري  هیحدد اركون عدداً من النقOاط األساسOیة والتOي شOغلت فكOر

ولحظOات تأسیسOیة سOاھمت فOي تشOكل  شخصOیات، مؤلفOات، ، حیث یجOد ان ھنOاكیھعل توھیمن

   -:ھاالفكر العربي االسالمي ومن

  . دینةن وتجربة المآالقر -١

  .جیل الصحابة -٢

  .والخالفة ةرھانات الصراع من اجل االمام -٣

  . والتسنن ةالسن -٤

  .اصول الدین، الفقھ، الشریعة -٥

  . أو الحكمة ةمكانة الفلسف -٦

  . العقل في العلوم العقلیة -٧

  .دراسات التاریخیةلالعقل والخیال في ا -٨

  . العقل والخیال في الشعر -٩

  . ةیلعقل والخیال في االداب الشفھاالسطورة، ا -١٠

  . تجریبیةالوالمعارف التطبیقیة أو ) والمذھبیة ةالمدرسی(تیكیة سعرفة السكوالمال -١١

  . العقل الوضعي والنھضة -١٢

  . العقل والخیال االجتماعي والثورات -١٣

  . )١(رھانات العقالنیة وتحوالت المعنى  -١٤

ھOOو أنOOھ یسOOتخدم حتOOى فOOي القضOOایا  ،)٢(كتOOاب ممOOا یلحOOظ علOOى أسOOلوب اركOOون فOOي ھOOذا ال

                                                 
 – ٢٩ – ٢٨ – ٢٦ – ٢٥ – ٢٢ – ٢٠ – ١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦، ص اركOOOون، تاریخیOOOة الفكOOOر :ینظOOOر )١(

٣٦ – ٣٣ – ٣١ – ٣٠ . 
، ص ١١٦ومOا بعOدھا، ص  ٦٥ومOا بعOدھا، ص  ٥١المصOدر نفسOھ، ص : یمكن مالحظة نماذج من ذلك في )٢(

 . وما بعدھا ١٦٥، ص ١٢٦
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المعاصرة النصوص والحوادث التاریخیة المھمOة فOي التOاریخ االسOالمي فھOو یبتعOد عOن عنوانOھ 

الطریقOة المقلوبOة والعنOوان الرمOOزي  فیتبOع بOذلكن والخالفOOة آویتحOدث عOن قضOایا الOوحي والقOر
  . لیدخل في نصھ ما یرید أدخالھ

  ) االسالم، المسیحیة، الغرب(ن كتاب العلمنة والدی -٨

 علOى اثOر دعوتOھ إلOى ١٩٨٥و  ١٩٧٨اصل ھذا الكتاب ھو محاضرات القاھا اركOون عOام 

Oوان العلمنOرات بعنOذه المحاضOالح ھOام  ةمركز توماس مور، وقد ترجمھ ھاشم صOي عOدین فOوال

  . صفحة ونشرتھ دار الساقي في بیروت ١٠٧بعدد  ١٩٩٦

ً لمانیتOھ وعلمانیOة فرنسOا موضOحرف اركون في كتابھ ھذا بععّ  مOرة وداعیOاً إلOى موقOف مOا  ا

مOOرة أخOOرى، كمOOا تطOOرق إلOOى أغفOOال الدراسOOات األستشOOراقیة للمنھجیOOات الحدیثOOة فOOي دراسOOتھم 

ق بثویاً سOاحOداموقف المعتزلOة والOذي یOرى فیOھ موقفOاً  ھاالسالم، ویطرح اركون في طیات كتاب

  . ا بدءاً من القرن الثالث عشر المیالديالتنویر وظھور العقالنیة في أورب رعلى عص

وضح اركون الفارق بین الموقف الدیني والموقف العلماني حیث یرى في الموقف العلماني 

  . الحداث القطعیة مع الموقف الدیني التي ترى في وجود هللا ضرورة من أجل العیش ةمحاول

مع الفرنسOي المعلمOن، یدعو اركون فOي نھایOة المطOاف إلOى ضOرورة دمOج المسOلمین بOالمجت

  . )١(حیث یسمح للمسلمین بنفس الحقوق المسموحة للفرنسیین 

  ): نحو تاریخ أخر للفكر االسالمي(الفكر االصولي واستحالة التأصیل  -٩

وقOد  )م٢٠٠٢(ترجم ھذا الكتاب من قبل ھاشم صOالح ونشOرتھ دار السOاقي فOي بیOروت عOام

  . خمس فصول علىقسم ھذا الكتاب 

ت فOالخمOس والتOي ھOدف مOن خاللھOا كمOا یقOول، ل ھن مالمح نصوصھ في فصولیحدد اركو

وتأصیل األصول اذ لم یكن القصد وصف اعمالھم أو ذكOر خالفOاتھم  ءاالنتباه إلى مساعى القدما

ة مOا یOلحقیقاوتحدید مواضع الفشل والنجاح وانما ھOدف إلOى نقOد مفھOوم االصOل وعملیOة تأصOیل 

م فلسفیة أم أخالقیة ام سیاسیة ام اقتصادیة ام اجتماعیة من تصرفات سواء كانت دینیھ ام علمیة ا

  . االصولیین القدماء والمعاصرین

الكالسOOOیكیة والنقدیOOOة والدراسOOOات) نآالقOOOر(ن قOOOراءة عOOOتحOOOدث اركOOOون فOOOي الفصOOOل األول 

                                                 
 . وما بعدھا ٦٩وما بعدھا، ص  ٦٠، ص ٥٩اركون، العلمنة والدین، ص : ینظر )١(
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، وتطرق في الفصل الثاني إلى كیفیة تشكل ةاألستشراقیة، والمنھجیات المسبقة من قبل كل دراس

لمعتقد والذات اإلنسانیة في السیاقات االسالمیة حیث وضح عالقة المعتقد بالOذات والOذي یرسOخ ا

  . )١(في أعماق الذات اإلنسانیة

 یناقش اركون في الفصل الثالث مفھوم الشخص والشخصیة وكیفیة تشكلھا من خOالل تجلOى
في من عوامل تسھم ھا واالمثال والنصوص الدینیة وغیر األعراف والمبادئ، العقائد والطقوس،

  . )٢(تكوینھا

باالسOالم األخOرى دیانات لOفي حین تحدث اركون في فصلھ الرابOع عOن ضOرورة اعتOراف ا

سیما الیھودیة حیث رفض الجانب االسالمي أجOراء الحOوار، وقOد جOاء والواعتراف االسالم بھا 
Oي دراسOة فOوم االجتماعیOب العلOاً الفصل الخامس محاولة من اركون ألدخال مكتOالم متھمOة االس

  . )٣(االستشراق بالسطحیة في معاینة االحداث التاریخیة 

  : ن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدینيآالقر -١٠

بعOOد تطویرھOOا وترجمھOOا ھاشOOم ختلفOOة جمOOع اركOOون فOOي ھOOذا الكتOOاب عOOدداً مOOن الدراسOOات الم
م وكOان ھOذا الكتOاب  ٢٠٠٥صفحة حیث نشرتھ دار الطلیعة فOي بیOروت عOام  ١٧٥صالح بعدد 

اال ان اركون تجنب حساسیة ھذا العنوان  )قراءات في القرأن(عنوان  تحتفي االصل الفرنسي 
  . ١٩٩١ عام تونسھ في وطبع ١٩٨٢الذي اصدره في عام 

عنOدما كتOب مقدمOOة لترجمOة كازیمیرسOOكي  ١٩٧٠بOدأ مشOروع اركOOون لدراسOة القOرأن سOOنة 

  ). نآكیف تقرأ القر(للقران بعنوان 

یرى بأنھ ال یمكن استثناء أي نظام مOن انظمOة ویحدد اركون في مقدمة كتابھ مساره البحثي 

شري زائل أو دنیوي كما حدد منھجیتھ فOي دراسOة القOرأن بالحقیقة بحجة انھ الھي منزل وغیره 
  . ات والسیمیائیاتنیللسااحیث تطبیق مناھج 

وموقOف المشOركین مOن الOوحي، وفھOم  نآاركون في ھOذا الكتOاب مسOألة الOوحي والقOر ناقش

  . )٤(الدراسات االسالمیة للوحي كما قدم قراءتھ لسورة الفاتحة والكھف

  ): قراءة علمیة(كتاب الفكر االسالمي  -١١

                                                 
 . ١٨٦ – ٧٩، ص ٧٧ – ١٧اركون، الفكر االصولي، ص  )١(
 . ٢٣٥ – ١٨٧، ص اركون،الفكر االصولي )٢(
 . ٣٥١ – ٢٩٥، ص ٢٩٤ – ٢٣٧المصدر نفسھ، ص  )٣(
 . ١٧٥ – ١٤٥، ص ١٤٤ – ٩٣، ص ٩١ – ١١ن ، ص آراركون، الق: لالطالع، ینظر )٤(
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وقد نشره مركز االنماء القومي في بیروت بترجمة ھاشOم  ١٩٩٦صدر ھذا الكتاب في عام 

ھا مشاركات الركون في عدد من المؤتمرات صالح، ویتكون ھذا الكتاب من ثمانیة فصول بعض

 كما في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وھذه عادة اركون حیث جمع

  . عدد من البحوث والدراسات واصدراھا في كتاب

ناقش اركون في نص كتابھ امكانیة بلورة مفھوم التراث الكلي، ومكانھ االسالم فOي التOاریخ 

التي تركھOا التOاریخ علOى االسOالم وامكانیOة تطبیOق منOاھج علOوم االنسOان والمجتمOع فOي واالثار 

Oالم والسیاسOین االسOة دراسة االسالم، وقضایا التنمیة في المجال االسالمي، كما ناقش الروابط ب

وكیفیة تشكیل سیادة وسلطة علیا فOي الفكOر االسOالمي امOا الفصOل السOابع فھOو عبOارة عOن بحOث 

العجیOب (ن نشره في ھOذا الكتOاب وقOد كOان منشOوراً فOي كتOاب جمOاعي یحمOل عنOوان اعاد اركو

امOا فصOلھ األخیOر الثOامن فھOو كمOا ) نآالقOر(نشره فOي كتOاب  ثم ١٩٧٨عام  )نآالخالب في القر

ویتحOOOدث فیھOOOا عOOOن المنھجیOOOة االسOOOالمیة ) ھOOOافاقنیOOOة وأآحسOOOاب ختOOOامى للدراسOOOات القر(اسOOOماه 

  . )١(المنھجین واالستشراقیة ونقده لكال 

  ): كیف نفھم االسالم الیوم(كتاب قضایا في نقد العقل الدیني  -١٢

ومن ثم  ١٩٩٨یا من الكتب الحدیثة الركون حیث صدرت طبعتھ االولى في ایعد كتاب قض

  . صفحة مترجمة من قبل ھاشم صالح ٣٣٥ویحمل  ٢٠٠٩طبعتھ دار الطلیعة في بیروت عام 

النقOOاط المتعلقOOة بفھOOم االسOOالم الیOOوم حیOOث صOOعوبة تقبOOل  عOOدد مOOنمOOن یتكOOون ھOOذا الكتOOاب 

االطراف العربیة واالسالمیة والغربیة لألبحOاث النقدیOة العلمیOة، كمOا یتطOرق إلOى عالقتOھ بكلOود 

   ).م ٦١٢حتى  ٦١٠(كاھین ثم یتطرق إلى التراث بدءا من

ضOOر الحا ھOOو فھOOموینOOاقش اركOOون قضOOیة دراسOOة الماضOOي والتOOي یOOرى ان الھOOدف منھOOا 

لالحیOOاء لOOذا یجOOب اتخOOاذ موقOOف القطعیOOة معOOھ، كمOOا تنOOاول قضOOیة التسOOامح  سوالمسOOتقبل ولOOی

وأنعOرف ھOذا المفھOوم توالمسOیحیة واالسOالمیة لOم ة والالتسامح حیث یرى ان التراثات الیھودی

                                                 
 ٨٨وما بعدھا، ص  ٦٢، ص٦٠ – ٥١وما بعدھا، ص  ١٩اركون، الفكر االسالمي، ص : لالطالع ، ینظر )١(

 ٢٤٥، ص ٢٤٣ – ٢١٠، ص١٨٧ومOا بعOدھا، ص  ١٥٩، ص ١٥٠ – ١٤٥، ص ١١٣وما بعدھا، ص 

 . وما بعدھا
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  . )١(استخدامھ من باب االسقاط والمغالطة التاریخیة 

  : ميكتاب من االجتھاد إلى نقد العقل االسال -١٣

 صدر ھذا الكتاب عن المؤسسة الوطنیة للكتاب فOي الجزائOر بترجمOة ھاشOم صOالح وقOد بلOغ

  . صفحة ٣٠٥عدد صفحاتھ 

حاول اركون تقدیم منھجیتھ في ھذا الكتاب والتي یرى انھا تتقاطع مOع منھجیOة االستشOراق 

  . الذي اتھم بأنھ تلمیذ لھ

واالجمOOاع االسOOالمي مOOن حیOOث الرؤیOOة وقOOد نOOاقش اركOOون فOOي مOOتن الكتOOاب مسOOألة االجتھOOاد 

  . )٢(الكالسیكیة كما یسمیھا ورؤیتھ ھو لكال المفھومین 

  : وراء الخیر والشرما كتاب من منھاتن إلى بغداد،  -١٤

الف اركOون ھOذا الكتOاب باالشOتراك مOع جوزیOف مOایال، ونشOرتھ دار السOاقي ببیOروت عOام 

ت االحداث الجاریة في العالم حیث احOداث ، بترجمة من قبل عقیل الشیخ حسین، وقد دع٢٠٠٨

الحادي عشOر مOن سOبتمبر وأحOداث بغOداد إلOى ھOذا النقOاش بOین البOاحثین والOذي تبلOور عنOھ ھOذا 

  . )٣(الكتاب 

اركون أن دراسة االحداث من قبل المؤرخ النقدي للفكر االسOالمي والدراسOة األوربیOة  ذكر

على اختالف في الحOوافز كان  وھو جوزیف مایالً والمتمثل فیھ، والمختص بالجغرافیة السیاسیة 

  . منھما سواء اركون أم جوزیفواالسلوب والتطلعات لكال 

مما یالحظ على دراسة اركون في ھذا الكتاب أنھ وبالرغم من الطابع والسیاسي حاول ربط 

  . )٤(ھذا الطابع بأعماق تأریخیة ذات صلة برسم مسار ھذه االحداث 

  ). أین ھو الفكر االسالمي المعاصر(لتفرقة إلى فصل المقال من فیصل ا: كتاب -١٥

الغزالOي: استمد اركون عنوان كتابھ من كتابین لمفكرین بارزین فOي الفكOر االسOالمي وھمOا

                                                 
ومOOا  ١٥٣ومOOا بعOOدھا، ص  ٨٣ومOOا بعOOدھا، ص،  ١٨الOOدیني، ص اركOOون، فOOي نقOOد العقOOل : لالطOOالع ینظOOر )١(

 . ٢٤٠، ص ٢٠٣بعدھا، ص 
 . وما بعدھا ٩١ – ٧٧ – ١٤اركون، من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي، ص : ینظر) ٢(
 . ٨ – ٥، من منھاتن إلى بغداد، المقدمة مایالاركون و: ینظر )٣(
 . ٢٠٦، ص ٢٠١، ص ٨٣، ص ٣١ – ٣٠المصدر نفسھ، ص : ینظر )٤(
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البOن وفصOل المقOال  لغزالOي، فیصل التفرقة ل) )ھـ ٥٩٥ ت( وابن رشد )ھـ ٥٠٥ ت( أبو حامد

  . رشد

صOفحة  ١٩٣فOي بیOروت بترجمOة ھاشOم صOالح بعOدد  نشر ھذا الكتOاب مOن قبOل دار السOاقي

  . ویعد قلیالً قیاساً مع المؤلفات السابقة الذكر

 الیھا، حیOث یOرى مOن نسبتھاتطرق اركون إلى مفھوم الحقیقة المطلقة والتي تحاول كل فئة 

تفعل المذاھب والفرق االسالمیة ویرى للتخلص مOن ذلOك كما الصعوبة نسبة الحقیقیة إلى فئة ما،

  . )١(ن آو اإلقرار بالتعددیة العقائدیة الن مصدر الحقیقة واحد وھو القرھ

دعى اركون إلى ضرورة دراسة القOدماء وأحیOاء مOوقفھم الفكOري دونمOا اسOتخدام منھجیOا تھOم 

Oعوب العOع شOترك لجمیOأریخ مشOة تOرورة كتابOا، وضOاول افي تناول التراث بل التخلي عنھOلم، وتن

  .)٣(والحركات االسالمیة في الوسط االسالمي حسامتوال ،)٢()الكتابام  مجتمعاتمفھوم (اركون 

  : نحو تاریخ مقارن لألدیان التوحیدیة -١٦

من قبOل دار السOاقي ) م٢٠١٠(أي بعد وفاة اركون عام  )م٢٠١١(نشر ھذا الكتاب في عام 

عتOھ ھاشم صالح الذي أصر اركOون علOى مراج ھالوحید كما ذكر مترجم ھو الكتاب ھذابیروت، 

قبل دخولھ المشفى اال أن لم یتمكن من ذلك فقد وافتھ المنیة لذا فنشره ھاشOم دونمOا أي تعOدیل أو 

  . تغییر

صفحة، یتناول فیOھ اركOون  )٤٣١(ة جدا فقد بلغت صفحاتھ ضخمیعد كتاب األدیان من الكتب ال

التOاریخ حیOث دعOى مسالة األخالق في الفكر االسالمي والتقلبات التي مرت بھا األخOالق علOى مOدار 

إلى أخالق تلیق بالعصر عن طریق تطبیق انتاجات الفكOر النقOدي األخالقOي الحOدیث، كمOا دعOى إلOى 

مOOن خOOالل ) الدبلوماسOOیة الوقائیOOة(ة ضOOرورة اسOOتخدام دول حOOوض البحOOر األبOOیض المتوسOOط سیاسOOی

  .)٤(الصدامات والحروب یشتع التي تأسیس برنامج تعلیمي تنویري مشترك لدى ھذه الدول

                                                 
یعد موضوع الحقیقة الدینیة المطلقة لدى اركون من المواضیع المتكررة، وعالقتھا بادعاء كل فئOة انھOا علOى  )١(

 . حق
 . نماذج من مصطلحات محمد اركونبتعریف  ﴾ الخاص٥﴿ رقم ینظر الملحق )٢(
 ١٢٥ومOا بعOدھا، ص ١٠٩ومOا بعOدھا، ص  ٧٩وما بعOدھا، ص  ٥٥اركون، من فیصل التفرقة، ص : ینظر) ٣(

 . وما بعدھا ١٤٧وما بعدھا، ص 
 . ٣٠٩ – ٢٤١، ص ٢٣٨ – ٨٥اركون، نحو تاریخ مقارن، ص : ینظر )٤(
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وقد حدد اركون أسباب عدم قبول المسلمین للقانون الحدیث الختالفھ عOن الشOریعة المقدسOة 

كمOا نظOر اركOون  –جزء من تراكمOات الالمفكOر فیOھ والمسOتحیل التفكیOر فیOھ  ذاوالمعصومة وھ

ظھOور  وبOدایاتلقضیة التضامن بین شعوب المتوسط حیث یرى ضOرورة الرجOوع إلOى أصOول 

 ھOOود والمسOOیح واالسOOالم لتشOOخیص المOOرض وأصOOولھ، لOOذلك فقOOد قOOدم التصOOوراتاالسOOالم بOOین الی

  . )١(المبنیة من األخر وكیفیة دمجھ 

امOOا الفصOOل الخOOامس فیعOOد مOOن ابOOرز الفصOOول وأكثرھOOا فOOرادة حیOOث تطOOرق اركOOون إلOOى 

ویواكیم  ماسنیوناالسنادات الفكریة لعدد من الشخصیات العربیة واالستشراقیة من أمثال لویس، 

  . )٢(كما تطرق إلى مفاصل مھمة من حیاتھ في حوار ختامي بینھ وبین ھاشم صالح. مبارك

  : ينحو نقد العقل االسالم -١٧

تمكن یO - لعدد من كتOب اركOون تھبعد ترجم -ى المرة األول اھاشم صالح بأنھ یذكر المترجم

حیOث نشOر ھOذا الكتOاب  الذي اختاره المؤلف إلعمالھ كلھOا، يعلى أدراج ھذا العنوان الحقیق فیھا

  . بیروتفي من قبل دار الطلیعة  ٢٠٠٩عام 

وعدم أحقیOة أي مOذھب  )٣(تتكون ھذه الدراسة من خمسة فصول، وموضوعاتھا عن الحقیقة

احتكارھا، وتسمیتھ للحداثة وما بعدھا بالعقل الجدیOد المنبثOق الصOاعد لیكOون معبOراً عOن الحاجOة 

عھ النقOدي المتعلOق بنقOد العقOل االسOالمي، حیOث مفھOوم الفكریة العربیOة، كمOا عOرج علOى مشOرو

العقل في السیاقات القدیمة والمعاصره وفعالیOات العقOل الحOدیث فOي اإلطOار األوربOي حیOث أتبOع 

  .)٤(المنھجیة المقارنة بین التراثات الفكریة المختلفة 

لOھ بلOورة ضاء التاریخي المتوسطي، ومحاوفعّرج اركون على مسألة حقوق اإلنسان في الو

مفھوم جدید لإلسالم عبر التاریخ منذ لحظھ القرأن إلى الیوم محاوالً الفرز بین النظرة االسالمیة 

والغربیة لھذا المفھوم، ویختتم اركون فصولھ بالحدیث عن االدیان التوحیدیOة حیOث یOرى انبثOاق 

  . )٥(جدیدة ومعرفة جدیدة ةتدین شعبوي بدالً من ثقافة دینی

                                                 
 . ٣٤٢ – ٣١٣اركون، نحو تاریخ مقارن ، ص : ینظر)١(
 . ٤٢٣ – ٣٧٥، ص ٣٧١ – ٣٤٥ص  المصدر نفسھ ،: ینظر )٢(
  . ٣١ – ٢٩اركون، نحو نقد العقل االسالمي، ص : ینظر) ٣(
  . ١٥٩ – ١٤٣، ص ٧١ – ٣٢المصدر نفسھ، ص : ینظر )٤(
  . وما بعدھا ٢٤٥، ص ٢٤٤ – ١٦١المصدر نفسھ، ص : ینظر )٥(



-٤١ - 
 

  ثالمبحث الثال
  مرجعیة محمد اركون األستشراقیة والغربیة 

  

ترجOOع بدایOOة أطOOالع اركOOون علOOى األستشOOراق فOOي مرحلOOة مبكOOرة مOOن حیاتOOھ وفOOي قریتOOھ 

، وكOان سOیرفیھ قOد أختOار )١( )جان سOیرفیھ(تاوریرت، فقد تعّرف اركون على عالم األتنولوجیا 

ى وقریت^ي ومعل^وم ان^ھ ك^ان على فھم بیئت^ي االول^((اركون من أجل مساعدتھ كما یذكر اركون 
ى أس^ئلة عدی^دة ع^ن قریت^ي وق^د كن^ت أج^دھا یحضر انذاك أطروحة دكتوراه لذا راح یط^رح علً^

  . )٢( ))غریبة عجیبة، وال أعرف لماذا یھتم بمثل ھذه األشیاء

م^دى ال^نقص المنھج^ي لل^دروس الت^ي ك^ان ((أدرك اركون بعد مقابلتھ سیرفیھ بحسب قولھ 
معنى النظرة االنتروبولوجیة التي یلقیھا ((كما فھم اركون  )٣())في المغربیتلقاھا من أساتذتھ 

، ویستدل مOن خOالل ذلOك أن المنھجیOة )٤())العلماء المختصون على مختلف المجتمعات البشریة

  . ھي التي أعجبت اركون وأثارة فیھ روح التساؤل

الركOOون نقطOOة جOOذب  ةمثلOOت الدراسOOات األستشOOراقیة فOOي المرحلOOة الجامعیOOة األولOOى بالنسOOب

مقلقة، لما اثارتھ تلOك الدراسOات مOن طروحOات مسOت الOنمط المعرفOي الOذي أعتOاد علیOھ اركOون 

لریجیس (دراسات ، و)٥(، لتور أندریھ)حیاة محمد(ومن ھذه الدراسات التي ذكرھا اركون كتاب 

لكOارل ) المیةتOأریخ الشOعوب االسO(عن بدایات االسالم أو  ،)٧( )الفیس(دراسات و، )٦()بال شیر

                                                 
، وھOOو علOOم یOOدرس خصOOائص EthnologyمستشOOرق فرنسOOي مخOOتص بعلOOم االتنولوجیOOا  -:جOOان سOOیرفیھ )١(

معجOم الفلسOفي، الھیئOة العامOة مOذكور، ابOراھیم، ال: األجناس دراسOة تسOمح بتضOیعھا والتفرقOة بینھمOا، ینظOر

  . ٣١، ص )م ١٩٨٣: القاھرة(لشؤون المطابع األمیریة، 
 . ٣٧٦اركون، نحو تأریخ مقارن، ص  )٢(
 . ٣٧٧المصدر نفسھ، ص  )٣(
 . ٣٧٦المصدر نفسھ، ص  )٤(
یبیOدیا، االنتریOت، ویك:مستشرق سOویدي، سOمى اسOتاذا للعلOوم الدینیOھ فOي جامعOة أسOتكھولم،ینظر: تور أندریھ )٥(

http:// arwikpedia.org   
م، درس وتوظف فOي الجزائOر، لOھ ١٩٧٣وتوفى في  ١٩٠٠مستشرق فرنسي ولد في عام  -:ریجس بال شیر )٦(

العدید من االھتمامات بالتراث االسالمي، ومن ابرز اعمالھ ترجمتھ للقOرآن الكOریم إلOى اللغOة الفرنسOیة عOام 

 . ١٢٧بدوي، موسوعة المستشرقین، ص: رالذي اعید طباعتھ ثالث مرات، ینظ ١٩٤٩
 لم تحصل الباحثة على ترجمتھ : الفیس )٧(
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، وھOذه الدراسOات )٢()ودفروا دیمOومبیسُغO(لOـ ) الموسسOات االسOالمیة(، أو كتOاب )١(برو كلمان 

تنعش الفضول المعرفي لدینا لكنھا كانت تثی^ر القل^ق أیض^اً، ((كما عبر عنھا اركون بأنھا كانت 
مع^ین م^ن  تق^وي الش^عور بع^دم ال^تالئم ب^ین –أي ق^راءة ھ^ذه الدراس^ات –وكانت ھ^ذه الق^راءة 

لیة أي فك^^^ر ال إس^^^المي ح^^^دیث وال وأنم^^^اط المعرف^^^ة وب^^^ین وج^^^ود بش^^^ري ال یتحم^^^ل مس^^^ؤ
  . )٣())استشراقي

، فقOد أطلOع )المنھجیOات(ة الركOون لOدى دراسOتھ الجامعیOة ھOي بOحبخOرى والمّ اما األثارة اآل

وھOو ، )٤( )ولدكOھنتیOودور (ة االلمانیOة للمستشOرق) نOيآتاریخ الOنص القر(كتاب على والول مرة 

 –المنھجی^ة التاریخی̂^ة ((خم بمئ^ات الص^فحات یطب^ق ألول م^رة ض^كت^اب ((كمOا وصOفھ اركOون 
 ،)٧()مدرسOة الحولیOات الفرنسOیة( ، كمOا شOّدت اركOون)٦( ))عل^ى ن^ص الق^رأن ،)٥())الفیلولوجیة

حیOOث یصOOف اركOOون  ،)٩( )دیOOن رابلیOOھ( عOOن ،)٨( )لوسOOیان فیفOOر(حینمOOا أسOOتمع إلOOى محاضOOرة 

Oتماعھ لتلOا اسOOرة بأنھOبمثاب^ة الص^اعقة أو ال̂^وحي ال^ذي ین^زل عل̂^ي، لق^د كش^ف ل̂^ي ((ك المحاض
                                                 

 ھى كتابOسOیما علOوال، نOال شOھرة كبیOرة ١٩٥٦وتOوفى فOي عOام  ١٨٦٨ولOد بروكلمOان فOي : كOارل بروكلمOان )١(

 . ١٠٥ – ٩٨بدوي، موسوعة المستشرقین، ص : ، ینظر)تاریخ الشعوب االسالمیة(
  . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: نسعود فروا دیمومبی )٢(
 . ٢٦٤، ص )نقد وأجتھاد(اركون،  )٣(
ة الیونانیOOة وااللمانیOOة اللغOO یOOتقن، ١٩٣٠وتOOوفي فOOي  ١٨٣٦مستشOOرق المOOاني ولOOد فOOي عOOام  -:تیOOودور نولدكOOة )٤(

 – ٧٣٨، ص ٢العقیقOي، موسOوعة المستشOرقون، ج : ینظOروالفرنسیة واالنكلیزیOة واالسOبانیة واالیطالیOة ، 

٧٤٠ . 
التاریخیOة التOOي یتبعھOOا االستشOراق فھOOي تشOOكل المرحلOة االولOOى مOOن  –یعتOرف اركOOون باھمیOة المنھجیOOة الفیلولوجیOOة )٥(

مراحOOOل الدراسOOOة العلمیOOOة لكنOOOھ یOOOرى بانOOOھ ال ینبغOOOي االكتفOOOاء بھOOOا، ھنOOOا یكمOOOن الخOOOالف األساسOOOي بOOOین اركOOOون 

 –نھOم قOدموا خOدمات كثیOرة للتOراث العOرب االسOالمي انھ یعOد ا. والمستشرقین فھو ال ینقض اعمالھم على العكس

  .ھاشم صالح: بقلم المترجم ١٤٦اركون، في نقد العقل الدیني، ھامش ص: وبخاصة االستشراق االلماني، ینظر
 . ٢٠٤اركون، نحو تاریخ مقارن، ص  )٦(
لتOOاریخ وحظیOOت ھOOذه أحOOدى المOOدارس التاریخیOOة التOOي جOOددت فOOي منھجیOOة علOOم ا: مدرسOOة الحولیOOات الفرنسOOیة )٧(

والتكتفOي ھOذه المنھجیOة  المدرسة بشھرة عالمیة في القرن التاسOع عشOر بفضOل اعضOاھا الموھOوبین الكبOار،

 بدراسOOة الوقOOائع المادیOOة لثقافOOة مOOا فحسOOب وانمOOا تOOدرس الخیOOاالت والتصOOورات والقOOیم الروحیOOة والمعنویOOة،

Oا تفعOب كمOد فحسOد واحOى بعOانیة الOروالتختزل الحقیقو االنسOعیة، ینظOة الوضOد : ل المدرسOو نقOون، نحOارك

 .٤٣ھامش ص  القران، ؛٢٣العقل االسالمي، ص 
االنترنیOت،موقع التفاھم،محمOد الشOیخ، : من المؤسسین الكبار لمدرسة الحولیات الفرنسیة، ینظر: لوسیان فیفر )٨(

   .www.altasamah.net: بعض اوجھ النقاشات الحدیثة والمعاصرة في الحضارة والثقافة،
 . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: دین رابلیھ )٩(

http://www.altasamah.net
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، لذلك فقد دعتOھ ھOذه المحاضOرة إلOى )١())الطریق الذي ینبغي أن أسلكھ في ما بعد بعدة سنوات

االقتص^اد، المجتم^ع، : التي تعنى بـ ١٩٥٢ – ١٩٥١قراءة مجلة الحولیات في ما بین العام ((
  . )٢( ))الحضارة

أن صح التعبیر لدى اركOون وضOعاً مربكOاً، فھOو مOن جھOة ) الدراسات –المنھجیات (ت خلق
یعتقد ان اساتذة باریس ھم وحدھم القادرین علOى أشOباع عطشOھ المعرفOي كمOا سOماه والOذي كOان 

، وھOو مOن جھOة أخOرى )٣(مشغوالً منOذ زمOن طویOل بتسOاؤالت تخOص الفكOر العربOي االسOالمي 
  . )٤(سیما األجانب لما كان یأخذه علیھم من مأخذ والتذة یحمل فكرة سیئة عن االسا

كان الركون عالقات وثیقة بعدد من المستشرقین الذین لقOیھم فOي مدرسOة االنOال كمOا ذكرنOا 
سابقاً، اال ان اركون كان طموحاً الن یرتقى السلم من أعلى وبتشOجیع مOن زمیلOھ لOوى غاردیOھ، 

حیOث كانOت ھOذه المراسOلة بمثابOة مفتOاح لتسOاؤالت  ،)٥(تراسل اركOون مOع لOویس ماسOینون وقد 
من أنا حتى اتوجھ بالخطاب (( وكان یردداركون بالرغم من تردد اركون في مراسلتھ ماسینون 

   .)٦())إلى لویس ماسینون ؟ وھل سیرد علي أصالً ؟

رد ماسینون على تساؤالت اركون المكتوبة بحماستھ المعروفة، وقناعتھ الفكریOة الراسOخة، 

) زمیلي العزیز(ف بذلك وانما راح یرفع اركون إلى مستواه عن طریق مناداتھ لھ بعبارة تولم یك

  . )٧(!! طالب بسیط  ىولم یكن اركون آنذاك سو

یذكر اركون ان ھذه الرسالة التي تحاكى فیھا مع ماسOینون عمOا یجOول فOي فكOره كانOت فOي 

ً )م١٩٥٤(العام  فOي حیOاة اركOون فانOھ لOم یحOتفظ بالنسOخة  ، وبالرغم من انھا تشكل مفصالً مھمOا

                                                 
 . ٢٤٣اركون، نقد واجتھاد ، ص  )١(
 .٢٤٩، ص  لمصدر نفسھا )٢(
 –؛ ویذكر ھاشم صالح ان اركون یریOد ان یطبOق علOى التOراث العربOي٣٦٤اركون، نحو تاریخ مقارن، ص  )٣(

ھجیات نفسھا التي طبقتھا مدرسOة الحولیOات الفرنسOیة علOى التOراث المسOیحي االوروبOي، فھOو االسالمي المن

كمOOا انOOھ مOOن زمOOالء جOOاك لوغOOوف الOOذي یطبOOق . مOOن تالمOOذة لوسOOیان فیفOOر و مOOارك بلOOوك فOOي علOOم التOOاریخ

یOر یضاف إلى ذلOك ان اركOون اسOتفاد مOن دراسOات جOان بی. المنھجیة عینھا على القرون الوسطى المسیحیة

ومن أبحاث عالم االنتربولوجیا جورج باالندیھ عOن المجتمعOات ) األسطورة والعقل لدى الیونان(فیرنان عن 

 . ١٤٩اركون، في نقد العقل الدیني، ھامش صفحة : االفریقیة السوداء ومن غیرھم كثر، ینظر
 . ٣٦٤اركون،نحو تاریخ مقارن،ص )٤(
 ).٣٧١الى  ٣٦٨من الصفحة ( ر نفسھالمصد:ولالطالع على نص الرسالة ، ینظر  )٥(
 . ٣٦٤المصدر نفسھ، ص  )٦(
 . ٣٦٥المصدر نفسھ،ص )٧(
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Oوحي أو تلمOت تOینون كانOھ ردود ماسOینون اال انOى  حالتي أرسلھا ھو، بینما احتفظ بنسخة ماسOإل

س̂^بب تطبی̂^ق بللزعزع̂^ة  –كم̂^ا ورد ف̂^ي الرس̂^الة  –تع̂^رض (( وان اسOOالمھتسOOاؤالت اركOOون 
  . )١())المنھجیة العقالنیة على الكتب المقدسة

أھمی^ة كب^رى ومنعطف^ا ف^ي حی^اتي الفكری^ة والروحی^ة ((الرسالة مثلت  یرى اركون ان ھذه
، كم^ا جعل^ت م^ن ماس^ینون عل^ى راس االس^ناد االساس^ي للفت^رة المتوس^طة م̂^ن )٢(الكادیمی^ة او

  . )٣( ))حیاتھ العلمیة حیث انخرط اركون في القراءات الواسعة

لقد : ((ھذه العالقة بالقولویصف اركون  ،)٤(ارتبط اركون بعالقة حمیمة مع یواكیم مبارك 
ى یواكیم بقدر ما اقبل^ت علی^ھ كالن^ا مش^ى ش^وطاً نح^و األخ^ر، ك^ان ق^د ح^س ب^ان ھن^اك ل علً اقبَ 

مصلحة في ان یجعلني أتكلم، وكنت قد شعرت بأننى سوف استفید كثی^راً م^ن معرفت^ھ الواس^عة 
إل^ى  ةبراھیم^ي نس^بوتبحره في العلم وتعمقھ في المج^ال ال^ذي اتفقن^ا عل^ى تس^میتھ بالمج^ال اال

اب̂^راھیم الخلی̂^ل أي االدی̂^ان التوحیدی̂^ة الثالث̂^ة، ان ھ̂^ذا التج̂^اذب س̂^رعان، تح̂^ول إل̂^ى ص̂^داقة 
وس^بب ذل̂^ك ھ^و أرتباطن̂^ا الوثی^ق المش̂^ترك  ةحمیم^ة مبنی^ة عل̂^ى قراب^ة روحانی̂^ة وفكری^ة ص̂^لب

  . ))لویس ماسینون: بذكرى تلك الشخصیة الرمزیة الكبرى

ذا نزع^ة أنس^انیة حقیق^ة، وك^ان ین^درج ((ك ھو أن یOواكیم یواكیم مبارفي واعجاب اركون 
 )االس^^ناد الفك^^ري(بك^^ل وض^^وح وب^^ال أي قطیع^^ة داخ^^ل، ادع^^وه الی^^وم بالنزع^^ة االنس^^انیة ل^^ـ 

والمرجعیات المتعاقب^ة عب^ر الق^رون، ك^ان اح^دى حلق^ات ھ^ذه السلس^لة األس^نادیة الطویل^ة ذات 
  . )٥( ))اھااألبعاد اإلنسانیة والتي یشكل ماسینون أحدى ذر

سجل اركون أعجابھ بشخصیة كلود كاھین، وكان كاھین من مدینة ستراسOبورغ، التقOى 

وكOان اركOون قOد عOین فOي  )م١٩٥٩(قبل ان ینقل إلى باریس عام ) م١٩٥٦(بھ اركون في 

،في الوقت الذي كان كاھین مدرساً )٦( )ستواسبورغ( كاستاذ للغة العربیة في )م١٩٥٦(العام 

 انOOكا، وقOOد جمعOOت الصOOدفة كمOOا یOOذكر اركOOون )م١٩٥٤(ن الوسOOطى منOOذ عOOام لتOOاریخ القOOرو

                                                 
 . ٣٧١ – ٣٧٠اركون،نحو تاریخ مقارن، ص )١(
 . ٣٤٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
 .٣٤٦المصدر نفسھ، ص  )٣(
 . ٣٤٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  . ٣٤٩المصدر نفسھ، ص )٥(
  :االنترنیت،ویكیبیدیا: رقي فرنسا، ینظر مدینھ تقع ش -:strasbourgستراسبورغ  )٦(

 http:// ar.wikipedia. org   
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اكثر من عشرین سنة في مدینتین متجاورتین في الضاحیة الجنوبیة بباریس وھو ما  نیسكنا

اركون بمكانة  د، وقد أشا)١(تھ ومناقشاتھ المتعلقة بنشر الموضوعات اساعد على كثرة حوار

استطاع ان یعرض دراسة تاریخ الش^رق عل^ى  –كاھین أي ((كاھین العلمیة حیث یرى انھ 

األوساط الجامعیة ف^ي فرنس^ا عل^ى األق^ل وك^ل ذل^ك بفض^ل رص^انتھ العلمی^ة وج^ودة بحوث^ھ 

التاریخیة وارتفاعھا إلى مستوى البح^وث الت^ي ینتجھ^ا زمالئ^ھ المختص^ون بت^اریخ فرنس^ا 

  . )٢())القدیم والحدیث

وحتOى  ،اده الفكرينستشراقیة والتي كان لھا دوراً في اسكما یذكر اركون عدداً من الشخصیات اال

والفلسOOفة  )٤()جOاك مارتیOان(الOذي عرفOھ علOى  )٣( )لOوي غاردیOھ(: سOني نضOجھ المعرفOي ومOن ھOوالء

  ،)٧( )جOOورج واجOOدا( ، و)٦()مكسOOیم رود نسOOون( ، و)كلOOود كOOاھین( ، و)٥( )كلOOود جیفOOري( التومائیOOھ، و

مارسOOیل ( ، و)١( )غوسOOتاف فOOون غرونیOOام( ، و)٨()برونشOOفیعروبیOOر ( ، و)ریجOOیس بOOال شOOیر(و

  . )٤()بول ریكور( ، و)٣( )أندریھ ایمار(، و)٢( )سیمون

                                                 
  . ٦٤ – ٦٣اركون، في نقد العقل الدیني، ص  )١(
أخOOر مOOا كتبOOھ : ؛ ولالطOOالع علOOى تفاصOOیل عالقOOة اركOOون بكلOOود كOOاھین، ینظOOر٦٨- ٦٧المصOOدر نفسOOھ ، ص  )٢(

 . ٩٨ – ٨٧اركون، االنسنة واالسالم، ص  -:اركون عنھ
مOدخل إلOى علOم (مستشرق فرنسي، ابOرز كتاباتOھ التOي اسOتخدمھا اركOون مصOدراً للبحOث ھOو  -:وى غاردیةل )٣(

  ). الالھوت االسالمي والحضارة االسالمیة
: احOOد زعمOOاء الفلسOOفة التومائیOOة الحدیثOOة التOOي تOOرى فOOي الفOOن اعOOادة للجمOOال االلھOOي ، ینظOOر -:جOOاك ماریتOOان )٤(

   ency.com-http://www.arab: االنترنیت،الموسوعة العربیة
  . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: كلود جیفري )٥(
فOOي بOOاریس وحصOOل علOOى ) م١٩١٥(مستشOOرق فرنسOOي ولOOد عOOام :  .Rodinson , MمكسOOیم رودنسOOون )٦(

یة الحیOة والمدرسOة، نOال عOدد مOن الدكتوراه في اآلداب ثم حصل على شھادة المدرسة الوطنیة للغات الشOرق

المناصOOب العلمیOOة فOOي الشOOرق مثOOل لبنOOان ودمشOOق، واصOOفاً جھOOود فرنسOOا االثریOOة فOOي الشOOرق واالسOOالم، 

والرأسمالیة ونشطاتھ كثیرة سواء كانت كتب ام ابحاث ودراسات، الف فOي جاذبیOة االسOالم والسیوسOولوجیا 

 . ٣٦١-٣٥٩، ص١قیقي، موسوعة المستشرقین، جالع: الماركسیة وھذه ھي احدى مصادر اركون، ینظر
 . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: جورج واجد)٧(
وروبیر متخصOص فOي تOاریخ تOونس  ١٩٩٠وتوفى عام  ١٩٠١مستشرق فرنسي ولد عام : روبیر برونشفیع )٨(

ة في اثنOاء حكOم بالد البربر الشرقی(وفي تاریخ الفقھ االسالمي ومن ابرز نتاجاتھ اطروحتھ للدكتورا بعنوان 

 . ٩٦ – ٩٢بدوي، موسوعة المستشرقین، ص : ، ینظر)الدولة الحفصیة

http://www.arab
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لقد أثیرت أشكاالت عدیدة حول األثر األستشراقي في كتابات اركOون، السOیما وقOد صOارت 

یمكنھ األستعانة المصادر االستشراقیة المنبع األساس لمعلوماتھ عن التراث االسالمي، بینما كان 

بالمصOOOOادر االسOOOOالمیة األولیOOOOة التOOOOي كOOOOان رجوعOOOOھ الیھOOOOا قلOOOOیال قیاسOOOOاً بالمصOOOOادر الغربیOOOOة 

   .)٥(واألستشراقیة

یمكن مالحظة أثر المدرسة الفرنسیة في نتاجات محمد اركOون مOن خOالل مقارنOة المصOادر 

در فرنسOي ثOم مصO )١٣١( اوليالفرنسیة بالمصادر األخرى فقد استخدم اركون من خالل جرد 

الOذین  یأتي االمریكان بالدرجة الثانیة وان لم نجد اشارة أو أشادة منھ الیھم، علOى عكOس االلمOان

مOOن المصOOادر والتOOي یحمOOل مؤلفیھOOا  ، كمOOا ذكOOر عOOدداشOOاد بمنھجیOOتھم وان قOOل ذكOOره لمصOOادرھم

، )مجOریین –كندیین  –سویدیة  –سویسریة  –ھولندیة  –أسرائیلیة  –أسبانیة (جنسیات مختلفة 

اركون،واحالتOOھ الیھOOا بOOل  تمOOامبمثOOل مOOا حظیOOت بOOھ المصOOادر الفرنسOOیة مOOن أھ اال انھOOا لOOم تخOOصَ 

  ). معلومات النشرك( فیھا واالشارة إلى معلومات دقیقة

جوزیOOف فOOان ((فOOنحن نجOOد تكOOراره وتأكیOOده علOOى الرجOOوع إلOOى مؤلOOف المستشOOرق االلمOOاني 

ث یOح ))مجتم^ع ف^ي الق^رون الھجری^ة الثالث^ة األول^ىالالھوت االسالمي وال((المعنون بـ  ))أیس

: ، ویعبر اركون عن رغبتھ فOي ترجمOة الكتOاب حیOث یقOولاَ فخم اَ أساسی اَ یرى اركون فیھ مرجع

لم أنفك أناضل من أجل ترجم^ة ھ^ذا الكت^اب إل^ى اللغ^ات االساس^یة ف^ي أرض االس^الم من^ذ ان ((
فی^ھ ع^دة أش^یاء تؤك^د (( الكتOاب بOان وقOال عOن ))م١٩٩١كان قد أبتدء یصدر ف^ي ب^رلین ع^ام 

  . )٦( ))مشروعي في نقد العقل االسالمي وتغذیھ وتضیئھ

                                                                                                                                            
، نمسOOاوي االصOOل، عمOOل اسOOتاذا للدراسOOات العربیOOة واالسOOالمیة، ١٩٠٩ولOOد عOOام  -:غوسOOتاف فOOون غروبنOOام )١(

سOالم ، المسOلمون، وحضOارة اال: واستاذا في تاریخ الشرق االدنى في الجامعات االمریكیة من ابرز دراستھ

 . ١٨٣ – ١٨٢بدوي، موسوعة المستشرقین، ص : ینظر
 . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: مارسیل سیمون )٢(
 . لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: اندریھ امار )٣(
فیلسوف فرنسي؛ یتفق ریكور واركون بان االدیان انظمة فكریة والھوتیة ولیس للتعلیم المذھبي : بول ریكور )٤(

 . ٢٥اركون، في نقد العقل الدیني، ھامش صفحة : ، ینظر. ي الطقسيأو الشعائر
 ). ١(ینظر الملحق رقم  )٥(
 . ٤٧اركون، في نقد العقل الدیني، ص  )٦(
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، وھOذه )١( ))عدة دروس منھجیة ومعرفیة ال تق^در ب^ثمن((ستنتج اركون من ھذا الكتاب یو

منھجی^^ة عل^^م االجتم^^اع ل((الOOدروس المنھجیOOة والمعرفیOOة التOOي نتجOOت عOOن أسOOتخدام جوزیOOف 

  . )٢( ))لصیغة التاریخیة على الفترة التأسسیة للفكر االسالميالتاریخي وأسباغ ا

التOي قOدمت إلOى السOوربون أطروحOة بعنOوان  ))ج^اكلین الش^ابي((أثرت الباحثة الفرنسیة 

حاولت ان تق^رأ ((في جذب اركون لصفھا فھي في نظر اركون  ))رب القبائل، اسالم محمد((

، وھOو أمOر ینسOجم مOع )٣( ))ب^القرأن المك^يبطریقة تأریخیة محضة وحازمة، كانت قد دعت^ھ 

ة یOمنھج اركون ورغبتھ الملحة في أن یتنOاول األستشOراق دراسOة االسOالم بالطریقOة أو المنھج

  . التاریخیة

فقد وصOف بOول فینOي  قدم اركون بحفاوة كبیرة لعدد من الشخصیات األستشراقیة والغربیة،

عOOالم الھOOوت (، وبییOOر جیزیOOل بOOـ )٤( )مفیلسOOوف مھOO(، وبOOول ریكOOور بOOـ )المOOؤرخ المتصOOرف(بOOـ

لرائعOة التOي جOددت ا) األبتكاریOة(بOـ، كما وصف أعمOالھم )علماء األنتربولوجیا(، أو من )حدیث

  . المنھجیة التاریخیة، وأخصبتھا وفتحت لھا منظورات واسعة لم تكن في الحسبان

میة سأنھ اخذ عنھا تفي  ،)٥( ))مارغریت مید(( یعترف اركون بفضل الباحثة االنتربولوجیة

                                                 
 . ٤٧المصدرنفسھ،ص )١(
 .٤٧المصدرنفسھ،ص )٢(
 . ٢١؛ القرأن، ص٥٩ – ٤٤؛ اركون،الفكر االصولي، ص ٥٤، ص لمصدر نفسھا )٣(
وقOد أھOتم اركOون بكOال المOؤلفین ) میشOیل فوكOو فكOره وشخصOھ(فرنسي مOن ابOرز كتاباتOھ مؤرخ  -:بول فیني )٤(

 . ٣٣ – ٣٢اركون، نحو نقد العقل االسالمي، ص : والمّولف، ینظر
وھي عالمة انتروبولوجیة امریكیة سOاھمت بدراسOاتھا  ١٩٧٨وتوفیت عام  ١٩٠١ولدت عام : مارغریت مید )٥(

حیث حظیت بمكانة مرموقة بین العاملین فOي البحOوث والدراسOات السوسOیور القیمة في الجامعات والمعاھد 

انتروبولوجیة من اساتذة وجامعات وباحثین، لذلك تربعت على راس العدد من الجمعیOات والمعاھOد العلمیOة، 

  http://www.aranthropos.com: االنترنیت، موقع انتروبوس: ینظر

http://www.aranthropos.com
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  . )١() الحداثة الزائدة عن الحد(، أو )عصر ما بعد الحداثة(

فكOل مOنھم ینظOر  ،العقیدة الدینیة لدى الباحثین في تقییم المواقف ذات العمOق العقائOدي اثرت

منقطعة النظیر وقد صنف اركون المستشرقین  ةإلى تلك المواقف بحسب أمالئاتھ الذاتیة وبأحادی

OOالً بحسOOرى یب اكOOو یOOھ فھOOالمؤمن̂^ون یحمل̂^ون معھ̂^م عن̂^دما یدرس̂^ون الت̂^راث االس̂^المي ((مان
الم^ؤمنین م^ن ال دین^ین أو م^ال ح^دة أو حت^ى  ع^نثقافتھم الالھوتیة الیھودی^ة والمس^یحیة، ام^ا 

مجرد علمانین، فأنھم یطمسون تماماً مس^ألة المعن^ى ف^ي الخط^اب ال^دیني ویتجاھلونھ^ا تج^اھالً 
  . )٢())تاما

قOOد عنصOOریة بعOOض المستشOOرقین المشOOھورین ممOOن عOOزف عOOن ذكOOر أسOOمائھم لسOOبب كمOOا انت

 يمواقفھم المتشنجة تجاه كل ما ھو عربي أو مسلم وھي مواقف مضادة لل^روح العلمی^ة الت^((
ب^أنھم طبقونھ^ا ف^ي مج^ال البح^ث العلم^ي، وھ^ذا أكب^ر دلی^ل عل^ى انھ^م بحاج^ة ال ع̂^ادة  یفت^رض

ل على وجود قصد معرفي كبیر یأنھ دل ،)٤( ))ستمولوجیةباألو ،)٣(ةیالنظر في خیاراتھم المنھج

تطبیق العلOوم االنسOانیة واالجتماعیOة علOى دراسOة مجOالھم الخOاص علOى دراسOة الظOاھرة بلدیھم 

  . )٥(الدینیة وتأویھم بشكل أخص 

یكتف̂^^ون بالمعاین̂^^ة ((ومOOOن مؤاخOOOذات اركOOOون علOOOى المستشOOOرقین ھOOOي المنھجیOOOة فھOOOم برأیOOOھ 
ظ̂^ل ((ه سOOماذلOOك فOOإن التبحOOر االستشOOراقي االكOOادیمي كمOOا  فضOOال عOOن  ،)٦())والفح̂^ص الس̂^ریري

 –مائي لزمن طوی^ل عن^دما أكتف^ى بنق^ل أفك^ار االس^الم الس^ني االغلب^ي غمنغلقاً داخل السیاج الدو
إل̂^ى اللغ̂^ات األوربی̂^ة، وذل̂^ك قب̂^ل أن یفص̂^ل الش̂^يء ذات̂^ھ م̂^ع االس̂^الم  –م̂^ن االغلبی̂^ة والغلبی̂^ة 

  .)٧())الشیعي

                                                 
؛ وتحOدث فیOھ اركOون عOن مفھOوم ٤٧ – ٣٢العقOل االسOالمي، ص ینظر حOول ذلOك كتOاب اركOون، نحOو نقOد  )١(

العقOل الجدیOد المنبثOOق الصOاعد أو الحداثOOة، ورى اركOون ان ھOOذا المصOفح ھOOو االفضOل واالكثOOر تعبیOرا عOOن 

حاجیاتنا الفكریة حاضراً ومستقبالً وأن مصطلح ما بعد الحداثة یسحبنا داخل مسار واحد للفكر أو العقل ھOو 

ي أو الغرب فبما ان الحداثة منشأت في اوربا فإن، بعOد الحداثOة سOیكون مركزھOا اوربOا ایضOاً المسار االورب

  . بالضرورة، ولھذا فإن اركون ال یرید ان یذعن للموضة العابرة بحسب تعبیره
 . ٢٠اركون، الفكر األصولي، ص  )٢(
 .٢١-٢٠اركون،في نقد العقل الدیني، ص )٣(
 .من مصطلحات محمد اركونبتعریف نماذج  الخاص﴾ ٥الملحق رقم ﴿ ینظر )٤(
  ، ٢١ – ٢٠اركون، في نقد العقل الدیني، ص  )٥(
 . ٢٩٥اركون، الفكر االصولي، ص  )٦(
 .٦٥المصدر نفسھ، ص  )٧(
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كOOون إلOOى جعOOل االستشOOراق ومؤسسOOاتھ تقOOوم مقOOام، تؤدیOOھ وتحظOOى بOOھ المؤسسOOات یOOدعو ار

تلحق بركب المنھجی^ة  يتجدید المنھجیة االستشراقیة الكالسكیة لك((األوربیة لذا فقد دعى إلى 
الحدیثة في علم التاریخ ھذه المنھجیة الممارسة في أقسام الدراسات األوربیة، والمطبقة عل^ى 

أدخلھ̂^^ا الب̂^^احثون الغربی̂^^ون عل̂^^ى الدراس̂^^ات  ية الت̂^^ی̂^^ات الث̂^^ورة المنھجت̂^^اریخ المجتمع̂^^ات ذ
س^^یرھم عل^^ى خ^^ط ((افة إلOOى ذلOOك فOOإن اركOOون یعیOOب علOOى المستشOOرقین ضOO، أ)١( ))األوربی^^ة

̂^دیین فیكتف̂^ون بنق̂^ل خطا ̂^المس̂^لمین التقلی ̂^ة دون اؤاتھم ورب ̂^ى اللغ̂^ات االجنبی ̂^ل  ياھ̂^م إل تحلی
  . )٢( ))تفكیكي لنسبیة الخطاب ومضمونھ

OOى خطOOرقین علOOیر المستشOOث ان سOOمیھ  ىحیOOا یسOOون مOOم ینقلOOیكین یجعلھOOلمین الكالسOOالمس

ً ) الكالسOOOیكیة(والمنھجیOOOة المتبعOOOة بOOOOـ) االفكOOOار التقلیدیOOOOة(اركOOOون بOOOـ   واالستشOOOراق عمومOOOOا

   ).٣()بالكالسیكي(

ان ھناك تمیزاً بین الكلیات االستشراقیة والكلیات االخ^رى، ف^إن الكلی^ات ((ویالحظ اركون 
، )٤( ))ستشراقیة معزولة ومھمشة وال تحضى بذات العنایة التي تحضى بھا الكلیات االوربیةاال

یس̂^تخدمون مف̂^ردات ومص̂^طلحات بن̂^وع م̂^ن ((كمOOا یOOرى انھOOم ال یكترثOOون السOOتخداماتھم حیOOث 
االستخدام التعمیمي أو غیر الدقیق بمعنى انھم یستسھلون أستخدام المف^ردات والص^طلحات أو 

واھن̂^ھ احیان̂^اً، وعن̂^دما تط̂^رح ھ̂^ذا االعت̂^راض عل̂^ى المستش̂^رقین الكب̂^ار ععل̂^ى یلق̂^ون الك̂^الم 
یقولون لك بأن المصادر التاریخیة القدیمة التي وصلتنا ال تزال ناقص^ة، وال تت^یح لن^ا ان نفھ^م 

̂^ھ  ال ((، اال ان اركOOون لOOھ تعلیOOل أخOOر لفعOOل المستشOOرقین وھOOو أنھOOم )٥( ))!الوض̂^ع بك̂^ل جوانب
مشاكل المجتمعات العربیة واالسالمیة، وكأنھا مشاكلھم النھم ینتمون  یستطیعون ان یتحسسوا

دع^ى إل^ى تجدی^د((لOذلك وبنOاءاً علOى مOا الحظOھ فقOد  ،)٦())خي اخ^ریإلى مجتمع أخ^ر وق^در ت^ار

                                                 
 . ٦٦اركون، في نقد العقل الدیني، ص  )١(
 . ٩٨اركون، االسالم، اوربا، الغرب، ص  )٢(
 . ٤٧اركون، نزعة االنسنھ، ص  )٣(
 . ٦٩كون، في نقد العقل الدیني، ص ار )٤(
 . ١٢١، ص لمصدر نفسھا)٥(
؛ یعلق ھاشم صالح بان الفرق بین اركون وزمالئھ في الجامعة من المستشرقین ھو ١١٦، ص المصدر نفسھ )٦(

المصOOدر : أن المستشOOرق غOOارق فOOي اعمOOاق الماضOOي ال علOOى مصOOیر المجتمعOOات العربیOOة واالسOOالمیة،ینظر

 . بقلم ھاشم صالح ١٣٦نفسھ، ھامش صفحة 
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 ً   . )١())االستشراق أبستمولوجیاً وجذریا

العOOدل بات العلOOم االستشOOراقي وانجازاتOOھ فسOOن فانOOھ یعتOOرف بمكتوومOOع مOOا قدمOOھ المستشOOرق

ن الكبار من ورأى اركون بأن ما قدمھ المستشرقو ، یفرض علینا ذلك –كما یقول –واالنصاف 

بحوث علمیة في التراث االسالمي ال زال فوق مستوى ما قدمھ العرب المسلمین، الذین ال یحOق 

ة علOOى نفOOس یOOھOOاجموا المستشOOرقین ودراسOOاتھم اال أذا قOOدموا مOOن تOOراثھم دراسOOات علمیلھOOم أن 

عواط^ف وأنفع^االت ذاتی^ة وش^عارات أیدولوج^ة أو تبجلیل^ة، ((سOت مسOألة یستوى، فالمسOالة لالم
وأنما ھي مسألة بحث علمي أو ارتفاع إلى مستوى البح^ث العلم^ي وم^ا ع^دا ذل^ك فھ^و ض^جیج 

  . )٢( ))وعجیج

جزء من دفاع اركون عن نفسھ، واتھامھ بتلمذتھ االستشراقیة، ونكران أي تكوین خOاص كو

رك̂^ز عل̂^ى تفكی̂^ك المس̂^لمات ((وضOOح الفOOارق بOOن منھجیOOة االستشOOراق ومنھجیتOOھ، فھOOو  بOOھ فأنOOھ
 ھیكم^ن الف^رق األساس^ي بین^ –بحس^بھ  –الضمنیة التي تقع خلف كل خطاب أو كل كتابھ وھن^ا 

^̂ مرحلOOة مOOن مراحOOل حیاتOOھ  يیعتOOرف باسOOتخدامھ فOO اركOOون، علOOى أن )٣( ))ن المستش̂^رقینیوب

أس^تمرار أذھ^ب م^ن ھ^ذا العل^م إل^ى ذل^ك، وم^ن ((أعترف بأنھ بـ  العلمیة لمناھج المستشرقین فقد
، فعنOدما قOدم اركOون اطروحتOھ للسOوربون كOان عملOھ محصOوراً فOي )٤( ))ھذه المنھجة إلى تلك

 التقلیدی^ة س^ائدة ف^ي –تطبیق المنھجیة الفللولوجیة والتاریخیة حی^ث كان^ت منھجی^ة االفك^ار ((

، كمOا اسOتوعب اركOون وبتOأثیر مOن )٥( ))الت^أثیراتالسوربون ومھوسة بالبحث ع^ن األص^ول و

منھجی^ة دامج^ة ((حیOث یOرى فیھOا ، )٦( ))االس^تبطانیة –المنھجیة الداخلیة ((ماسینون استخدام 
ة المدرسة ی، كما استخدم اركون منھج)٧())وأستعابیة كان لویس ماسینون قد دشنھا بكل المعیة

  . )٨(الحولیة الفرنسیة حیث طبقھا كلود كاھین 

                                                 
 . ٤٧اركون، نزعھ األنسنة، ص  )١(
 . ٣٠٧اركون، في نقد العقل الدیني، ص  )٢(
 . ٩٨اركون، االسالم، اوربا، الغرب، ص  )٣(
 . ٢٤٩اركون، نقد واجتھاد ، ص  )٤(
 . ٢٩٧اركون، الفكر االصولي، ص  )٥(
 .مد اركونمن مصطلحات مح الخاص بتعریف نماذج ﴾٥ینظر الملحق رقم ﴿ )٦(
 . ٦١اركون، نزعة االنسنة، ص  )٧(
 . ٦١المصدر نفسھ، ص  )٨(
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م^دین تج^اه ھ^ؤالء  اأن^: ((بقولOھ ولذلك فقد عبر اركOون عOن دینOھ لمكتشOفي تلOك المنھجیOات
العلماء االفذاذ الذین دشنوا العلم التاریخي الح^دیث عظ^یم ب^دون ش^ك فل^والھم لم^ا أس^تطعت ان 

   .)١())أتحرر من تلك النظرة الخطیة المستقیمة للتاریخ وھي نظرة تجریدیة ومجردة

. انتھOOاك:لح ان اخOOر منھجیOOة ابتكرھOOا اركOOون تOOتلخص فOOي ثOOالث كلمOOاتویOOذكر ھاشOOم صOOا

تجOOاوز فكOOل التراثOOات الدینیOOة تحتOOوي علOOى انغالقOOات داخلیOOة تOOرفض االخOOرین وھOOذه . زحزحOOة

االنغالقات ھي التي ینبغي ان تنتھك وتفكك وتتجاوز،ولكن حتى تراث الحداثة االوربیOة یحتOوي 

ة وبالتالي ینبغي ان یفكك ایضا، وھكذا ننتقل الى عقالنیة على انغالقات داخلیة او عرقیة مركزی

عقالنیة مابعد الحداثة او بحسب مصطلح اركون عقالنیة العقOل :اوسع من كل العقالنیات السابقة

   .)٢(االستطالعي 

  

  

  
   

                                                 
 .٦١ص، نزعة االنسنة، اركون )١(
 .٢٩٣ھامش ص، الفكر االصولي، اركون )٢(
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  الفصل الثاني
  

تشّكل التراث اإلسالمي من منظور محمد 
  أركون

  
  
  

  ث اإلسالمي مكونات الترا -المبحث األول 
  تشكل الفرق اإلسالمیة -١
 نشأة العلوم الدینیة -٢
 العالقة بین الفكر الیوناني والفكر العربي واإلسالمي -٣

  

  .رؤى أركون في ثوابت اإلسالم -المبحث الثاني 
  القرآن -أ 
 النبوة -ب

 الوحي -ت 
  

  .موقف اركون من المؤسسة الدینیة :المبحث الثالث
  الخالفة -أ 

 )الفقھاء(ة رجال الدین موسس -ب 
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   -:توطئة

المختلفOة نظر محمد اركون إلى التراث االسالمي والعربOي مOن عOدة جوانOب حیOث العناصOر 

 ،إضافة إلى تOراث األمOم السOابقة ،عصر الجاھلیة فيوالتي كانت تكّون مجتمع الجزیرة العربیة 

  .مثل تراث األدیان الیھودیة والمسیحیة السابقة على االسالم

بمثابة سیرورة تاریخیة انقالبیة وتفجیری^ة م^ن اعل^ى ((ى اركون أن ظھور االسالم كان یر
إنھ انق^الب عل^ى م^ا س^بق، أي عل^ى ال^دین العرب^ي ال^ذي ك^ان س^ائدا ف^ي مك^ة والجزی^رة . طراز

وعل^ى ھ^ذا . وھو انقالب یشمل كل ظروف ومستویات ومناحي الوجود البش^ري ،العربیة آنذاك
بع^د أن زل^زل حی^اتھم أیم^ا  ،األول الھج^ري /في الق^رن الس^ابع الم^یالدي النحو ُصعق بھ العرب

ح^دثاً تاریخی^اً م^دویاً ((فOي ھOذا القOرن وفOي شOبھ الجزیOرة  القOرآنكمOا كOان ظھOور  ،)١( ))زلزلة
̂^اریخ وق̂^د غی̂^ر مج̂^رى  ص̂^اعقا ال یق̂^ل أھمی̂^ة ع̂^ن أي ح̂^دث ث̂^وري أو انقالب̂^ي ض̂^خم ف̂^ي الت

   .)٢( ))التاریخ

مOOن االسOOالمیات أو التراثOات االسOOالمیة كمOOا أسOOماھا فھنOOاك االسOOالم  عOOددٍ یمیOز اركOOون بOOین و

، وإسOOالم الفقھOOاء القOOرآن الشOOفھيأي لحظOOة النبOOوة وظھOOور  ،المنبثOOق الصOOاعد فOOي بیاناتOOھ األولOOى

  .)٣( االسالم األصولي المتطرف ،االسالم الشعبي وبین المتكلمین والفالسفة وغیرھم

 ،المغربیOOة ،اإلیرانیOOة ،م علOOى المجتمعOOات األندنوسOOیةیOOرفض اركOOون اسOOتخدام مصOOطلح إسOOال

لك̂^ل مجتم̂^ع حیثیات̂^ھ ومعطیات̂^ھ ((ألنOOھ یOOرى بOOأن  ،إلOOى االسOOالم تنتمOOيا مOOبمجOOرد إنھ ،وغیرھOOا
ن إنكاد نقول . ولوجیة المختلفة عن األخر بل والسابقة على االسالمبرثالتاریخیة والبشریة األن

السالم وبالتالي فھناك إسالم بقدر ما ھناك لواستیعابھ لكل واحد منھما إسالمھ أو طریقة فھمھ 
تش^كیل نظ^رة نقدی^ة علمی^ة ع^ن ((إلOى  كل مجتمOعولذلك فھو یدعو  ،)٤( ))من مجتمعات بشریة

على روحانیت^ھ  يئذ یتحرر االسالم كدین من كل المشاكل السیاسیة التي تلّوثھ وتقضدعن ،ذاتھ
  .)٥( ))في كل أنحاء العالم العظیمة وتنزیھیة وتعالیھ بل وتشوه صورتھ

                                                 
 .٢٥٦ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )١(
 .١٠٤ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٢(
 .٢٨٢ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )٣(
 .١٠٦-١٠٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٤(
 .١٠٦ص  ،المصدر نفسھ )٥(
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̂^وم الحدیث̂^ة عل̂^ى دراس̂^ة ((ھOOدف اركOOون إلOOى  ̂^اھج والمص̂^طلحات والعل تطبی̂^ق جمی̂^ع المن
 ،)١( ))ممك^ن إلى أقص^ى ح^د –بحسب قولھ  -أو التراث العربي االسالمي لكي نضیئھ  ،االسالم

ث^رة م^ا م^ّدعاة لألش^كال وس^وء الفھ^م م^ن ك((وسبب ھذه الدراسة ھو أن كلمة االسالم أصبحت 
،وھذا یعني ان االزمOة الفكریOة لیسOت فOي )٢())اسقطوا علیھا من المعاني المتناقضة والمختلطة

  .االسالم كدین وانما في فھم المفكرین لالسالم الذین فسروه على ھواھم 

أن الدراس^^ة العلمی^^ة التاریخی^^ة للت^^راث ال ت^^زال ف^^ي ب^^دایاتھا عل^^ى عك^^س ((یOOرى اركOOون 
تطبی^ق (( ولOذلك فOأن ،)٣())یحیة التي حظیت بأض^اءات علمی^ة ض^خمةالیھودیة وباألخص المس

االس^المي س^وف یثی^ر ھ^زة كبی^رة ال تق^ل أھمی^ة  –منھجیة النقد التاریخي على التراث العربي 
وأسOباب ھOذه  ،)٤())التراث المسیحي بعد عصر التنویر عن تلك الھزة التي أثارھا تطبیقھا على

بحج^ة إنھ^ا ((بیOق منOاھج ونتOائج علOوم اإلنسOان والمجتمOع الھOزة ھOو أن المسOلمین یرفضOون تط
 ))ولدت في الغرب ومن أجل الغرب فق^ط وبالت^الي فھ^م یعتق^دون إنھ^ا ال تطب^ق إال عل^ى الغ^رب

یق̂^رأون ت̂^أریخھم بطریق̂^ة أس̂^طوریة أیدیولوجی̂^ة س̂^واء ف̂^ي ((ألن المسOOلمین بحسOOب رأیOOھ  ،)٥(
ذا الماضي المؤس^طر والمحس^ن والم^زین إنھم یسقطون على ھ ،الماضي أم في الوقت الحاضر

  .)٦())العصور الحدیثة التي لم یتح لھ أن یعرفھا جادوالمفخم كل أم

یتح^دثون ع^ن تناقض^ات الت^راث االس^المي ((ینتقد اركون دراسات المستشOرقین للتOراث فھOم 
 –وعشوائیتھ وخرافاتھ وأساطیره وفولكلوره وذلك بع^د ان یطبق^وا علی^ھ المنھجی^ة التاریخی^ة 

النقدی̂^ة ولك̂^نھم إذ یفعل̂^ون ذل̂^ك یتناس̂^ون أن ك̂^ل ت̂^راث دین̂^ي مرف̂^ق بالض̂^رورة بأبع̂^اد خیالی̂^ة 
  .)٧( ))یخص العجیب المدھش والساحر الخالب

                                                 
 ٢٤٩ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )١(
 .٢٤٥ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .٢٩٨ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .١٨٢ص  ،في نقد العقل الدیني ،اركون )٤(
 .٢٥٢ص  ،المصدر نفسھ )٥(
 .٢٣١ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٦(
 .٣٤٨ص  ،ل االسالمينقد العق ،اركون )٧(
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  المبحث األول
  اركون من منظورمكونات التراث االسالمي 

  
 تشكل الفرق االسالمیة -:اوالً 

ایراً عما غإذ شكلت رؤیتھ ت ﴾r﴿مد لمرحلة ما بعد النبي مح ةاختلفت وجھة النظر االركونی

 .ھو مسلم بھ في السیاق االسالمي التقلیدي كما یرغب في تسمیتھ

 ،ھع^دم وص^ایت((إلOى  ﴾e﴿یعزو اركون النقاشOات والمعOارك التOي دارت ُبعیOد وفOاة النبOيو

ما ؛قوم حول السؤال التالي تأن المعارك  –ویرى ھو  –المسلمین في حیرة من أمرھم  ھوترك
  .)١( ))السالم الصحیح ؟ وكانت كل فرقة تدعي أنھا ُتملكھ دون غیرھاھو ا

ل^م یخلّ^ف ((﴾e﴿ل فرقOة تملّكOھ إلOى أن النبOي كویرى ان سبب ھذا التساؤل المحّیر وادعاء 

أي تعلیم̂^^ات تمّك̂^^ن ك̂^^ل  ،وراءه تعلیم̂^^ات واض̂^^حة ص̂^^ریحة بخص̂^^وص ك̂^^ل النق̂^^اط والمس̂^^ائل

المس^تقیم طری^ق الھ^دى والرش^اد وھن^ا تكم^ن  وأم^ان عل^ى الطری^ق يالمؤمنین من الس^یر بھ^د

ن إلى الصحابة أو الشھود من أجل معرفOة الطریOق المسOتقیم وولذلك لجئ المسلم ،)٢( ))المشكلة

وھنOا وقOع اركOون فOي مغالطOة  ،)٣( والحل االسالمي الصحیح بخصوص كOل مشOكلة وكOل نقطOة

كر فOي الOنص األخیOر لجOوء حOین یOذ فOي ةوصOیالعOدم لیة ومسؤ ﴾e﴿كبیرة ذلك أنھ یحمل النبي

لیبینوھا أوكل تعلیماتھ إلى ثلة من المسلمین  ﴾e﴿المسلمین إلى الصحابة وھو ما نفھمھ أن النبي

إال أن  ،كما أن مدة دعوتھ كافیة إلبOالغ المسOلمین بمOا یكفOي لحOل المشOكلة وفOك المعضOلة للناس

   .ئ ادراكھااركون یلّمح إلى أسباب أخرى أخفاھا في باطن نصھ تاركاً للقار

الخ^الف المطل^ق ال^ذي ال ع^الج (( لخلیفة من بعOده﴾e﴿یرى اركون في عدم وصایة النبي  

وھ̂^و وج̂^ود أو ع̂^دم وج̂^ود ن̂^ص ص̂^ریح بتولی̂^ة عل̂^ي ب̂^ن أب̂^ي طال̂^ب الخالف̂^ة بع̂^د م̂^وت  ،ل̂^ھ

ف^أن الخ^الف یترك^ز ح^ول النق^ل الص^حیح أو غی^ر الص^حیح  –بحسبھ  –أخر  بمعنى ﴾e﴿النبي

                                                 
 .١٣١ص  ،السیاسة ،األخالق ،االسالم ،اركون )١(
 .١٣٢-١٣١ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .١٣٢-١٣١ص  ،المصدر نفسھ )٣(
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نOرى فOي و ،)١())ھ^ذه المس^ألة الحاس^مة ف^ي ت^أریخ االس^الم ي بخص^وصوالنب القرآنلنصوص 

وذلOك اكتفOى نرى رأیھ في ھOذه المسOألة ان دون  )وجود أو عدم وجود(ارة للشك ثنص اركون أ

  .في ھذه النقطة الحساسة اركون بالسردیات دون ان یضمنھا رأیھ

ول الخالف̂^ة واإلمام̂^ة تش̂^كیل العقی̂^دتان الش̂^یعیة والس̂^نیة ح̂^((سOOاھمت تلOOك المناقشOOات فOOي 
، )أھ̂^ل الس̂^نة( ا ت̂^دریجیا خ̂^الل الق̂^رنیین األول والث̂^اني للھج̂^رة فق̂^د قب̂^ل الس̂^نییونم̂^وتبلورھ

أمOا الشOیعة  ،)٣()))٢( نییبخالفة األمر الواقع التي فرضت بالقوة عن طریق االم^ویین ث^م العباس^

عیة ح̂^ول مب̂^دأ عارض̂^وا ذل̂^ك برؤی̂^ا ش̂^رعیة خاص̂^ة باإلمام̂^ة تتمح̂^ور ھ̂^ذه الرؤی̂^ا الش̂^ر((فقOOد 
األفضلیة أي أفضلیة علي على جمیع الصحابة من حیث میزات^ھ الجس^دیة واألخالقی^ة والعلمی^ة 
والدینیة ولكي یبرھن الشیعة على ھذه األفضلیة فأنھم یستخدمون األصول الدینیة نفسھا الت^ي 

ال^ذي والحدیث النبوي وكل منھما ینطلق م^ن التفس^یر  القرآنأي  یستخدمھا السنة في حججھم
یدعي امOتالك الحقیقOة  ارثوذكسيكل مذھب  أي بحسب ما عبر عنھ بأنھ ،)٤())یؤید وجھة نظره

فOأن  كOمعلOى الح ةالسنوبسبب سیطرة ، )٥(والمعصومیة أو الخط الوحید الصحیح المستقیم القویم

فرض نفسھ وكأنھ األكثر صحة أي ذلك الذي یعبر بشكل مطلق وأمین عOن التعOالیم  ھذا المذھب

إلOOى  كOOونيذلOOك یOOؤدي بحسOOب الOOنص االروان  ،)٦(موجOOودة فOOي المدونOOة االرثودكسOOیة لالعتقOOادال

في خانة المل^ل والنح^ل والھرطق^ات المتزای^دة قل^یالً أو كثی^راً وك^ل ذل^ك ((وضع الفرق األخرى 
بفضل انتصاره السیاسي وھیمنتھ على سلطة الدولة ولو أن المذاھب األخرى انتص^رت لفعل^ت 

إنمOا ھOو دیOدن ةوھذه أشOارة مOن اركOون إلOى أن األمOر ال یقتصOر علOى السOن، )٧())نفس الشيء

                                                 
 .١٣٢ص  ،السیاسة .االخالق.ركون ،االسالم ا )١(
حمد أما بدأ بحكم معاویة بن أبي سفیان وانتھت بحكم مروان بن م ،ھـ١٣٢ھـ حتى ٤١حكم االمویین من عام  )٢(

حكمھOOا أبOOو العبOOاس السOOفاح  ،م١٢٥٨/ھOOـ٦٥٦م حتOOى عOOام ٧٥٠/ھOOـ١٣٢العباسOOیین فقOOد حكمOOوا بOOدأ مOOن عOOام 
  .وأنتھت بحكم المستعصم با0 العباسي

 .١٣٢ص  ،السیاسة ،األخالق ،االسالم ،اركون )٣(
 .١٣٢المصدر نفسھ،ص )٤(
 .٧٧ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )٥(
 .١٣٥ص  ،المصدر نفسھ )٦(
رأي ُمدان كنسیاً على أنھ ((وتعني  ،شاع استخدام مصطلح الھرطقة لدى المسیحیة ،٢٥٤ص  ،المصدر نفسھ )٧(

متعارض مOع مبOدأ أیمOاني موصOى  ،أو خطأ أرادي متشبث بھ ،)مذھب مسیحي(مناقض لإلیمان الكاثولیكیة 
، دار التنOویر( ،١ط  ،جمOال سOالم :ترجمOھ ،الھرطقOة فOي المسOیحیة ،یتلOر، وج -:ینظOر،، بھ وتعلّمھ الكنیسOة

 .١٧ص ،)٢٠٠٧ :بیروت
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  .المنتصر السیاسي

ھناك إسالماً ظل یصنع ذاتھ في ھذا الج^و ((ویقیم اركون الوضع االسالمي آنذاك بأنھ كان 
المتن^^افس حی^^ث كان^^ت ك^^ل تس^^عى إل^^ى أن تض^^في عل^^ى المس^^رح الت^^اریخي ھ^^ذه أو تل^^ك م^^ن 

ّھا غمیة وأن عبارة االسالمیة وإن عبارة االس^الم الرس^مي كان^ت تج^د مایس^واالحتماالت االسال
في قمع الثورات الخارجیة والعلویة بأسم دولة كانت تطرح نفسھا على إنھا وریثة دولة األم^ة 

  .)١())التي اسسھا محمد وعلى أنھا استمرارھا

جماعی̂^ة متنافس̂^ة  ذاك̂^رات((ات سOOبباً فOOي تكOOوین مOOا اسOOماه فسOOیجعOOل اركOOون مOOن ھOOذه المنا
ثOOم أدت ، )٢())م٨٤٨ /ھ̂^ـ ٢٣٤ –م ٦٣٢ /ھ̂^ـ  ١١(ومتطاحن^ة اثن̂^اء الق̂^رون الھجری̂^ة األول̂^ى 

م ٨٨٠/ھOـ٢٦٧من  ضمائر الجمعیة الذي لم یقر بصیاغاتھ المذھبیة اال بدءاً انقسام ال بدورھا إلى

  .)٣( م ٩٠٠/ھـ٢٨٧ –

سOالم منعطفOات كثیOرة وكبیOرة ریة األولOى شOھد االـوفي غضون ذلك أي من خالل القرون الھج

فق̂^^^د ش̂^^^ھد ظھ̂^^^ور ق̂^^^راءة وجودی̂^^^ة للق̂^^^رآن م̂^^^ن قب̂^^^ل ت̂^^^دخل المب̂^^^ادئ المنطقی̂^^^ة، ومق̂^^^والت ((
الOOOذي دشOOOن مثOOOل ھOOOذه ، بانOOOھ ھOOOو )٦()الحسOOOن البصOOOري(ویعOOOین اركOOOون شخصOOOیة ، )٥)(٤())أرس̂^^طو

  .)٧(القراءة

                                                 
 .لم ُیعني اركون بتحدید أي من الثورات الخارجیة و العلویة ،٦٣ص ،، الفكر العربيونارك )١(
 .ن .م )٢(
 .ن .م )٣(
من أحدى بلدان مقOدونیا التحOق بمدرسOة أفالطOون حتOى  ،في مدینة أسطاغیرا ،)م.ق ٣٨٤(ولد عام -:أرسطو )٤(

أنشOأ أرسOطو مدرسOة أتھOم بسOببھا  ،ھ وقد أسماه أفالطون بالعقل لذكائھ الخارق والقّراء إلطالعھ الواسعوفات

 ،))ال حاجة ألن أھیئ لالثنیین فرصة جدیدة لالجرام ضد الفلسفة(وطورد حتى غادر المدینة قائال  ،باأللحاد

 :ینظOر ،للتفاصOیل ،والخطابOة والشOعرصنف أرسطو في المنطق والطبیعة والمیتافیزیقیة والخلقیة والسیاسة 

 .١٤٨-١٤١ص ،)م١٩٣٦: مصر ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة( ،تاریخ الفلسفة الیونانیة ،یوسف ،كرم
 .٦٤ص ،الفكر العربي ،اركون )٥(
وجمOع كOل  ،كان مOن سOادات التOابعین وكبOرائھم ،أبو سعید الحسن بن أبي الیسار البصري -:الحسن البصري )٦(

نشOأ الحسOن  ،وأبوه مولى زیOد بOن ثابOت األنصOاري وأمOھ مOواله ألم سOلمھ ،م وزھد وورع وعبادةفن من عل

، )ھOـ٦٨١:ت(الOدین أحمOد بOن محمOد  شOمس،ابOن خلكان :ینظر،بوادي القرى وكOان مOن أجمOل أھOل البصOرة

 :بیOروت ،ربيد أحیاء التراث الع( ،محمد عبد الرحمن المرعشلي :تقدیم ،وفیات األعیان وأبناء انباء الزمان

 .٢٢٨-٢٢٦ص  ،١ج ،)م١٩٩٧
 . ٦٤ص ،الفكر العربي ،اركون )٧(
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اً في ظھورھOا وبدأت من تلك الفترة فكرة ذات أبعاد سیاسیة حیث الموقف السیاسي كان سبب

القدر واالختیار والتي نضجت بأنصارھا وتمذھبھم فكان أنصار حریة االختیار ((وتتمثل ھذه بـ 
إنھم یقفون  ،ا اإلنسانجلبھمن القدر أي القدرة على العمل التي ی ،)١())القدریة((المعروفین باسم 

، ففي فرضOیة باشرمطروحة كانت لھا مدى سیاسي مضد االمویین وبعبارة أخرى أن المشكلة ال

حریة االختیار یكون الحكام مسؤولین مباشرة عن الشر الناجم من مبادھOاتھم ومOن ثOم شOأن ھOذا 

العOOداء بOOین القدریOOة والسOOلطة األمویOOة أن یفسOOر اختفOOاء األحادیOOث المؤیOOدة لنظریOOاتھم وذیOOوع 

  .)٢(األحادیث المعاكسة لھا ذیوعاً حراً 

Oوارج  ،يتماشت الرؤى المذھبیة مع الخط السیاسOف الخOاء موقOد جOمعاد ،)٣(فقOویین یOاً لألم

وموقOف  ،كفر المجرم الذي ارتكب خطیئة كبرى وھذه ھي حال عثمOان والحكOام االمOویین حیث

الOOذین یرجئOOون إلOOى هللا أمOOر الحكOOم فOOي اإلیمOOان أو الكفOOر وھOOذا ھOOو موقOOف یOOوائم  ،)٤()المرجئOOة(

  .)٥(االمویین

ھب حیOOث أنOOھ یعبOOر عنھOOا اأحدثتOOھ الفOOرق والمOOذ ویلّمOOح اركOOون إلOOى حالOOة الفوضOOى الOOذي

وھي أشارة مھمة إلى أن الصراعات المذھبیة لھا أبعاد لیست بالدینیة  )بالخصومات االجتماعیة(

بقOOدر مOOا ھOOي اجتماعیOOة بOOین فئOOة عزیOOزة وفئOOة ذلیلOOة أو متّذللOOة وفOOي ظOOل ھOOذا الوضOOع اكتسOOبت 

یOOة خصOOیبة وكOOان كOOل حOOزب یOOرغم حلOOّة منافسOOة مذھب الصOOراعات أو الخصOOومات كمOOا أسOOماھا

ولOذلك فقOد تشOكلت  ،)١( على مواقفھ وعرض مصادره ودعOم طرائقOھ وحججOھ ،)٦(األخر بالحز
                                                 

تOاریخ المOذاھب  ،محمOد ،أبOو زھOرة: ینظOر ،نسبة إلى مبدأ القضاء والقدر الذي شاع زمن االمOویین -:القدریة )١(

 .١٣١-١٠٩ص ،١ج، )ت.د :مصر، مطبعة السعادة( ،االسالمیة
 .٦٥-٦٤ص  ،الفكر العربي ،اركون )٢(
والخOOوارج جمOOع خOOارج وھOOو الOOذي خلOOع  ،والنواصOOب والشOOراة ،ویقOOال لھOOم الخOOوارج والحروریOOة -:الخOOوارج )٣(

 :طاعة اإلمام الحق وأعلن عصیانھ كَفر الخوارج علي بن ابي طالب و عثمان وانقسموا إلى عدة فرق فمنھم

OOر، ینظOOرھم ُكثOOفریة و غیOOیة والصOOاردة واألباضOOة والعجOOة والنجدیOOع: راألزارقOOماعیل األشOOن اسOOي بOOري، عل

المكتبOOة ( ،ي الOOدین عبOOد الحمیOOدیOOمحمOOد مح :تحقیOOق ،واخOOتالف المصOOلین مقOOاالت االسOOالمیین ،)ھOOـ٣٣٠:ت(

 .وما بعدھا ١٦٧ص ،١ج ،)م١٩٩٠:بیروت ،العصریة
 -:ر وأعطOOاء الرجOاء وقیOOل فOي األرجOOاءاألول بمعنOOى التOأخی -:مOن األرجOOاء وتOأتي باللغOOة بمعنیOین -:المرجئOة )٤(

ره حكم صاحب الكبیOرة أي یOوم القیامOة ورأي أخOر یOرى فOي األرجOاء تOأخیر علOي بOن أبOي طالOب عOن تأخی

ومرجئOOة القدریOOة  ،مرجئOOة الخOOوارج -:خالفتOOھ مOOن الدرجOOة األولOOى إلOOى الرابعOOة والمرجئOOة أربعOOة أصOOناف

 .٢١٣ص  ،١ج ،مقاالت االسالمیین ،األشعري :ینظر،ومرجئة الجبریة والمرجئة الخاصة
 .٦٦-٦٥ص ،الفكر العربي ،ونارك )٥(
 .٦٦-٦٥،صاركون،الفكر العربي  )٦(
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 مجموع̂^ة مص̂^ادر یرج̂^ع إلیھ̂^ا بأمان̂^ة المفك̂^رون الالحق̂^ون وس̂^نرى كی̂^ف((الحالOOة برأیOOھ ھOOذه 
 ً   .)٢())انجبت ھذه الحال فكراً مدرسیاً ثم فكراً كالمیا

ھا إال بعد نجاحھا السیاسOي الحاسOم موقفاركون یرى بأنھا لم تحسم وفیما یخص الشیعة فأن 

OOد  مولOOك إال بعOOن ذلOOتمكن مOOة تOOور حقبOOون بظھOOددھا اركOOماعیلیة(حOOنة ،)٣( )اإلسOOونس سOOي تOOف 

ومOرت  ،الذین ظلوا یقتصرون على جنوب بحر قزوین والOیمن ،)٤() والزیدیة( ،م ٩٠٩/ھـ٢٩٧

د اختفOOاء اإلمOOام األخیOOر وأن ازدھارھOOا السیاسOOي م عنOO ٨٧٤/ھOOـ٢٦١اإلسOOماعیلیة بأزمOOة سOOنة 

النOOOوبختي (ویّعOOOین اركOOOون محOOOاوالت ، )٥( المیالديوالثقOOOافي یقOOOع اعتبOOOاراً مOOOن القOOOرن العاشOOOر

الذي أوقف تشتت اإلمامیة حیث أعلن قواعOد تعاقOب األئمOة وصOفاتھم  ،)٦( )م ٩٢٢/ ھـ ٣٠٠:ت

  .)٧(الممیزة

                                                                                                                                            
  ٧٦-٧٥ص  ،المصدر نفسھ )١(
  .١٢٠-٧٩ص  ،المصدر نفسھ: لفكر الكالميینظر حول الفكر المدرسي وا)٢(
طائفة من االمامیة وھي منبثة في أقالیم متفرقة من البالد االسالمیة فبعضھا فOي جنOوب أفریقیOا  -:اإلسماعیلیة )٣(

وقOOد كانOOت اإلسOOماعیلیة فOOي االسOOالم دولOOة مثOOل  ،وسOOطھا وبعضOOھا فOOي بOOالد الشOOام وفOOي الھنOOد وباكسOOتانو

 ،الفاطمیون والقرامطة ونسبة اإلسOماعیلیة إلOى إسOماعیل بOن جعفOر الصOادق الOذین یOروا فیOھ إمامOاً بعOد أبیOھ

  .٦٢-٥٩ص  ،١ج ،محمد، تاریخ المذاھب االسالمیة،أبو زھرة :ینظر
ساقوا اإلمامOة فOي أوالد فاطمOة ولOم یجOوزوا بثبOوت  ،)زین العابدین(أتباع زید بن علي بن الحسین  -:الزیدیة )٤(

اإلمامة في غیرھم إال أنھم جOوزوا أن یكOون كOل فOاطمي عOالم شOجاع سOخي خOرج باإلمامOة أن یكOون إمامOاً 

بOن اأبOو الفOتح محمOد  ،الشھرسOتاني :ینظOر ،مOن أوالد الحسOین مسOن أواجب الطاعة سواء كان من أوالد الح

، دار المعرفOOة(ا وعلOOي حسOOن فOOاعور، أمیOOر علOOي مھنOO :تحقیOOق ،الملOOل والنحOOل ،)ھOOـ ٥٤٨:ت(عبOOد الكOOریم 

  . وما بعدھا ١٧٩ص  ،١ج ،)م ١٩٩٣ :بیروت
 .؛ ویقصد باإلمام األخیر اإلمام المھدي محمد بن الحسن العسكري٧٨ص  ،اركون، الفكر العربي )٥(
ن موسى النوبختى والملقب بأبي محمد وھو متكلم ثقة كان یجمع إلیھ طائفة من نقلة كتب الحسن ب -:النوبختي )٦(

الفلسفة الذین صOنفوا فOي الOرد علOى الفالسOفة ومقOوالتھم وأقOوال المتكلمOین وفOي الOرد علOى أصOحاب األراء 

أبOو  ،لطوسOيا :ینظر،لھ كتاب في الفOرق وھOو مOا قصOده اركOون مOن قولOھ ذلOك ،والدیانات والتناسخ والغالة

موسسOOOOOة النشOOOOOر ( ،جOOOOOواد القیOOOOOومي :تحقیOOOOOق ،، الفھرسOOOOOت)ھOOOOOـ ٤٦٠ :ت(جعفOOOOOر محمOOOOOد بOOOOOن الحسOOOOOن

  .٩٦ص ،)ھـ١٤١٧:االسالمي
 .٧٨ص  ،الفكر العربي ،اركون )٧(
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/ ھ̂^ـ ٥٩١ – ١٠٣٨/ ھ̂^ـ ٤٣٠ )١(لس̂^الجقةا((یOOرى فOOي ظھOOور  ھOOوأمOOا المOOذھب السOOني ف

سیاسي مھم ألنھم  –بدور اجتماعي  قامواقد ((فیما یرى أن الحنابلة ، )٢()) م أنعاشاً لھ١١٩٤

  .)٣())والحدیث صیاغة تستسیغھا أبسط العقول القرآنوقفوا عند صیاغة تعالیم 

فت ھ^ؤالء ق^د ص^ر )خص^وم االس^الم( ةلسوء الحظ أن ضروریات مجادل^((یرى اركون أنھ 

أضف إلى ذلك أن الرج^وع المس^تمر  ،ھوالء المفكرین في الغالب عن العمق الالھوتي الحقیقي

وإبراز النتیجة  )اآلیة أو الحدیث(یقتصر على أبراز حجة السلطة  نذي حدی ،)٤( ))إلى المنطق

  .)٥())شالّء البراھین یجعل )وھي حكم متضمن في النص(

شOھم للمOذھب السOني فأنOھ یOرى فOي البOویھیین أنھOم شOجعوا ولما یعزو اركون للسOالجقة إنعا

 ،)٦( )م ١٠٢٢/ ھOOـ  ٤١٣ :تالشOOیخ المفیOOد (ھOOیج لOOدى ناألدب اإلمOOامي المOOذھبي فبلOOغ مرتبOOة الت

                                                 
وھي جماعات تركیOة توجھOت مOن مواطنھOا األصOلیة فOي أواسOط آسOیا وأنOدفعت إلOى غربOي آسOیا  -:السالجقة )١(

العاشOر المOیالدي إلOى القOرن الحOادي / ركة ظھرت في القرن الرابع الھجري وشرق أوربا ووسطھا وھي ح

بOOدأت فOOي عصOOر المتوكOOل بOOا0، السOOابع عشOOر المOOیالدي وبسOOبب ضOOعف الخالفOOة العباسOOیة / عشOOر الھجOOري 

، ٨ج ،)م١٩٧٨-بیOروت ،دار الفكOر(،الكامل في التاریخ ،علي بن ابي الكرم ،ابو الحسن ،ابن األثیر -:ینظر

 .٥ص
 .٧٨ص  ،الفكر العربي ،اركون )٢(
 .١٠٦ص  ،المصدر نفسھ )٣(
ویسOمى بالیونانیOة لوغیOا وبالعربیOة المنطOOق أو علOم المیOزان إذ بOھ تOوزن الحجOج والبOOراھین  LogicالمنطOق  )٤(

وكان ابن سOینا یسOمیھ بخOادم العلOوم والفOارابي اسOماه بOرئیس العلOوم والمنطOق ھOو علOم بقOوانین تفیOد معرفOة 

تقOال مOن المعلومOات إلOOى المجھOوالت وشOرائطھا والغOرض منOھ التمییOOز بOین الصOدق والكOذب فOOي طOرق األن

، ٣ط، المعجOم الشOامل لمصOطلحات الفلسOفة ،عبOد المOنعم ،الحفنOي: ینظر ،األقوال والخیر والشر في األفعال

 .٨٤١-٨٤٠ص  ،)م٢٠٠٠: مكتبة مدبولي، القاھرة(
 .١٠٨ص  ،الفكر العربي ،اركون )٥(
المعOروف بالمفیOد والملقOب بOابن المعلOم وھOو أحOد أعیOان  ،محمOد بOن محمOد بOن النعمOان البغOدادي - :شیخ المفیOدال )٦(

ولھ ما یقرب مائتي مصOنف فیھOا أقOوال الشOیعة وآرائھOم  ،انتھت إلیھ رئاسة اإلمامیة في وقتھ ،الشیعة وعلمائھم

د لOھ كتOاب أوائOOل المقOاالت واألرشOOا .كOOالمعنOOھ تلقOي الشOریف المرتضOOى الفقOھ والتفسOیر وال ،وتفاصOیل مOذھبھم

: ، الوافي بالوفیات، تحقیOق٧٦٤صالح الدین خلیل بن ایبك ت،الصفدي :، ینظرواألعالم والمقنعة وغیرھا كثر

 .١٠٨، ص١٥ج ،)م٢٠٠٠- بیروت- دار احیاء التراث العربي(،احمد االرناوؤط وتركي مصطفى
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ولدى ، )٢( )م١٠٤٥/ ھـ ٤٣٧:ت المرتضى( و ،)١( )م١٠١٦/ ھـ  ٤٠٧ :تالشریف الرضي (و

  .)٤( ))٣(ھـ ٤٦٠/ أبو جعفر الطوسي ت (

حیOث وجOد فOي قOولھم بدایOة السOتخدام  القOرآن، بخلOقكون مع المعتزلة الذین قOالوا تحابى ار

 –حیویة الفك^ر ف^ي المج^ال العرب^ي (( قد اعطىظھورھم  ان ولذلك فھو یرى ،العقل في التفكیر
ففي رأیھ ھي حركة للمثقفOین حیOث إنھOا وجOدت فOي أرض االسOالم بOین القOرنین  ،)٥())االسالمي

  .)٦(ُیعبرجرة ولكن ھذه الحركة اضطھدت من قبل التاریخ االسالمي نفسھ كما الثاني والثالث للھ

ویتحOOدث اركOOون عOOن المالبسOOات التOOي حصOOلّت مOOن جOOراء ھOOذه التسOOمیة أي األعتOOزال أو 

ً ((المعتزلOOة حیOOث یOOرى بOOأنھم  واعتزل̂^وا بمح̂^ض إرادتھ̂^م  ،أولئ̂^ك ال̂^ذین وض̂^عوا أنفس̂^ھم جانب̂^ا
̂^ر أم̂^ا  ̂^د اس̂^تغلت التس̂^میة وحرفتھ̂^ا ع̂^ن معناھ̂^ا األص̂^لي  ،)٧(یةس̂^كذاالرثووللتأم̂^ل والتفكی فق

ل̂^^ك م̂^^ن أج̂^^ل تس̂^^فیھم والح̂^^ط م̂^^ن ولین أو المفت̂^^رقین م̂^^ن األم̂^^ة وذع̂^^زفأص̂^^بحت تعن̂^^ي الم
  .)٨())قدرھم

                                                 
ویرجOOع نسOOبھ إلOOى اإلمOOام الحسOOین بOOن علOOي وھOOو أخOOو أبOOو الحسOOن محمOOد بOOن الطOOاھر  -:الشOOریف الرضOOي )١(

ن لدولOة البOویھي بالرضOي ذي الحسOبیا لقبOھ بھOاء ،قال الشعر بعد أن جاوز عمOره عشOر سOنوات ،المرتضى

، ابOو الفOداء ابOن كثیOر ؛٤١٤، ص٤ابن خلكان، وفیOات االعیOان، ج :وقد ولي الرضي نقابة الطالبیین، ینظر

 :، بیOروتدار إحیاء التراث العربOي(، شیريعلي  :والنھایة، تحقیقلبدایة ا ،)ھ٧٧٤: ت(اسماعیل الدمشقي 

 .٥-٤ص ،١٢ج ،)م١٩٨٨
یقOOول بOOاألعتزال وكOOان نقیOOب الطOOالبیین لOOھ  ،والمرتضOOى كOOان إمامOOا فOOي الكOOالم واألدب وابلشOOعر -:المرتضOOى )٢(

البالغOOة،  ب نھOOجتصOانیف كثیOOرة منھOOا الشOافي فOOي اإلمامOOة واألنتصOOار وقOد نسOOب إلOOى المرتضOOى وضOع كتOOا

 . ٣١٣ص  ،٣ج ،وفیات األعیان ،ابن خلكان: ینظر
نشOا فOي  ،ھOـ٣٨٥ولOد فOي رمضOان سOنة الطوسOي المشOھدي  محمد بOن الحسOنأبو جعفر -:ابو جعفر الطوسي )٣(

وتزعم االمامیة فOي بغOداد مOدة  ،ساھم في تدریس العلوم الدینیة ،طوس احد مراكز العلم المھمة في خراسان

ألOف الوسOیلة والفتOاوى علOى مOذھب  ،الشOریف المرتضOىوتالمOذة الشOیخ المفیOد مOن وھو  ،سنةاثنتي عشرة 

-قOم(، موسسOة البعثOة: تحقیOق، االمOالي الطوسOي، :ینظOر ،والفھرست وتھذیب االحكOام وغیرھOا كثOر الشیعة

 .،مقدمة المحقق)ھـ ١٤١٤
 .١٠٩ص  ،الفكر العربي ،اركون )٤(
 .٩٤ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٥(
 .٩٥-٩٤ص  ،المصدر نفسھ )٦(
 .نماذج من مصطلحات محمد اركونبتعریف ﴾ الخاص ٥الملحق رقم ﴿: ینظر )٧(
 ٦١-٦٠ص  ،المصدر نفسھ )٨(
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سبباً في خوض المسOلمین مناقشOات  القرآنكان لعامل تدخل السلطة مع أرائھم الحساسة في 

/ ھOـ١٩٨، فقد ساند نظOریتھم المOأمون )١(ر لھحامیة حیث ھو أول مذھب یبتدئ القول بذلك وُیّنظ

 واثOOOقوال )٢(،)م٨٤٢/ ھOOOـ ٢٢٨ -م ٨٣٣/ ھOOOـ ٢١٨(والمعتصOOOم ) م ٨٣٣/ ھOOOـ  ٢١٨ –م  ٨١٣

وقOOOد أرادوا فرضOOOھا كعقیOOOدة رسOOOمیة لكنھOOOا أثOOOارت ، )م ٨٤٧/ ھOOOـ ٢٣٣ –م  ٨٤٢/ ھOOOـ ٢٢٨(

مOن  ساند فیOھ عOددً  وفي الوقت الذي، )٤)(٣() ھـ١٦٤/٢٤١(أحمد بن حنبل (معارضة شدیدة لدى 

فأنھOا شOھدت معارضOة ملفتOھ قلّبOت األمOور رأسOاً علOى عقOب  ،العباسیین نظریة المعتزلOة حكامال

 ،بقOراءة العقیOدة القادریOة فOي مسOاجد بغOداد، )م ٩٩١/ ھOـ  ٣١٨( با0 العباسي القادر عندما أمر

̂^((وھOOذه العقیOOدة  ̂^ع ذك^^ر أي ش̂^ئ یخ̂^ص عقی ̂^وق الق^^رآندة ـتمن ̂^یح دم ،المخل م̂^ن یتح^^دث  وتب
   .)٦(وشھود العدل والفقھاء وقد الزم القادر حضور الشرفاء والقضاة ،)٥())عنھا

̂^^ن قب^^^ل الس̂^^لطة المدنی^^^ة أو ((یOOOرى اركOOOون موقOOOف القOOOادر بأنOOOھ  ̂^^اطي م تعس^^^في واعتب
بتر لتراثھم وتأریخھم إذ منعوا منعاً باتاً نظریة ((أما موقف المسلمین فیرى فیھ  ،)٧())السیاسیة
حسم الموقف أخیراً لصالح (( قدموقف الحاكم  انفیما یرى  ،)٨())التراث المخلوق من المعتزلة

  .)٩( ))ریننیالتقلیدیین ضد العقالنیین المست

فق^د كان^ت عل^ى درج^ة كبی^رة م^ن ((أما نتائج المناقشOات الكبOرى كمOا أسOماھا بOین المOذاھب 
وبسOبب ذلOك ضOمر ،)١٠())األھمیة ولكن أجھضت وأخرست بعد انتصار الحنابلة على المعتزل^ة

                                                 
 .١١ص  ،القرآن ،اركون )١(
 ..١٢٨ص  ،نقد واجتھاد ،اركون )٢(
تلف في مولده في مOرو اخ ،إمام المحدثین حیث صنف في الحدیث ما لم یتفق لغیره في مسنده :أحمد بن حنبل )٣(

دعOى إلOى القOول بخلOق القOرآن أیOام المعتصOم فحبسOھ ومنعOھ  ،كان من أصحاب اإلمام الشOافعي ،أم في بغداد

أخOOذ احمOOد الحOOدیث مOOن  ،الواثOOق فOOي حكمOOھ مOOن الخOOروج إمOOا المتوكOOل فأخرجOOھ وأكرمOOھ ورفOOع المحنOOة عنOOھ

 ٦٤-٦٣ص  ،١ج ،وفیات األعیان ،ابن خلكان :ینظر ،البخاري ومسلم
 .١٢٨ص  ،نقد واجتھاد ،اركون )٤(
 .١١ص  ،القرآن ،اركون )٥(
 .١١ص ،المصدر نفسھ )٦(
 .٧٤ص  ،الغرب ،أوربا ،االسالم ،اركون )٧(
 .٢٧٩ص  ،في نقد العقل الدیني ،اركون )٨(
 .١٦٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٩(
 .١٤٣ص  ،لمصدر نفسھا )١٠(
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  .)١(ولم یعد أحد ُیالحظھ أو ینتبھ إلیھ  ،الُبعد التاریخي للقرآن أو زال نھائیا

المسOOلمین لجھلھOOم بOOالعلوم اإلنسOOانیة والمناقشOOات  علمOOاء الOOدین حملتOOھ علOOى  ویشOOن اركOOون

طروح^ة األ((وأن ھذا الجھل وحده یسمح لھم بأن یفرضوا حتى یومنا ھذا ما أسماھا بOـ  ،الفلسفیة
̂^ة ب̂^أن  ،الخارج̂^ة ع̂^ن نط̂^اق العق̂^ل ،)٢( الدوغمائی̂^ة ̂^ھ  الق̂^رآنالقائل غی̂^ر مخل̂^وق وال عالق̂^ة ل

   .)٣())بالتاریخ

الموق^ف (( ویرى اركون ان غیاب المناقشات التي كانت سائدة ایام المعتزلة والحنابلة جعOل
 .حوة عقلی^ةأالعتقادي المؤمن لجمھور المسلمین ال یزال بمنأى ع^ن أي مراجع^ة نقدی^ة أو ص^

وھ^ذا م^ا یت^یح  ،إنھ ال یزال یعیش خارج المراجع^ات الض^روریة لالعتق^ادات اإلیمانی^ة الس^اذجة
لإلسالم األص^ولي الطقس^ي الش^عائري أن یحت^ل الس^احة م^ن أقص^اھا إل^ى أقص^اھا وأن یم^ارس 

ثیOر والحقیقة ان ھOذه االطOالق فیOھ الك ،)٤())طغیانھ وھیمنتھ على األرواح والعقول في كل مكان

مOOن التجنOOي علOOى االسOOالم والخلOOط بOOین معنOOى التعبOOد ومعنOOى النقOOد، فالتعبOOد مطلOOوب و الغیبOOات 

لكOن ذلOك لOیس علOى  –التي اسماھا اركون االعتقادات االیمانیة السOاذجة  –موجودة في االسالم 

سالم وان اال ،)٥(حساب النقد والتحلیل واالخضاع للدراسة العلمیة والتحلیلیة بحدود الممكن منھا 

ال یرفض العقل والعقل النقدي لكنھ یرفض الغلو في قOدرات ھOذا العقOل، وافتOراض ھیمنتOھ علOى 

  .)٦(كل مجاالت الحقیقیة، ومساحات المعرفة

الث̂^امن / موق̂^ف حداث̂^ة ف̂^ي ع̂^ز الق̂^رن الث̂^اني الھج̂^ري (( امOOا االعتOOزال بالنسOOبة الركOOون
̂^ة ((ھم العقلیOOة بأنھOOا یOOتكمOOا یOOرى فOOي منھج ،)٧( ))الم̂^یالدي ̂^ة كامن ̂^ة نظری تحت̂^وي عل̂^ى إمكانی

  .)٨( ))وواعدة

                                                 
 ..١٤٣،صاركون،الھوامل والشوامل )١(
 .نماذج من مصطلحات محمد اركونبتعریف ﴾ الخاص ٥الملحق رقم ﴿: ینظر )٢(
 .١٤٣ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٣(
 .١٤٣المصدر نفسھ،ص )٤(
، ١حداثOة واالسOالم، تحOت الطبOع، جالبنOى الفوقیOة للحداثOة دراسOة نقدیOة مقارنOة بOین ال ،صدر الدین ،القبنجي )٥(

  .٤٥ص
  .٥٩ص ،١ج ،المصدر نفسھ )٦(
 .٦١ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٧(
 .١١ص  ،القرآن ،اركون )٨(
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اسOتخدمت المOزاودة المحاكاتیOة (یرى اركون أن المذاھب والفرق االسالمیة على العموم قOد 

إنھا تمثل االسOالم الصOحیح أو إنھOا الفرقOة الناجیOة وترجOع  كل واحدة حیث أدعت )على االسالم

المشOروعیة ثOم اسOتمرت ھOذه  ركOاتاء مOن أجOل احسالت الدم وقدھذه المزاودِة إلى الفتنة الكبرى 

ومOOOا انفكOOOت تضOOOمر فOOOي مختلOOOف السOOOیاقات التاریخیOOOة  ،)١( لمحاكاتیOOOةاراعیة وصOOOالمOOOزاودة الم

  .)٤(في المغرب طینبالمرا )٣(والموحدین ،)٢(واالجتماعیة مثلما زاود العباسیین االمویین

OOر مOOیاع الكثیOOؤولیة ضOOرق مسOOذاھب والفOOراع المOOون صOOل اركOOة ویحمOOائق التاریخیOOن الوث

دور كبیOOراً وحاسOOماً فOOي تشOOكیل التOOراث ونشOOره  األساسOOیة ولOOذلك فOOأن العامOOل السیاسOOي قOOد لعOOب

وك^ان (( ،)٦( أم علOم كOالم )٥(فقیھOاً  وسواء أكان ھذا التراث تاریخیاً أم تفسOیراً، أم حOدیثاً نبویOاً أم
ب االسالمي الصحیح الوحی^د المذھب المنتصر في فترة ما وبیئة ما یفرض نفسھ بصفتھ المذھ

ع̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^داه وم̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ا 

                                                 
 .٥٠-٤٩ص  ،األخالق ،االسالم ،اركون )١(
، وقOد تمكOن )م ١١٢٩/ ھOـ  ٥٢٤ت (وھي دعوة دینیة إصالحیة كانت على ید محمد بن تOومرت  :الموحدین )٢(

، المراكشOي، عبOOد الواحOOد: ظOOر، ینالموحOدین مOOن حكOم بOOالد المغOرب واألنOOدلس بقیOادة عبOOد المOؤمن بOOن علOي

 ،)م ١٩٩٤ :مصOر، دار الفرجاني( ،محمد زیني ومحمد غرب :تحقیق ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب

 .وما بعدھا ١٥٥ص 
المرابطین دعوة دینیة أیضاً قامت على ید عبد هللا بن یاسین وتمكن مOن إیجOاد قOوة سیاسOیة بقیOادة یوسOف بOن  )٣(

سOقطت ھOذه الدولOة  ،قامت ھذه الدولة علOى أسOاس تقویOة الجOیش ،ولة المرابطینتاشفین المؤسس الحقیقي لد

البیOOان المغOرب فOي اخبOOار  ،أبOو العبOاس أحمOOد بOن محمOد المراكشOي ،ابOOن عOذارى :ینظر،علOى یOد الموحOدین

 .٢١ص  ،٤ج ،)١٩٦٧ :بیروت، دار الثقافة( ،األندلس والمغرب
 .١١ص  ،الغرب. اوربا.االسالم ،اركون )٤(
ھOو العلOم باألحكOام الشOرعیة  :عبارة عن فھم غرض المOتكلم مOن كالمOھ وفOي اإلصOطالح :ھو في اللغة :الفقھ )٥(

العملیة المكتسب من ادلتھا التفصیلیة وقیل ھو األجابة والوقوف على المعنى الخفOي الOذي یتناسOق بOھ الحكOم 

جOوز أن یسOمى كOالم هللا فقیھOاً ألنOھ ال وھم مستنبط بالرأي واالجتھاد ویحتOاج إلOى النظOر والتأمOل ولھOذا ال ی

 .١٣٨ص  ،التعریفات ،الجرجاني :ینظر ،یخفى علیھ شئ
ھOOو علOOم یبحOOث فیOOھ عOOن ذات هللا تعOOالى وصOOفاتھ وأحOOوال الممكنOOات مOOن المبOOدأ والمعOOاد علOOى قOOوانین  :الكOOالم )٦(

و المعنOى المركOب الOذي فیOھ وفي اصطالح النحویین ھ .والقید األخر إلخراج العلم اإللھي للفالسفة ،االسالم

اإلسناد التام وعلOم باحOث عOن أمOور یعلOم منھOا المعOاد ومOا یتعلOق بOھ مOن الجنOة والنOار والصOراط والمیOزان 

 ،الجرجOاني: ینظر،والثواب والعقاب وقیل الكالم ھو العلم بالقواعد الشرعیة االعتقادیOة المكتسOبة عOن األدلOة

  .١٥٢-١٥١ص  ،المصدر نفسھ
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  .)١( ))ھرطقة وانحراف

یأخذ اركون على عاتقھ مسؤولیة الدعوة إلى توحید المذاھب والفرق االسالمیة وھذه النقطة 

ایOة نمOا یمیOز كتابOات اركOون حیOث دعوتOھ ودراسOتھ للتOراث االسOالمي الكلOي دون العابOرز ھي 

عقلیOOة الOOرفض والنبOOذ واللعنOOات الالھوتیOOة  الخOOروج مOOن حیOOث یOOدعو إلOOى ،بمOOذھب دون أخOOر

الموروثة من القرون الوسطى إلى توحید السOنة االسOالمیة الشOاملة أو التOراث االسOالمي الشOامل 

OOب منOOذا یتطلOOتثناء وھOOع دون اسOOدره للجمیOOتح صOOع ویفOOم الجمیOOذي یضOOيء االOOل شOOل كOOاوالً وقب 
 ھتر والمبتOور فالسOني یتقوقOع داخOل مذھبOدعوه بالتراث البایالمذھبیة أو مما  الخروج من العقلیة

  .)٣( وكل واحد یرفض األخر ،)٢( وكذلك الشیعي وكذلك األباضي

كOل األضOابیر الخالفیOة القدیمOة وكOل  حتف ھيیحددھا اركون التي وإن من مستلزمات الحل 

ي النقOد التOاریخ كوضOعھا علOى محO ،ھویتھOات ،المواقع الالھوتیة الراسخة من جدید ینبغي فتحھOا

عم̂^ل ض̂^خم یتطل^ب وقت̂^اً ط̂^ویالً ((مOع أنOOھ یصOOف ھOذا الحOOل بأنOھ  ،)٤( الحOOدیث بسOتیمولوجيواإل
رر و عندئ^ذ ال یع^ود یھ^یمن ثانی^ا  ،محرروعندئذ یمكننا أن نتوصل إلى وعي إسالمي حدیث محَّ

الضیق والمتعصب والمبتور والباتر وعندئذ تشكل صورة  ،)٥(ذلك الوعي القروسطي المذھبي 

                                                 
 . ٢١٧ص  ،الغرب ،اوربا ،االسالم ،اركون )١(
بOأن  :وأفترقت فیما بینھا فرقاً یجمعھOا القOول ،وھم المجمعون على القول بإمامة عبد هللا بن أباض -:األباضیة )٢(

أجOازوا شOھادتھم  ،وأنھم لیسوا مؤمنین وال مشركین ولكنھم كفاراً  ،كفار ھذه األمة براء من الشرك واألیمان

أبOو منصOور عبOد القOاھر بOن طOاھر بOن  ،البغOدادي :ینظOر ،رو استحلوھا في العالنیOةوحرموا دمائھم في الس

 ،محمOOد عثمOOان الخشOOت :دراسOOة وتحقیOOق ،الفOOرق بOOین الفOOرق وبیOOان الفرقOOة الناجیOOة، ) ھOOـ ٤٢٩ :ت(محمOOد 

 .٩٦-٩٥ص  ،)ت.د: القاھرة ،مكتبة أبن سینا(
 .١٩٤ص  ،الغرب ،اوربا ،االسالم ،اركون )٣(
 .١٩٥ص  ،سھالمصدر نف)٤(
وھOذا المصOطلح ھOو فOي األصOل  ،كثیراً ما یذكر اركون مصطلح القروسطي أو القرون الوسطى في االسOالم )٥(

شائع لدى أوربا الغربیة حیث تسمى الفترة الواقعة بین العصور القدیمة والعصور الحدیثة أو عصر األنOوار 

وأسOتخدام  ،الدي حتOى الحOادي عشOر المOیالديبالعصور الوسطى، ویمكن تحدیOده زمنیOاً بOالقرن الرابOع المOی

لOذلك فقOد وصOفھ  ،اركون ھذا المصطلح ربطOاً بOالواقع الOذي شOاع فیOھ سOیطرة الOدین علOى المجتمOع والدولOة

بالضیق والمتعصب والباتر والمبتور أي تراث السلطة المھیمنة سواء كانت دینیة أم سیاسیة إما المبتور فھو 

 .من قبل السلطة تراث الجماعة المھیمن علیھم
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لت^راث وال^دین واالس^الم ص^ورة تتج^اوز ك^ل الص^ور الموروث^ة ألنھ^ا واعی^ة ب^ذاتھا أخرى عن ا
ً ءومضا   .)١( ))ة تأریخیا

 ً   نشأة العلوم الدینیة -:ثانیا

فقOاموا بOـ  ﴾e﴿یعزو اركون نشأة العلوم إلى حاجOة المسOلمین لحOل مسOائلھم بعOد وفOاة النبOي

ً  ﴾e﴿لملّمة تراثھم من صدور الرجال حیث ترك النبي(( من األحادیث والوصایا الت^ي ال ب^د  كما

وق̂^د ل̂^زم األم̂^ر عل̂^ى المس̂^لمین القی̂^ام بجھ̂^د للتفس̂^یر  ،معرفتھ̂^الم̂^ن رج̂^وع األجی̂^ال القادم̂^ة 
لكي یستخرجوا من النصوص المقدسة قواعد السOلوك المسOتقیم وقOد جOرت ھاتOان  ،)٢())والتأویل

أخOرى فOي جOو مOن الحOرب  ثم التفسیر من جھOة ،العملیتان أي جمع الشھادات وتدوینھا من جھة

شرھا بواسطة فرض اإلرادة  تقونالمسلمین وی ان یجنبوھاالتي كان ینبغي علیھم ) الفتنة(األھلیة 

  .)٣(الحقیقیة 0 ورسولھ

النح^وي نھ^ض ب^ھ علم^اء واس^عوا  –ظھر استقصاء م^ن ال^نمط المعرف^ي ((حیث یرى أنھ 
العربی̂^ة ول̂^دى ش̂^اھدین عل̂^ى حی̂^اة  األنش̂^طة الفكری̂^ة ل̂^دى ب̂^دو م̂^ن الجزی̂^رة واالمعرف̂^ة متع̂^دد

أن ممارسة المعرفة تستند خ^الل أكث^ر  ،ویتمیز ھذا النشاط العلمي بمادتین كبیرتین ﴾e﴿النبي

من قرن على روایات شفھیة فردیة وھذه المعرفة لھا ھدف مباش^ر إل^ى أقص^ى ماث^ل ف^ي دع^م 
  .)٤()) وتطبیقھ )الكتب المنزلة(معنى  أواصر األمة االسالمیة الجدیدة بفضل استخالص

مOOن المOOؤرخین قOOد قOOاموا بجمOOع ھOOذه الروایOOات الشOOفھیة والفردیOOة  اومعنOOى ذلOOك ھOOو أن عOOددً 

وتشكیل علم خاص بذلك یرتئي الحصول على تعلیمات إلھیة مصدرھا الكتOب السOماویة وعملیOة 

أولھا حیث یعبر اركون عن ذلك بأنھ  القرآناستخالص معنى تتم عن طریق مصادر متعددة یعد 

ھو النص التأسیس األول في االس^الم ویظ^ل دوره حاس^ماً بالنس^بة  القرآنما من شك في أن ((
لتحدید األیم^ان وبل^ورة الق^انون اإللھ^ي طبق^اً للتص^ور االس^المي ی^أتي بع^ده مباش^رة م^ن حی^ث 

 ،األھمی^ة الح^دیث النب^وي أو الس̂^نة فھ^ي تش^كل المص^در الث̂^اني األساس^ي والتأسیس^ي لإلس̂^الم

                                                 
 .١٩٤ص  ،الغرب ،اوربا ،االسالم ،اركون )١(
صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كOان المحتمOل  ،في األصل الترجیح وفي الشرع :التأویل )٢(

 .٤٠ص  ،التعریفات ،الجرجاني :ینظر ،یوافق للكتاب والسنة
 .١٣٢-١٣١ص  ،السیاسة ،االسالم األخالق ،اركون )٣(
 .٥٦ص  ،الفكر العربي ،اركون )٤(
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أي مOن مجمOل الكOالم والسOلوك الOذي صOدرا عOن ، )١( ))لة م^ن مجموع^ات الح^دیثوالسنة مش^ك

  .)٢(أبان حیاتھ ﴾e﴿النبي

إال  نظمOة والمبوبOةیرى اركون أنھ وبالرغم من وجود ھذا الكم الھائOل مOن األحادیOث المو

تعتمOد علOOى المبOادئ الوضOOعیة مسOتنبطة مOOن القOرآن والحOOدیث إال أن  كانOOتأن الدولOة األمویOة 

ً ل ھذه المبادئ أو كما یسمیھا ھو بالقوانین أدى إلى االبتعاد شیئاً فشیتشكّ  عن القOرآن وتحOول  ا

بحلّول عھد ((حیث یرى اركون أنھ  )الفقھ(القرآن إلى نص جامد بحلول قانون وضعي یسمى 
) فق^ھ(مھتم^اً أكث^ر بتش^كیل ق^انون وض^عي االس^الم الدولة اإلمبراطوریة مع االم^ویین أص^بح 

ھو مھتم باعتناء التعبیر الرمزي العالي المستوى والذي یتمیز بھ الخط^اب النب^وي  أكثر مما
وھذا التوجھ  ،)٣(ویفضلھ على غیره وھنا یكمن الفرق بین الحدث القرآني والحدث االسالمي

الجدید الذي اتخذه االسالم بدءاً من االمویین سوف تك^ون ل^ھ انعكاس^ات ثقیل^ة عل^ى تح^والت 
، وھك^^ذا حل^^ت األدی^^ان الرس^^میة ح^^ت ض^^غط الحاج^^ات السیاس^^یة العاجل^^ةتالظ^^اھرة الدینی^^ة 

  .)٤())السلطویة محل القوة الالمرئیة التي تدعو المرء إلى التأمل والتبصر والبحث

                                                 
عنOOي مجموعOOة مOOن علمOOاء االسOOالم بجمOOع سOOیرة وسOOنة رسOOول هللا فOOي مجموعOOات حدیثیOOة ضOOخمة منھOOا كتOOب  )١(

   :الصحاح الستة

 ) ھـ ٢٥٦ت (صحیح البخاري ألبو عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري  -١
 )ھـ ٢٦١ت (صحیح مسلم لمسلم بن الحجاج القشیري  -٢
 )ھـ ٢٦٧ت (عیسى محمد بن عیسى الترمذي  الجامع ألبو -٣
 )ھـ ٢٧٥ت (سنن ابن ماجة لعبد هللا بن محمد وبن یزید الغزنوي  -٤
 )ھـ ٢٧٥ت (داود سلیمان بن األشعث السجستاني  البي سنن  -٥
 .)ھـ ٣٠٣ت (سنن النسائي لمحمد بن شعبي الخرساني  -٦
  -:فھي مدة عند االمامیةأما الكتب االربع المعت ةالسناھل ه ھي الكتب المعتمدة لدى وھذ
  ) الكافي للكلیني(_ ١
   )الیحضره الفقیھ للصدوق(_ ٢
   )تھذیب األحكام(_ ٣
المكتبOOOة  ،مOOOذاھب االسOOOالمیین فOOOي علOOOوم الحOOOدیث ،حسOOOن ،الحكOOOیم -:ینظOOOر )واالستبصOOOار للطوسOOOي(_ ٤

 .٢٤-٢٣ص  ،)م ٢٠١٠ – ٢ط –النجف ( ،الحیدریة
 .١٦٧ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٢(
  .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥الملحق رقم ﴿ :ینظر )٣(
 .١١٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٤(
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المتفج̂^ر ((ي والOOذي یصOOفھ اركOOون بOOـ القرآنOOیOOرى اركOOون أنOOھ بعOOد انتھOOاء مرحلOOة الOOوحي 
وانتھ^ت  ،ھ^اتدولة بكل قیودھا ومصالحھا واكراھاابتدأت مرحلة ال ،بالمعاني والدالالت العالمیة

  .)١())والفقیھ وابتدأت مرحلة الفقیھ وشتان ما بین النبي ﴾e﴿مرحلة النبي

ي إال أنOھ یOرى أن الفقھOاء القرآنال وھو النص آیتفق أن لتلك القوانین أساس  أن اركون ومع

Oاء ھOؤالء الفقھOرعیة وھOد األدب جمعوا التجارب وأسبغوا علیھا الصبغة الشOوا عھOذین افتتحOم ال

الحقوقي وھذا العھد ینم عن اآلراء المسوغة التي جاء بھا الحكام األوائل ثم الوالة وحكام الدولOة 

وف^ي الواق^ع  ﴾e﴿وف^ي س^یرة النب^ي الق^رآنكلھ^ا تس^تند إل^ى س^وابق ف^ي ((األمویة حیث كانت 

̂^ت ھ^^ذه األحك^^ام القض̂^ائیة تتعل^^ق ب^^ ̂^لآكان  ،)٢()االجتھ^^اد(واح^^د  ن واح̂^د بالمس^^عى الفك^^ري لك
ویقصOOد اركOOون ھنOOا أن األحكOOام  ،)٣( ))وب^^األعراف المحلی^^ة الحی^^ة وبض^^غط الوق^^ائع الجدی^^دة

، وبتOأثیر العOرف ھ بمعنى إنھا صOادرة بحسOب اجتھOادهالقضائیة متأثرة بالمسعى الفكري لكل فقی

  .االجتماعي كما لواقع الحال أثر في استنباط الحكم

نزعات محلیة حیث فرضت نفسھا  ياالجتھاد ظھور مؤرخین ذوولذلك استلزمت متطلبات 

 :ت( أبOو حنیفOة نزعOة عراقیOة یمثلھOا :وھيثالث نزعات بمناطق متباینة من الناحیة االجتھادیة 

ونشأت عنھا المدرسة الحنفیة ؛ ونزعة المدینة وقد جمعھا مالك بن أنس  ،)٤() م ٧٦٧/ ھـ  ١٥٠

ونزعOOOOOة شOOOOOامیة یمثلھOOOOOا ،ة المالكیOOOOOةسOOOOOس المدروھOOOOOو مؤسOOOOO ،)٥( )م ٧٩٥/ ھOOOOOـ  ١٧٩ :ت(

                                                 
 .١١٥ص ،اركون،الھوامل والشوامل  )١(
ولبلوغ الكمال في فعل من األفعال أما في األحوال فھو بذل  ،معناه بذل الجھد للوصول إلى أمر ما -:االجتھاد )٢(

خOاص باسOتنباط  :واالجتھOاد لOھ شOعبتان األول ،استنباط األحكام العلمیة من ادلتھا التفصOیلیة الفقیھ وسعھ في
 ،تOاریخ المOذاھب االسOالمیة ،أبو زھOرة :ینظر ،األحكام وبیانھا والثاني خاص بتطبیق ما استنبط من األحكام

 .١٠١-١٠٠ص  ،٢ج
 .٥٨ص ،الفكر العربي ،اركون )٣(
 ،رأي انس بن مالك وسمع عطاء بن أبي ریOاح وأخOرون ،الرأي وفقیھ أھل العراقإمام أصحاب  -:أبو حنیفة )٤(

وقد طلب منھ والیة القضاء فحلف  ،نقلھ أبو جعفر المنصور الحاكم العباسي إلى بغداد ،وھو من أھل الكوفة
 بOOتأحمOOد بOOن ثا ،الخطیOOب البغOOدادي: ینظOOر ،تOOوفي أبOOو حنیفOOة فOOي الیOOوم الOOذي ولOOد فیOOھ الشOOافعي ،إال یقبOOل

 ،)م٢٠٠١: بیروت ،دار الغرب االسالمي( ،بشار عواد معروف :تحقیق ،تاریخ مدینة السالم ،)ھـ٤٦٣:ت(
 .٤١٦-٤١٥ص ،٥ج ،وفیات األعیان ،ابن خلكان ؛٤٤٨-٤٤٤ص ،١٥ج

صOنف كتبOاً منھOا  ،اإلمOام أبOو عبOد هللا مالOك بOن أنOس إمOام دار الھجOرة واحOد األئمOة األعOالم -:مالك بOن أنOس )٥(

 ،٤ج ،المصOOدر السOOابق ،ابOOن خلكOOان -:ینظر،تOOوفي مالOOك بالمدینOOة بOOالبقیع ،ھOOا الموطOOأ فOOي الحOOدیثوأبرز

 . ١٣٨-١٣٧ص
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  .)٢(وقد فرضت نفسھا حقبة من الدھر  ،)١( )م ٧٧٣/ ھـ ١٥٧ :ت(األوزاعي 

التراث االسالمي المشترك لOدى جمیOع المسOلمین أیOاً تكOن  ومع تنوع النزعات فأنھ یرى بأن

أي أصOOول (رى یشOOمل علOOى ثالثOOة أصOOول تأسیسOOیة كبOO ،مOOرجعیتھم اللغویOOة والثقافیOOة والتاریخیOOة

   .)٣( وھي الزامیة بالنسبة لكل مسلم )الدین وأصول الفقھ

متلّق̂^اة أو مقبول̂^ة بمثاب̂^ة التقنی̂^ین القض̂^ائي أو ((عة علOOى أنھOOا یوینظOOر اركOOون إلOOى الشOOر
الفقھ̂^ي ألوام̂^ر هللا ونواھی̂^ھ وق̂^د ت̂^م ھ̂^ذا التقن̂^ین أو الت̂^دوین الق̂^انوني للش̂^ریعة بفض̂^ل العم̂^ل 

إمOا عOن تبلOور األصOول ، )٤( ))الفقھاء والذي یدعى باالجتھاد/  نیوالتقني الذي أنجزه الالھوت

والحOدیث مضOافة لOھ تعOالیم األئمOة بالنسOبة للشOیعة ثOم  القOرآنالتأسیسیة الثالثOة كمOا یصOنفھا ھOو 

أثنOOاء فتOOرة التشOOكیل األولOOى للفكOOر االسOOالمي أي الفتOOرة  القOOانون الOOدیني أو الشOOریعة فأنOOھ حصOOل

ً  )م ٩٥٠/ ھـ  ٣٤٩إلى عام  –م  ٦٦١/ ھـ  ٤١(المستمدة من عام  وعن تضمینھا في  ،)٥( تقریبا

فت̂^رة م̂^ن الت̂^اریخ الع̂^ام للفك̂^ر ھ̂^ي تل̂^ك الت̂^ي ت̂^دعى عموم̂^اً ب̂^الفترة ((كتOOب فأنOOھ یحOOددھا إلOOى 
محاولOة مOن الفكOOر  وكOان یOرى فOي تشOOكیل أصOول الOدین وعلOم أصOOول الفقOھ، )٦( ))القروس^یطیة

  .)٧(دة االسالمیة وكان أھم عمل أنجزه في ھذا االتجاه االسالمي لعقلنة عناصر من العقی

 أما علم الحدیث فأنھ ال یبOالي بOالظروف التOي تمOت بھOا عملیOة نقلOھ وجمعOھ ألنOھ یOرى فیھOا

  .)٨( ))سھولة إیجادھا في كتب عدیدة ذات طابع مدرسي وتبسیطي((

سلس^لة م^ن الش^ھود  أنھم یشكلون(( اذأما الجزئیة التي یھتم اركون بھا فھي رواة الحدیث 
ولھ̂^ذا  ،أو اإلس̂^ناد ال̂^ذي یض̂^من ص̂^حة الم̂^تن أو األحادی̂^ث المنقول̂^ة طبق̂^اً للتص̂^ور االس̂^المي

                                                 
إنOھ مOن قریOة األوزع  ،عصOبة أھOل الشOام وإمOامھم ،عبد الرحمن بن عمر أبOو عمOرو االوزاعOي -:األوزاعي )١(

لسند وان أمھ تنقلOت بOھ مOن بلOد بدمشق فیما ذكر أخرون أنھ نزلھا وھو من بعلبك وأخرون یرونھ من سبي ا

إلى أخر ساد البالد في الفقھ والحدیث والمغازي وغیر ذلك من علوم االسالم وقOد أدرك االوزعOي خلقOاً مOن 

البدایOة  ،ابOن كثیOر :ینظOر ،التابعین وحOدث عنOھ جماعOات مOن سOادات المسOلمین كمالOك والثOوري والزھOرى

  .١٢٤ص  ،١ج ،والنھایة
 . ٥٨ص  ،ربيالفكر الع ،اركون)٢(
 .١٩٠-١٨٩ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .١٩٠ص ،المصدر نفسھ )٤(
  .١٩٠المصدر نفسھ،ص )٥(
 .١٩٠المصدر نفسھ،ص )٦(
 .١٧١ص  ،قراءة علمیة ،اركون )٧(
 .١٦٨ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٨(
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م^ن أج^ل جمع^ھ وتدوین^ھ  ﴾e﴿السبب فأن الحدیث أصبح عرضة لبحث محموم بعد موت النب^ي

ھن̂^ا أنف̂^اً حص̂^ل انتق̂^ال م̂^ن الت̂^راث  ،كم̂^ا حص̂^ل للق̂^رآن نفس̂^ھ ،ف̂^ي مجموع̂^ات رس̂^میة مغلق̂^ة
أس^تغرق وقت^اً أط^ول بكثی^ر م^ن  إلى التراث المكتوب ولك^ن ت^دوین الح^دیث أو تس^جیلھالشفھي 
وكت^ب الح^دیث الكب^رى المعتب^رة ص^حیحة أو موثوق^ة م^ن قب^ل الت^راث االس^المي  القرآنتدوین 

الق^رن الثال^ث الھج^ري أي بع^د / لم تدون كتابة إال في نھایة القرن التاسع المیالدي ) الصحاح(

  .)١() )من طویلبز ﴾e﴿موت النبي

أصOبح  –أي كتب الصOحاح  –ویرى اركون أن جمع الحدیث وتدوینھ في الكتب المعروفة  

ویرجOOOع أسOOOباب تلOOOك ، )٢(عرضOOOھ لمجOOOادالت وممحكOOOات عدیOOOدة لOOOم یOOOتم تجاوزھOOOا حتOOOى الیOOOوم 

ثقافیة أي قبائل ذات أص^ول مختلف^ة ومتص^ارعة م^ن  –نزعات عرقیة ((المماحكات إلى وجود 
وأنOھ وبسOبب عOدم اعتOراف فرقOة بOأخرى فأنOھ ، )٣())سیطرة على الح^دیث النب^ويأجل احتكار ال

OOل أت نشOOي عمOOون فOOرى اركOOند ویOOتن والسOOحة المOOث صOOن حیOOدیث مOOدقیق الحOOة بتOOوم خاصOOعل

وھOو برأیOھ ، )٤())يون واألسنادات أكثر مما ھ^و ت^اریخي علم^ـتمحیصاً أخالقیاً للمت((المحدثین 

  .)٥(یع كتب الحدیث ما یستدعي المراجعة الشاملة لجم

 القOرآنیجد اركون أن المسلمین یجعلOون الحOدیث النبOوي یقOف فOوق النقOد تمامOاً مثلOھ مثOل و

شOكل العصOب الحسOاس لألیمOان واالعتقOاد االسOالمي یحسOبھ بوالشریعة والشعر الجاھلي ؛ ألنOھ 

Oة النقدیOة التاریخیOة وبالتالي ممنوع منعاً باتاً االقتراب منھ أو تطبیق المنھجیOة كیفیOھ لمعرفOة علی

وألنھم یعتقدون أن عملیة النقOد والغربلOة والتمحOیص التOي حصOلت قبOل تشOكل  ،)٦(تشكلّھ بالفعل 

ومسلم والكلیني والطوسي كافیة ونھائیة وال داعي ألي نقد جدید آخر فالكتب التي  بخاريكتب ال

مغلقOة ال یمكOن إعOادة فتحھOا آلفت بناء على قاعدة ھذا النقد االسالمي الداخلي ھي رسمیة نھائیOة 

الOذي الیمكOن الح دان یراجOع  نفسOھ القرآنكOإنھOا نھائیOة مغلقOة تمامOاً  ،من جدید أو التشكیك فیھا

  .)٧(نصھ من جدید كما حصل مع الكتب االخرى الن ھذا ممنوع منعا باتا في االسالم 

                                                 
 .١٦٨،صاركون،الھوامل والشوامل )١(
 . ١٦٨المصدر نفسھ،ص )٢(
 .١٦٨المصدر نفسھ،ص )٣(
 .١٦٩ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .١٦٩المصدر نفسھ،ص )٥(
 .١٦٩المصدر نفسھ،ص )٦(
 .١٧٠-١٦٩ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٧(
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یOة التنقOیح فOي سOند ان اركون یبالغ في رایھ ھذا كثیرا اذ ان عشرات الكتب التي تتولى عمل

ومتن االحادیث النبویة قد ظھرت على یدالعلماء المسلمین القدامى والمحدثین وكان مجال العمل 

  .من مجال العمل على النصوص القرانیة رعلى الحدیث ارحب بكثی

یرى أن مؤسسي المذاھب الالھوتیة والفقھیة الكبار مOن أمثOال مالOك بOن  نفسھ أن اركون بل

اض بOوأحمد بOن حنبOل وعبOد هللا بOن أ ،)٢( جعفر الصادقاالمام و ،)١( ة والشافعيأنس وأبي حنیف

ة قمة الذرى الممثلة للھیبة التفسیریة والمعیاریة فیما یخص بلورة وآخرین أصبحوا بسرعة شدید

مضامین االیمان االرثوذكسي والقانون المدعو بااللھي لقد تحولOوا الOى مرجعیOات عقائدیOة علیOا 

  .)٣(المسلمینبالنسبة لكل شبھ مقدسة 

 ً   العالقة بین الفكر الیوناني والفكر العربي االسالمي -:ثالثا

مOا قبOل االسOالم، حیOث  الOى عھOدوالعOرب ، )٤()الیونOان(اركون العالقة تاریخیOا فیمOا بOین  رجعی

حیث وجد ھOذا الفكOر أرضOیة خصOبة فOي المراكOز الكبOرى  مظاھرھا المتمثلة بھ مراكز الفكر آنذاك،

التي شOھدت ازدھOار ھOذا الفكOر بوجOھ الخصOوص نتیجOة  ،)١()السریانیة(،و)٥()اإلغریقیة(لحیاة الفكریة ل

  .)٥()المدائن(، )٤()سلوقیة( ،)٣()نصیبین(، )٢()الرھا: (جھود المسیحیین قبل االسالم، وھذه المراكز ھي
                                                 

المناقOب جOم المفOاخر كOان الشOافعي كثیOر  ،أبو عبد هللا محمد بOن أدریOس القرشOي المطلبOي الشOافعي: الشافعي )١(
وأخOتالف  ،لرسOول وكOالم الصOحابة عOنھم وأثOارھمأجمعت فیھ مOن العلOوم بكتOاب هللا وسOنة ا. منقطع القرین

أقاویل العلماء وغیر ذلك من معرفة كالم العرب واللغة والعربیة والشعر وھو أول من تكلم في أصول الفقھ 
 .١٦٩-١٦٣، ص ٤وفیات األعیان، ج ،ابن خلكان: طھ توفي سنة أربع ومائتین في مصر، ینظروأستنب

جعفر بن محمOد البOاقر بOن علOي بOن زیOد العابOدین بOن الحسOین بOن علOي بOن أبOي أبو عبد هللا  -:جعفر الصادق )٢(
لقOب بالصOادق لصOدقھ فOي مقالتOھ  ،وھوأحد األئمة األثنى عشOر ومOن سOادات البیOت ،)سالم هللا علیھم(طالب

كالم في الكیمیاء والزجر والفأل  ﴾u﴿لالمام الصادق ،ھـ بالمدینة ١٤٨ھـ وتوفي سنة  ٨٠وفضلھ ولد سنة 
 .٣٢٨-٣٢٧ص  ،١ج ،وفیات األعیان ،ابن خلكان :ینظر، من تالمذتھ جابر بن حیانو

 .١٨٢ص ،اركون،الھوامل والشوامل )٣(
فھم اریون أو ھندیون أوربیOون  ،وھم قبائل آسیویة على عكس اعتقادھم بأنھم اصلیون في جذورھم -:الیونان )٤(

أنفسھم بالھالجیین وكانوا أربع قبائOل كبOرى مختلفOة  وكانوا یدعون سكان بالدھم األولین بالبالحیین ویدعون
مOOن التفاصOOیل حOOول فلسOOفتھم . خلقOOاً ولھجOOة ولكOOن تقسOOیماتھم اختلفOOت بسOOبب إغOOارة بعOOض األقOOوام علOOیھم

مطبعOOة لجنOOة التOOألیف والترجمOOة ( ،تOOاریخ الفلسOOفة الیونانیOOة ،یوسOOف ،كOOرم :ینظOOر ،ومعتقOOداتھم ومنظOOریھم
 .بعدھا وما ١ص ،)م١٩٣٦: مصر ،والنشر

، زیOرة البلقOان والجOزر فOي بحOر أیجOةاسم لسكان بالد الیونان والتي یمكن تحدیدھا جغرافیاً بشبھ ج: األغریق )٥(
 ،سید أحمد علي ،الناصري: الھیلیین، ینظر Hellenesوقد عرف األغریق باسم  ،وسواحل آسیا الصغرى

، یOة االسOكندر األكبOر، دار النھضOةاألغریق تOاریخھم وحضOارتھم مOن حضOارة كریOت حتOى قیOام أمبراطور
 .٨ص ،)م ١٩٧٦ – ٢ط –القاھرة (
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العلیم فOي  إلغریقيوھذا یعني أن تدخل الفكر ا ،)٨( )حران( ،)٧()انطاكیة( ،)٦()جند یسابور(

                                                                                                                                            
 ،مجموعة عرقیة تسكن في شمال ما بین النھرین في العراق وسوریا وتركیا وبأعداد أقل في إیOران :السریان )١(

دة ویعتقد السریان بانحدارھم مOن عO ،ینتمي أفراد ھذه المجموعة العرقیة إلى كنائس مسیحیة سریانیة متعددة
 :ویكیبیOOOOدیا األنترنیOOOOت،:ینظOOOOر ،حضOOOOارات قدیمOOOOة فOOOOي الشOOOOرق األوسOOOOط أھمھOOOOا اآلشOOOOوریة واآلرامیOOOOة

,comwww.arwikipedia.   
بنیت في السنة السادسة بعد موت االسOكندر أكملھOا الملOك سOلومتس وھOي مOن إحOدى ) أذاسا(أسمھا بالرومیة : الرھا )٢(

 .١٠٦، ص٣، ج)م١٩٧٩: دار إحیاء التراث العربي، بیروت(یاقوت الحموي، معجم البلدان، : لشام،ینظرمدن ا
وھي مدینة عامرة من بلدان الجزیرة علOى جOادة القوافOل مOن الموصOل إلOى الشOام وفیھOا ومOن قراھOا  :نصیبن )٣(

وبین الموصل ستة أیام وعلیھOا على ما یذكر أھلھا أربعون ألف بستان بینھا وبین سنجار تسع فراسخ وبینھا 
  .٢٨٩-٢٨٨ص ،٥ج ،معجم البلدان ،الحموي یاقوت :سور كانت الروم بنتھ، ینظر

 :ینظOر ،من مدائن الروم ویقال لھا سOلقیة عربھOا العOرب إلOى سOلوقیة وھOي مدینOة عظیمOة لھOا شOأن -:سلوقیة )٤(
 ،)م ١٩٨٣ :عOالم الكتOب، بیOروت(ا،فى السOقمصOط :تحقیOق ،معجOم مOا أسOتعجم ،أبو عبید ،البكري األندلسي

 ، ٧٥٢-٧٥١ص  ،٣ج
ویOذكر یOاقوت الحمOوي ان  ،ذكرت في سیر الفرس أن أول من أختط بھا مدینOة ھواردشOیر بOن بابOك :المدائن )٥(

فتحت المدائن علOى یOد سOعد بOن أبOي وقOاص  ،ھذا الموقع ھو مسكن الملوك من األكاسرة الساسانیة وغیرھم
وسمیت بالمدائن ألنھا سبع مدن بین كل واحOدة وأخOرى مسOافة  ،مر بن الخطابھجري أیام ع ١٦في صفر 

  .٧٥-٧٤ص  ،٥ج ،معجم البلدان ،یاقوت الحموي ،ینظر ،قریبة أو بعیدة
فنسبت إلیھ وأسكنھا سابور سبي الOروم وطائفOة مOن  ،مدینة بخوزستان بناھا سابور بن أردشیر -:جند یسابور )٦(

 ١٩عة كثیرة النخل والزرع والمیاه فتحھا المسلمین أیام عمر بن الخطاب سنة وھي مدینة خصبة واس ،جنده
  .١٧١-١٧٠ص  ،٢ج ،المصدر نفسھ :ینظر ،للھجرة

وھي قصبة العواصم من الثغور الشامیة موصوفة بالنزاھOة والحسOن وطیOب الھOواء وعذوبOة المOاء  -:أنطاكیة )٧(
 ،االسكندر وأكملھا سلوقس وسماھا انطاكیة نسبة إلى أمھوأول من بناھا ھو انطیخس وھو الملك الثالث بعد 

 . ٢٧٠-٢٦٦ص  ،١ج ،المصدر نفسھ :ینظر
وھي في األقلیم الرابع وھي مدینة عظیمOة مشOھورة مOن جزیOرة أبقOور وھOي قصOبة دیOار معOز وھOي  -:حران )٨(

أول من بناھا فعربت  على طریق الموصل والشام والروم قیل سمیت بھاران نسبة إلى أخ النبي إبراھیم ألنھ

 . ٣٥ص  ،٢ج ؛المصدر نفسھ :ینظر ،وكانت من منازل الصابئة ،إلى حران
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 ً   .)١(اللغة السریانیة أوالً ثم في اللغة العربیة وقد جرى في أرض مھیأة سلفا

  ،)٢()األفالطونیOة(ومما أثر في التراث العربي االسالمي بحسب ما یعنیھ اركون ھOو تOراث 

 ،)٦()االبیقوریOOOOOOOOOOOOة( و ،)٥()الرواقیOOOOOOOOOOOة(و ،)٤()األفلوطینیOOOOOOOOOOOة( و ،)٣()االرسطوطالسOOOOOOOOOOOیة(و

  .)٧()ثاغورسیةیفال(و

                                                 
 .٦٧ص  ،الفكر العربي ،اركون )١(
كOOان  ،م مOOن أسOرة عریقOOة الحسOOب.ق ٤٢٧وأفالطOOون ولOOد فOOي اثینOا سOOنة  ،نسOOبة إلOOى أفالطOون -:األفالطونیOة )٢(

شأن كبیOر فOي السیاسOة ولOذلك تثقOف بأحسOن مOا یتثقOف الحزب االرستقراطي و ،لبعض أفرادھا المقام األول

أبناء طبقتھ قرأ لشعراء الرومان سیما ھومیروزس ونظم الشعر التمثیلي وأقبل على العلOوم وكOان لدیOھ مOیالً 

تOOرك أفالطOOون السیاسOOة علOOى أثOOر أعOOدام سOOقراط ویOOرون أن الحكومOOة العادلOOة ال ترتجOOل  .إلOOى الریاضOOیات

تOاریخ الفلسOفة  ،كOرم :ینظOر ،ھید لھOا بالتربیOة والتعلOیم ولOذلك عھOد للسیاسOة بالفلسOفةأرتجاالً وإنما یجب التم

 .٧٦-٧٥ص  ،الیونانیة
ً  -:االرسطوطالیسیة )٣(  .نسبة إلى أرسطوطالیس وقد ذكر سابقا
ذھب إلى رومOا ودرس الفلسOفة  .وھي المدرسة التي أسسھا أفلوطین من مدینة لیقوبولیس بمصر :االفلوطینیة )٤(

المؤلفOات والتOي ھOي اجابOات مOن اسOئلة اشOارتھا نصOوص أفالطOون  خلف بعض. ي سن متأخرة من عمرهف

ونشرت تلك المؤلفOات بعOد وفاتOھ ویOرى أفلOوطین أن الغایOة مOن الفلسOفة ھOي اآلرشOاد إلOى الطریOق  .وأقوالھ

خریOOف الفكOOر  ،عبOOد الOOرحمن، بOOدوي :ینظOOر ،األلھیOOة الOOذي بOOھ یصOOل اإلنسOOان إلOOى أفنOOاء الOOذات فOOي الوحOOدة

 .١٢٢-١٢٠ص  ،)م ١٩٧٠: القاھرة ،مكتبة النھضة المصریة( ،٤ط ،الیوناني
 ،وضOOع أصOOولھا زینOOون وكملھOOا تابعOOان مOOن بعOOده ،الرواقیOOة معاصOOرة لالبیقوریOOة ومعارضOOة لھOOا -:الرواقیOOة )٥(

عى وأصOحابھ محل أجتماع الشOعراء فOدُ  )بالیونانیة سُتوى(انشأ زینون مدرسة في رواق  ،وثالثتھم أسیویون

تOاریخ الفلسOفة  ،كOرم :ینظOر ،)ھ ٢٦٤(وكان مستمعوه كثیرین معجبین بسمو أخالقھ وتوفي سنة  بالرواقیین

 .٢٩٨ص  ،الیونانیة
م وتربى تربیة ذاتیة وھو یفخOر .ق ٣٤٢- ٣٤٢نسبة إلى ابیقور ولد ابیقور في شامس سنة  - :األبیقوریة )٦(

قام مدرسة بحOدیقتھا المشOھورة باسOم حدیقOة ابیقOور ظOل یOدرس بھOا بھا كثیراً، انتقل ابیقور إلى أثینا وأ

ست وثالثین سنة أما اتباعOھ فلOم یفعلOوا شOیئاً یعتOد بOھ فOي إقامOة الفلسOفة األبیقوریOة انكOرت اآلبیقوریOة 

بOدوي، خریOف : االشغال بالعلم من أجل العلم ألنھ ال یفید إذ لم یكOن تحتOھ عمOل مOؤدى للسOعادة، ینظOر

 . ٥١اني، صالفكر الیون
نشأ في ساموس وقصد أیطالیا الجنوبیة عرف بالعلم والفضل وطلب مOن  ،نسبة إلى فیثاغورس -:الفیثاغوریة )٧(

مجلس الشیوخ فیما یذكر أن یعظ الشOعب ففعOل فOذاع أسOمھ وأقبOل علیOھ المریOدون مOن مختلOف مOدن ایطالیOا 

م ریاضOOة دینیOOة إلOOى جانOOب الشOOعائر ووجOOھ كOOان یOOرى أن العلOO ،وأنشOOا فرقOOة دینیOOة علمیOOة ،الجنوبیOOة وصOOقلیة

  .٥٢٥ص  ،تاریخ الفلسفة الیونانیة ،كرم :ینظر ،تالمیذه ھذه الوجھھ
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 وضروب ،)٣()السامي القدیم بالمذھ(و ،)٢()المانویة(و ،)١()الزرادشتیة(والتفسیر المذھبي و

ن یقOول أن التOراث العربOي إیرید  ویفھم من ھذا النص أن اركون ،)٤(الوحي الیھودي والمسیحي

من النظریOات واالسالمي ھو خلیط من تراث األمم السابقة وتبلور ھذا التراث في صورة جدیدة 

ت صورة إسالمیة في ھذا التOراث فھOو وكمOا  ة، وھنا یمحو أي ابتكاریالدینیة وغیر الدینیة والُبسَّ

  .یفھم من نصھ تراث مقلّد

 ،بھا إلى رجوعھ إلى كتب التراث االوربیة تھولكشف ھذه المؤثرات فأن اركون یحیل معرف

بأنھا حقبة الترجمات الكبرى ولذلك فأن وقد ركز اھتمامھ بفترة القرن التاسع خاصة حیث یراھا 

فقOد ، )ھOـ٢١٨-١٩٨(العباسOي الباحثین یلحون على أبراز الدور النشیط الذي نھض بھ المOأمون 

إال أنOOھ یOOرى صOOعوبة تقOOدیر حجOOم المOOؤثرات  ،)٥()بیOOت الحكمOOة(شOOجع حركOOة الترجمOOة بتأسیسOOھ 

ف^ي تل^ك األی^ام الس^الفة ك^ان ((ھ المفكرین العرب ویعلل ذلOك بأنO علىالیونانیة وغیرھا مما ذكر 
نقل تراث ثقافي یتم بالروای^ة الش^فھیة وبالس^لوك وبتك^رار إتق^ان العم^ل ب^أكثر من^ھ ع^ن طری^ق 

ف^اھیم بحس^ب وم زالتحذف طرائق ومخت^ طفاء وأذنصالكتابة وما أن یوجد نص حتى یحدث إ

                                                 
أو زور آتشOر وھOو االسOم الOذي شOاع اسOتخدامھ عنOد  أقدم الدیانات الفارسیة ومؤسسOھا زرادشOت: الزرداشتیة )١(

 ،اعتبOرت خرافیOة أو اسOطوریة وانكOر الOبعض شخصOیتھ حیOث م٠ق٦٦٠ولد زرادشت في حوالي  ،الیونان

ومن آراءه أن استخدم الطقOوس القدیمOة حیOث ھOي رمOز النOور والقOانون الكOوني 0 فأسOتخدمھا فOي صOلواتھ 

قOدات القدیمOة لOدى الشOعوب، المعت ،جفOري ،بارنOدر -:ینظOر، والكتاب المقدس عند الزرادشتیة ھOو األنسOیاق

-٨٩، ص )م١٩٩٣ –بیOروت (لغفار مكاوي، عالم المعرفOة، اعبد  -:مراجعة ،أمام عبد الفتاح أمام: ترجمة

٩٦. 
من أسرة بارثیة ملكیة قضى شبابھ في بالد مOا بOین النھOرین التOي كانOت بوتقOة  ،وھوني نسبة الى ما: المانویة )٢(

شرع في العشرین من عمره في إقامة دینھ الجدید واستطاع اقناع قOادة الOبالط  ،تنتھي فیھا الدیانات الرئیسیة

 ،أعلن ماني أنھ جاء لیّتمم عمل زرادشت وبOوذا والمسOیح ،الساساني في قصر سابور األول في أعتناق دینھ

  .١٠١-١٠٠ص  ،المصدر السابق ،بارندر ،ینظر
نسبة إلى سام ابن نوح وكمOا اطلقOت تسOمیة السOامین علOى  ،ویقصد بھ مذھب السامیة -:المذھب السامي القدیم )٣(

شوریة والعبریOة والتOي تتضOح قرابتھOا مOن لغاتھOا وقOد كانOت الجزیOرة العربیOة وسOوریا األقوام اآلرامیة واآل

الحضOOارات  ،بیسOOتینو ،موسOOكاني :ینظOOر ،وفلسOOطین وأرض الرافOOدین المOOوطن التOOاریخي للشOOعوب السOOامیة

 .٥١-٤٢ص  ،)م١٩٨٦: دار الرقي، بیروت(كر، السید یعقوب ب :ترجمة ،السامیة القدیمة
 .٦٧ص  ،ر العربيالفك ،اركون )٤(
ھو أول بیت للحكمة أسسھ المأمون وأول ما عرفھ المسلمین كما كان اعظمھOا شOأناً لمOا یحتویOھ : بیت الحكمة )٥(

 ،٢ط ،بیOت الحكمOة ،سOعید ،الدیوه جOي :ینظر ،من الكتب النفیسة في شتى العلوم والمعارف بمختلف اللغات

 .٣١ص  ،)م ١٩٧٢ :م.د، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر(
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مOOؤثرات وكیفیOOة ولعOOل اركOOون أراد بھOOذا الOOنص تبیOOان طبیعOOة ال ،)١())مطال̂^ب ك̂^ل مدرس̂^ة قائم̂^ة

OOر العربOOربھا للفكOOق . يتسOOن طریOOربھا فعOOة تسOOا طریقOOم̂^ا یدرك̂^ھ الفیلس̂^وف ف̂^ي ن̂^ص م̂^ن ((إم
  .)٢())ضب جعل متكیفاً مع استعمال مدرسيالنصوص ھو أذن تراث مقت

ونسبة كتاب الجفرالیھ بسبب تلك المOؤثرات فھOو  ولذلك فھو یشكك في علّمیة اإلمام الصادق

جعف^^ر  االم^^امعلین^^ا إع^^ادة بن^^اء الع^^الم العلم^^ي لش^^خص مث^^ل  م^^ن العس^^یر ج^^داً ((یOOرى بأنOOھ 

ن واحد انھ رائ^د تفس^یر آوفیھ یرى التراث االسالمي ب )م ٧٦٥/ ھـ  ١٤٨: ت( ﴾u﴿الصادق

 ،)٤())عل^ي خاصة باألنبیاء ث^م ھ^ي خاص^ة بورث^ةمعرفة اآلخرویة اللأو ا ،)٣(رمزي علم الجفر 

  .تأثیر األمم السالفة أمر عسیر جداً  بمعنى أن قیاس حجم علّمیة الصادق إلى مدى

ویOOرى أن خOOط نفOOوذ الفكOOر اإلغریقOOي للفكOOر العربOOي لOOم یكOOن یقتصOOر علOOى عOOدد الترجمOOات 

االس^المي ھ^ي  –سبل وجود التراث الیوناني ف^ي الوس^ط الثق^افي العرب^ي ((فحسب بل یرى أن 
فھOOو یعOOزو لتلOOك ، )٥( ))اً مم̂^ا یحس̂^ب الب̂^احثون ع̂^ن الت̂^أثیرات المباش̂^رةف̂^ف̂^ي الغال̂^ب أش̂^د ارھا

 –المؤثرات وجود حاالت تقارب فكOري تخOامره المشOكالت ذاتھOا وتعمOل فOي شOروط اجتماعیOة 

بOن عبOدالملك حكOم ھشOام  حقبOةدد یحO حقبة ازدھOار الترجمOة فOان اركOونأما  ،)٦( ثقافیة متشاكلة

                                                 
 .٦٨ص  ،الفكر العربي ،اركون )١(
 .٦٨المصدر نفسھ،ص )٢(
وقOد اطلOق ،او ثور او بعیر وكOان یتخOذ لكتابOة العلOم فیOھ لقلOة الOورق او عدمھ الجفر ھو جلد شاة -:علم الجفر )٣(

یھOا وقOد اتخOذ منOھ ائمOة اھOل البیOت وعOاءا للسOالح وللكتOب المدونOة ف،الجفر على العلم الذي اودع فیھ مجازا

وفي األصل أن ھارون بن سعید العجیلي وھو رأس الزیدیة لھ كتاب یرویھ عن اإلمام الصادق وفیھ  ،العلوم

وسOمي بOالجفر نسOبة إلOى الجلOد  .علم واسع ألھل البیت على العموم ولبعض األشخاص عOن طریOق الكرامOة

علOOوم االنبیOOاء  ادم فیOOھاالبOOیض عبOOر عنOOھ جعفOOر الصOOادق بانOOھ وعOOاء مOOن :والجفOOر نوعOOان ،الOOذي كتOOب علیOOھ

وجعOل  والوصیین وعلم علماء بني اسرائیل كصOحف ابOراھیم وتOوراة موسOى وزبOور داوود وانجیOل عیسOى

وسمي باالحمر نظOرا لمOا ذكOر فیOھ مOن الحOوادث ؛اما الجفر االحمر،ھذا الجفر وعاء للكتب التي دونت العلم

بالیOOا وسOOمى االبOOیض بOOاالكبر واالحمOOر باالصOOغر الدمویOOة والحOOروب وكOOال الجفOOرین فیھمOOا العلOOم بالمنایOOا وال

-١١، ص )م ١٩٩٠: دار الكتOاب الصOوفي، الخرطOوم( ،٣ط ،علم الجفر ،محمد ماضي ،أبو العزائم :ینظر

١٤. 
 .٦٨ص  ،الفكر العربي ،اركون )٤(
 .٦٩ص  ،المصدر نفسھ )٥(
 .٦٩المصدر نفسھ،ص )٦(
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بھ سOالم ترجمة الفالسفة اإلغریق حیث ترجم كاتلبدایة  ،)١() م ٧٤٣/  ١٢٦ -/ ٧٢٤/ ھـ ١٠٥(

في القرن التاسع المیالدي الترجمة ثم أصبحت  أبو العالء اإلیراني رسائل أرسطو إلى االسكندر

/ ھOـ  ١٤٥(أكثر عدداً وأعظم دقة وأوفى انتشارا من الناحیOة المادیOة نظOر لصOناعة الOورق بعOد 

  .)٢(وكان أعظم المترجمین في الوقت ذاتھ من العاملین على نشر الفلسفة  )م ٧٦٢

OOي ویOOریقیین فOOم اإلغOOفة والعلOOریع للفلسOOع والسOOار الواسOOن االنتشOOالرغم مOOھ وبOOون أنOOرى ارك

وال النبOي ّحضOا علOى دراسOتھا بشOكل مباشOر ولOذلك  القرآنولكن ال  ،ضاء العربي االسالمي فال

ال ینبغي بھذا الصدد أن نعتمد على الحدیث الشھیر ال^ذي طالم^ا استش^ھدوا ب^ھ ((فھو یرى بأنھ 
ي القرآن^لماذا ؟ ألن كلمة العلم ھنا مقص^ودة ب^المعنى  .اطلبوا العلم ولو في الصین والذي یقول

  .)٣( ))أي العلم الدیني ولیس بالمعنى الحدیث ،للكلمة

وھذا قصور ذھني عن فھم دعوة االسالم العامة الشاملة لطلب العلOم الOدیني والOدنیوي الOذي 

  .ینفع الناس ویعمر االرض بالمنجزات

                                                 
لOھ رسOائل أرسOطو  وأبو العالء سالم ھOو كاتOب ھشOام تOرجم عاشر الحكام االمویین وھو :ھشام بن عبد الملك )١(

إلى االسكندر وكان سالم أحOد العظمOاء البلغOاء و كOان األصOلح فOي النقOل ولOھ رسOائل علOى نحOو مائOة ورقOة 

 .١١ص  ،بیت الحكمة ،الدیوه جي :ینظر ،شاھدھا ابن الندیم
 .٧٠ص  ،الفكر العربي ،اركون )٢(
 .٢٣٣ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٣(
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  انيالمبحث الث
   )الوحي –النبوة  – القرآن( رؤى اركون في ثوابت االسالم

  

  القرآن -:والً أ
  منھجیة الدراسة  - ١ 

ل^م یفھ^م بع^د م^ن قب^ل الع^رب  الق^رآن((یفجر اركون دراستھ بنصھ الجOرئ حOین یOرى بOأن 
ل عملیاً قط بھذا الشكل من قب بحثلذلك فھو یرید لقراءتھ أن تطرح مشكلة لم ت ،)١())والمسلمین

̂^ة ((الفكOOر االسOOالمي وھOOذه المشOOكلة تتمثOOل بالبحOOث عOOن مOOا أسOOماه اركOOون فOOي  ̂^رآنتأریخی  الق
ف̂^رض ق̂^راءة ((مOOن خOOالل محاولتOOھ  ،)٢())وتأریخی̂^ة أرتباط̂^ھ بلحظ̂^ة زمنی̂^ة وتأریخی̂^ة معین̂^ة

فصاعداً من أیة عملیة إسقاط ایدلوجی^ة عل^ى ھ^ذا  نمنذ اال ي قراءة تمنعالقرآنتاریخیة للنص 
ھOOل كانOOت التشOOریعات االسOOالمیة تابعOOة للمناخOOات : لكOOن السOOؤال المھOOم ھنOOا زعمOOھب ،)٣())ال̂^نص

الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي شھدتھا مرحلة التشریع ونزول الوحي، وھذا ھو ما یسمى 

خانیOOة﴾ بمعنOOى ان التشOOریع االسOOالمي جOOاء متناسOOباً ومواكبOOاً لOOنمط تOOاریخي خOOاص مOOن ﴿التاریب

ات التي یعیشھا االنسان في عصر مجیئ االسالم، اما الیوم وحین یعیش االنسان الثقافات والعالق

محیطاً اخر غیر المحیط الذي عاشھ قبل اربعة عشر قرناً فأن من غیOر المنطقOي االحتفOاظ بتلOك 

التشریعات نفسھا، وبالتأكید اذا كان التشOریع االسOالمي قOد جOاء لمحOیط زمOاني ومكOاني خOاص، 

صة فأنھ البد من تغییره الیوم، لكن الحقیقة ھي ان التاریخیة مجرد فرضیة ال وثقافات بشریة خا

تملك برھاناً علمیاً یشھد على صحتھا، ودون ان تقیم البرھOان علOى صOحتھا فأنھOا سOتبقى مجOرد 

فرضOیة ال یجOOوز لنOا ان نرفOOع الیOOد عOن تشOOریع الھOOي ثابOت بOOالنص الOOدیني لمجOرد فرضOOیة غیOOر 

  .)٤(نحنا حق التغییر والنسخمبرھنة، وَمْن الذي یم

فضالً عن ان تغّیر ثقافات االمم والشعوب عبOر االزمOان والعصOور ال یعنOي تغیOر الحقیقOة، 

والOدین انمOا یتحOدث عOOن الحقیقOة الثابتOة التOOي ال تتغیOر، فلنفتOرض ان ثقافOOات النOاس تغیOرت فمOOا 

                                                 
 .٢٥٠ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )١(
 .٢١٢ص  ،قراءة علمیة ،اركون )٢(
 .٢١٣ص ،المصدر نفسھ )٣(
 .١٧٩-١٧٨ص ،١ج ،البنى الفوقیة للحداثة ،القبنجي )٤(
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ا یحیط او ینبثق عن ذلك ؟ وما عالقة ذلك بالمعتقدات والثوابت الدینیة كالتوحید والمعاد وسائر م

  .)١(عالقة ذلك بالقیم االخالقیة التي ھي ثوابت انسانیة ال تتغیر على مر العصور 

كOنص وھOذه القOراءات  القOرآن ةبروتوكOوالت متداخلOة أو متفاعلOة لقOراء یعین اركOون ثالثOة

 –لقOOراءة الالھوتیOOة ا ،السOOیمائیة –القOOراءة االلسOOنیة  ،ولوجیOOةباالنترو –القOOراءة التاریخیOOة  :ھOOي

وتتفOOق بOOذلك القراءتOOان االولتOOان فOOي مقابOOل القOOراءة الثالثOOة والتOOي یOOرى بأنOOھ یعنOOي  ،)٢(التفسOOیریة

   .)٣(تفكیكھا كلھا والتي ال تزال مھیمنة حتى اآلن ألسباب سیاسیة 

ویرى أنOھ لكOي تكOون قراءتOھ مقنعOة وحاسOمة فأنOھ یسOتوجب أن یوسOع مOن تحلیلOھ االلسOني 

باالسف ألني –بحسب قولھ  –ل كل النصوص العربیة المعاصرة للقرآن وھنا أشعر لكي یشم((
وثانیھما ؛ حج^م  .لم استطع أن أفعل ذلك ألسباب عدیدة وأولھا أنني لم أكن أملك الوقت الكافي

واعتق^د فیم^ا  )المقصود مشاكل الص^حة التاریخی^ة(المشاكل التي تطرحھا علینا ھذه النصوص 
اكل ل^م تح^ل حت^ى اآلن بالش^كل الك^افي لك^ي نأخ^ذ ص^ورة ع^ن النص^وص یخصني أن ھ^ذه المش^

ال^ذي حص^ل  الق^رآنالمعاصرة للقرآن ونعتبرھا بمثابة الموثوقة تأریخیا كما نفع^ل فیم^ا یخ^ص 
  .)٤( ))علیھ أجماع منذ قرون عدیدة

  القرآنتدوین  -٢ 

 ،س^بة للفع^ل ق̂^رأالمص^در بالن((ویOرى بأنھOا مOOن  القOرآن،یعOین اركOون تعریفOاً لمعنOى كلمOOة 
عنى الحرفي للكلمة ولكن على الص^عید الت^اریخي لل^تلفظ بالخط^اب موبالتالي فمعناھا القراءة بال

فف^ي  ،ي نالحظ أن الثقافة الشفھیة والكالم المباشر كانا یتغلبان عل^ى الكتاب^ة والق^راءةالقرآن –

نوا مح^دودي الع^دد المؤسس كانت الكتابة قلیلة وال^ذین یعرف^ون ممارس^تھا ك^ا ﴾e﴿زمن النبي

وبالتالي فكلمة قرآن كانت تحمل باألحرى معنى التالوة أو التلفظ الشفھي ببعض العبارات أمام 
مخاطب واحد أو عدة مخاطبین وبالتالي فمعنى القراءة مستبعد ألنھ لم یكن یوجد نص مكت^وب 

  .)٥( ))عندما یتلفظ بأولى الكلمات والعبارات

                                                 
 .٣١٤ص ،١ج القبنجي،البنى الفوقیة للحداثة، )١(
 .٣٩ص  ،القرآن ،اركون )٢(
 .٤٠ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .٢١٤ – ٢١٣ص  ،راءة علمیةق ،اركون )٤(
 .١٣٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٥(
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الھجOري وفOي شOبھ الجزیOرة  الولا/ المOیالدي  سOابعقOرن الالقOرآن فOي الاركون ظھOور  دیع

انقالب^ي ض^خم ف^ي  حدثاً تاریخیاً مدویاً وصاعقاً ال یقل أھمیة عن أي ح^دث ث^وري أو((العربیة 
  .)١( ))التاریخ وقد غیر مجرى التاریخ

قد أمر بكتابة بعض اآلیات فOي حیاتOھ وأنOھ بعOد بضOع سOنوات  ﴾e﴿یذكر اركون أن النبيو

OOن موتOOانمOOن عفOOان بOOاكم عثمOOوحي  ھ راح الحOOمیة للOOخة رسOOكل نسOOحف(یشOOر  ،)٢( )المصOOد أمOOفق

المحفوظ^ة ف^ي ذاك^رة الص^حابة م^ن أج^ل ) أو اآلی^ات(بجمع مجمل العب^ارات الش^فھیة ((عثمان 
  .)٣( )))أي ناجزة ونھائیة(تدوینھا كتابة وتشكیل مدونة نصیة رسمیة مغلقة 

فأنOھ یOرى بOأن التOراث االسOالمي یOرى بOأن  القOرآنوفیما یحدّد اركون بضع سOنوات لكتابOة 

، ویOذكر بOأن وجھOة النظOر )م٦٣٢/ھ ١١(عOام  ﴾e﴿قد جاء مباشرة بعد وفOاة النبOي القرآنجمع 

فOأنھم ابتOدوا یسOجلون كتابOة بعOض اآلیOات وھكOذا  ﴾e﴿االسالمیة ترى بأنھ حتى في حیOاة النبOي

رض̂^یة ك̂^ورق الش̂^جر أو ج̂^ذع مص̂^احف جزئی̂^ة مكتوب̂^ة عل̂^ى دعام̂^ات مادی̂^ة غی̂^ر م((تشOOكلت
 بل ولن یعرف قبل ق^رن،النخیل أو سوى ذلك ألن الورق لم یكن معروفا من جانب العرب آنذاك

الث̂^^اني / أو حت̂^^ى أكث̂^^ر ف^^ي أواخ̂^^ر الق̂^^رن الث̂^^امن الم̂^^یالدي  ﴾e﴿ونص^^ف عل̂^^ى م̂^^وت النب̂^^ي

  .)٤( ))الھجري

ین^ھ ف^ي المص^حف إلى جم^ع ال^وحي بكل((ونظراً لتعدد المصاحف فأنھ أمر عثمان بن عفان 
الشامل نفسھ عندئذ أعلنت السلطات الرسمیة أن الجمع أنتھى وأغلق والنص المثبت على ھذا 

أي ال ی^نقص من^ھ ح^رف وال یض^اف إلی^ھ ح^رف ول^ذلك اتخ^ذت  ،النحو لم یعد قابالً للتغیی^ر أب^داً 
̂^دمیر المص̂^احف الجزئی̂^ة الت̂^ي كان̂^ت موج̂^ودة س̂^ابقاً لك̂^یال تثی̂^ر الم ش̂^اكل الس̂^لطات ق̂^راراً بت

یعOزو اركOون إلOى  ،)٥())واالنقسامات أو الش^بھات ح^ول ص^حة النص^وص الرس^میة المجموع^ة

القضOاء علOى و ،)٦(المؤسفة، ظھور عدد من القراءاتفعل عثمان عدداً من المشكالت ویحددھا بـ
                                                 

 .١٠٤ص  ،ركون،الھوامل والشواملا )١(
 .١٩٠ص  ،قراءة علمیة ،اركون )٢(
 .٨٥ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٣(
 .١٤٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٤(
 .١٤٥المصدر نفسھ،ص )٥(
طOاش كبOرى  :ثیOر وابOن العOالء وابOن عOامر ونOافع والكسOائي،ینظرمن أشھر القOراءات قOراءة عاصOم وابOن ك )٦(

كامOOل بكOOري وعبOOد الوھOOاب أبOOو  :مراجعOOة ،مفتOOاح السOOعادة ومصOOباح السOOیادة فOOي موضOOوعات العلOOوم ،زاده

 .١٣٣ص ،٢ج ،)م١٩٦٨ :القاھرة، دار الكتب الحدیثة( ،النور
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التعسف في و ،المجموعات الفردیة السابقة وعلى المواد التي كانت بعض اآلیات قد سجلت علیھا

وقOد  ،المھمة جداً وھو صOحابي جلیOل،)١(قراءات في خمس وحذف مجموعة ابن مسعودحصر ال

، أضف إلOى ذلOك أن ذلك في الكوفة حتى القرن الخامس بالرغم من تھأمكن الحفاظ على مجموع

النقص التقني في الخط العربي یجعل من الOالزب اللجOوء إلOى القOراء المختصOین أي إلOى شOھادة 

  .)٢( شفھیة

  -التدوین سجاالت  -٣

یحدد اركون القرن الرابع الھجري زمناً لموافقة الشیعة على المصOحف الOذي جمعOھ عثمOان 

ي بعد طOول احتجOاج وخOالف وصOراع علیOھ القرآنتم االجماع على صحة النص  بن عفان حیث

عندئذ أجمعت كافة المذاھب من شیعیة وسنیة وخارجیة وسواھا على صحتھ بل وعصمتھ شكالً 

 ً غة ومحتوى ثم انضافت إلیھ كتب الحدیث النبوي التي لم یحصل اجماع علیھا علOى ل ،ومضمونا

والدلیل على ذلك ھو وجود كتب حدیث خاصة بالسنة فقط ككتOب البخOاري ومسOلم  القرآنعكس 

قبول حادث واقع ((ویرى اركون في ھذا اإلجماع  ،)٣(وكتب خاصة بالشیعة فقط ككتاب الكلیني 
م̂^ن خط̂^ره تعق̂^د المالبس̂^ات السیاس̂^یة واالجتماعی̂^ة والثقافی̂^ة الت̂^ي ال ح̂^ادث حكم̂^ي أن یخف̂^ف 

ن بإزاء معارضة الدعوة الشیعیة ثم یمیة للخلفاء االمویین ثم العباسیسواكبت فرض اإلرادة الر
ھیمن^ة االعتق^اد ((ویرى في اعتراف الشیعة بھذا المصحف أیضOا ھOو جOزء مOن  ،)٤( ))التشییع

اح الفرصة لكي ینضم الشیعة إل^ى االعت^راف بمص^حف عثم^ان الجماعي الذي فتح المجال أو أت
  .)٥())بصفتھ الكتاب الذي یجمع بین دفتیھ كل اآلیات التي تلفظ بھا محمد

  .)٦(یة صانالتداخلیة الن -٤

                                                 
وقOد خOدم ،وصOف بالOذكاء والفطنة ،ار مOن الصOحابةاحد السابقین والبOدریین والعلمOاء الكبO:بن مسعودعبد هللا  )١(

النبي محمد والزمھ وكان یحمل نعل النبي ویتولى فراشھ ووسادة وسواكھ وطھوره وكOانوا الیفضOلون احOدا 

فمOات فیھOا اخOر سOنة اثنتOین وثالثOین ودفOن فOي البقیOع  وفد ابن مسعود من الكوفة الى المدینة ،علیھ في العلم

ابOي الخیOر محمOد بOن محمOد بOن علOي شOمس الOدین ،الجزري ابOن :ینظOر ؛ن سOنةولھ من العمOر بضOع وسOتو

-بیOروت( ،دار الكتOب العلمیOة ،١مOج ،برجستراس .ج :اعتنى بھ ،غایة النھایة في طبقات القراء ھـ،٨٣٣ت

 .٤١٠-٤٠٩ص ،)م٢٠٠٦
 .٣١-٣٠ص  ،الفكر العربي ،اركون )٢(
 .١٣٣-١٣٢ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )٣(
 .٣٠ص  ،الفكر العربي ،كونار )٤(
 .١٥٥ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٥(
 .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥الملحق رقم ﴿ :ینظر )٦(
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متداخلOة مOع روایOات ومالحOم فOOي  القOرآنویقصOد اركOون بالتداخلیOة أن ھنOاك نصوصOاً فOي 

أس̂^تفاد كثی̂^راً م̂^ن الكت̂^ب الدینی̂^ة الس̂^ابقة وأن ك̂^ان ق̂^د  الق̂^رآن((التOراث السOOابق فھOOو یOOرى بOOأن 
̂^د ̂^داخالً ب̂^ین ((حیOOث یوجOOد  ،)١( ))طبعھ̂^ا بطابع̂^ة وأع̂^اد خلقھ̂^ا م̂^ن جدی والنص̂^وص  الق̂^رآنت

و روایOOة  ،)٣( وأسOOطورة غلغOOامش ،أھOOل الكھOOف فھنOOاك تOOداخالً بOOین ،)٢() )األخ̂^رى الت̂^ي س̂^بقتھ

ال الثقOOافي المشOOترك واألقOOدم لمنطقOOة الشOOرق وجمیعھOOا تحیلنOOا إلOOى المخیOO ،)٤( االسOOكندر األكبOOر

سOOورة (القOOرآن األوسOOط القOOدیم وھOOي جمیعھOOا ممزوجOOة أو متداخلOOة فOOي سOOورة واحOOدة مOOن سOOور 

  .)٥( الرسالة اإللھیة الخالدة لكي تدعم وتجسد نقل الشيء ذاتھ وھو) الكھف

ا مOلیOھ فقOط وأنمن خالل التأثیرات السOابقة ع القرآننظر إلى نیرى اركون أنھ ال یعني أن و

بأنھ مجرد نسخة متأثرة ومن یقولون ،من خالل خصوصیتھ وأبداعیتھ الذاتیة الیھنظرنأن  يغبین

                                                 
 ٢٣١ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )١(
 ٤٠-٣٩ص  ،القرآن ،اركون )٢(
صOOفھا البOOOاحثون ومؤرخOOOو األدب ی ،والتOOي یّصOOOح أن نسOOOّمیھا بأودیسOOة العOOOراق القOOOدیم -:أسOOطورة غلغOOOامش )٣(

أن ملحمOة كلكOOامش أقOدم نOOوع مOن أدب المالحOم البطOOولي فOي تOOاریخ  .المحOدثون بOین شOOوامخ األدب العOالمي

جمیع الحضارات وإلى ھذا فھي أطول وأكمل ملحمة عرفتھOا حضOارات الشOرق االدنOى ولOیس مOا یقOرب أو 

 ،عOOام ٤٠٠٠قدیمOOة قبOOل الیونOOان دونOOت قبOOل مOOن أداب الحضOOارات ال یضOOاھیھا مOOن أدب الحضOOارات القدیمOOة

 ،عالجت ھذه الملحمة في نقد العقل الدیني انسOانیة عOامرة كمشOكلة الحیOاة والمOوت ومOا بعOد المOوت والخلOود

وزارة ( ،ملحمOOOOة كلكOOOOامش ،بOOOOاقر، طOOOOھ ،ینظOOOOر، وھOOOOي تمثOOOOل التراجیOOOOدي اإلنسOOOOانیة األزلیOOOOة المتكOOOOررة

 .١٣-١٠ص ، )ت. د العراق،االرشاد
وقد ھنأ العرافون فیلیب ابو االسOكندر  م.ق ٣٥ولد االسكندر األكبر في مقدونیا عام  -:االسكندر األكبر ةروای )٤(

تتلمOذ االسOكندر علOى یOد أرسOطو وناقشOھ فOي  ،وقالوا أنھ یخلفھ على العرش وتصاحبھ ثالث عالمات كبOرى

فافھOا بOإن صOاعقة مOن السOماء وتشOیر الروایOات إلOى أن والدتOھ اولمبیOا حلمOت لیلOة ز ،جمیع فOروع المعرفOة

ومOOع طموحOOھ  ،واخترقOOت جسOOدھا وأشOOعلت فیOOھ نOOاراً وأقنعOOت فیلیOOب بأنھOOا تزوجOOت اإللھOOة ،دخلOOت غرفتھOOا

 ،االسOكندر األكبOر ،وبیOرن ،فOوكس :واعتدالھ وأنتصاراتھ فقد اصبحت ھذه الشخصیة ذات شأن كبیر، ینظر

ً  ؛١٣-٥ص ، )ت.د: یOOOروتب ،مؤسسOOOة المعOOOارف(،)االسOOOكندریة(دار ومطOOOابع المسOOOتقبل (  :وینظOOOر ایضOOOا

 ١٩٨٢ :بیOروت، دار األنOدلس( ،٢ط ،محمOد كامOل كمOالي :ترجمOة ،االسOكندر المقOدوني ،تیرانس ،راتیجان

 .)م
 . ٤١-٤٠ص  ،القران ،اركون )٥(
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  .)١(یریدون التقلیل من أبداعیتھ وابتكاریتھ وإحالتھ

  يالقرآنسمات الخطاب  -٥

أن الخطاب القرآن^ي ((والخطابات السابقة من حیث یعتقد  القرآنال یمیز اركون بین خطاب 
ھ^و خط^اب س^لطوي  .ةاورت^وبشكل ع^ام كك^ل خطاب^ات أنبی^اء ال –كخطاب المسیح الناصري  –

  -محكوم بھدفین أساسیین 

الح^دث الی^ومي أو (تدمیر الخطابات السابقة عن طری^ق المجادل^ة المتص^لة بالممارس^ة  -١
  .)السیاسي

ن الحاضر ترسیخ الخطاب الجدید وتقویتھ ؛ وذلك بوصلھ بالكائن المطلق المتعالي ولك -٢
 .)٢( ))بواسطة كالمھ وتدخلھ في تأریخ البشر ،دائما

وراءه م^ن خ^الل  فالق^رآن خلّ^((اركOون ھOي أن اثارھOا ي التOي القرآنومن سمات الخطاب 
 وھOOذا الخطOOاب، )٣( ))خطاب̂^ھ ذي البنی̂^ة األس̂^طوریة رؤی̂^ا دینی̂^ة ع̂^ن الع̂^الم والمص̂^یر البش̂^ري

  .)٤())ر فیھا االسالمتحكم برؤیا المجتمعات والبیئات التي أنتش((

ولنقف عنOد ﴿ السOمة االسOطوریة﴾ فOي القOران الكOریم التOي جOاء التأكیOد علیھOا فOي كثیOر مOن 

ان الحكایات التوراتی^ة والخط^اب القران^ي ھم^ا نموذج^ان رائع^ان  ﴿﴿: نصوص اركون مثل قولھ
ریخي ال^ذي التا–ھكذا نالحظ كیف ان العمل الجماعي  ،من نماذج التعبیر المیثي او االسطوري

انجزه النبي في مكة والمدینة كان مصحوباً دائماً بمقاطع من القرأن أي بخطاب ذي بنیة میثیة 
  .)٥(﴾﴾﴿اسطوریة﴾ 

وحین اسOتفزت ھOذه الرؤیOة مشOاعر المسOلمین المضOادة لمOا تعنیOھ كلمOة اسOطورة مOن كOذب 

ي عل^ى الق^ارىء ول^ذلك ینبغ^﴿﴿: وخرافة، حاول اركOون ان یبOرر اسOتعمالھ لھOذا المصOطلح فقOال
̂^ا نقص̂^د  ̂^ر لكلم̂^ة ﴿ اس̂^طورة﴾ او ﴿ وع̂^ي اس̂^طوري﴾ ان العرب̂^ي اال یفھ̂^م م̂^ن اس̂^تخدامنا الغزی

وانم^ا نقص^د  ،االكاذیب والخرافات الت^ي ال اس^اس لھ^ا م^ن الص^حة او الخی^الي او ال وج^ود لھ^ا
االف^راد التركیز على اھمیة البعد النفسي او الخیالي الذي یمیل الى المبالغة والتضخم ف^ي حی^اة 

                                                 
 .٢٢٤، صالھوامل والشوامل ،اركون )١(
 .١٦٧ص  ،تأریخیة الفكر ،اركون )٢(
 .١٧٢ص  ،السیاسیة ،األخالق ،اركون )٣(
 .١٧٢ص،المصدر نفسـھ )٤(
 .٢١٠ص ،تاریخ الفكر العربي االسالمي ،اركون )٥(
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 ،و الجماعات انھ موجود وفعال ومجیش للجماھیر خصوصاً في المجتمعات البدائیة والمتخلفة
  .)١(﴾﴾مثلما ھو موجود العامل االقتصادي المادي وربما اكثر 

ھي امOور  –وھو المبرر االول للتفسیر االسطوري  –ان اثار العواطف وتجییش الجماھیر 

البشOریة، لكOن ھOل یجOوز ان تكOون علOى حسOاب الصOدقیة، مطلوبة ومقبولة في كOل المخاطبOات 

َثَالَثِة آََالٍف ِمَن اْلَمَالئَِكةِ ﴿ :فالقران الكریم حینما یتحدث انھ ُكْم بِ ُكْم َربُّ لْ أُوِحَي إِلَ^يَّ ﴿،)٢(﴾أَْن ُیِمدَّ قُ

̂^َن اْلِج̂^نِّ  ̂^ٌر ِم ̂^َتَمَع َنَف ̂^ُھ اْس المسOOرحي  ، ھOOل یمكOOن ان نحمOOل كOOل ذلOOك علOOى سOOبیل التمثیOOل)٣(﴾أَنَّ

االسطوري بھدف كسب العواطف واثارة المشاعر دون ان یكOون لOھ واقOع خOارجي؟ الOیس ذلOك 

ن سOیكون فOي ضOوء التفسOیر االسOطوري قOد آعلى حساب صدقیة القران الكریم؟ بمعنى ان القOر

یة قرینة على انھ یرید التمثیل والتشبیھ، آنقل لنا حكایات ومشاھد ال واقعیة لھا ودون ان ینصب 

مOOن ناحیOOة ثانیOOة فOOأن التفسOOیر االسOOطوري ھOOو ھOOدر للداللOOة اللغویOOة، حیOOث یفتOOرض ان الOOنص و

نOOي ال ُیOOراد منOOھ معنOOاه المOOدلول علیOOھ بOOاللفظ وانمOOا یOOراد منOOھ الترمیOOز الOOى قضOOیة اخOOرى، آالقOOر

فالشیطان ھو رمز الھوى والنزعات الشریرة في االنسان، والمالئكة ھOي رمOز النزعOات الطیبOة 

ن ھي مجاراة مع ما ھو مألوف في الفكر الشOعبي، وھOو ترمیOز لعظمOة آاع الجن للقرفیھ، واستم

  !!ن وقابلیتھ في التأثیر، وال واقعیة ال للشیاطین وال للمالئكة وال للجن آالقر

نOي كمOا كOان التفسOیرالحرفي تطرفOاً آان التفسیر االسطوري ھو تطرف فOي فھOم الOنص القOر

ذیب لما نزل بھ الوحي وكشفھ من حقائق كبرى قد تخفى علینا أیضاً فھو ھدر واضح للداللة وتك

ن الكOریم وصOحة آصورتھا الحقیقیة، وھذا التفسیر غیOر قOادر علOى المحافظOة علOى صOدقیة القOر

ن الكریم وخروج على نصوصھ وتنكOر آدالالتھ، واالیمان بقدرة هللا وحكمتھ، بل ھو تجاوز للقر

  .)٤( ﴾e﴿جاء بھ النبي للقدرة االلھیة بل ھو تكذیب صریح لما

  -:ي وھماالقرآنیفرق اركون بین مستویین من الخطاب 

  .المستوى الشفھي •

                                                 
 .الھامش ٣٥ص،ركون،تاریخ الفكر العربي االسالميا )١(
 . ١٢٤ :اآلیة :آل عمران سورة )٢( 
 . ١ :اآلیة :سورة الجن )٣( 
 .٣٥٢ ،٣٤٣-٣٤٢ص ،١ج ،البنى الفوقیة للحداثة ،القبنجي )٤(
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ویّصOور ) الOنص المكتOوب(أو مسOتوى الOتلفظ األول ومسOتوى الOنص  المستوى الكتابي •

ط̂^وال عش̂^رین عام̂^اً عب̂^ارة ع̂^ن  الق̂^رآنك̂^ان ((ي بأنOOھ القرآنOOالمسOOتوى الشOOفھي األول للخطOOاب 
  .)١())لعبارات اللغویة الشفھیة التي تلفظ بھا فم النبيسلسلة متواصلة من ا

مرحلة أنتقالیة م^ن ((والتي یسمیھا اركون بالمستوى الكتابي فیرى  القرآنأما مرحلة كتابة 
̂^م  ̂^ة قص̂^وى بالنس̂^بة لفھ ̂^د وذو أھمی ̂^ال معق ̂^ة وأن ھ̂^ذا االنتق ̂^ة مكتوب ̂^ى ثقاف ̂^ة ش̂^فھیة إل ثقاف

وأعلن بأن^ھ المص^حف  ،تشكل فیھا مصحف ما موضوعنا فھو یشكل تلك اللحظة الحاسمة التي
وبOالرغم مOن  ،)٢( ))رجع إلیھ منذ اآلن فصاعداً ك^ل المس^لمینیالوحید الصحیح الذي ینبغي أن 

أھمیOOة ھOOذا المسOOتوى إال أن اھتمOOام القطOOاع الواسOOع فOOي المجتمعOOات االسOOالمیة خاضOOعاً للتOOراث 

  .)٣(الشفھي

التمییOOز الحOOاد والقOOاطع كمOOا یسOOمیھ بOOین  الخضOOوع یّعینھOOا اركOOون مOOن خOOالل اوأسOOباب ھOOذ

فالمكان^ة الش^فھیة لھ^ا بروتوكولھ^ا ((ي بOـ الشOفھي والكتOابي القرآنOالمكانتین اللغOویتین للخطOاب 
، وف̂^ي األداء الش̂^فھي م̂^ن خ̂^الل قن̂^اة خاص̂^ةونقص̂^د بھ̂^ا  ،الخ̂^اص ف̂^ي التواص̂^ل أو التوص̂^یل

وآلی^ات مس^تخدمة لتولی^د  ،وأدوات ،ومن خالل عالمات س^یمیائیة خاص^ة ،ظروف مادیة معینة
فأما القبول وأما الرفض ؛ أما أن یثی^ر حماس^ة  المعنى الذي یؤدي إلى ردود فعل مباشرة علیھ

  )٤( ))الجمھور المستمع وأما أنھ یثیر غضبھ على الفور

 ة الشOفھیة للقOرآن قOOد بقیOت علOى قیOد الحیOاة بحسOOب تعبیOره لعOدة أسOباب وھOOينOكمOا أن المكا

وكذلك تأبدت م^ن خ^الل األستش^ھادات المتك^ررة  ،ریة للقرآن من قبل المؤمنینالتالوة الشعائ((
وھذین النمطین نمط الOتالوة  ،)٥( ))التي تحصل للمسلمین كثیراً في أحادیثھم الیومیة أو العادیة

یختلفان لغویاً ع^ن الم^رة الش^فھیة األول^ى ح^ین نط^ق محم^د ب^ن عب^د هللا ((یراھما  واألشھادات
أو بالقاطع والسور على ھیئة سلس^لة متتابع^ة أو وح^دات متم^ایزة ومنفص^لة  ،یةنالقرآباآلیات 

 ً وال یمكن للمؤرخ الحدیث ،وھذا التبلیغ الشفھي األول ضاع إلى األبد ،على مدار عشرین عاما

                                                 
 .٤٦ص  ،ة والدینالعلمن ،اركون )١(
 .٤٦ص،المصدر نفسـھ )٢(
 . ٤٧ص،القرآن ،اركون)٣(
 .٣٨ص  ،لمصدر نفسھا )٤(
 .٣٨المصدر نفسھ،ص )٥(
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  .)١())أن یصل إلیھ أو یتعّرف علیھ مھما فعل ومھما أجرى من بحوث

د تالعبOاً علOى یOد العقOل االسOالمي حینمOا ُنقOل مOن شھ آنلقد تجرأ اركون الى القول بأن القر
ان اول^ى ھ^ذه التالعب^ات الت^ي ق^ام بھ^ا العق^ل االس^المي  ﴿﴿: النص الشOفھي الOى الOنص المكتOوب

بالك^اد الی^وم نأخ^ذ ي الى حال^ة ال^نص المكت^وب، ابت^دانا الشفھ تتمثل في المرور من حالة الكالم
ویة واالبستمولوجیة لھذا المرور وذل^ك ف^ي ینیة والبنبعین االعتبار النتائج واالنعكاسات التكوی

لقد حصلت ھذه الظ^اھرة ف^ي وق^ت مبك^ر ج^داً بالنس^بة  ،میدان علمي االنتربولوجیا واآللسنیات
  .)٢(﴾﴾للقرآن الكریم 

ھل یرید اركون االشارة الى ان النص الشفھي اقOوى تOأثیراً وتفOاعالً مOن الOنص المكتOوب ؟ 
یرید القول إن النص الشفھي كان یتقبل نوعین مOن التلقOي امOا القبOول او ! بل یرید اكثر من ذلك 

الرفض، اما النص القرآني المكتوب فقد احیط بمستوى من التقدیس والتألیOھ بحیOث لOم یعOد قOابالً 
الي مستوى من النقد، ومن اجل ان نقOرأ القOرآن كمOا ھOو فOي حالOة الشOفھي فOان علینOا ان ننسOى 

  .)٣(تي تعاملت معھ بعد ان صار مكتوباً واعتبرتھ مقدساً ال یرقى الیھ الشك القراءة االسالمیة ال

مقروء من قبل جمیع المسلمین من خالل بروتوكول (( اركون أما النص المكتوب فیراه
األیمان الذي ال یناقش وال یجادل فیھ، أو من خالل ما یدعوه كب^ار المفس^رین، عل^ى غ^رار 

لقرآن، أو من خالل المس^لمات المقبول^ة م^ن دون أن تخض^ع الخوئي، بالمقدمة التمھیدیة ل
وفیة، وحرفیة وباطنیة للقرآن، صھناك تفاسیراً وقراءات الھوتیة، وفقھیة، و. أبداً للنقاش

وھ̂^ي تفاس̂^یر ناتج̂^ة ع̂^ن الت̂^راث الفك̂^ري لك̂^ل م̂^ذھب م̂^ن الم̂^ذاھب االس̂^المیة أي الم̂^ذھب 
، )٤( ))تزل^ي، أو األش^عري، أو الحنبل^يالسني أو الشیعي اإلمامي، أو اإلس^ماعیلي، أو المع

علOى المفسOرین القOدامى و  ونولذلك فھو یالحOظ أن المفسOرین المسOلمین المعاصOرین یعتمOد
أن یفكك، تأریخیاً وفلس^فیاً، نظ^ام المس^لمات أو الب^دیھیات  لن یحاول أي واحد منھم أبداً ((

و معصوماً لما كنت ق^د دعوت^ھ غمائیاً مقّدساً أدوالمؤیدة منذ قرون عدیدة بصفتھا موقفاً و
  .)٥( ))بالعقل االسالمي

                                                 
 .٣٨المصدر نفسھ،ص )١(
 .٨٥ص ،تاریخیة الفكر العربي االسالمي ،اركون )٢(
 .٤٢١ص ،البنى الفوقیة للحداثة ،القبنجي )٣(
 .٣٩ص ،القرآن اركون،)٤(
 .٣٩المصدر نفسھ،ص )٥(
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  .يالقرآنالحادث  -٦

ي مOن حیOث ھOو ظOاھرة لغویOة وثقافیOة ودینیOة فأنOھ القرآنوحین یتحدث اركون عن الحادث 

   :یقسم المجال العربي إلى مسارین

وھذا  .؛ ومسار الفكر العلیم) كلود لیفي شتروس(الفكر المتوحش بالمعنى الذي یحدده  مسار

وإذ ذاك یتحدثون عن  القرآن،قبل  التقسیم یصفھ المؤرخون عامة من وجھة نظر تأریخیة خطیة

أي عن مجتمع متعدد البطون یتمیز من الناحیة اللغویOة بكثOرة اللھجOات مثلمOا یتمیOز  ،)الجاھلیة(

أویOل كمOا یOرى أنصOار رؤیOة الھوتیOة مسOتندة إلOى ت) ظلمات الجھOل(من الناحیة الدینیة بالشرك 

وإذ ذاك یصOOفون ظھOOور الدولOOة االسOOالمیة  القOOرآن،وبعOOد  القOOرآن،خOOاطئ لمفھOOوم الجاھلیOOة فOOي 

 ،ویشOیرون إلOى االزدھOار المواكOب ،)م٦٢٢(فOي یثOرب سOنة  )محمOد(ظھوراً الیقاوم إذ اسسھا 

  .)١(بحسب مختزل علم الكالم  ،)نور االسالم(ازدھار اللغة العلمیة والثقافة العلمیة 

لیست إال رمزاً للقول بأن ھن^اك كتاب^اً ((في نظریة الكتب السماویة كما أسماھا  یرى اركون

الل^وح (یتح^دث ع^ن  القرآنوبھذا المعنى نجد أن ) أم الكتاب(أخر یحتوي على كلیانیة كالم هللا 

ذلك الكتاب الكامل الذي یحتوي على كلّیة كالم هللا والموجود فق^ط ف^ي  ھوھو یعني ب )المحفوظ

 ي تجلی^اً أرض^یاً لك^الم هللا المحف^وظالقرآن^مھما یكن من أم^ر فأنن^ا نج^د ف^ي الخط^اب  السماوات

   .)٢( ))آنذاك

إن وجود أصل إلھي للقرآن الكریم متعالي على مستوى اإلدراك البشري العام، وعد اآلیات 

وتالھOOا للنOOاس ھOOي تنزیOOل مOOن ذلOOك األصOOل اإللھOOي  ﴾e﴿القرآنیOOة التOOي نزلOOت علOOى قلOOب النبOOي 

عالي ھذه حقیقة یعرفھا المسلمون، فماذا أراد أركون أن یقول؟ أراد أن یقول إن القرآن منOتج المت

بشري خاضع للبیئة الثقافیة التي نزل فیھا، وھو ال یتمتOع بالقدسOیة التOي أحیطOت بOھ، وأنOھ كOالم 

بشOOر ولOOیس كOOالم هللا المتعOOالي علOOى النقOOد، فOOال یعOOود الOOوحي ذا قیمOOة مطلقOOة، بOOل ھOOو كOOأي نOOص 

: )٣(تاریخي یجب أن یخضع للنقد والتحلیل واكتشاف عوامل البیئة التي فرضتھ ونسجت صیاغتھ

أن مشكلة الوحي سوف ُتقلص أو تختزل إلى أبعادھا التاریخیة والنفسانیة كما ھOي الحOال فیمOا((

                                                 
 .٢٧ص  ،الفكر العربي ،اركون )١(
 .٨٣-٨٢ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٢(
 . ٤٠٩ - ٤٠٨القبنجي، البنى الفوقیة للحداثة، ص )٣(
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  .كما یقول أركون )١())یخص المسیحیة راھنا

 ً   .النبوة -:ثانیا

ة بOین نظOرة األدیOان السOابقة علOى االسOالم كالیھودیOة یرى اركون أن ھناك مفارقة كبیOر  - أ

الوظیفة النبویة كانت قد تجلت أو تجس^دت ف^ي ((أن السیما وو ﴾e﴿والمسیحیة إلى النبي محمد

عندما تنظر إلى األمور عن كثب فماذا نالحظ ؟ نالحظ أن^ھ ق^د حص^ل  ،األدیان التوحیدیة الثالثة
ى أنھم كانوا قد اس^تبعدوه دائم^اً وبش^كل من^تظم م^ن ي بمعنالقرآنما حصل للوحي  ،للنبي محمد
فھ^ذه ال^دائرة محص^ورة فق^ط بأنبی^اء الت^وراة والعھ^د الجدی^د بالنس^بة إل^ى الیھ^ود  ،دائرة النبوة
 .)٢( ))والمسیحیین

ولكن^ھ  ،ب التأم^ل والتفك^رُح^رجل دین وإنس^ان ی(( بأنھ ﴾e﴿یصف اركون النبي محمد   - ب

ا التاریخ الدنیوي المحس^وس وعن^دما ج^اء محم^د وج^د قضایفي رجل ممارسة ونضال منخرط 
أمامھ مجتمعاً ذا ماٍض قدیم ومؤسسات معروفة وع^ادات وتقالی^د وق^یم ودی^ن وثقاف^ة وج^د ك^ل 
ذلك وأراد تغییره واالنتقال بھ إل^ى إط^ار مؤسس^اتي أخ^ر وإل^ى طریق^ة أخ^رى ف^ي الحی^اة وإل^ى 

ّمOیح مOن اركOون إلOى بشOریة الرسOالة وأن وفي ھذا النص تل ،)٣( ))طراز ثقافي وقانوني مختلف

 .فحسب دون التكلیف اإللھي ھیء ضرورة مجتمعجا ﴾e﴿النبي محمد 

نھج^اً متم^ایزاً ((لOھ ان واألنبیاء السابقین من حیث  ﴾e﴿یمیز اركون بین النبي محمد  –ج 

یین تورات^كأعم^ال األنبی^اء وال ﴾e﴿مما س^بقوه م^ن األنبی^اء إال أن^ھ ی^رى أن عم^ل النب^ي محم^د

 نظ^ام سیاس^ي جدی^د للجزی^رةكان یتمثل في تأس^یس  ،نفسھ عمل یسوع المسیحالذین سبقوه و
أو  ،العربیة عن طریق ربطھ بالرمزانیة الدینیة للعھد أو المیثاق الذي ی^ربط ب^ین اإلنس^ان وهللا

 ،بین المخلوق والخالق وھذا یتطلب أخراج العرب من مرحلة الشرك والوثنی^ة وتعدّدی^ة اإللھ^ة

̂^د راح النب̂^ي و ̂^ر م̂^ن ال ﴾e﴿ق ̂^ھ الفیغی ̂^ر فی ̂^ذي یغیی ض̂^اء فض̂^اء السیاس̂^ي ف̂^ي ذات الوق̂^ت ال

نبیOاء السOابقین وما یقصده اركون بھذا النص ھو أن ھدف النبOي واحOد كأھOداف األ، )٤( ))الدیني

                                                 
 . ٢٢أركون، القرآن، ص )١(
 .٦١ص  ،فیصل التفرقة ،اركون )٢(
 .٦٢ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .١١٤ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٤(
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ضOاء السیاسOي ھOو مOا یمیOزه كمOا یفھOم مOن للفولعOل تغییOره بOھ عOنھم ما یتمOایز إال أن النھج ھو 

  .ونيالنص االرك

قام بثورة دینیة وسیاسیة في آن معا م^ن ھن^ا ((في أنھ  ﴾e﴿یعزو اركون عبقریة النبي -د

ومن أمثلة تلك العبقریة تغییره للقبلة من القدس إلى مكOة وعنOدما  ،)١( ))تكمن عبقریتھ وعظمتھ

ة فرض الجمعة كیوم عطلة أسبوعیة جماعیة كمنافسة محاكاتیة مع رمزانیة األحد والسبت بالنسب

للمسیحیین والیھود على التوالي وعندما بنى مسجداً في المدینة ومنOع المOؤمنین مOن الOدخول إلOى 

وعندما عاد إلى مكة ظOافراً ودمOج فOي الرمزانیOة االسOالمیة الجدیOدة كOل الطقOوس  فسمسجد منا

ئOة والدعامات المادیة بالحج الوثني وعندما عّدل قواعOد اإلرث وأعOراف الOزواج السOائدة فOي البی

  .)٢(القبلیة العربیة

 یذكر اركون الرؤیة والتحلیل التاریخي والثقافي واالنتریوولوجي للوظیفة النبویة علOى -ھـ 

مOوریس غودلییOھ  ولوجیOا الفرنسOيبعلى حد تعبیر عالم االنتر )عملیة أنتاج للرجال العظام( أنھا

عیة معینOة ولكOن الفOرق بOین داخل فئات اجتما بمثابة انبثاق لألبطال الحضاریین عدھاكما یمكن 

وھOOؤالء األبطOOال الحضOOاریین ھOOو أنOOھ یسOOتخدم أدوات ثقافیOOة مختلفOOة ویحOOرك النOOوابض  ،النبOOي

ویحOرك فOي ) الوحي(بمعنى أنھ یعتمد على الظاھرة المعقدة  ،االجتماعیة بشكل متمیز –النفسیة 

جOال العظOام أو مOن اسOتخدام مصOطلح الراركOون ویھOدف ، )٣(قومھ اآلمOل التبشOیري بOالخالص 

 محمOد النبOيتجOاه ن والتOي یمتلكھOا المؤمنO ،)٤( )سOیةینزع الشحنة التقد(األبطال الحضاریین إلى 

یوي وحكیم وصاحب خیال مبدع وقائد وروح كبیرة قادرة على ئملھم ور((والتي تجعلھم یرونھ 
ّص̂^ھ هللا س̂^بر المجاھی̂^ل واخت̂^راق ح̂^دود المعرف̂^ة الس̂^ائدة بواس̂^طة األلھ̂^ام المس̂^تمر ال̂^ذي یخ

  .)٥())بھ

أن^ھ َھ^دَف إل^ى (( :فیقOولیوجھ اركون ھدف النبي محمد إلى المنافسOة والتفOوق والتمOایز  -و
 ،عن̂^ي النظ̂^ام الیھ̂^ودي والمس̂^یحي والص̂^ابئي والمجوس̂^يوی ،التف̂^وق عل̂^ى األنظم̂^ة المنافس̂^ة

تح^دیاً وكلھا كان لھا حضور في الجزیرة العربیة آنذاك أو في المنطقة ككل وكلھ^ا كان^ت تش^كل 
لإلسالم الذي یری^د أن یف^رض نفس^ھ وعل^ى ھ^ذا النح^و راح محم^د ب^ن عب^د هللا یؤس^س ف^ي آن 

                                                 
 .١١٤ص  ،شواملالھوامل وال ،اركون )١(
 .م،ن  )٢(
 .٦١ص  ،فیصل التفرقة ،اركون )٣(
 .م،ن  )٤(
 .٦٢ص  ،المصدر نفسھ )٥(
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 ً وق^د  ،باإلضافة إلى الشروط المناسبة لتشكیل نظام سیاسي جدید ف^ي المجتم^ع ،دیناً جدیداً  ،معا
دح̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^و
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  .)١( ))في كلتا المھمتین حالعرب دینیاً قبل أن یوحدھم سیاسیاً وبضربة معلم نج

ً ثالث   .الوحي -:ا

ادخال التعالي في التاریخ األرضي أو دمجھ فی^ھ أو ((یعطي اركون تعریفاً للوحي على أنھ 
̂^^م اإلنس̂^^ان بأن̂^^ھ ك̂^^ائن نتحری̂^^ك الت̂^^اریخ أو ش̂^^ح((أو ، )٢())انص̂^^ھاره ب̂^^ھ ̂^^ة تعلّ ھ بطاّق̂^^ة خالّق

  .)٣())وسیط

المغلOق  وقبOل أنتشOار المصOحف الرسOمي ،يالقرآنیرى اركون أن مفھوم الوحي في السیاق 

أكثر أتساعاً من حی^ث اآلف^اق والرؤی^ة الدینی^ة مم^ا آل إلی^ھ بع^د انغ^الق الفك^ر االس^المي ((كان 
  .)٥())ومن نقل عنھ حتى یومنا ھذا ،)٤(داخل التفسیر التقلیدي الموروث عن الطبري

م اركOOون المفسOOرین والمتكلمOOین والفقھOOاء النفصOOالھم عOOن القOOراءة التاریخیOOة للOOوحي و الّ لقOOد 

اكتفوا بالقراءة الالھوتیة االرثوذكسیة بالمعنى الس^ني والش^یعي والخ^ارجي ول^م یختل^ف ف^ي ((
إذ حرصت كل أمة أو ملّة على احتكار الوحي الكامل الص^حیح  ،ذلك موقف الیھود والمسیحیین

  .)٦())لنفسھا لتعّبد الملل األخرى عن فضل اصطفاء هللا لھا وحدھا

مشتركات أو مسلمات لدى جمیع المسلمین في مOا  دھاتي یععدداً من المبادئ ال یحدد اركون

مناقشتھا أو الخوض في تفاصیلھا  –وھذه المسلمات ال یمكن بحسب وجھة نظره  ،یخص الوحي

  :ومن ھذه المبادئ فیما یخص الوحي

فأن^ھ  ،أخر تجل^ي لل^وحي عب^ر النب^ي محم^د((ویبین فیھ دور النبي محمد حیث یرى فیھ   - أ

الخاصة بالذات وبنحوه وبالغتھ ومعجم^ھ اللفظ^ي بالخط^اب الم^وحي ب^ھ إلی^ھ بّین كلماتھ بلغتھ 

                                                 
یرى اركون أن ھناك ثورة واحOدة فOي التOاریخ ھOي ثOورة محمOد ومOا  ،١١٤ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )١(

 .١٧٦ص  ،المصدر نفسھ :ینظر ،عداھا فتقلید باھت وجامد آلیاتي بشئ جدید
 .٦١٠ص  ،نزعة االنسنة ،ناركو )٢(
 .المصدر نفسھ )٣(
 :فنOون كثیOرة منھOا وكOان امامOاً فیOھ ،صOاحب التفسOیر الكبیOر والتOاریخ الشOھیر ،أبو جعفر بن جریر :الطبري )٤(

وكOان  ،التفسیر والحدیث والفقھ والتاریخ وغیر ذلك لھ مصنفات ملیحة في فنون عدیدة تدل على سOعة علمOھ

 .١٩٢-١٩١ص  ،٤ج ،وفیات األعیان ،ابن خلكان: ینظر، من األئمة المجتھدین
 .٦١٠ص  ،نزعة االنسنة ،اركون )٥(
  .٦١٠المصدر نفسـھ،ص )٦(
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لق^د ألّ^ح الت^راث عل^ى دور الم^الك  ،الالنھائي غی^ر المخل^وق ،من هللا كجزء من كالم هللا األزلي

  .)١( ))جبریل بصفتھ األداة الوسیطة

وح^ي من خالل محمد ھو أخر  القرآنأن الوحي الذي قدم في ((وعن دور الوحي یرى   - ب

 .)٢())كان قد ُنقل من خالل موسى وعیسى وھو یكمل الوحي السابق لھ والذي

شامل وكامل ویلبي كل حاجات الم^ؤمنین ویجی^ب ع^ن  القرآنالوحي المتجلي في ((أن  -ج

 .)٣( ))تساؤالتھم

ث^م  ،موسى وأنبی^اء الت^وراة((ویرى أن الرساالت التي حملھا األنبیاء والتي أوحیت إلى  -د

بمعنOى  ،)٥( ))أجزاء متقطعة م^ن كالم^ھ الكل^ي((ما ھي إال ، )٤( ))وأخیراً إلى محمد إلى عیسى

إال أن صOورة الOوحي تختلOف  ورة تدریجیةئھ برسالتھ السماویة بصأن هللا عز وجل أوحى ألنبیا

   .من نبي إلى أخر

للOوحي أسOماھا التجلیOات الثالثOة الدراسOات التOي تقّیمھOا األدیOان أو كمOا على یعیب اركون و

؛ ألنھا لم تدرس الوحي فOي تجلیاتOھ اللغویOة األولOى األساسOیة ) االسالم –المسیحیة  –الیھودیة (

ولOOم یOOّدرس حتOOى اآلن ضOOمن الظOOروف التاریخیOOة  ،واآلرامیOOة والعربیOOة ،أي فOOي اللغOOة العبریOOة

عمOل فOي ت بمOاقوبالرغم من ذلك فأن المسOیحیة كانOت قOد  ،واالنتربولوجیة لھذه التجلیات الثالثة

الكبOار كمOا  بالرغم من محOاوالت المستشOرقین القرآنھذا االتجاه إال أنھ یعیب عدم تطبیقھا على 

ویفھم من ھذا النص محاولة اركون دراسة الوحي من خOالل تجریOده مOن ، )٦(،النادرة –أسماھم 

 رخ̂^اً المؤ(( ھOOذا الشOOكل النOOھب ھتیبOOرر دراسOO لOOھ وھOOوالقداسOOة التOOي تعطیھOOا الدراسOOات الالھوتیOOة 

 ً   .)٧( ))عقائدیا

ولOOذلك فھOOو یOOدعو إلOOى طOOرح مسOOألة ظOOاھرة الOOوحي وإعOOادة دراسOOتھا وتفحّصOOھا مOOن جدیOOد 

وبعیOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOون

                                                 
 .١٩ص  ،القرآن ،اركون )١(
 .١٩ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .١٩،صالمصدر نفسھ )٣(
 .٨٢ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٤(
 .١٩ص،المصدر نفسـھ )٥(
 .لم یشر اركون إلى ذكر أسماء المستشرقین ،٨١ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٦(
 .٧٥ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٧(



-٩٢ - 
 

أي عOOن المنظOOور التقلیOOدي السOOائد والراسOOخ لOOدى اتبOOاع األدیOOان  ،جدیOOدة مختلفOOة تمامOOاً عمOOا سOOبق

یدی̂^ة أو المق̂^والت ینبغ̂^ي أن نتفحّص̂^ھا خ̂^ارج ك̂^ل التحدی̂^دات التقل((الثالثOOة منOOذ مئOOات السOOنین 
  .)١()) الدوغمائیة العقائدیة التي یقدمھا المسلمون والمسیحیون والیھود عن ظاھرة الوحي

فأركون وغیره من الحداثویین یرى بان الوحي ھو تصور خیالي ومنتج بشري، وان االیات 

التOي  ھي حكایة نبویة شخصیة بشریة یصوغھا النبي بنفسھ شرحاً للصورة التي یراھا والحقیقOة

وتحدی^دنا ﴿﴿: یتخاطب معھا، فھو ال یختلف كثیراً عن بOوذا او غیOره مOن الحكمOاء فیقOول اركOون
فری^دة ھ^و ان^ھ یس^توعب ب^وذا وكنفوش^یوس  ھالخاص الذي نقدمھ ع^ن ال^وحي یمت^از بخصیص^

 والحكماء االفارقة وكل االصوات الكبرى التي جسدت التجرب^ة الجماعی^ة لفت^رة بش^ریة م^ا م^ن
  .)٢(﴾﴾ا في قدر تاریخي جدید واغناء البشریة عن االلھي اجل ادخالھ

ترفض الرؤیة االسالمیة ان یكون الوحي النبOوي منتجOاً بشOریاً، بOل ھOو معطOى الھیOاً ودور 

َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكَت^اِب ﴿ودور التالوة  ،)٣(﴾َفاْسَتِمْع لَِما ُیوَحى ﴿ :النبي ھو دور المتلقي

كَ  َھا ﴿وابالغھ للناس  ،)٤(﴾ َربِّ ُسولُ َبلِّْغ َماَیا أَیُّ كَ  الرَّ   .)٥(﴾ أُْنِزلَ إِلَْیَك ِمْن َربِّ

اذن ھنOOاك اخOOتالف جOOذري بOOین تفسOOیر الOOوحي بأعتبOOاره معطOOى الھیOOاً وبOOین اعتبOOاره منتجOOاً 

 ً   .)٦(بشریا

  :واذا كنا امام فرضیتین علمیتین في تفسیر ظاھرة الوحي

  .الوحي معطى الھي، وتمثلھا القراءة االسالمیة تقول ان - :الفرضیة االولى

  .تقول ان الوحي منتج بشري،وتمثلھا القراءة الحداثیة -:الفرضیة الثانیة

ھل استطاعت القراءة الحداثیة ان تبرھن على صحة تفسیرھا البشري للوحي : فلنا ان نسأل

  والنبوة ؟ وھل قدمت دلیالً على بطالن الفرضیة االولى ؟

                                                 
 .٨٦ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )١(
 .٨٤ص  ،نقد واجتھاد،الفكر االسالمي )٢(
 .١٣ :اآلیة :سورة طھ )٣(
 .٢٧ :اآلیة :سورة الكھف )٤(
 .٦٧ :اآلیة :سورة المائدة )٥(
  .٢٢٦ص ،١ج ،ة للحداثةالبنى الفوقی ،القبنجي )٦(
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لOم تقOدم أي برھOان علOى بطOالن القOراءة  –وسOواه  –الحداثیة التي مثلھا اركOون  إن القراءة

االسالمیة للوحي التي تقول انھ كالم هللا تعالى نزل بھ الOروح االمOین علOى قلOب النبOي، وھOو مOا 

  .وسائر الكتب السماویة ،)١(یتحدث بھ القرآن الكریم

لنبي فیما یدعیھ، فالنبي یدعي انOھ یلتقOي فضالً عن ان القراءة الحداثیة للوحي تعني تكذیب ا

خطاباً نازالً الیھ من عالم الغیب، وان ھناك ملكاً عظیماً اسمھ ﴿ جبریل﴾ ھو الذي یتولى نقل ھذا 

الخطاب، وان ھOذه الخطOاب لOیس خطابOاً الرادتOھ وال الOى تجربتOھ الشخصOیة ھOذه المفOاھیم التOي 

خیOاالت وظنOون یكOون النبOي قOد توھمھOا او قOد یؤكدھا القرآن الكریم سOتكون مجOرد افتOراءات و

افتعلھا ولیس ثمة شيء سوى ایحاءات قلبیة كما ھو في تجOارب الصOوفیة فOال جبریOل وال كتOاب 

!! مكنون وال كتاب هللا وال مالئكة وانما ھو كالم النبOي نفسOھ قOد ُخّیOل الیOھ انOھ نOازل مOن السOماء

سOOب اركOOون، وتكOOذیب بآیOOات هللا ومحاولOOة بح!! وھكOOذا تحولOOت حقیقOOة الOOوحي الOOى خیOOال نبOOوي 

  .)٢(قراءتھا وفھمھا على اساس الظن ودون علم 

ومOOن نافOOل القOOول التأكیOOد علOOى ان الحOOداثیین یسOOتطیعون رفOOض الخطOOاب االلھOOي ووسOOاطة 

المالئكة في حالة ما اذا كانوا من اتباع الفلسفة المادیة االلحادیة التي ال تOؤمن بشOيء وراء عOالم 

ا اولئك الحداثیون الذین یعلنون قبولھم باالسالم واالیمان با0 ورسولھ فكیف یستطیعوا المادة، ام

ان یتفوا وجود المالئكة او خطاب هللا تعالى، حتى یضطروا بعدئٍذ لتفسیر الوحي على انOھ منOتج 

  .)٣(بشري ولیس معطًى الھیاً؟

                                                 
 .٢٢٩-٢٢٦ص ،١ج ،البنى الفوقیة للحداثة  ،القبنجي)١(
 .٢٢٦ص ،١ج، المصدر نفسھ )٢(
 .٢٢٩ص ،المصدر نفسھ )٣(



-٩٤ - 
 

  المبحث الثالث
  موقف اركون من المؤسسة الدینیة

  

  ة الخالفة مؤسس -:أوالً 

أو النائب في اللغة الالھوتیة المس^یحیة  ،لقب یعني الوكیل((عرف اركون الحاكم على أنھ 
Vicaire  ً  ،والمقصود نائب النبي وبالتالي فاألمر یتعلق بسلطتین متمایزتین ومختلفتین تماما

وبین یضاف إلى ذلك أنھ یوجد بھذا الصدد خالف بین الشیعة الذین یستخدمون مصطلح اإلمام 
  .)١())الحاكم الذین یفضلون استخدام مصطلح السنة

رابطOة مباشOرة بOین السOماء واألرض ولOذلك فقOد تOرك موتOھ  محمOدیعد اركون خالفة النبOي 

 محمOدوبالتالي فOأن أعتبOار خالفOة  ،فراغاً ھائالً وأشعر المسلمین بالتخلخل والھلع للوھلة األولى

ھOOذه  ،التقییOOد بضOOرورة اسOOتمرار الدولOOة بعOOد وفاتOOھو ،مجOOرد مسOOالة تخOOص المشOOروعیة القانونیOOة

ن أعتب^ار المس^ألة ك^ذلك إأقول ((الدولة التي تكمن مھمتھا في الدفاع من األولویة النظریة لألمة 
ف^النبوة لیس^ت مس^ألة حك^م أو نظ^ام دول^ة أو  ،یعني تقلیص مفھوم النبوة وتخفیضاً م^ن ق^درھا

 ))النبوة أعلى من ذلك بكثیر ،الستمراریة والخالفةتأسیس دولة وقواعد میكانیكیة آلیة تؤمن ا
ویOOرى اركOOون فOOي ھOOذا الفھOOم أو التصOOور السیاسOOي أو المنفعOOي للخالفOOة كمOOا أسOOماه یعنOOي  ،)٢(

أحداث قطیعة مع المقصد التأسیسي األعلى للرسالة أو للوحي وھنا یكم^ن الف^رق ب^ین النب^ي ((
  .)٣())والحاكم

ھـ ھي من وجھة  ١١-١في المدینة من عام  محمدقامھا النبي إن تجربة الدولة النبویة التي أ

نموذج أعلى للوجود البشري إنھ نموذج ال یمكن تجاوزه وینبغي عل^ى ك^ل ((نظر اركون تمثل 
فقد تحولت تلOك التجربOة فOي الOوعي االسOالمي بحسOب  ،)٤( ))مؤمن أن یقلده بكل دقة وصرامة

ھ لعم̂^^ل ت̂^^أریخي فری̂^^د م̂^^ن نوع̂^^ھیش̂^^ینإل̂^^ى نم̂^^وذج عل̂^^وي مق̂^^دس إل̂^^ى لحظ̂^^ة تد(( –رأیOOOھ 

                                                 
 .٨٩ص  ،العلمنة والدین ،اركون )١(
 .٦١٠ص  ،نزعة االنسنة ،اركون )٢(
 .٦١٠المصدر نفسھ،ص )٣(
 .١٦٣ص  ،فیصل التفرقة ،اركون )٤(
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  .)١( ))رعالقة لھ بأي شيء أخ وال

عشOرین عامOاً كOامالً مOع مOن حوالیOھ حیOث قرابOة عOاش  الذي محمدیثمن اركون حیاة النبي 

ھذه التجربة التي یمك^ن تس^میتھا  .تجربة فریدة كان فیھا القائد والموجھ((یرى في حیاة النبي 
انطوت على معطیات من نوع دین^ي ومعطی^ات م^ن ن^وع دنی^وي  التي،)تجربة مكة والمدینة(بـ 

وتكمOن برأیOھ أھمیOة تلOك المواقOف  ،)٢())خاصة بأعمال قائ^د لجماع^ة مح^ددة ف^ي مجتم^ع مح^دد

س^وف تتخ^ذ فیم^ا بع^د قیم^ة مثالی^ة نموذجی^ة وس^وف ((العملیة والتصرفات الشخصیة فOي أنھOا 
ك^ان  .م وبعد اختفاء النبي مباشرة ٦٣٢/ ھـ  ١١یؤثر ذلك على كل األحداث القادمة وفي عام 

مْن الذي یستطیع مواص^لة التجرب^ة دون  ،البد لمسألة استمراریة التجربة من أن تطرح نفسھا
  . )٣( ))نقص أو ُخور ؟

ویOرى  ،)٥(نمOوذج المدینOة :والثاني، )٤( تجربة المدینة :األول ،مصطلحینیفّرق اركون بین 

تتمث̂^ل ھ̂^ذه  ،م̂^ن نوعھ̂^ا وال تماثلھ̂^ا أی̂^ة تجرب̂^ة تالی̂^ة بع̂^دھا دالل̂^ة فری̂^دة((المدینOOة  فOOي تجربOOة
، جتماعی^ة والسیاس^یة والثقافی^ةالداللة بالتناغم واالنس^جام ال^ذي ال مثی^ل ل^ھ ب^ین الممارس^ة اال

وبالتالي األبداعیة التاریخیة الضخمة من جھة وبین القدرة على ترمی^ز ھ^ذا الت^اریخ وتس^امیھ 
فOOأن  ،أمOOا نمOOوذج المدینOOة ،)٦( ))م^^ن جھ^^ة أخ^^رى )لتع^^اليأي رفع^^ھ إل^^ى مرتب^^ة ا(وتص^^عیده 

المسلمین بعد موت النبي راحوا ینظرون إلى الوراء أي إلى العصر االفتتاحي لكي یجدوا فیھ ((
األجوب̂^ة ع̂^ن المش̂^اكل المؤسس̂^اتیة والقض̂^ائیة واألخالقی̂^ة والش̂^عائریة والتأویلی̂^ة المطروح̂^ة 

أن نموذج المدین^ة م^ا ھ^و إال تركی^ب  .ریخیة جدیدةعلى المسؤلین الجدد في بیئات وسیاقات تأ
ھذه األجیال التي تلق^ت  .قامت بھ األجیال األولى من المسلمین ،وتشكیل جماعي بطيء وطویل

  .)٧())المعلومات من تجربة المدینة

أسقطت علیھا في ذات الوق^ت مض^امین(( ولىنموذج المدینة عن التجربة في أن اال فاختل

                                                 
 .١٥٦ص  ،العقل االسالمينقد  ،اركون )١(
 .٢٨٠ص  ،تأریخیة الفكر ،اركون )٢(
 .م،ن  )٣(
 .نماذج من مصطلحات محمد اركون ﴾ الخاص بتعریف٥الملحق رقم﴿ :ینظر )٤(
 .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥الملحق رقم﴿ :ینظر )٥(
 .٥٤ص  السیاسة ،،األخالق ،االسالم ،اركون )٦(
 .٥٥-٥٤ص  ،ھالمصدر نفس )٧(
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ث^^م الحاجی^^ات االجتماعی^^ة  ،أي عص^^ر ھ^^ذه األجی^^ال بال^^ذات ،عص^^ر أخ^^ر وآراء فرض^^تھا ق^^یم
 ً  ول^ذا یب^دو ،والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة الخاصة بھا إنھ عمل جماعي ولیس عم^الً فردی^ا

  .)١( ))قویاً جباراً راسخاً في المجتمع

ات التي تفكیك مجموعة كبیرة من الوقائع والمفاھیم والتمثیالت والتصور((یحاول اركون 
 ً   .)٢( ))وكأنھا الحقیقة التي ال تناقش ،كانت قد فرضت نفسھا تدریجیا

أن ((ومOOا یحOOاول تفكیكOOھ ھOOي مسOOألة الخالفOOة أو شOOرعیة الخالفOOة بعOOد وفOOاة النبOOي فیOOرى 
والفقھاء التیولوجین قد نسجوا حكایة متسلّسلة لألحداث الت^ي ج^رت من^ذ  ،المؤرخین السابقین

رعیة الحاكم الذي كان علیھ أن یتحم^ل مس^ؤولیات النب^ـي، ھ^ذا ھ^و وفاة النبي مؤكدین على ش
 )م٦٦١/ ھ^ـ  ٤١(د في حین أننا نجد تأریخیا أن الخالفة بع ،االعتقاد السائد الذي فرض نفسھ

 ً  pas du وبالقوة على أرض الواقع ولیس قانونیا أو شرعیا ،كانت قد أكتسبت سلطتھا فعلیا
droit un pouroir de fail et non  فس^لطة الحك^ام الس^نة تمام^اً كم^ا الحك^ام الش^یعة

  .)٤())خالفة زمنیة صرفة ألنھا((،)٣()) كان لھا دائماً من یناقضھا ویحتج علیھا

ینظر اركون إلى فترة الخالفة الراشدة ویرى أنھا شھدت أحداثاً تستحق الوقوف عندھا منھا 

السابع المیالدي وذلك / ول الھجري آلیات الوصول إلى السلطة في المجتمع العربي للقرن األ((
كانت ھذه العصبیات قد لعب^ت دوراً كبی^راً ف^ي الوص^ول  ،بالتركیز على مسألة العصبیات القبلیة

أن ثالثة  :كما أنھ یالحظ النقطة الملفتة في أحداث ھذه الفترة وھي ،)٥())إلى السلطة وممارستھا

أمOا فیمOا  ،ھو فعل ذو داللة بالغOة ،الم االجتماعأن القتل في نظر ع ،من ھؤالء الحكام ماتوا قتالً 

 التیولوجي فأنھ حدث عابر من حوادث التاریخ سببھ إناس أشرار خرجOوا عOن طریOق هللایخص 

أنھOا  .كل الكتابات االرثوذكسیة تعطي صورة نموذجیة ومثالیة عن الحكام األربعOة األول .الحق

 .)٦(لألحداث  تأریخي –ال تقدم أطالقاً أي تحلیل سیوسیولوجي 

                                                 
 .٥٥ص  ،السیاسة .االخالق.ركون،االسالما )١(
 .٢٨١ص  ،تاریخیة الفكر ،اركون )٢(
 .٢٨٢-٢٨١ص  ،لمصدر نفسھا )٣(
 .٢٨٢ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .م،ن )٥(
 .٢٨٣ص  ،المصدر نفسھ )٦(
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مناقش̂^ة نظری̂^ة خص̂^بة وغنی̂^ة ع̂^ن ((حیOOث جOOرت كثیOOر مOOن المناقشOOات وھOOي كمOOا أسOOماھا 
والشروط الكفیلة بتطبی^ق نم^وذج المدین^ة كم^ا ینبغ^ي أي بالس^یر عل^ى  ،ماھیة الزعیم الشرعي
 ً   .)١( ))ھدى النبي سیراً حسنا

وھ^ذا  ،ضل^دموي المح^ولی^دة العن^ف ا((ویرى اركون أن الدولة األمویة ثم العباسOیة كانOت 
̂^ب أو العك̂^س للمرا ̂^وع م̂^ن القل ̂^د حص̂^ل ن ̂^اً فق ̂^ة تبھ̂^و الح̂^دث الھ̂^ام المس̂^تجد والم̂^ذكور أنف ی

  .)٢( ))األخالقیة الروحیة التي كانت في زمن النبي

یرى اركون أن الكلمة األنسب التي تخلع على االمOویین ھOي ملOوك ولOیس علOى العباسOیین  

  .)٣( ))بصفتھ الممثل المقدس للسیادة العلیا اإللھیةالذین طوروا مفھوم الحاكم ونشروه ((

معاویة الذي ((یرجع اركون أسباب االنشقاقات الكبرى إلى أسباب المنافسة العائلیة فقد كان 
تأریخیاً إلى العائلة المنافسة لعائلة النبي قد أغتصب السلطة بالقوة والدھاء لقد استطاع  ینتمي

 ً  .)٤())وحذف بالتالي أخر ممثل لعائلة النب^ي .ساحة الصراع في سقط قتیالً الذي  أن یحذف علّیا
لیست إال عمالً واقعیاً ال عالقة لھ بأي شرعیة ((ویرى أن كل ھذه األحداث التي أحدثھا معاویة 

  .)٥())غیر شرعیة القوة

مفھ̂^وم ((ظھOOرت جماعOOة فOOي المدینOOة تOOدافع عOOن  علOOي بOOن أبOOي طالOOبولمOOا أسOOتبعد معاویOOة 
أن النب̂^ي محم̂^د أوك̂^ل لعل̂^ي ولذریت̂^ھ ((حیOOث تOOرى المعارضOOة الشOOیعیة  ،)٦())یةالخالف̂^ة الش̂^رع

حیث تلّمOح النظریOة الشOیعیة  ،)٧( ))أثناء حیاتھ مسؤولیة السلطة الروحیة والزمنیة والسیاسیة

ً تلمی لإلمامة   .)٨( كثیراً على انتقال الكاریزما النبویة إلى األئمة بواسطة الدم والنسل الوراثي حا

النظریOOة الشOOیعیة للخالفOOة فOOي النصOOف الثOOاني مOOن القOOرن الثOOاني الھجOOري وجودھOOا  اكتسOOبت

ھذا (( ، وقد ولدت ھذه البلورة اضطھاد االمویین للھاشمیین وبسبب .التنظیري وبلورتھا العلمیة
س^یتحول ھ^ذا االض^طھاد إل^ى مج^ازر مرعب^ة و ،االضطھاد الذي سیالحق باستمرار أنصار علي

                                                 
 .١٧٥ص  ،فیصل التفرقة ،اركون )١(
 .١٦٨ص  ،قراءة علمیة ،اركون )٢(
 .١٦٨ص ،المصدر نفسھ )٣(
 .٢٨٣ص  ،تاریخیة الفكر ،اركون )٤(
 .٢٨٣المصدر نفسھ،ص )٥(
 .٢٨٤ص  ،المصدر نفسھ )٦(
 .٤٨ص  ،السیاسة .األخالق ،االسالم ،اركون )٧(
 .١٦٨ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٨(
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ف̂^ي ح̂^ین راح الت̂^اریخ الش̂^یعي  .د مرّرھ̂^ا قل̂^یالً أو كثی̂^راً تح̂^ت الص̂^متك̂^ان الت̂^اریخ الس̂^ني ق̂^
  . )١())یضخمھا مولداً بذلك وعیاً عذابیاً كبیراً 

 ً   )الفقھاء(مؤسسة رجال الدین  -:ثانیا

فھOم برأیOھ  ،قسم اركون علماء الدین بحسب المرتبة االجتماعیة والثقافیة التي ینتمOون إلیھOا 

 ً وطبقOOاً ، )٢(لمسOOتویاتھم الثقافیOOة ونوعیOOة عملھOOم فOOي الدولOOة أو األمOOة یحتلOOون مواقOOع مختلفOOة طبقOOا

  .)٣(ألسلوب حیاتھم الدینیة أیضا

تتجسد األھمیة الدینیة واالجتماعیة لعلماء الدین مما یؤدونھ من مھمات فھم برأیOھ یشOكلون  

جمیعOاً فھOم  وظیفة الضبط والمراقبة واإلدارة الخاصة بنوعین من االمتیازات التOي یتمتعOون بھOا

كلھم یمتلكون بعض الكفاءة والمقدرة في مجال العلوم الدینیة وھذا ما یمكOنھم مOن أن یكونOوا إمOا 

 )٤(ةمن أجل تبریر السلطة القائمة وخلع المشروعیة علیھا كما فعل أبن قتیب ایدلوجین لدى النظام

 ین وبالتOOOالي سیاسOOOین؛ وأمOOOا قOOOادة دینOOO)٨(٠٠٠ ،)٧(علOOOي یوأبOOOو ، )٦(والمOOOاوردي  ،)٥(والغزالOOOي 

                                                 
 .٢٨٤ص  ،تاریخیة الفكر ،اركون )١(
 .٥٧ص  ،األخالق ،االسالم ،اركون )٢(
 .٥٧ص ،المصدر نفسـھ )٣(
 .فاضالً ثقOة، سOكن بغOداد وحOدث بھOاابن قتیبة أبو محمد الدینوري صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب كان  )٤(

ابOن : ھOـ، ینظOر٢٧٦تOوفي فOي سOنة  .شعراءوغریبھ والقرآن وعیون األخبار وطبقات ال ،صنف في الحدیث
 .٤٣-٤٢ص  ،٣ج ،وفیات األعیان ،خلكان

ھOـ وھOو صOاحب المصOنف المشOھور بأحیOاء  ٤٥٠سOالم المولOود سOنة أبو حامد والملقOب بحجOة اال -:الغزالي )٥(
، وفیOات ابOن خلكOان: ینظOر ،ھOـ ٥٠٥تOوفي سOنة  ،مارس التدریس في المدرسة النظامیة ببغOداد .علوم الدین
 .٣٣٦-٣٣٥ص ،٢ج ،االعیان

بالبصOOرة ثOOم  أخOOذ الفقOOھ عOOن أبOOي القاسOOم العمیOOدي ،أبOOو الحسOOن الفقیOOھ الشOOافعي وأحOOد وجھائھOOا: المOOاوردي )٦(
أسOتوطن بغOداد ولOھ الكثیOر مOن  ،فOّوض القضOاء ببلOدان كثیOرة ،االنطرائیني في بغOداد وكOان حافظOاً للمOذھب

وفیOات  ،ابOن خلكOان :ینظOر ،المصنفات في أدب الدین والدنیا ومنھا أیضاً األحكOام السOلطانیة وسیاسOة الملOك
 .٢٨٣-٢٨٢ص  ،٣ج ،األعیان

، ارتحل إلى بغداد، سOمع ٩٠المثنى، من بیت علم وفضل من المواصلة ولد في سنة أحمد بن علي بن : أبو یعلي )٧(
عبOدهللا بOن یوسOف الجدیع،مفدمOة تحقیOق : ولقى من كبار علمائھا، كان أبو یعلي مOذكور بالOدین والOورع، ینظOر

 .)ھـ١٤٠٥: تمكتبة دار األقصى، الكو( ،أبو یعلي لموصلي،ل المغارید عن رسول هللالكتاب، 
 .٥٧ص  ،األخالق .االسالم ،اركون)٨(
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ً  ،للجمOOاھیر األمیOOة كالجمعیOOات الدینیOOة  وأمOOا مرشOOدین روحOOین للجماعOOات األقOOل عOOدداً وأتسOOاعا

  .)١( الصوفیة ذات االنتساب الطوعي للمرید

ال موالتOي نOراه بسOببھا متحOا ،الدین مسؤلیة كبیرة في كثیر من المسOائل علماء یّحمل اركون

   -علیھم منھا 

كروح وكعقل وكخیال ((سان لیس غائبا في المجتمعات الدینیة ولكنھ یرى اركون أن اإلن  - أ
 ،)٢( وكذاكرة ال یستطیع أن یرتفع إلى مستوى المسؤولیة الفكریة التي أرتفع علیھ^ا التوحی^دي

 ،)٣( ))أن اإلنسان اش^كل علی^ھ اإلنس^ان(مثالً وعبر عنھا في القرن العاشر المیالدي عندما قال 
الخ  ،-كما أسماھم اركون  –نة أو الحاخامات أو رجال الدین أو المأل الكھ((وسبب ذلك ھو إن 

أو ب̂^ین  ،والزندق̂^ة/ ح ب̂^ین االیم̂^ان الص̂^حیھ̂^م ال̂^ذین یح̂^ددون ف̂^ي ك̂^ل عص̂^ر الح̂^دود الفاص̂^لة 
  .)٤())وھي حدود متغیرة بتغییر العصر وثقافتھ وإمكانیاتھ ،والزندقة/ االرثودكسیة 

المشOرعین (وممOا نعOتھم بOھ  العدیOد مOن التسOمیات الدین علماءللفقھاء أو  أعطى اركون   - ب

ی^ة م^ن أج^ل تش^كیل القرآنوا ألنفس^ھم بالتالع^ب باآلی^ات حق^د س^م((حیث یرى بأنھم  )من البشر
االقتص^ادیة الخاص^ة بالمجتمع^ات  –یتناسب مع األكراھات والقی^ود االجتماعی^ة ) علم التوریث(

 ،لوا داخلھ^اغاصة بالفئات االجتماعیة التي اشتالتي أشتغل فیھا الفقھاء األوائل أو باألحرى الخ
  .)٥())لكي تكون أكثر دقة بكل مصالح ھذه الفئات وعاداتھا وتقالیدھا

تعیش  –كما أسماھا  –م اركون الفقھاء لدى نشرھم االسالم في عواصم خائرة القوى ال  - ت

نش^رون إس^الماً راح رج^ال ال^دین ذوو الثقاف^ة األكث^ر تخلف^اً ی((حالة االنحطOاط والتراجOع حیOث 

                                                 
 .٥٨ص  ،السیاسة.االخالق.اركون،االسالم  )١(
علي بن محمد البغدادي الملقب بأبو حیان الصوفي صاحب التصانیف األدبیة والفلسفیة ویقال أنھ  -:التوحیدي )٢(

الصOOدیق  :ولOOھ مصOOنفات كثیOOرة منھOOا ،كOOان مOOن تالمOOذة علOOي بOOن عیسOOى الرمOOاني ،كOOان مOOن أعیOOان الشOOافعیة

شOOمس الOدین أحمOد بOOن محمOد بOOن  ،الOذھبي: ینظOر ،والصOداقة والبصOائر والOOذخائر وزھOاد الفالسOفة وغیرھOOا

 ،٤ط، ومحمOOد نعOOیم عرقسوسOOي شOOعیب االرنOOاؤوط،: تحقیOOق ،سOOیر أعOOالم النOOبالء، )ھ ٧٤٨ :ت(عثمOOان 

 .١٢٣-١١٩ص  ،١٧ج) م١٩٨٦ :بیروت، مؤسسة الرسالة(
 .١٨ص  ،نزعة اآلنسنة ،اركون )٣(
 .٥٨ص  ،األخالق .االسالم ،اركون )٤(
 .١٧ص  ،من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي ،اركون )٥(
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 ً ق̂^ابالً للت̂^أثر بالعقائ̂^د والق̂^یم الرمزی̂^ة المحلی̂^ة الت̂^ي ال عالق̂^ة لھ̂^ا باالس̂^الم ف̂^ي األری̂^اف  بس̂^یطا
  .)١( ))ةیالمعزولة والجبال النائ

أن مالی^^ین المس^^لمین ((یعیOOب اركOOون علOOى المسOOلمین بعOOض أعتقOOاداتھم حیOOث یOOرى   - ث
ی̂^ة القرآنحص̂^ل أي م̂^ن المرحل̂^ة یحمل̂^ون ص̂^ورة غی̂^ر دقیق̂^ة أو ذاتی̂^ة ج̂^داً أو بتس̂^جیلھ عم̂^ل 

المتض^منة ف^ي كت^ب الفق^ھ ) أو الفت^اوى(فھ^م یعتق^دون م^ثالً ب^أن األحك^ام  ،والمراحل التي تلتھا
ق اس̂^م وبالت̂^الي فھ̂^ي تس̂^تح الق̂^رآن،مس̂^تمدة كلی̂^اً وبش̂^كل من̂^تظم م̂^ن ك̂^الم هللا المحف̂^وظ ف̂^ي 

 .)٢( ))القانون اإللھي أو الشریعة

ذه القضایا أو االعتقادات جاء من الفكرة التي رسOخھا ن وعي المالیین من المسلمین بھإ  - ج

أن  وھOي –كمOا عبOر عنھOا  –ولذلك فأن اركOون یتوصOل إلOى حقیقOة  ،الفقھاء في ذھن المسلمین

قصد بذلك –بقدر ما ھو التفسیر  القرآنلیس ھو  –المصدر األساسي للفقھ وبالتالي القضاء  أن  یُّ

فھOم احتكOروا صOحة ، )٣(ة معینOة واتخOذوا بعدئOذ قOراراتھموفسروه بطریق القرآن أواالفقھاء قد قر

ثOم علOى  ،فقھیOة –الترسیخ من النصوص التأسیسOیة ونقلھOا وتطبیقھOا علOى ھیئOة أحكOام أخالقیOة 

فالفقھاء یعتقدون أنھم ھم وحدھم القادرون على فھم النصOوص التأسیسOیة  ،ھیئة طقوس شعائریة

ً  القOOرآن(  ،ین یعرفOOون تأویلھOOا واسOOتخراج معناھOOا الصOOحیحوھOOم وحOOدھم الOOذ ،)والحOOدیث أساسOOا

وبسOبب الفعالیOة التشOریعیة للفقھOاء فقOد أدت ،)٤(وبالتالي فیبنون األحكام الفقھیة على ھذا األسOاس

نOوع مOن القOراءة المّحOددة للقOرآن ھOذه القOراءة التOي أدعوھOا بOالقراءة المقّننOة أو  تلك الفعالیة إلOى

  .)٥(التقنینیة 

لتھم تبری̂^ر أعم̂^ال الس̂^لطة حینم̂^ا ق̂^ام واح^م((لOOم الھOOوت رسOOمي لOOدى تشOكیل الفقھOOاء ع  - ح
 .)٦( ))معاویة بانقالب دموي حقیقي من أجل االستیالء على السلطة وتحقیق أھدافھ

وقد ركز اركون على ما أسماه بـ الزَعم المفرط والغرور المتبجح الذي یدعیھ الفقھاء ما   - خ

 وقادرون علOى الفھOم المطOابق لمقاصOده العلیOا ثOم قادرون على التماس المباشر بكالم هللا جعلھمی

حكOام نون اإللھي أو المؤلھ الخاص باالقاومن ثم تثبیت ال ،توضیحھا وبلورتھا في القانون الدیني

                                                 
 .٣١ص  ،تاریخیة الفكر ،اركون )١(
 .١٣-١٢ص  ،الغرب ،االسالم ،اركون )٢(
 .٦٨ص  ،من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي ،اركون )٣(
 .٤٩ص  ،الغرب ،االسالم ،اركون )٤(
 .٢٣٣ص  ،راءة علمیةق ،اركون )٥(
 .٩٠ص  ،العلمنة والدین ،اركون )٦(
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كل تفكیOر یقOوم بOھ المOؤمن الخاضOع المتحOان نبغي أن تتحكم أبدیاً بكل تصرف والشرعیة التي ی

  .)١( الطاعة 0

ألن المسلمین كما  القرآنحجاباً بین المسلم العادي وقد خلقوا  كونان الفقھاء في نظر ار  - د

عل̂^ى استش̂^ارة ش̂^یوخھم م̂^ن أج̂^ل الفت̂^اوى م̂^ن دون أن  رمجب̂^رین عل̂^ى االقتص̂^ا((یOOرى بOOأنھم 
مباشرة وھكذا أصبحت فتاواھم حجاباً ح^اجزاً ب^ین المس^لم الع^ادي  القرآنیستطیعوا العودة إلى 

 .)٢())القرآنو

الیتورعون عن اتھام الناس ((ألنھم ) أي العلماء(الدین المعاصرین ینتقد اركون رجال   - ذ
وأم^ا  ،واحتك^ار نط^اق المق^دس وتس^یّیر ش^ؤونھ ،أما م^ن أج^ل الحف^اظ عل^ى امتی^ازاتھم ،بالكفر

ألنھم غیر قادرین من الناحیة العقلی^ة والثقافی^ة عل^ى أدراك التاریخی^ة العمیق^ة لك^ل ذل^ك العم^ل 
ولیون األوائ^ل م̂^ن أج^ل ترس^یخ تل̂^ك الص^ورة المثالی^ة والتقدیس̂^یة ال^ذي أنج^زه الفقھ̂^اء واألص^
 .)٣( ))، وبین نص الوحيبین مضامین األحكام التي بلوروھاالقائلة بوجود متطابق كلي 

أحتكOره الفقھOاء ویقصOد بOھ مؤسOس المOذاھب الكبOرى  أن االجتھاد امتیOازا ویرى اركون  - ر

ذین ثبّتوا للقرون التالیة المدونات القانونیة والعقائد ال((الالھوتیة القانونیة أو األئمة المجتھدین 
ھم الوقوع بالخط^أ إال أن التركیب^ة الذھنی^ة فانیة االرثودكسیة وعلم الفقھ بالرغم من اعترایماال

ھم على امكانیة قول القانون وفرض االرثودكسیة طبقاً لما معمزألصول الدین والفقھ قّوت من 
  .)٥( ))،)٤( )اصد الشریعةمق(بدعاه بعض فقھاء القانون 

التOOدخل فOOي المناقشOOات التOOي أثارتھOOا األطروحOOات المختلفOOة للعقOOل الفلسOOفي ومعارضOOتھا   - ز

  .)٦(ومحاولة تفنیدھا وفي النھایة لجمھا وقمعھا

                                                 
 .١٢-١١ص  ،من االجتھاد الى نقد العقل االسالمي ،اركون )١(
 .١٥٩ص  ،نقد العقل االسالمي ،اركون )٢(
 .٧٠ص  ،من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي ،اركون )٣(
قOراءة وتفسOیراُ، وحOدیث رسOول عالما بكتOاب هللا لبن فیره الشاطي المقرء،كان  احد مؤلفات: مقاصد الشریعة )٤(

 .٧٣-٧١، ص٤خلكان، وفیات األعیان، ج ابن :ینظر ،، توفي في شاطبة وھي مدینة بشرق األندلسهللا
 .١٦-١٥ص  ،من االجتھاد إلى نقد العقل االسالمي ،اركون )٥(
 .٩٠ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٦(
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  لثالثالفصل ا

 نتاج أركون الفكري بین مؤیدیھ ومعارضیھ

  

  

 التأییOOOOد(غOOOOة الفرنسOOOOیة كتابOOOOة أركOOOOون بالل :المبحOOOOث األول
  )والمعارضة

  المشروع األركوني بین التأیید والمعارضة  :المبحث الثاني

  منھج أركون وتقییمھ  :المبحث الثالث
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  المبحث األول
  )التأیید والمعارضة(كتابة اركون باللغة الفرنسیة 

  

ومنھا ما كان بسبب كتابتOھ باللغOة األجنبیOة دون  ،تعرض محمد اركون لكثیر من االنتقادات

ولطالما حاول اركون تبریر ذلك  ،بل وتحبیذه التحدث باللغة الفرنسیة ،سیما الفرنسیةالوالعربیة 

اللغ^ة الفرنس^یة مؤی^دة للنق^د الفلس^في والت^أریخي والعلم^ي ((بمناسOبة أو دوّنھOا وُجOّل قولOھ بOأن 
ولھا أرضیة خص^بة م^ن الجھ^از المفھ^ومي ال^داعي إل^ى المزی^د م^ن الدق^ة والتعم^ق ف^ي  ،عامة
ویمكن أن نضیف إلى ھذا  .)١())أما اللغة العربیة فال تتحمل اقتران النقد بالعقل االسالمي ،النقد

ھOو أنOھ یكتOب للفرنسOیین واألجانOب ولOذا فھOو یحتOاج إلOى  ،لم یOذكره اركOون ،التبریر سبب أخر

ولھOOOذا نشOOOاھد نتاجاتOOOھ ملیئOOOة  ؛فOOOي الوقOOOت الOOOذي یّوجOOOھ نصOOOھ إلOOOى العOOOرب والمسOOOلمین ،لغOOOتھم

  .بالمصطلحیة

  -:وأبرز من أنتقد اركون في ھذه النقطة من الباحثین ھم

 .)٢(خالد غزال  -١

 .)٣(خنجر حمیة  -٢

  .)٤( قطب الرسیوني -٣

 .)٥(محمد الصویاني  -٤

                                                 
 .XIIالمقدمة  ،فیصل التفرقة ،اركون )١(
حیOOث تخOOرج غOOزال مOOن معھOOد اإلدارة  ،باحOOث حاصOOل علOOى األجOOازة فOOي الجامعOOة االسOOالمیة -:خالOOد غOOزال )٢(

كتOOب فOOي  ،فتOOرأس عOOدداً مOOن المناصOOب فOOي عOOدد مOOن الOOوزارات ،الخاصOOة بمOOوظفي الدولOOة للمناصOOب العلیOOا

موقOع منبOر  ،نترنیOتاال -:ینظOر ،السیاسة والفكر منذ سOت سOنوات فOي عOدد مOن الصOحف اللبنانیOة والعربیOة

   h//p:minbar alhurriyyaa.org :الحریة
سفة لمقاربات في الف(أختبارات المقدس  ،خنجر ،حمیة: ینظر ،أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانیة :خنجر حمیة )٣(

 )م ٢٠٠٥ :بیروت ،دار األمیر للثقافة والعلوم(، )والتجربة الدینیة
 .على ترجمتھ لم تحصل الباحثة :قطب الریسوني )٤(
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ -:محمد الصویاني )٥(
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 .)١( محمد محفوظ -٥

 .)٢(محمد مصطفوي  -٦

  .)٣( مختار الفجاري -٧

 .)٤(ذلك  علي حرب فیما ّحبذ -٨

وجھا ((فقد صنف في ذلك كتاباً أسماه  ،ین بالفكر االصوليُیعد خالد غزال واحداً من المھتم

ویحOدد اركOون حیOث  ،)٦(، فھو یرى في اركون مھتمOاً بھOذا الفكOر)٥()) لوجھ مع الفكر األصولي

یحتل موقعاً مركزیاً في السجال الفك^ري والعقائ^دي م^ع األص^ولیات االس^المیة منھ^ا ((یراه بأنھ 
لى قراءة مختلفة ومغایرة من السائد للنص الدیني والتراث یعمل منذ عقود ع ،وغیر االسالمیة

 .)٧())االسالمي

ویعزو غزال اھتمام اركون بھذه القضایا التراثیة إلى أقامتھ بالغرب حیث أتاحOت لOھ العمOل 

بحریة وممارسة دوره النقدي والتحلیلOي مOن دون أن یشOعر بھOاجس االعتOداء الOذي سOیطالھ مOن 

ویرى غزال أنھ ما كان  ،وتھدر دمھ وھو أمر یعترف بھ اركون نفسھالفتاوى التي تصدر بحقھ 

                                                 
 ،عمOل مOدیر تحریOر مجلOة الكلمOة ،١٩٦٦ولOد فOي عOام  ،من المنطقOة الشOرقیة فOي السOعودیة -:محمد محفوظ )١(

الفكOOر االسOOالمي المعاصOOر ورھانOOات  -:صOOدر لOOھ العدیOOد مOOن المؤلفOOات فOOي االسOOالم والسیاسOOة والفكOOر منھOOا

 ،االنترنیت، موقOع الكلمOة :االسالم مشروع المستقبل ونظرات في الفكر السیاسي االسالمي،ینظرالمستقبل و

www.kalema.net  
مھتم بالدراسات القرأنیة والفقھ االسالمي نشOر  ،مقیم في السوید ،باحث في الفكر االسالمي :محمد مصطفوي )٢(

 .)اساسیات المنھج والخطاب(معرفة كتابھ  :ینظر ،للمزید ،ت والدراساتعدداً من المقاال
، نOورةیعمل أستاذا في جامعة طیبOة فOي المدینOة الم ،١٩٦١باحث تونسي األصل من موالید  :مختار الفجاري )٣(

   موقع التفسیر ،االنترنیت: ینظر،وقد ألف في الفكر االسالمي ،مساھم في عدد من النشاطات

 tafsir.net. http:// 
 ،وصOف حOرب بأنOھ كاتOب ،درس الفلسOفة ودرَسOھا ،مOن البابلیOة جنOوب لبنOان ١٩٤١علي حرب مOن موالیOد  )٤(

نقد المثقف وأوھام الحداثة  :نشر عدداً من الكتب منھا ،ناقد فیلسوف ووصف بأنھ دیني مثقفین ،مثقف ،مفكر

  .٣٢١-٣١٧ص ،١ج ة اعالم العرب،موسوع ،خلیل :ینظر ،للمزید ،واسئلة الحقیقة ورھانات الفكر
 .)م ٢٠٠٩ :بیروت، دار الطلیعة(الكتاب صادر عن  )٥(
إضافة إلOى حدیثOھ المتكOرر فOي نقOد  ،)الفكر األصولي واستحالة التأصیل(خصص اركون كتاباً كامالً بعنوان  )٦(

 .األصولیة ورؤاھم
 .٢١٥ص  ،وجھا لوجھ مع الفكر االصولي ،غزال )٧(

http://www.kalema.net
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لھ أن یطلق أحكامھ وأفكاره بالشكل الذي یطلقھا بھ لو كان یعیش في بلده الجزائر أو في اي بلOد 

 .)١(إسالمي أخر 

نخOب  یرى غزال في استخدام اركون للغة الفرنسیة عیباً قلOص عOدد قرائOھ فاقتصOرت علOى

 ،أن المناھج التي أستخدمھا ارك^ون ف^ي ق^راءة الفك^ر العرب^ي((خدامھ لھا ھو وسبب است ،معینة
  .)٢() )تتسم بصعوبة في أدراك كنھھا

اركOون حیOث یعOده واحOداً مOن المفكOرین )) اختب^ارات المق^دس((ویقیم خنجر حمیOة فOي كتابOھ 

ربOOي االسOOالمي المعاصOOرین الOOذین تركOOت أعمOOالھم أثOOراً فOOي المنOOاخ الفكOOري والثقOOافي فOOي العOOالم الع

المعاصر، حیث أثارت حولھا الكثیر من النقاش والجدل وردود الفعل، وتمیزت بالجدیة والشOمول، 

  .)٣(االسالمي –وشكلت في األساس مشروعات حلول للمشكالت التي یعاني منھا العقل العربي 

عائقOاً  )الفرنسOیة(، إال أنOھ جعOل مOن لغOة الكتابOة وعلى الرغم من إطراء حمیة لنتاج اركون

ومس^اھماتھ ف^ي  ،ما قدمھ اركون شدید األھمیة غن^ي ومح^رض((أمام الفھم واالستیعاب مع أن 
وفي الممارس^ات الفكری^ة االس^المیة  ،الكشف عن جوانبھ متحجبة في الفكر االسالمي التقلیدي

المفھ^ومي ف^ي نتاج^ھ یكش^ف ع^ن  –والغن^ى المص^طلحي  ،المعاصرة جدیرة باالھتمام والعنای^ة
وعن قدرة توظی^ف  ،وعن تبّحر في التراث االسالمي ،شاملة وكبیرة بتراث الفكر الغربيخبرة 

،إال أن ما أعاق )٤() )المصطلح وتشغیلھ في المجال المعرفي للفكر العربي االسالمي واستغاللھ

،كمOOا یOOرى حمیOOة أنOOھ )٥() )أن̂^ھ مكت̂^وب ف̂^ي األس̂^اس بالفرنس̂^یة ف̂^ي مجمل̂^ھ((جھOOد اركOOون ھOOو 

ویتك^ئ عل^ى معج^م دالل^ي ھائ^ل ومعق^د  ،ریقة تعبیر یصعب استیعاب مفرداتھایتوسل لغة وط((
ویستمد من من^اھج بلغ^ت درج^ة عالی^ة م^ن العم^ق والتعقی^د ف^ي  ،وغني باإلشارات واإلیحاءات

  .)٦())وفي الفلسفة واأللسنیات وعلوم اللغة ،االجتماعیة والسیاسیة العلوم

ترویھمOا وأنصOافھما فOيب )وخنجOر حمیOة خالOد غOزال(وفي الوقOت الOذي یتمیOز بOھ كOل مOن 

                                                 
 .٢١٥صالمصدر نفسھ، )١(
 .٢١٥ص  ،المصدر نفسھ )٢(
  .١٥ص  ،أختبارات المقدس ،خنجر ،حمیة )٣(
 .٤١-٤٠ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .٤١-٤٠المصدر نفسھ،ص )٥(
 .٤١ص، المصدر نفسـھ )٦(
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فھOو یOتھم اركOون بعالقتOھ مOع  ،، نجOد محمOد الصOویاني قOد شOن ھجومOاً الذعOاً علOى اركOونالنقد

كمOا یOرى ان القOارئ  ،)١(البابویة في التبشیر بمشروع إعادة تفسیر القرأن ومبOدأ عصOمة الOوحي

قراءت̂^ھ إل̂^ى عم̂^ق وتركی̂^ز  كات̂^ب عم̂^الق تحت̂^اج((یتOOوھم ألول وھلOOھ حOOین یقOOرأ اركOOون بأنOOھ 
̂^ة النخب̂^ة ،كبی̂^رین ذل̂^ك أن ھ̂^ذا ((، األ انOOھ یعتقOOد بسOOطحیة اركOOون )٢()) كات̂^ب ال تفھم̂^ھ إال نخّب

والتل̂^ویح بادع̂^اء العل̂^م  ،ق̂^د ول̂^ى زمان̂^ھ –أي أس̂^لوب ارك̂^ون ف̂^ي ق̂^راءة الت̂^راث  –األس̂^لوب 
اضي الذي یستّعد واحتكار الحداثة والعمق في مواجھة القرأن والفكر ما أصبح من مخلفات الم

ً  ،)٣())للرحیل إلى غیر رجعة   .)٤(إلى غیر ذلك مما یقدح باركون شخصیة وحواراً ونتاجا

مOن أجOل نقOد العقOل (عد قطب الریسوني ممارسة اركون لـ تبدیل عنوان كتابھ من الفرنسیة 

 ،)ریOةالتقیOة الفك(جOزء مOن ممارسOة  )تاریخیة الفكOر العربOي االسOالمي(إلى العربیة  )االسالمي

والت^ي (( ،حیث كان اركون بحسب الریسوني یخشى من استفزاز العقل المسلم ومسھ فOي ثوابتOھ
فنشر عق^ب ذل^ك أعم^االً أخ^ر وس^مھا بعن^اوین ف^ي منتھ^ى الج^رأة  ،زالت بزوال ھاجس الخشیة

  .)٥())واالستفزاز

ً ویعتقد ان انتقاء اركون للغة الفرنسیة لساناً ألبحاثھ ووعاءاً لفكره لیس أمر وإنما  ،اً اعتباطیا

والبیئOOة  ،ومالبسOOات تكوینOOھ ،تOOدلي بسOOبب أو نسOOبة إلOOى ظOOروف نشOOأتھ ،حOOدث لOOھ بواعOOث شOOتى

الفكریOOة التOOي شOOب فیھOOا عOOن الطOOوق والمحOOیط الجOOامعي الOOذي تصOOدر فیھOOا لإلقOOراء والتOOدریس 

وأق̂^ام س̂^نین ذوات الع̂^دد ف̂^ي  ،)الرھب̂^ان الب̂^یض(فالرج̂^ل س̂^لخ طفولت̂^ھ الغض̂^ة ف̂^ي م̂^دارس ((

                                                 
مكتبOة الملOك فھOد (،)المسOكوت عنOھ والالمفكOر فیOھ مقاربOات العقOل العربOي(العقل العربOي  ،محمد ،الصویاني )١(

 .١٣٥ص  ،)ھـ ١٤٢٩ :الریاض، الوطنیة
 .١٣٠ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .١٣٠المصدر نفسھ،ص )٣(
ووصOف ) الصOفاقة(و ) السOطحیة(و ) الجOبن(، ونعتOھ بOـ )بالتائھOة المتأكلOة(فسOیة اركOون وصف الصOویاني ن )٤(

صیة عدھا ھو من وأن إعجاب اركون بكل شخ ،)ممسوخون لدرجة مزعجة(مترجمي اركون بالغباء وأنھم 

والقرأن من المالحدة األقOدمین كOأبن الراونOدي أو المستشOرقین المجOرمین الOدموییین وغیرھOا سالم أعداء اال

، ١٤٩، ١٣٥؛ ص١٣٢المصOدر نفسOھ، ص: ، للمزید، ینظOرابتعدت عنھا الباحثة لعدم علمیتھا ،من القضایا

 .١٥٤ص
ات وزارة األوقOاف والشOؤون منشOور( ،مOن تھافOت القOراءة إلOى أفOق التOدبرنOي آ، النص القرالریسوني، قطب )٥(

 .٢١٥، ص)م ٢٠١٠ :المیة، المملكة المغربیةاالس
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، إضافة إلى ذلOك قOیم الریسOوني اركOون بضOعفھ فOي معOارف اللغOة العربیOة )١())ار الفرنسیةالدی

  . )٢(ویستدل الریسوني على ذلك من خالل األحادیث التلفزیونیة الركون 

̂^ھ ((یرجOOع الصOOویاني كتابOOة اركOOون بالفرنسOOیة إلOOى محاولOOة  ممارس̂^ة التزیی̂^ف تج̂^اه قرائ
التي یقّدُمھا لھم حول تاریخ العالم االس^المي بص^فتھ أح^د الفرنسیین مستغالً ثقتھم بالمعلومات 

وألن^ھ یحم^ل أس^ماً إس^المیاً ج^داً ل^ذا یتلقف^ون مقوالت^ھ دون  ،المنتمین للعالم االسالمي والعرب^ي
  .)٣() )تعقیب علیھ

فقOد كOان لOھ رأیOاً  ،أما محمد محفوظ فقد قّدم في كتابھ قراءة نقدیOة لمشOروع اركOون الفكOري

ما في تفسیر كتابة اركون باللغة الفرنسیة فھو یرى بأن كل كتاباتھ ھOي عبOارة عOن  مختلفاً نوعا

مجموعOOة محاضOOرات ودراسOOات متفرقOOة فیمOOا عOOدا رسOOالتھ الOOدكتوراه لھOOا مسOOّعیان فمOOن خاللھOOا 

یسعى الغرب إلى تعزیز وتكریس مفاھیمھ ومقوالت^ھ األستش^راقیة الحدیث^ة الت^ي تس^عى نح^و ((
̂^ھ الفك^^ر االس̂^المي ̂^ھ ودون خدم^^ة إع̂^ادة بن^^اء ال^^ذات  ،المعاص^^ر م̂^ن جھ^^ة توجی وتح^^ول دون

  .)٤() )والشخصیة االسالمیة

ونرى في ھذا الرأي اتھام صریح إلى اركون بالمزاّوجة الفكریة بین مOا یھOدف لOھ ھOو ومOا 

وتثبیتOي لOزرع  ،یسعیان إلى ھOدفین األول تكریسOي لمOا یریOده الغOرب فاالثنان ،یھدف لھ الغرب

  .ل تفكیك التراث ومن ثم الذات والشخصیة االسالمیةالشك من خال

                                                 
  .٢١٩ – ٢١٨ص  ،المصدر نفسھ )١(
 .٢١٩ص  ،ریسوني،النص القرانيال )٢(
 ،)فرنسOیة لغتھ ،أبرز أخصائي مسلم بالدین وال ریب(یرى لوك وفیلیب أن اركون  ؛٢٢٠ص  ،المصدر نفسھ)٣(

 .١٤٦ص ،رأیھم في االسالم ،وفیلیب كاردینال ،لوك باربولسكو :ینظر، للمزید
: بیOOروت/ الOOدار البیضOOاء ، المركOOز الثقOOافي العربOOي( ،وحOOوار المسOOتقبل ،الغOOرب ،االسOOالم ،محمOOد ،محفOOوظ )٤(

ال یمكOن للقOارئ أن یفھOم اركOون وفكOره إال إذا  یعلق ھاشم صالح متOرجم اركOون أنOھ ،١٩٩ص  ،)م١٩٩٨

فموقعھ داخل الساحة الفرنسیة كأستاذ فOي السOوربون وكمOدافع عOن  ،لق منھعرف الموقع الذي یحتلھ أو ینط

حقOOوق الجالیOOات االسOOالمیة المغتربOOة فOOي فرنسOOا وشOOتى أنحOOاء أوربOOا وكممثOOل للتOOراث االسOOالمي فOOي أعلOOى 

مOا  –أو معظمھم  –مستویاتھ یجعلھ دائما في حالة مواجھة مع الفكر األوربي والمفكرین األوربیین وھؤالء 

تلفظ كلمة إسالم أو عرب أمامھم حتى یتخیلوا شبح التعصب والالتسامح واحتقار المرأة وعدم االعتراف أن 

لقد مل اركون من تكرار ھذه الكلیشOیھات أمامOھ فOي كOل مOرة .. .بقیم العالم الحدیث وبخاصة حقوق اإلنسان

 ،أو تلفزیOون مOا أو جریOدة مOایتناظر فیھا مع مفكر أوربي أو یتعرض للمساءلة واالستجواب من قبل رادیOو 

 .١٢١ص  ،ھوامش المترجم ھاشم صالح وشروحاتھ ،فیصل التفرقة ،اركون :ینظر
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ق^راءة ((یعطي محمد مصطفوي عنواناً ملفتاً لدى دراستھ اركون حیث یصف قراءتھ بأنھOا 
  . )١())حرة إلى درجة التشرد والتسكع

یعد مصطفوي اركون بأنھ أحOد الوجOوه البOارزة للبOاحثین الجOدد فOي مجOال الفكOر االسOالمي 

والداعیین الOى تغییOر األسOس الفكریOة المعتمOدة  ،قراءة التقلیدیة للدین االسالميومن أھم ناقدي ال

ال یمكن أن نعد اركون من الباحثین الجدد ذلك أن مشروعھ كان لOھ .)٢(لدى الباحثین االسالمیین 

 ً إال أن وجود نتاج اركون في المجتمع االسالمي والعربي  ،من العمر ما یزید عن األربعین عاما

ً حدكان  مما جعل من القارئ البسیط والباحث یجد صعوبة  ،بسبب لغة كتاباتھ وعدم ترجمتھا ؛یثا

  .في الحصول علیھا حتى إذ ما تمت ترجمتھا في الثمانینات والسنوات الالحقة

مصOOطفوي أن مشOOروع اركOOون ال یOOزال فOOي بدایتOOھ ولOOذلك فOOأن اركOOون وبحسOOب   ویOOرى

وحف^ر مجموع^ة م^ن  ،ه م^ا ع^دا ص^یاغات جمیل^ةلم یستطع لحد اآلن بل^ورة أفك^ار((مصطفوي 
المصطلحات المركبة وھي باألصل مستعارة من اللغة الفرنس^یة ونقلھ^ا إل^ى العربی^ة م^ن خ^الل 

ان مشOروعھ لOم یكتمOل بعOد  ، ویتفق اركون مع ھذا الراي النOھ یعتOرف)٣() )المترجمین ألبحاثھ

  .ین الجدد في الحقل البحثي نفسھوان ماكتبھ ما ھو اال خطوط عامة امال ان یدشنھا الباحث

للباحث مختار الفجاري واحداً من أرقى  )نقد العقل االسالمي عند محمد اركون(یعد كتاب و

فقد جاءت آراءه حیادیة ومنصفة كٍل في  ،التي تخصصت بالبحث في فكر محمد اركون الكتابات

  .المحل الذي یستوجب ذلك

ة وموضع اعتراضھ ھو أنھ یرى بأنھ ال ینبغي یعترض الفجاري على كتابة اركون بالفرنسی

أن تكOOون اللغOOة الفرنسOOیة منطلقOOاً فOOي البحOOث فOOي المجOOال العربOOي واالسOOالمي بOOل یكOOون منطلقھOOا 

فبع^د أن تن^تج  ،فتكون عملیة النقل معكوسة من العربیة إلى الفرنسیة ول^یس العك^س((العربیة 
وبھذه العملیة یمكن التخلص من التبعی^ة  ،مفاھیمھا األصلیة یصبح ال مانع من نقلھا إلى الغیر

  . )٤())الفكریة

انعك^اس لعقلی^ة االس^تھالك((ویرى في موقOف اركOون مOن حیOث اسOتخدامھ لتلOك اللغOة أنOھ 

                                                 
 .٢٥٣ص  ،اساسیات المنھج والخطاب،مصطفوي )١(
 .٢٥٣المصدر نفسھ،ص )٢(
 .٢٥٦ص  ،المصدر نفسھ )٣(
  ٦١ص  ،)م ٢٠٠٥ :بیروت، دار الطلیعة(،االسالمي عند محمد اركون نقد العقل ،مختار ،الفجاري )٤(
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وھي تبعیة ال تقل قیمة عن التبعیة  وتكریس الشعور بالتبعیة المعرفیة ،لإلنتاج الفكري الغربي
جع^ل النص^وص العربی^ة ج^زءا (( ار اركون لتلك اللغةكما ان اختی ،)١())االقتصادیة والحضاریة

̂^ھ ، ومOOن نافOOل القOOول ان اركOOون رد علOOى مOOن انتقOOد كتابتOOھ )٢() )م̂^ن الموض̂^وع ولیس̂^ت ك̂^الً ل

  .الفرنسیة واالنكلیزیة والعربیة :موضحا انھ كان حریصا على الكتابة باللغات الثالث ،بالفرنسیة

ومنھم علي  ،وّبرر لھ الكتابة باللغة الفرنسیة من بین الباحثین العرب من أید لھ وجد اركون

  .حرب الذي ُیعد واحداً من أبرز المنتمین إلى المدرسة النقدیة

 ً حیOث یOرى أن اركOون یخشOى  ،جعل علي حرب مOن كتابOة اركOون بالفرنسOیة میOزة ال عیبOا

الفرنسیة من  الكتابة باللغة العربیة ألنھا تعیقھ عن متابعة ومواكبة أخر ما توصلت إلیھ المدارس

الج^دة ((وھاجس اركون كما یرى حرب ھOو  ،علوم اإلنسان والمجتمع من أدوات فكریة وعلمیة
والتنوع إلى ح^د أن تآلیف^ھ تك^اد تك^ون معرض^اً للحداث^ة الفكری^ة عل^ى تع^دد مجاالتھ^ا واخ^تالف 

  . )٣())مذاھبھا ومناھجھا

                                                 
 .٦١ص  ،نقد العقل االسالمي ،الفجاري )١(
 .٢٤٣الفكر العربي االسالمي ص ،الفجاري )٢(
؛ یOرد اركOون ٨٥، ص)م ٢٠٠٥ :بیOروت/ المغOرب ،المركOز الثقOافي العربي(، ٥ط ،نقد النص ،علي ،حرب )٣(

ا اللغOة العربیOة مOن االحتكOاك حّرمOو(على رفض الباحثین استخدام لغة اجنبیة غیر العربیOة فOي البحOث بOانھم

وعممOوا الجھOل وتحجیOر نسOق الOذات یفOرض المسOتوى االیOدیولوجي مOن  ،الفكري والثقافي باللغات الخOرى

 :ینظر ،)الخطاب العربي المعاصر على األجیال الطالعة وھم یتوھمون بذلك أنھم یدافعون عن اللغة العربیة

 .رقمت مقدمة ھذا الكتاب باألرقام الالتینیة -:مالحظة ؛xxviالمقدمة  ،فیصل التفرقة ،اركون
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  المبحث الثاني
  المشروع االركوني بین التأیید و المعارضة

  

وھOOذا  ،یتضOح مOOن خOOالل قOOراءة الOنص االركOOوني أن لمحمOOد اركOOون مشOروعاً یOOروم تحقیقOOھ

ولOذلك وقOف كثیOراً  ،المشروع تتداخل حیثیاتھ مع المنھج الذي یبغي استخدامھ في ھذا المشOروع

مOن البOاحثین عنOOد ھOذه النقطOOة فOي محاولOOة لتبیOان األھOداف والغایOOات وبمعنOى أخOOر مOا ورائیOOات 

  .المشروع

أبOOرز البOOاحثین الOOذین قیّمOOوا مشOOروع اركOOون ونّظOOروا لOOھ تOOارة یؤیدونOOھ وتOOارة أخOOرى ومOOن 

  .یعارضونھ ویسقطوه

  . )١(إبراھیم درویش -١

  .)٢(أحمد الطعان -٢

 . )٣(، أعیللھ سالمبلعایبة َحبیب -٣

 . )٤(جورج طرابیشي -٤

   .)٥(سھیل الحبیب -٥

 .)٦(سیار الجمیل -٦

 )٧(صبري محمد خلیل -٧

                                                 
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ -:إبراھیم درویش )١(
 .أستاذ في جامعة دمشق -:أحمد الطعان )٢(
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ ،أعبللھ سالم ،بلعایبة )٣(
یمكOن تصOنیفھ ثالثیOاً  ،وفرنسOاولد في سOوریا وأقOام فOي بیOروت  ،السندباد العربي الدمشقي :جورج طرابیشي )٤(

موسOOوعة اعOOالم  ،خلیOOل :ینظOOر للمزیOOد ،فOOي نقOOد العقOOل العربOOي ومذبحOOة التOOراث ومصOOائر الفلسOOفة وغیرھOOا

 .٧١٢-٧٠٧ص  ،٢ج ،العرب
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ  :سھیل الحبیب )٥(
سOاھم فOي  ،بیOت أدب وثقافOةوھو من أسرة علمیة معروفة و ،مؤرخ عراقي من مدینة الموصل :سیار الجمیل )٦(

تكOوین (فاتھ في التOاریخ الحOدیث بعنOوان ولعل من أبرز مؤل ،كتب ومقاالت وأبحاث علمیة ،نشاطات متعددة

االنترنیOOت، موقOOع الOOدكتور سOOیار الجمیOOل  :ینظر،وسOOیار مخOOتص فOOي التOOأریخ العثمOOاني) العOOرب الحOOدیث

WWW.sayyaraljamil.com. 
 .جامعة الخرطوم أستاذ في :صبري محمد خلیل )٧(

http://www.sayyaraljamil.com
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 . )١(االلھ بلقزیر عبد -٨

  .)٢(عبد هللا بن محمد المالكي  -٩

 . )٣(عبد الغني بارة -١٠

   .)٤(عبد المجید خلیقي  -١١

   .)٥(فارح مسرحي  -١٢

   .)٦(كمال عبد اللطیف  -١٣

  .)٧(كیحل مصطفى  -١٤

  .)٨(ایت حمو  محمد -١٥

  .)٩(محمد بوراس  -١٦

  .)١( محمد المزوغي -١٧

                                                 
مسOاھم  ،حاصل على الدكتورا في الفلسفة من جامعة الحسن الخOامس كاتب مغربي معاصر :عبد االلھ بلقزیز )١(

 في نشاطات متعددة
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ: عبد هللا بن محمد المالكي )٢(
اجسOOتیر ودكتOOورا فOOي النقOOد حاصOOل علOOى م ،فOOي اللغOOة واألدب العربOOي ،أسOOتاذ جزائOOري :عبOOد الغنOOي بOOارة )٣(

 .www.diwanalarb.com االنترنیت، موقع دیوان العرب: المعاصر،ینظر
 .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ -:عبد المجید خلیقي )٤(
  .لم تحصل الباحثة على ترجمتھ :فارح مسرحي )٥(
ل منھOا أطروحتOھ الفلسOفیة یشیر خلیل أحمد خلیل إلى غیOاب المعلومOات الدقیقOة عOن كمOا -:كمال عبد اللطیف )٦(

، )التأویOل والمفارقOة(، )لنھضOةسالمة موسOى وإشOكالیة ا: (ویشیر إلى أبرز أعمالھ منھا واختصاصھ الدقیق

 .٧٧٩ – ٧٧٥ص  ،٢ج ،موسوعة أعالم العرب ،خلیل :ینظر) العرب والحداثة السیاسیة(
 أستاذ جزائري في جامعة باجي مختار :كیحل مصطفى )٧(
كاتOب مغربOي وأسOتاذ بالفلسOفة فOي كلیOة اآلداب بفOاس مخOتص بالفلسOفة االسOالمیة والفكOر العربOي  :ایت حمو )٨(

 :الجزائر، منشورات االختالف(،أفق الحوار في الفكر العربي المعاصر ،محمد أیت ،حمو :ینظر ،المعاصر

 .)م ٢٠١٢
العOدد  ،مجلة البیOان ،لنقديمحمد اركون ومشروعھ ا ،بوراس: ینظر ،مغازي من بني صالل -:محمد بوراس )٩(

 .١٠٨-١٠٢ص ،١٧٩

http://www.diwanalarb.com
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 . محمد محفوظ -١٨

  .مختار الفجاري -١٩

 . )٢( نائلة ابي نادر -٢٠

  .)٣(أبو ناظر موریس -٢١

 . )٤(زید نصر حامد أبو -٢٢

الراحل محمد اركون ومشروع (َكتب إبراھیم درویش مقاالً في مجلة القدس العربي بعنوان 

تحOOرر مOOن التفسOOیرات الماضOOویة وانفتOOاح علOOى مOOا ھOOو إنسOOاني ومواصOOلة  :نقOOد العقOOل االسOOالمي

یOOرى درویOOش فOOي مقالتOOھ ھOOذه أن اركOOون لOOم یكOOن فOOي مشOOروعھ َمعنOOي بOOالفكر  ،)لسOOجال العقلOOيا

 ً وك̂^أي ((ویOOرى أنOOھ  ،والمجOOال االسOOالمي فحسOOب بOOل كOOان مھتمOOاً ومعنیOOاً بOOالفكر العربOOي أیضOOا
مش̂^روع نق̂^دي یس̂^تنفذ الباح̂^ث أحیان̂^اً أدوات̂^ھ النقدی̂^ة ویتع̂^ب م̂^ن التجدی̂^د وی̂^ؤول إل̂^ى التك̂^رار 

لمش̂^روع عل̂^ى نفس̂^ھ وھ̂^و م̂^ا ل̂^وحظ عل̂^ى مش̂^روع ارك̂^ون النق̂^دي للت̂^راث أي یق̂^ع ا ،نفس̂^ھ
  .)٥() )االسالمي إذ أن قارئھ یجد نفسھ أمام نفس األفكار ونفس المعطیات والتعمیمات النقدیة

حیOث تOم التعامOل معOھ كمOا  )المرارة(ویجد درویش أن من أھم ما یمیز مشروع اركون ھو 

یعملOون فOي المؤسسOات الغربیOة باعتبOارھم سOدنة للفكOریتم التعامل مع كتابOات عOرب ومسOلمین 

                                                                                                                                            
حصل على شھادتھ من جامعة غریغوریانا بأیطالیا في الفلسفة المسOیحیة  ،من موالید تونس -:محمد المزوغي )١(

حOOول العدمیOOة النظریOOة فOOي  ،العقOOل بOOین التOOاریخ والOOوحي ،المزوغOOي :ینظOOر ،للمزیOOد ،)العصOOور الوسOOطى(

 .غالف الكتاب ،)م٢٠٠٠ :بیروت ،ات الجملمنشور( ،اسالمیات محمد اركون
 .كاتب ومفكر لبناني وأستاذ في الجامعة اللبنانیة -:موریس أبو ناصر )٢(
التOراث والمOنھج بOین اركOOون  ،نائلOOة أبOي نOادر، :ینظOر ،أسOOتاذ فOي الفلسOفة الجامعOة اللبنانیOOة -:نائلOة أبOي نOادر )٣(

 .)م ٢٠٠٨ :وتبیر ،الشبكة العربیة لألبحاث والنشر( ،والجابري
ألبي زید العدیOد مOن  ،٢٠١٠وتوفي في  ١٩٤٣ولد في عام  ،باحث وأكادیمي مصري -:ناصر حامد أبو زید )٤(

االنترنیت،ویكیبیOOOدیا،  :ینظOOOر،)إشOOOكالیات القOOOراءة وآلیOOOات التأویOOOل(و  )فلسOOOفة التأویOOOل(المسOOOاھمات مثOOOل 

http:ar.wikipeda.org  
 ،٦٦١٩العOدد  ،مجلOة القOدس العربOي ،ون ومشروع نقد العقل االسOالميالراحل محمد ارك ،إبراھیم ،درویش )٥(

 .١٠ص  ،السنة الثانیة والعشرون
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   .)١(وتعرض اركون للنقد والشجب وال یزال یتعرض  ،الغربي

ویقیم درویش مشروع اركون بانھ یرى فیھ واحداً مOن القOراءات المعاصOرة المفتوحOة علOى 

تھم كاتبھ النھ ا ،ویدعو درویش إلى التعامل معھ بموضوعیة ،النقد أو الرفض والشجب واالتھام

بكونھا اسیة ونظرت إلى تجربتھ باالموضوعیة من قبل أطراف حاكمت المفكر على مواقفھ السی

  . )٢(جزءاً من تجربة األستشراق

أما أحمد الطعان فیرى في اركون أشد العلمانیین تطرفOاً وغلOوا فOي التOْرداد والتكOرار آلراء 

یجت^ر ك^ل م^ا تف^وه ب^ھ ((یرى أن اركون  المستشرقین والمبشرین في جمع القرأن الكریم كما أنھ
المستش^^رقون الق^^دماء والمح^^دثون باإلض^^افة إل^^ى التخرص^^ات الت^^ي یعث^^ر علیھ^^ا ف^^ي كتاب^^ات 

  . )٣())المؤرخین والباحثین الوضعیین لتأریخ األدیان

وبینما یجد الطعان سوءاً في مشروع اركون فأن بلعایبة حبیب واعبللھ سالم یجدا في اركون 

وفOي تنOاول  ،والجراءة فOي الطOرح ،لمفكرین الذین امتازوا بغزارة محصولھم العلميواحداً من ا

بالرغم مما قد تفضي إلیھ دراستھ والتي قOد تOأتي مخالفOة للقناعOات المترسOخة  ،النصوص الدینیة

  . )٤(في العقل االسالمي 

وبOین  ویریان أنھ وبسبب تعدد أصول فكر اركون وتنوعھا بOین المفكOرین العOرب المسOلمین

 ،المفكرین الغربیین فقد أسھمت تلك الحالة في تولید إنتOاج فكOري تمیOز بOالغزارة والتنOوع الكبیOر

الذي كان مشروعاً متمیOزاً سOواء بالنسOبة للمجOال  نقد العقل االسالمي وتأسیس مشروعھ الفكري

   .)٦(إال أن السواد األعظم یرفضھ  ،)٥(الثقافي العربي واالسالمي أو الغربي األوربي 

ومن الباحثین الذین قّیموا مشروع اركون ھو جورج طرابیشي حیث خصص فصالً بعنوان 

یحكم طرابیشي على مشروع اركون أنOھ وبعOد نحOو  ،)محمد اركون ازدواجیة النص والخطاب(

                                                 
 .١٠،صدرویش،الراحل محمد اركون )١(
 .١٠ص المصدر نفسھ، )٢(
دار ابOن (نور الدین عتر ومحمد عمOارة،  -:یمتقد ،)تأریخیة النص(العلمانیون والقرأن الكریم  ،أحمد ،الطعان )٣(

 .٧٩٣ص  ،)م٢٠٠٧ :لریاضا ،حزم
معھOد  ،خنثلOة –جامعOة عبOاس لغOرور  ،قراءة النص القرأني عند محمOد اركOون ،بلعایبة واعبللھ سالم ،حبیب )٤(

 .المقدمة ص ب ،)م ٢٠١٢ – ٢٠١١( ،شعبة الفلسفة –العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
 .٩٩ص  ،قراءة النص القرأني ،حبیب )٥(
 .١٠١ص  ،المصدر نفسھ )٦(
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فشل في المھمة األساسیة التي ن^ذر نفس^ھ لھ^ا ((من عشرة كتب وربع قرن من النشاط الكتابي 
   .)١() )االسالمي والفكر األوربيكوسیط بین الفكر 

ویتبین من خالل ھذا النص أن طرابیشي احتكر مشOروع اركOون للوسOاطة فقOط دون األخOذ 

  .باعتبارات أخرى ساھم بھا اركون في كال المجالین العربي واالسالمي

 خطOOاب النقOOد الثقOOافي فOOي الفكOOر العربOOي(یّحOOدد سOOھیل الحبیOOب مھمتOOھ البحثیOOة فOOي كتابOOھ 

 بأنOOھ محاولOOة منOOھ لإلسOOھام فOOي أخOOراج خطOOاب النقOOد مOOن حیOOز التھمOOیش إلOOى سOOاحة )المعاصOOر

  .الممارسة

ألن  ،محاولة منھ لدراسOة كلّیOة يیرى الحبیب أن استخدام اركون لإلسالمي بدالً من العربو

) )تّعین للعقل العربي من جھة ھویتھ الحقیق^ة ف^ي مرحلت^ھ التأریخی^ة الحالی^ة((صفة االسالمي 
رفض نمط الكتابة التأریخیة الس^ائدة للثقاف^ة ((ر الحبیب توجھات اركون الكتابیة بأنھ ویفس .)٢(

   .)٣() )االسالمیة والقطع مع منھجیتھا الخطیة المعرفیة البحثیة

آفOاق  یعد سیار الجمیل مشروع اركون بأنھ واحدا من المشاریع الفكریة التي استھدفت فتحو

منھجاً عقالنیاً فOي دراسOتھ  عده، وما أسماه بتطبیق للمنجزمن نوع جدید في الفكر االسالمي في 

ینتمي إلى جیل فرنسي عالي المستوى في ثقافتھ وإبداعاتھ ((االسالم ویرى الجمیل أن اركون 
  . )٤())ومناھجھ وفلسفاتھ

في حین یرى صبري محمد أن ھناك طابعا سلبیا في المشروع النقOدي عنOد اركOون ذلOك أن 

ولOیس ذو  ،سف أساسیات العقل االسالمي وكل مOا انتجOھ مOن تOراث فكOريمشروعھ یؤدي إلى ن

طابع إیجابي یؤدي إلى تحریر العقل االسالمي من األخطاء التي تعوق معاً لیست العتماده على 

   .)٥(التحلیل دون التركیب 

                                                 
: قي، بیOروتدار السOا(افة العربیة في عصر العولمة، تمزقات الثق ،من النھضة إلى الردة ،، جورجطرابیشي )١(

 .١٣٤ص  ،)م ٢٠٠٠
 .٣٥، ص )م٢٠٠٨: دار الطلیعة، بیروت(،خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر ،سھیل ،الحبیب )٢(
 .٥٢ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 ،جریOدة الزمOان ،وقفOة نقدیOة )االسالمیات التطبیقیOة(ومشروع  )األنسنة(اركون مفھوم محمد  ،سیار ،الجمیل )٤(

 .٢٠٠٣السنة  بغداد ،،١٦٦٩العدد 
االنترنیOOت،موقع الراكوبOOة  :ینظOOر ،٢٠٠١نشOOر فOOي  ،قOOراءة نقدیOOة ألفكOOاره :محمOOد اركOOون ،صOOبري ،محمOOد )٥(

oba.nethttp://www.alrak  

http://www.alrak
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وقOد سOاھم  ،یعد عبد االلھ بلقریز واحداً من المعجبین باركون إذ سOرعان مOا نلّمOح اعجابOھو

قراءات في مشOروع (األول كان بعنوان  ،بلقریز في تقدیم كتابین أشترك فیھما عدد من الباحثین

وحOدد ھOذا الكتOاب علOى أثOر نOدوة عقOدت لOدى تكOریم مؤسسOة أبOن رشOد للثقافOة  )اركون الفكري

أصOOدره مركOOز  ،)واإلنسOOان ،المفكOOر والباحOOث .محمOOد اركOOون(أمOOا الكتOOاب الثOOاني فھOOو  ،والفكOOر

  . )١(وحدة العربیة بعد وفاة اركوندراسات ال

رج^الً (( بOل جعOل منOھ ،)٢( ))أكبر مفكر عربي في العصر الح^دیث((اركون بأنھ  بلقزیز یعد

  . )٣() )استثنائي المكانة والّھمة في الفكر العربي المعاصر

ھ^و مش^روع نق^د  ،صاحب مشروع فكري كبیر تف^ّرد ب^ھ وتم^ایز((ویرى بلقزیز أن اركون 

  .)٤() )موقع البؤرة منھ .حیث تقع دعوتھ إلى إسالمیات تطبیقیة :ميالعقل االسال

ال یختلف عبد هللا بن محمد المالكي كثیراً عن بلقریز في أن اركون من أبرز الحداثین فOي و

ً ((فھو  ،المجال العربي االسالمي بل أن إنتاجھ الفكري یكاد یكون محصوراً في  ،أغزرھم أنتاجا

وھ^ذا ی^دل عل^ى  )نق^د العق^ل االس^المي(ثھ ومقاالت^ھ تن^درج تح^ت إط^ار فكل أبحا ،ھذا المشروع

ولھذا أصبح بكل جدارة مدرسة فكریة لكثی^ر  ،تخصصھ الواضح وانقطاعھ التام لھذا المشروع

بن محمOد مكOامن الخطOورة فOي مشOروع اركOون فOي أن أویرى  ،))من الباحثین الحداثین العرب

س(ما یسمیھ بـ مشروعھ تجاوز إلى نقد الوحي ذاتھ أو    .)٥( )النص المؤسَّ

یقOOارن عبOOد الغنOOي بOOارة مشOOروع اركOOون بمشOOروع محمOOد عابOOد الجOOابري حیOOث یOOرى فOOيو

                                                 
؛ )م٢٠١١: ى المعOارف، بیOروتمنتOد( ،نOدوة فكریOة ،قراءات فOي مشOروع اركOون الفكOري ،خلیقي وأخرون )١(

 :بیOOروتمركOOز دراسOOات الوحOOدة العربیOOة، ( ،المفكOOر الباحOOث واإلنسOOان ،اركOOون ،رضOOوان السOOید وأخOOرون

 .دي، وجیھ قانصو ونائلة أبي نادرشارك فیھ رضوان السید ومطاع صف ،)م٢٠١١
 .١٥ص  ،المفكر والباحث واإلنسان ،محمد اركون ،رضوان السید وأخرون )٢(
 .١٦ص  ،قراءات في مشروع اركون الفكري ،خلیقي وأخرون )٣(
 .١٧-١٦ص  ،المصدر نفسھ )٤(
رسالة ، دراسة تحلیلیة نقدیة ،منھج محمد اركون في نقد الدین والتراث االسالمي ،عبد هللا بن محمد ،المالكي )٥(

لOم تحصOل الباحثOة علOى  ،)م ٢٠١١: وأصOول الOدین كلیOة الOدعوة ،جامعة أم القرى(،تیر غیر منشورةماجس

 .وانما استطعنا الحصول على ملخص منھا  الرسالة كاملة
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   .)١())أحد أبرز المشاریع الطامحة إلى نقد العقل العربي االسالمي((اركون  مشروع

ع^ن البح^ث ((ویعّین بارة بناءاً على قراءتھ الركOون الھOدف مOن المشOروع بأنOھ یھOدف إلOى 
الت^ي أس^ھمت ، )٢(بدیل نقدي یعمل على تحریر الفكر العربي االس^المي م^ن الرؤی^ة الدوغمائی^ة 

  .)٣() )في ترسیخ العقل االرثوذكسي

ویقOOیم بOOارة جھOOد اركOOون بأنOOھ یOOنم عOOن وعOOي معرفOOي فOOي سOOبیل اختOOراق التOOراث العربOOي 

ینج^زه متف^رداً إذ ل^یس  ال یكون مشروع بھذه الضخامة أكبر من أنأ((االسالمي إال أنھ یتسائل 
یعقل مھما كان عدد المؤلفات التي وصفھا اركون لھذا المشروع أن یعید مراجعة ت^راث بحج^م 

  .)٤())الفكر العربي االسالمي ولعل ھذا ما جعلھ یقع حبیس األحكام العامة

سOیما إذ راجعنOا حجOم المصOادر التOي أسOتخدمھا اركOون فOOي والال نتفOق مOع بOارة فOي ذلOك و

كما ال ،فأنھا تنم عن قارئ نھم لكثیر من الكتابات القدیمة منھا والحدیثة فھOو متتبOع جیOد ،ھمؤلفات

یمكن االستھانة بعمر المشروع لكي یقرأ لھ مع إننا نتفق مع بارة في اعتمOاد اركOون علOى نتOائج 

   عامة

المشروع االركوني عند عبد المجید خلیقي ھو مشروع ذو طمOوح منھجOي متعOدد یقترحOھ و

ینOOا اركOOون إلعOOادة قOOراءة التOOراث االسOOالمي قOOراءة علمیOOة بمOOا فیھOOا القOOرأن والحOOدیث والسOOیرة عل

ویطOOال بالنقOOد جمیOOع  ،والنصOOوص المفسOOرة الكبOOرى ولOOذلك فأنOOھ یلتOOبس فیOOھ الموضOOوع بOOالمنھج

وأشكال تدخلھا  ،وإعادة تقییم فلسفي لمضامین الحداثة ،المواقع والعقول ویقوم بمراجعة تاریخیة

ً  ،یع أماكن انبثاقھافي جم موظفاً أنثروبولوجیا الحداثة حتى یقطOع الطریOق علOى  ،وتطبیقھا عملیا

  . )٥(التعریف الذي یحصرھا في الغرب

                                                 
والOدار  ،)الجزائOر(منشورات األخOتالف ( ،الھرمینوطیقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأویلي ،عبد الغني ،بارة )١(

لھ العدید  ،مفكر مغربي ،١٩٣٦ولد عام  -:الجابري؛٥٣١ص  ،)م ٢٠٠٨ :بیروت، رونناش العربیة للعلوم

لھ ما یقOرب العشOرین  ،مارس التدریس ،حاصل على دكتورا في الفلسفة ،من المؤلفات في نقد العقل العربي

 .٢٢٥-٢٢١ص  ،١، جلعربموسوعة أعالم ا ،خلیل: ینظر ،مؤلف في حقول فلسفیة متقاربة
 .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥ق رقم ﴿ملح: ینظر )٢(
 ٥٤٠ص  ،بارة، الھرمینوطیقا والفلسفة )٣(
 .٥٤٤ص  ،المصدر نفسھ )٤(
قOدم خلیقOي فOي ھOذا الكتOاب بحثOاً  ؛٣٣ص  ،٢٤، صي، قOراءات فOي مشOروع اركOون الفكOرخلیقي وأخOرون )٥(

 .)ونياالسالمیة التطبیقیة ومنزلتھا من النسق االرك( :بعنوان
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كما  ،ولذلك فھو بحسب خلیقي مشروع طموح وجبار یحتاج إلى فریق من الباحثین إلنجازه

 ،جدی^د للم^واطن والمواطن^ة بن^اء مفھ^وم((فالھم االركوني كما یراه خلیقOي  ،یحتاج إلى مأسستھ
وھ^ذه العقالنی^ة الت^ي  ،وینھل من منبع العقالنیة والمعاص^رة ،یجد أرضیتھ الخصبة في الحداثة

  . )١() )تعالجھا ما فتئ اركون یدافع عنھا ھي عقالنیة تجعل ھمھا استشكال كل القضایا التي

واتOھ المعرفیOة وأد ،وقOد اثOار خلیقOي قضOیة مھمOة وھOي مراجعOة اركOون لمشOروعھ الفكOري

 ،یناضل بال كلل من أج^ل أن یكتم^ل مش^روعھ النق^دي((باستمرار ولذلك یرى خلیقي أن اركون 
ویرى خلیقOى انOھ  .)٢() )وأن اركون ما أنفك یفاجئنا بالجدید ،إال أنھ یبدو أنھ مشروع لم یكتمل

كنOت مOن ان تسOتل في المحصلة النھائیة مھما قیل بحق القراءة االركونیة مOدحا او ذمOا، فانھOا تم

وتوقع فOOي ،وتثیر الحماسOOات،وتقدح المواجھOOات، وتسOOجل التحفظOOات،وتفOOتح االضOOبارات،االقالم

وھذه الدینامیة التي تحفل بھا العقالنیة االركونیة ال تتوافر إال في المشOاریع الفكریOة ،االحراجات

ن یعتبرھOا عقالنیOة كالمشروع االركوني لذا اختلفت النعوت التي تطلق علیھا فھنOاك مO ،األصلیة

  . )٣(رافضة او تنتمي الى تیار الرفض المطلق او النقد السلبي

ووجOد أن ھنOاك مOن  ،أما الباحث فارح مسرحي فقد كتب عن مرجعیة اركون في مشOروعھ

الغربي  ي بالفكریرى في مشروع اركون مشروعاً أستشراقیاً تغریبیاً ھمھ الحاق الفكري االسالم

 ولذلك فقد لعبت مسOألة المرجعیOة الفكریOة ،یراً من الدراسات األستشراقیةمن منطلق استفادتھ كث

نظ^^راً (( ؛لھOOذا المشOOروع والموقOOف منھOOا دوراً رئیسOOاً فOOي تغذیOOة ھOOذا التضOOارب بOOین البOOاحثین
لحض^ورھما المكث^ف ف^ي ال^نص االرك̂^وني م^ن جھ^ة وانعكاس^اتھا عل̂^ى نت^ائج أبحاث^ھ م^ن جھ̂^ة 

  . )٤() )أخرى

اإلشكالیة حOول المرجعیOة فOي المشOروع االركOوني بOالنظر إلOى تعOدد  ویعزو مسرحي زیادة

العلOOOوم اإلنسOOOانیة  ،وثOOOراء المرجعیOOOات الفكریOOOة التOOOي یوظفھOOOا اركOOOون ویسOOOتفید منھOOOا خاصOOOة
                                                 

 .٣٤ص  راءات في مشروع اركون الفكري،ق ،خلیقي وأخرون )١(
ص  ،)م ٢٠١٠ –بیOOروت ، منشOOورات منتOOدى المعOOارف( ،قOOراءة الOOنص الOOدیني عنOOد محمOOد اركOOون ،خلیقOOي )٢(

ھذا الكتاب ھو في األصل موضوع رسالة جامعیة تقدم بھا خلیقOي لنیOل دكتOورا فOي الفسOفة مOن كلیOة  ؛٢٠٧

محمOOد سOOبیال وھOOو أحOOد المتOOأثرین بفكOOر اركOOون كOOذلك . إلنسOOانیة بالربOOاط تحOOت إشOOراف داآلداب والعلOOوم ا

 .عبدالمجید الشرفي وكالھما من المغرب الكبیر
 .٢٠٧ص  ،المصدر نفسھ )٣(
أطروحOOة دكتOOوراه غیOOر ، المرجعیOOة الفكریOOة لمشOOروع اركOOون الحOOداثي أصOOولھا وحOOدودھا ،فOOارح ،مسOOرحي )٤(

مقدمOة الرسOالة  ،)م ٢٠١١ :كلیOة العلOوم اإلنسOانیة والعلOوم االسOالمیة ،باتنOھ جامعة الحOاج لخضOر(منشورة 

 .ب ص
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ومع ذلك فھو یرى بأن ارتباط الفكر االركوني بالسیاق ، )١(واالجتماعیة في صورتھا المعاصرة 

ر من ارتباطھ بالفكر االسالمي قدیماً كان أو حدیثاً ومعاصراً أكث ،الفكري الغربي وتحوالتھ كبیر
مع مسرحي في أرتباط اركون بالسیاق الغربي أكثر من العربي وھو ما یتبین  تتفق الباحثة، و)٢(

فبالكاد نرى إحالOة إلOى مصOدر  ،في حجم المصادر المستخدمة والتي في غالبیتھا العظمى غربیة

وھOذا نقOص  ،َدرَس الفكر العربي واالسالمي من المصادر الغربیةوذلك ألنھ  ،عربي أو إسالمي

كما إنھا محاولة منھ لقیاس مدى نجاح علOوم الغOرب لOدى تطبیقOھ إیاھOا علOى  ،كبیر في حد ذاتھ 

  .العرب والمسلمین

وُیعیب مسرحي على اركون تقشOفھ المعرفOي كمOا اسOماه حیOث ھOذه النزعOة االركونیOة التOي 

إذ یت^أرجح أس^لوبھ ب^ین (( ،)٣( االسالمیات التطبیقیةواضحة ومكتملة عن تمنع من أعطاء فكرة 
ع^دا أن^ھ ف^ي بع^ض  ،وتوظیف تراكیب تستعص^ي حت^ى عل^ى ذوي االختص^اص ،التقشف العلمي

   .)٤())المرات یسھب في الحدیث حول بعض المواضیع ویكررھا في العدید من أعمالھ

الركOOوني وإطOOالق األحكOOام القیمیOOة یOOدعو مسOOرحي إلOOى االبتعOOاد عOOن تصOOنیف المشOOروع او

تفق^د الكثی^ر م^ن ((البOاحثون فOي الفكOر االركOوني ألنھOا برأیOھ  ، والتي كثیOراً مOا أنشOغل بOھبشأنھ
  . )٥() )أھمیتھا طالما أن المشروع في بدایاتھ ولما یكتمل بعد

ویقیم مسرحي المشاریع النقدیة ومن ضمنھا مشروع اركون حیث یOرى أن اركOون یتحOدث

                                                 
 .،المقدمة بمسرحي،المرجعیة الفكریة )١(
الذي یرى أن  ،ومنھم جیرار لیكرك ،أُثیر حول انتماء اركون اشكاالً لدى الّباحثین ؛١٢٩ص  ،المصدر نفسھ )٢(

مستشOOرقاً ((إال أنOOھ یجعOOل مOOن وجOOوده فOOي السOOوربون  ،قبائOOلاركOOون ھOOو أحOOد المثقفOOین العOOرب ومOOن ابنOOاء ال

 ً ً  ،كما یOرى أن اركOون قOدم نفسOھ بوصOفھ مثقفOاً مسOلماً مOن أصOل بربOري) )عربیا  ،وأراد أن یكOون إصOالحیا

 ،العولمOOة الثقافیOOOة ،جیOOرار ،لیكOOرك :ینظOOOر -:ومنخOOرط فOOOي حركOOة التطOOور التOOاریخي ،مبشOOراً باإلصOOالح

ص  ،)م ٢٠٠٤ :بیOOروت، دار الكتOOاب الجدیOOد المتحOOدة(،جOOورج كتOOورة -:مOOةترج ،الحضOOارات علOOى المحOOك

٤٠١-٤٠٠. 
 .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥ملحق رقم ﴿: ینظر )٣(
 .١٣٢ص  ،المرجعیة الفكریة، مسرحي )٤(
 .١٣٤ص  ،المصدر نفسھ )٥(
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وإنما كمعالم على الطریق الطویل والصعب أو مشروع شدید الجدة  ،دفھ ال كمشروع ناجزعن ھ

إنھ̂^ا أوص̂^اف نج̂^دھا عن̂^د أغل̂^ب ((وشOOدید التعقیOOد بحسOOب تعبیOOر اركOOون حیOOث یOOرى مسOOرحي 
فكل واحد م^نھم یعل^ن مش^روعاً ض^خماً ف^ي  ،أصحاب المشاریع الفكریة في السیاقات االسالمیة

̂^ة ̂^م یش̂^رح ویوض̂^ح  ،البدای ̂^ونث ̂^ا ینبغ̂^ي أن یك ̂^دأ ف̂^ي إع̂^الن ص̂^عوبة  ،م ̂^ھ ال یلب̂^ث أن یب لكن
كما یرى فOي عOدم تنسOیق المفكOرین ، )١())المشروع وعدم إمكانیة انجازه من قبل شخص واحد

  .)٢(فشلھا بشكل متفاوت فیما بینھم إلنجاز المشاریع الفكریة سبباً في

انOب التنظیOر علOى ویتوصل مسرحي في نھایOة بحثOھ إلOى أن مشOروع اركOون یطغOى فیOھ ج

وطابع االشكلة على اقتراح الحلول حیث یرى أن القضایا التي درسھا اركون كثیرة إال  ،التطبیق

فكان في العدی^د م^ن دراس^اتھ یم^ارس نوع^اً م^ن األرج^اء ((أنھ لم ینتھ إلى حلول حاسمة بشأنھا 
أو  ،نة تارة أخ^رىوغیاب علوم معی ،.متحججاً بنقص الوثائق تارة ،وااللتفاف على اإلشكالیات

انتظار ظھور نظریات وعلوم جدیدة ال س^یما حینم^ا یتعل^ق األم^ر بإش^كالیات مرتبط^ة بالظ^اھرة 
  . )٣() )الدینیة

یضیف  ،كما یرى أن غیاب النتائج الحاسمة في أعمال اركون ومقارباتھ لشتى الموضوعات

خاص̂^ة م̂^دى فعالیت̂^ھ ((إلOOى االشOOكالیات السOOابقة أشOOكال جدیOOدة تتعلOOق بمشOOروعھ الفكOOري ككOOل 
وھي إشكالیات ناتجة عن عدم االنسجام والتالؤم في كثیر من األحیان بین  ،ودرجة اإلبداع فیھ

ذلك أن فعالیتھا تتفاوت في  ،)٤() )والمناھج –االسالمیة خاصة  –الظاھرة الدینیة / الموضوع 

  .السیاق الغربي عن السیاق العربي

أسھاماً (( تقاص من قیمة وأھمیة المشروع بل یرى فیھویشیر مسرحي أنھ ال یرید بنقده االن
كمOا أنOھ ، )٥())الفكریة وسعیاً لربطھ بمعطیات الحداثة ،مھماً في تنشیط وتجدید الفكر االسالمي

یرى أن اركون أسOھم بأعمالOھ المتعOددة فOي أثOراء الثقافOة العربیOة والفكOر االسOالمي بالعدیOد مOن 

كما قOام بأشOكلة العدیOد مOن القضOایا التOي  ،التي ال قبل لنا بھاالمفاھیم والمصطلحات والمقاربات 

. )٦(مع أنھا في حقیقھا غیر ذلOك  ،اعتبرت لفترة زمنیة طویلة بمثابة الیقینیات القطعیة الواضحة

                                                 
 .١٥٥-١٥٤ ،المرجعیة الفكریة، مسرحي )١(
 .٢٥٣-٢٥٢ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .٢٥٢ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .٢٥٢المصدر نفسھ،ص )٤(
 .٢٥٢المصدر نفسھ،ص )٥(
 .٢٥٣-٢٥٢ص ،مسرحي،المرجعیة الفكریة )٦(
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كما یدعو إلى النظر إلى مشOروع اركOون وغیOره مOن المشOاریع الفكریOة األخOرى كبOرامج عمOل 

Oق نحOالم الطریOین معOرومخططات تبOویر والتحریOن یمكن ،و التنOة لكOر مكتملOرامج غیOي بOوھOان 

  . )١(الستفادة منھا ألنھا مفتوحة األبواب على التعدیل واإلثراء والنقد ا

عقد كمال عبد اللطیف مقارنة بین مشروع اركون ومشروع الجابري في الفكر العربOي فOي 

  . )٢(زمن أسماه عبد اللطیف زمن النقد في الخطاب العربي المعاصر

تجدید (تأرجح بین المعلن والظاھر یرى عبد اللطیف أن الھدف من أبحاث اركون ھو أنھا ی

ولكOن عنOد االسOتماع المباشOر  )النقد الجOذري للعقOل االسOالمي(والمكنون  ،)الدراسات االسالمیة

إلیحOOاءات فOOي مزیOOد مOOن التعمOOق فOOي فھOOم الظOOاھرة الدینیOOة ومعرفOOة مسOOتویات ترابطھOOا وتفاعلھOOا 

   .)٣(حمھا مع الوجود التأریخي لإلنسان وتال

ویرفع عبد اللطیف رایة التأیید للمشاریع النقدیة حیث یعلن عن انطالقتھ في ھذا المجال من 

وانطالق̂^ا م̂^ن أعمالھم̂^ا أم̂^ام بدای̂^ة  ،ولعلن̂^ا فع̂^الً معھم̂^ا(( :مشOOروع اركOOون والجOOابري فیقOOول
  . )٤() )تأسیس مشروع نقدي جدید حول الموقف من التراث

وھOي تسOاھم ،ومشروع اركون عند عبد اللطیف وصول الى أفق فOي البحOث غیOر مطOروق

                                                 
  .٢٥٣ ص ،المصدر نفسـھ )١(
  -:ألف كمال عبد اللطیف ثالث كتب تحدث فیھا عن اركون بنفس البحث وھي )٢(

  .١١٨-١٠٥، ص )م ١٩٩٣الكویت ، دار سعاد الصباح(، ١ط ،في الفلسفة العربیة المعاصرة -١
 . ١٠٤-٨٠ص  ،)م ١٩٩٤بیروت  دار الطلیعة( ،١ط، قراءة في الفلسفة العربیة المعاصرة -٢
  )م٢٠٠٨ :بیروت ،رؤیة للنشر والتوزیع(،الفكر الفلسفي المغربي -٣

 ١٠٥ص،الفكر الفلسفي المغربي،كمال )٣(
  :لإلطالع على مشروع الجابري ینظر )٤(

  .٣٣١-٣٣٠ص  ،الدیني في نقد العقل،اركون -١
 المقدمة ،فیصل التفرقة ،اركون -٢
 ١١٣-٨٩ص  ،نقد النص ،حرب -٣
أما الجزء الثاني صدر عOام  ،١٩٨٢بجزأین األول صدر عام  ،نقد العقل العربي ،محمد عابد ،الجابري -٤

١٩٨٦. 
 .٢٦٩ – ٢٤١ص  ،الفكر العربي االسالمي ،الفجاري - ٥
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كما یرى  .)١(في أنجاز عملیات مسح وعملیات مقاربة لجبھات غامضة من قارة الفكر االسالمي

  . )٢(للتراث من أجل محاصرة متواصلة ،السؤال المتواصل أن غالبیة أبحاثھ تقف على عتبة

ونظر كیحل إلى  مشاریع الفلسفیة والفكریة العربیة منھا والغربیة،أھتم كیحل مصـطفى بالو

صOاحب  علOى أنOھ – مشOروع نقOـد العقOل االسOالمي –أحد أصحاب ھذه المشاریع  كونھب اركون

وھOو  ،یOدرس شOروط صOالحیة كOل المعOارف التOي أنتجھOا العقOل االسOالمي ،برنامج نقدي شامل

 ،أنھ مشروع ضخم ال یستطیع فرد أن ینجزه لوحده كما ،مشروع ینخرط أبستمولوجیاً في العمق

بOOل أن كOOل خOOط مOOن خطOOوط المشOOروع یحتOOاج إلOOى مؤسسOOات بحOOث علمیOOة وفریOOق كبیOOر مOOن 

   .)٣(المؤرخین واللسانیین واالنتروبولوجیین وعلماء االجتماع وعلماء النفس واالقتصاد

وھOي القOراءات وأدرج مصطفى مشروع اركون في سیاق القراءات الحدیثة للنص المقOدس 

  . )٤(والقراءات األیدیولوجیة  ،التي جاءت لتحدث قطیعة مع القراءات السلفیة

ومما یلحظھ مصطفى علOى اركOون ھOو أنOھ كثیOراً مOا یOدافع عOن مشOروعھ الفكOري فOي نقOد 

ویقارن حدود مشروعھ بالمشاریع الفكریOة المعاصOرة  ،وتفكیك الظاھرة الدینیة ،العقل االسالمي

كما یOرى أن مجھOودات اركOون الفكریOة والفلسOفیة التOي تعرفھOا الثقافOة  ،)٥(الحداثیة  لھ منھا تلك

أو في ُبعOد المشOاریع الفكریOة  ،سواء في ُبعد الدراسات القرأنیة ،العربیة بدایة من عصر النھضة

 والتي تتوخى قراءة التOراث قOراءة جدیOدة ،التي ما فتئت تتبلور بفعل التواصل مع الثقافة الغربیة

  . )٦(تستجیب لمستجدات العصر وقیم الحداثة 

 ،ویشخّص مصطفى أبرز المشاكل التي واجھت المشروع االركوني وھي مشكلة التصOنیف

وَعلمانیOOاً فOOي العOOالم العربOOي واالسOOالمي وھOOذا  ،الغOOرب فمشOOروع اركOOون صOOنف أصOOولیاً فOOي

̂^^^^^^ین((التصOOOOOOOنیف  ̂^^^^^^ین المش̂^^^^^^روع وجمھ̂^^^^^^ور المتلق ̂^^^^^^اً أم̂^^^^^^ام التواص̂^^^^^^ل ب یش̂^^^^^^كل عائق

                                                 
 .١٢٦ص ،)م ١٩٩٣الكویت  دار سعاد الصباح،(، ١اصرة، طعفي الفلسفة العربیة المعبد اللطیف،  )١(
 .١٢٨ص، المصدر نفسھ )٢(
، )م٢٠١١: ورات االخOOتالف، الجزائOOرمنشOO( ،األنسOOنة والتأویOOل فOOي فكOOر محمOOد اركOOون ،كیحOOل ،مصOOطفى )٣(

  .١٢ص
 .٤٣ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .٤٥ص  ،المصدر نفسھ )٥(
 .٤٦ص  ،المصدر نفسھ )٦(
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  .)١())في كلتا الجبھتین

یOOتھم محمOOد أیOOت حمOOو المشOOاریع الفكریOOة بالقطیعOOة ورذیلOOة اإلقصOOاء كمOOا أسOOماھا مطالبOOاً و

واركون في نظOر حمOو فOي الوقOت الOذي ینتقOد فیOھ البOاحثین  ،المفكرین بالسیر في طریق الحوار

الرابطOة بOین  یمارس الحال نفسھ ولOذلك فOأن حمOو یOرى أن الثقافOة ،بعدم االستفادة من مشروعھ

بمعنOى أن ال أحOد یقOرأ ألحOد وبالتOالي ال أحOد  ،بل وحتى الالقراءة ،المفكرین ھي ثقافة الالحوار

 ،ولو أننا نرى أن حمو متحامالً على اركون قیاساً مOع غیOره ،یحاور غیره على ضوء ما قرأ لھ

ین التOOي فأنOOھ یOOرى علOOى العمOOوم غیOOاب المصOOالحة والتواصOOل بOOین المفكOOرین العOOرب المعاصOOر

  . )٢(أصبحت ملفتة للنظر وقضیة مؤسفة بحسب رؤیتھ 

ویشOOجب حمOOو عOOدم اطOOالع اركOOون علOOى كتابOOات االخOOرین واصOOفا ایOOاه بانOOھ یضOOرب رفاقOOھ 

وھو ما ال یفعلھ اركون  ،ویطالبھم بقراءتھ والكتابة عنھ وتأیید اجتھاده ،فیبكي، ویسبقھم فیشتكي

  . )٣(ال یسمح لھ بكتابات ھؤالء الذین قال عنھم بأن وقتھ 

یرى محمد بوراس في ظھور محمد اركون في ساحة الفكر العربOي المعاصOر قلقOاً وإثOارة و

بوصفھ أحOد أصOحاب المشOاریع الفكریOة ذات الھOاجس النقOدي التOي تOروم تقOدیم قOراءات  ،للجدل

جدیOOOدة للتOOOراث االسOOOالمي بنصوصOOOھ المختلفOOOة إلOOOى جانOOOب اسOOOماء كثیOOOرة مثOOOل محمOOOد عابOOOد

                                                 
حیOث یراھOا  ،ویعOرف ھاشOم صOالح فھمھOم العلمنOة لOدى محمOد اركOون ،٤٨ص  ،والتاویل مصطفى ،االنسنة )١(

وكOذلك العلمنOة ولكOن مشOروطیتھا تختلOف  ،ولكن الحریة دائماً مشروطھ ،اركون إنھا مرادفة لمفھوم الحریة

ظOر ھاشOم ین ،إال أنھ یرى أن التجربة الفرنسیة للعلمنة من أعرق التجارب فOي التOأریخ ،من مجتمع إلى أخر

أمOا خلیOل أحمOد خلیOل  ،١٠٩-١٠٨ص  ،ھوامش المترجم وشOروحاتھ ،العلمنة والدین لمحمد اركون ،صالح

المّعOOرب وحتOOى المسOOتعرب  ،فیOOرى فOOي اركOOون بأنOOھ باحOOث ومفكOOر راھOOن علOOى قOOراءة االسOOالم العربOOي

ا أمOOام مثاقفOOة فرنكOOو تفكیكیOOة نقدیOOة صOOارمة فOOإذا بنOO –بمنھجیOOة علمیOOة تحلیلیOOة  ،بلغOOة فرنسOOیة ،)االستشOOراق(

بOل عOالم  ،وأمام فیلسوف للتفكیOك الفكOري االسOالمي المعاصOر بأمتیOاز كمOا یOرى أنOھ لOیس مسOتعربا ،عربیة

 ٨٧-٨٦ص ،١ج ،موسوعة أعالم العرب ،خلیل :ینظر،عربي بالفرنسیة
، )م ٢٠١٢ :الجزائOOر، منشOOورات االخOOتالف(،أفOOق الحOOوار فOOي الفكOOر العربOOي المعاصOOر ،محمOOد أیOOت ،حمOOو )٢(

 .٢٦٢ص
 .٢٧١ص  ،المصدر نفسھ )٣(
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  . )٣(وغیرھم ،)٢(وطیب تیزني، )١(حسن حنفيو ،الجابري

تأسیس أو بن^اء نظری^ة جدی^دة ف^ي التعام^ل ((ویّحدد بوراس ھدف المشروع االركوني بأنھ 
ث^م ض^رب مقومات^ھ األص^لیة ع^ن  ،مع التراث تقوم على نق^د بنیت^ھ التكوینی^ة والیات^ھ المعیاری^ة

  . )٤())طریق اخضاعھ للنموذجیة الغربیة في التفكیر

ذ محمد المزوغي من اركون موضوعاً لكتابھ الذي حاول فیھ تفكیك إسالمیات اركOون یتخو

فھOو لOم یكتOف بعOرض افكOاره  ،كمOا حOدد ھOو خطOوات عملOھ فOي ھOذا الكتOاب ،ونقدھا في العمOق

وإنما عمل على تمحیصOھا ووضOعھا علOى محOك العقOل  ،أكادیمیاً أو بسط أطروحاتھ بموضوعیة

وطرح السبیل المناسب وأنطلOق بحسOب مOا ذكOر مOن  ،نقاط ضعفھا ثم نبھ على ،ونقدھا بصرامة

  . )٥(أرضیة فلسفیة علمانیة 

كان المزوغي یرى في مشروع اركون مشروعاً جدیداً وفOذاً ومغOایراً لكOل مOا قدمOھ العلمOاء 

ومOع أنOھ مOن وجھOة نظOر المزوغOي مشOروعاً إصOالحیاً ككOل  ،)٦(السOابقون مOن مشOاریع فكریOة 

وتحمOل فOي ذاتھOا  ،حیة القائمة على أرضOیة دینیOة یكتنفھOا الغمOوض وااللتبOاسالمشاریع اإلصال

ً ((بذور االنقسOام والتفتOت إال أن  ال ت^ود أن تقط^ع  ،ھ^دفھا یبق^ى ف^ي نھای^ة المط^اف ھ^دفاً توفیق^ا
نھائیاً مع ظاھرة الحداثة والعقالنیة بل تتبنى ف^ي بع^ض األحی^ان مقوالتھ^ا وتس^تخدمھا لق^راءة 

  . )٧() )وتھمیش النصوص المقدسة ،وبالمثل فھي ال ترغب في إقصاء الماضي ،التراث ونقده

 ویOرى أن المستشOرقین ،یتھم محمOد محفOوظ المشOروع االركOوني بأنOھ صOناعة أستشOراقیةو
بل یذھب محفOوظ إلOى أبعOد مOن ذلOك ویتھمOھ بOأن  ،كان لھم األثر في صناعة الظاھرة االركونیة

                                                 
درس الفلسفة في مصر وأكملھا فOي جامعOة السOوریون وھOو أسOتاذ  ١٩٣٥ولد في القاھرة سنة  -:حسن حنفي )١(

أطلق حنفي مشروعھ التثOویري منOذ السOبعینات عOرف عنOھ یسOاري إسOالمي لOھ العدیOد مOن المصOنفات  ،فیھا

ص  ،١ج ، خلیل،موسOOوعة اعOOالم العOOرب:ینظOOر ،للمزیOOد ،)لتجدیOOدالتOOراث وا(العقیOOدة إلOOى الثOOورة و (منھOOا 

٣٦٧-٣٦٢. 
تنOOاول بأعمالOOھ الفلسOOفة  ،١٩٣٨مOOن موالیOOد  ،الكاتOOب والفیلسOOوف التقOOدمي العربOOي السOOوري :طیOOب تیزنOOي )٢(

إلOى جانOب عملOھ كأسOتاذ فOي ) )رؤیة جدیدة للفكر العربOي((فقدم تیزني بمشروع  ،والسیاسة وقضایا التراث

  .٢١٨-٢١٤ص  ،١ج ،المصدر نفسھ: ینظر ،شر جزءأثنى ع
 .١٠٨-١٠٢ص ،١٧٩العدد  ،مجلة البیان ،محمد اركون ومشروعھ النقدي ،بوراس )٣(
 .١٠٩-١٠٨المصدر نفسھ،ص )٤(
 .٥العقل بین التأریخ والوحي، ص  ،المزوغي )٥(
 .١٩ص  ،المصدر نفسھ )٦(
 .٦-٥ص  ،المصدر نفسھ )٧(
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 ،ل لینوب عنھم في حمل رایة االستشراق في طبعتھ المعلمنOةبعض المستشرقین فسحوا لھ المجا

ً ((ومع ذلك فأنھ یرى أن اركون  ولكن في الفكر األستشOراقي ولOیس ) )مجدد بالفعل ومجتھد حقا
مرحل^ة ((ویذھب محفوظ إلى أبعد مOن ذلOك حOین یجعOل مOن مشOروعھ بأنOھ  ،العربي واالسالمي

من ال^داخل إلثب^ات م^ا أثبت^ھ  وم بدور األستشراقإذ یق ،خطیرة من مراحل الحركة األستشراقیة
االس^المي والتزام^ھ ي والمستشرقون من الخارج ولذلك ھو یحاول أن یؤكد على انتمائ^ھ العرب^

   .)١())األیدیولوجي حتى یؤتي جھوده االستشراقیة ثمارھا

اه ولذلك نOر ؛تمثل نظرة محفوظ نظرة معادیة لكل ما ھو قادم من الغرب و من المستشرقین

  .یقسو في أحكامھ وینحو منحى االستشعار بالخطر من اركون

أن ((فأنOOھ یOOرى بOOأن غایOOة اركOOون علمنOOة االسOOالم عOOن طریOOق أثبOOات  ،أمOOا ھOOدف المشOOروع
، ولعل محفOوظ )٢())العلمانیة ال تعارض بین االنتماء االسالمي والنظریة. .االسالم دین علماني

  .مانیتھ في مقابل تأكیده على إسالمیتھاستنتج ھذا الھدف من تأكید اركون على عل

والتOي یعOد اركOون  ،لقد لفت نظر مختار الفجاري في المشOاریع النقدیOة فOي الفكOر المعاصOر
جزءاً من طروحاتھا إنھا ال تتكامل مع بعضھا فOال یجOد القOارئ أي تجOاوب أو تعOاون مOثال بOین 

ن طOOھ عبOOد الOOرحمن وھشOOام أو بOOی، )٣(اركOOون والجOOابري أو بOOین الجOOابري وطOOھ عبOOد الOOرحمن 
تّس^رب خطی^ر للبنی^ة ((وھذا بحسبھ یعد  ٠٠٠، )٥( أو بین ھشام جعیط وبرھان غلیون، )٤(جعیط

ویشكل الفجOاري فOي ھOذه النقطOة التقOاءاً مOع ، )٦())المیتافیزیقیة داخل أذھان مفكرینا المستنرین
  . محمد أیت حمو في أفق الحوار

                                                 
 .٢٠٠ص ،، وحوار المستقبلالغرب االسالم ،محفوظ )١(
 .٢٠١ص  ،المصدر نفسھ )٢(
من أعمالھ تجدید  ،استاذ المنطق وفلسفة الفقھ في كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة في المغرب :طھ عبد الرحمن )٣(

 .٧٥٢ص ،٢ج ،موسوعة أعالم العرب ،خلیل :ینظر ،للمزید ،المنھج في تقدیم التراث وفقھ الفلسفة وغیرھا
 .من أبOرز العلمOاء العOرب التوانسOھ، وضOع أھOم أبحاثOھ بالفرنسOیة مOن دون عجOز عOن العربیOة -:جعیطھشام  )٤(

 ،خلیOOل :ینظر،دعOOى جعOOیط إلOOى الحOOوار بOOین العقOOل والتOOأریخ بOOین العOOرب وأوربOOا واالسOOالم والحضOOارات

 .٢٤٥-٢٤٣ص  ،١ج ،موسوعة أعالم العرب
، یعمOOل برھOOان أسOOتاذا ومOOدیر لمركOOز ١٩٧٠ذ عOOام عOOاش فOOي فرنسOOا منOO ،مOOن موالیOOد حمOOص :برھOOان غلیOOون )٥(

دراسات الشرق المعاصر في السوربون یحمل برھان دكتورا في علم االجتماع السیاسي من جامعOة بOاریس 

ألOف فOي المسOألة الطائفیOة ومشOكلة األقلیOات ) )اغتیOال العقOل((تمیز بنقده المنھجي للعقل لكل المساھمین في 

 .٩٠٩-٩٠٥ص  ،٢ج ،أعالم العرب موسوعة ،خلیل :ینظر،وغیرھا
 ٨ص ،نقد العقل االسالمي، الفجاري )٦(
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على غیره بناء علOى  )االسالمیات التطبیقیة(مشروعھ ویتھم الفجاري اركون بأنھ عیال في 

لبعض أفكار باستید تمثلت باقتطاع جمل من س^یاقھا  )تحیین(بعملیة ((ما فعلھ اركون حین قام 
ثم توظیفھا ف^ي ال^رد عل^ى االستش^راق وإب^راز  ،األناسي والمعرفي العام وتركیبھا على طریقتھ

سOوى حOذف القسOم األول  أن اركون لم یفعل شOیئا ولذلك فمن وجھة نظر الفجاري، )١() )حدوده

وال یخفOى اركOون ذلOك ، )٣( وإبدالھ باالسالمیات التطبیقیة ،الخاص بالحتمیة ،)٢(من كالم باستید 

 وتحدیOد مھامOھ وأنOھ حOاول تطبیOق رؤى علOى دراسOة التOراث وأن اركOون ،بل عمد إلOى شOرحھ

  .)٤(في الدراسة استخدمت إلى تأصیل المصطلحیة التي ىنفسھ وكذلك مترجمھ سع

ألن اركون لم یقOدم تعریفOاً  ،ولذلك فأن الفجاري یلوم اركون على استخدامھ مصطلح باستید

إنما كان كلما وجOد نفسOھ فOي حاجOة إلOى تعریفھOا  ،ماھیتھا نظریاً لإلسالمیات التطبیقیة من حیث

Oا الفلسOماتھا وخلفیاتھOض سOاري ، )٥(فیة یسعى إلى أبراز مھامھا النقدیة وتقدیم بعOدو أن الفجOویب

فالمصطلح ھو وسیلة لبلوغ غایة  ،یھتم كثیراً للمصطلح دون االھتمام بأھدافھ وآلیاتھ في الدراسة

مع ذلك فأن الفجاري یكاد یجافي الحقیقة نوعاً  ،كما إنھ یتناسى ولع اركون بالمصطلحیة ،اركون

عل^م جدی^د ((تلOك التOي عرفھOا بأنھOا ذلك أن اركون قد أعطى تعریفات متعددة ولعل أبسطھا  ،ما
   .)٦() )مختلف عن االسالمیات الكالسیكیة أو ما یدعى عموماً باألستشراق

ھو أن اركون  ،إلى احتمالین األول )االسالمیات التطبیقیة(ویفسر اھتمام الفجاري بمصطلح 

ستشOراق أراد سحب البساط من تحت أقدام المستشرقین وجلب األنظOار إلیOھ فOي فرنسOا وجOر اال

اركOون باحثOا فرنسOي  بكون، فھو أما الثاني ،إلى معركة فكریة باعتماد المصطلح بمحتوى جدید

فھOو وأن یOرفض مركزیOة  ،الجنسیة أراد لخطابھ أن یؤدي وظیفة فكریة لثقافة بلOده االسOتعماریة

   .)٧(بالذات أوربا فأنھ من جھة یؤكد على قدرة ھذه الثقافة وتفوقھا في النقد نقد العقل االسالمي

                                                 
 .٤٢ص  ،المصدر نفسھ )١(
 .٤٢المصدر نفسھ،ص )٢(
 :التسOمیة التOي أطلقھOا علOى كتابOھ التOالي ،عOالم االناسOة التطبیقیOة أو االنثرویولوجیOا التطبیقیOة :روجیھ باستید )٣(

((Anthropobgie appliqué, paris, 1971)). 
  ،٦٣-٥١ص  ،تاریخیة الفكر ،اركون )٤(
 .٤٢ص  ،نقد العقل االسالمي ،الفجاري )٥(
 .٣٩ص  ،نحو نقد العقل االسالمي ،اركون )٦(
ینتقOد المنجOد أصOحاب المشOاریع النقدیOة السOتخدام المصOطلحیة  ،٦٢-٦١ص  ،نقد العقل االسOالمي ،الفجاري )٧(

یOث یOرى أنھOم بھOروا بھOا كثیOر مOن ح )لوجیOا(تنتھOي بOـ  حیث یرى بأنھم عندھم شOغف شOدید بالكلمOات التOي

ً  ،من المثقفین] السذج[  ،المنجOد :، ینظOر!!متنOورون، متحضOرون، عصOریون: ھملكOي یقOال عOن ؛ظنوھا علما
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إلOـى  )نقOد العقOل االسOالمي(ویحاول الفجاري تصحیح ما عرف بھ المشروع االركوني من 

 ،ألنھ یرى أن اركون مسكوناً بتحقیق تأریخیة شاملة للفكر االسOالمي )تأریخیة العقل االسالمي(

علیھا الثقافة بOل  كما أنھ ال یسمى ناقداً للعقل عندما ینقد اآللیات التي یتأسس علیھا الفكر أو تبنى

 حفریOOOات فOOOي الفكOOOر(أو  )أثریOOOة الفكOOOر االسOOOالمي(أن ھOOOذا النOOOوع مOOOن النقOOOد یمكOOOن أن نسOOOمیھ 

   .)١()االسالمي

ن اركون لم ینتقد العقل االسالمي كما یOرى الفجOاري بقOدر مOا نقOد آلیOات الثقافOة االسOالمیة إ

دیھي بحكم تخصصھ ألنھ مؤرخ وھذا أمر ب ،والنظام الذي یخضع لھ ذلك الفكر داخل تلك الثقافة

  .)٢(للفكر االسالمي ولیس فیلسوفاً ناقداً للعقل

وأن مشOروع نقOد العقOل  ،ویرى الفجاري أن اركون قدم مالحظات عامOة واقتراحOات وآفOاق

مشOروع متحقOق بشOكل  ،فكOان الركOون مشOروعان ،الفOرد االسالمي یتجاوز برأي اركOون طاقOة

ً  ،عام ق^د ((فعملOھ ال یعOد كونOھ  ،نقOد العقOل االسOالمي الحقیقOي ھOو مشOروع ،ومشروع بقي حلمOا
وبعب^ارة أخ^رى ھ^و یض^ع خطوط^اً  ،دشن منطلقات لنقد العقل االسالمي ول^م یس^توِف ھ^ذا النق^د

  .)٣())عامة لعمل حضاري بعید المدى وال ُیّسطر الخطوط النھائیة للخالص

كما ّصرح التنویر والحداثة وھي كتب موریس أبي ناظر مجموعة مقاالت متنوعة ھاجسھا 

دراسOOة مقارنOOة (ومOOا یھمنOOا فOOي كتابOOھ ھOOو مقالOOھ المعنOOّون بOOـ  ،علOOى غOOرار مOOن كOOل بسOOتان زھOOرة

وقOOد یكOOون العنOOوان ملفOOت إلOOى حOOد مOOا یتصOOوره القOOارئ بعمOOق  ).لمشOOروعي اركOOون والجOOابري

أثOOارا أن مOOوریس لOOم یباشOOر دراسOOة المشOOروعین بنفسOOھ وأن  ،وخOOوض بعیOOد فOOي غمOOار البحOOث

التOOراث والمOOنھج بOOین اركOOون (اھتمامOOھ وإنمOOا قOOام بتلخOOیص لكتOOاب البروفسOOور نائلOOة أبOOي نOOادر 

وھOOو نتOOاج كبیOOر للبروفسOOورة یتنOOاول المشOOروعین االركOOوني  ،فOOي أربOOع صOOفحات )والجOOابري

  .والجابري

 یعلل موریس سبب معاناة الشعوب بانھا ابتعOدت عOن العقالنیOة النقدیOة لتجOاوز التقلیOد سOواء

ولOذلك فOأن ھOذه الحOال بحسOب  ،تقلید القدماء أو تقلید الغرب فكالھما بحسبھ وجھان لعملة واحدة

نظرة استدعت انخراط عدد كبیر من المفكرین المعاصOرین بالمشOاریع النقدیOة مOن خOالل الكOالم 
                                                                                                                                            

 ،)ت.د: م.میة، الالكتیبOات االسOال( ،صOالح بOن فOوزان الفOوزان :تقOدیم ،بدعة إعادة فھم النص ،محمد صالح

 .٧٥-٧٤ص
 .١٨١ص  ،نقد العقل االسالمي ،الفجاري )١(
 .١٠٣ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .١٨٠ص  المصدر نفسھ، )٣(
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یOOOة عOOOن العقOOOل العربOOOي والعقOOOل العربOOOي االسOOOالمي وتأویOOOل الخطOOOاب الOOOدیني واألیOOOدلوجیا العرب

  .)١(والعروي في ایدیولوجیتھ واركون والجابري زید في تأویلھ يصرة في أشارة منھ إلى أبالمعا

ونالOت فیOھ كOOل مOن درجتOي الماجسOOتیر  ،اھتمOت نائلOة أبOي نOOادر كثیOراً فOي الفكOOر االركOوني

ً  ،والدكتوراه   .)٢(حیث خصّصت البحث فیھ على مدار خمسة عشر عاما

حیث  ،وأن حاولت فصلھما إال أنھا تعود وتربط بینھا ،لم تفصل نائلة بین المشروع والمنھج

التمس اركون لمشروعھ منھجاً خاصاً فھي ترى أن مشروع اركون ككOل مشOروع قOراءة جدیOدة 

  ..)٣(یھدف إلى تحقیق فكر إسالمي نقدي وحر ،یحمل معھ طرحاً منھجیاً ممیزاً 

 أنOھ یعمOل علOى تفكیOككما تسمیھ حیث تOرى  )مفكرنا النقدي(تحدد نائلة مرتكزات مشروع 

، یرید أن وإنتاجھ نمطاً خاصاً من المعرفة والبحث في آلیة اشتغالھ ،بنیة العقل العربي االسالمي

خOالل فتOرة  .یتوقف عند كل المبادئ والبدیھیات التOي سOیطرت علOى ھOذا العقOل وتحكمOت بعملOھ

،لعصOر الكالسOیكيلقد شاء أن یعرف سبب نمو ھذا العقOل وبلOوغ أوجOھ فOي ا .طویلة من الزمن

                                                 
 ،مقاالت وأبحاث ھاجسھا التنویر والحداثة وما بعد الحداثة ،التنویر في اشكاالتھ ودالالتھ ،موریس ،أبو ناظر )١(

أمOا  ،وع الجOابريویقصد بالعقل العربOي مشOر ،٨٧ص  ،)م ٢٠١١ :بیروت ،الدار العربیة للعلوم ناشرون(

ھOو أول إصOدار  ،واالیOدیولوجیا العربیOة المعاصOرة ،التأویل الخطابي الدیني فھو كتاب لنصر حامد أبو زیOد

والتبریOز  ،حاصل على دبلوم في العلوم السیاسیة ،١٩٣٣المغرب سنة / للعروي عبد هللا عن موالید ازمور 

 ،خلیOل :ینظOر ،مغOرب وفرنسOا والوالیOات المتحOدةدرس فOي ال .ودكتOورا دولOة فOي التOأریخ ،في االسالمیات

 .٨١٧-٨١٢ص ،٢ج ،أعالم العرب
؛ )م٢٠٠٨: لعربیة لألبحاث والنشر، بیOروتالشبكة ا( ،التراث والمنھج بین اركون والجابري ،أبي نادر نائلة )٢(

لتھا للماجسOتیر أمOا عنOوان رسOا ؛وھذا الكتاب ھو في األصل أطروحة الباحثة للدكتوراه في الجامعة اللبنانیOة

لOم  ،للجامعة اللبنانیOة وھي أیضاً مقدمة ولید الخوري،: ، بأشراف)كونفكر محمد ار مدخل إلى دراسة(فھو 

 .تحصل الباحثة على نسخة من رسالتھا للماجستیر
 .١١٦، التراث والمنھج، ص أبي نادر )٣(
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  .)١(ومن ثم بدایة تراجعھ وانكفائھ واكتفائھ بتكرار ما أنتج ال أكثر

قص^د أن یط^اول ((وإنمOا  ،كما ترى نائلة أن اركون لم یوّجOھ مشOروعھ للعOرب دون سOواھم

فلم یھمل األتراك اإلی^رانیین و والباكس^تانیین واألندونس^ین  ،جمیع المسلمین من خالل مؤلفاتھ

  .)٢())وغیرھم

وتبین نائلة ھOدف مقاربOة اركOون النقدیOة للفكOر العربOي االسOالمي إلOى أنOھ یOرفض القطیعOة 

وھOو ینتقOد فOي الوقOت عینOھ جمیOع  ،وال یرید أن یقفOز علیOھ بشOكل متھOور ،العشوائیة مع التراث

  .)٣(الذین وقعوا في ھذا الخطأ المنھجي

بحسOOب  -فھOOو یتضOOمن  ،لسOOفيوتوكOOد نائلOOة صOOعوبة المشOOروع النقOOدي ببعدیOOھ التOOأریخي والف

الكثیOOر مOOOن المعOOOارك والمواجھOOات مOOOع مشOOOروعیات احتلOOت السOOOاحة الفكریOOOة  -وجھOOة نظرھOOOا 

فھOOو برأیھOOا یتصOOدى لطبقOOات  ،أن ھOOدف اركOOون صOOعب المنOOال ،وسOOیطرت علOOى عقOOل المOOؤمنین

التOي  متراكمة من األنظمة الیقینیة والبدیھیة التي تعتبر نفسھا أنھOا قبضOت علOى الحقیقOة المطلقOة

   .)٤(تستحق أن یبذل في سبیلھا الغالي والرخیص

یعد نصر حامد أبو زید واحداً من أسرة أبو زید التي عرفت بتبنیھا الخط النقدي في الفكOر و

/ یجد ابو زید في خطاب اركون أنھ یمثل موقعاً وسطاً بین الخطاب الغربي  ،العربي واالسالمي

 ،مي ولذلك فأن اركون یمارس نقده في ظل الخطOابینوبین الخطاب العربي االسال ،االستشراقي

لیكOOون بOOذلك ضOOمن خطOOاب الفكOOر العربOOي االسOOالمي النقOOدي  ،علOOى أنOOھ یحOOاول أن یسOOتقل منھمOOا

 ،ولما كان اركون یریOد أن ینتسOب لھOذا الخطOاب فأنOھ قOدم بعOض الترضOیات الضOمنیة ،الناھض

   .)٥(كاره الحقیقیة من أجل ھذه النسبة عن بعض أف ن اركون تنازلإوھنا یرید أبو زید أن یقول 

̂^^ات اس̂^^تخدام ((ویفسOOOر أبOOOو زیOOOد غایOOOة المشOOOروع االركOOOوني بأنOOOھ  یس̂^^عى لتج̂^^اوز عملی

ومن جھة أخرى یسعى إلى تجاوز الموقف  ،االیدیولوجي للدین في الخطاب االسالمي من جھة

الوض̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^عي

                                                 
 .١١٩ص  ،ابي نادر،التراث والمنھج )١(
 .١٢١ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .م،ن  )٣(
 . ١٢٩ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .١١٢ص ، )م ٢٠٠٨ :المغرب، المركز الثقافي العربي(، ٣ط ،الخطاب والتأویل ،نصر حامد ،أبو زید )٥(
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   .)١())الحیادي البارد للخطاب االستشراقي

أي  –مOح المشOروع االركOوني علOى أنھOا نابعOة مOن وعOي الباحOث كما یعلّل سبب تحOدد مال

مع ذلك فأن اركOون بحسOب مOا  ،)فرنسا(أن مشروعھ ولد في مجتمع غیر مسلم  –وعي اركون 

، ولك^ن ھ^ذا -ي أي مجتمع^ھ االس^الم –یحی^ا تض^امناً تاریخ^اً م^ع ھ^ذا المجتم^ع ((یراه أبOو زیOد 
   .)٢( ))ف الخطاب االسالمي السائد والمسیطرالتضامن ال یعني األنحیاز األعمى إلى موق

انOOھ حOOارب االسOOتخدام  ویلتفOOت ابOOو زیOOد الOOى قضOOیة مھمOOة وھOOي ان مشOOروع اركOOون مOOع

وھذا مما یعني أنھ استجاب بحسب ما یفھم من  ،االیدلوجي للدین اال انھ اعطى ترضیات ضمنیة

أنھ ال ینكر : األول ؛احتمالیینویعزو تقدیم اركون لتلك الترضیات  ،كالم أبو زید لألیدیولوجیات

واألخOOرى؛ قصOOد  ،تموضOOعھ داخOOل الفكOOر االسOOالمي وھOOذا التموضOOع یتطلOOب تلOOك الترضOOیات

ایOOOدیولوجي لكOOOي یبOOOدي اركOOOون اسOOOتعداده للتنOOOازل عOOOن أیOOOة أفكOOOار أو طروحOOOات تنكشOOOف لOOOھ 

   .)٣(ایدیولوجیتھا

لOدى اعتOراف  –ھا كمOا أسOما –فقد اعترف أبو زیOد بالشOجاعة الفكریOة الركOون  ،ومع ذلك

الض^مان والحمای^ة م^ن (( –أي أبOو زیOد  –حیOث یOرى فOي ذلOك  ،األخیر بوجود تلك الترضیات
تلك الش^جاعة ھ^ي الت^ي تمیی^ز خط^اب ارك^ون عل^ى  ،)التورطات االیدیولوجیة(وقوع الفكر في 

إنھا شجاعة نابعة من الوعي بأن كل خط^اب ی^زعم امتالك^ھ الحقیق^ة  ،مجمل الخطاب االسالمي
   .)٤())وأن القراءة البریئة والمعرفة المحایدة ال وجود لھا ،و خطاب مشوهھ

                                                 
 .١١٠-١٠٩ص  ،ابو زید،الخطاب والتاویل)١(
 .١١١ص  ،المصدر نفسھ )٢(
  .م،ن  )٣(
 .م،ن )٤(
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  المبحث الثالث
  منھج اركون وتقییمھ

  

وقOد صOرح اركOون بOذلك  ،فأبحاثھ حقOل مOن المنOاھج المتعOددة ،ال یلتزم اركون بمنھج واحد

منھجیة واحدة على ال أطبق  ،)االحادیة الجانب( ،المتعددة )المنھجیة(أتبع في بحوثي (( :قائالً 

والمنھجی̂^ة  ،والمنھجی̂^ة التأریخی̂^ة ،ب̂^ل ع̂^دة منھجی̂^ات كالمنھجی̂^ة األلس̂^نیة ،الت̂^راث االس̂^المي

 ،وأخی^راً التقی^یم الفلس̂^في الع^ام أو الخالص^ة النھائی̂^ة  ،والمنھجی^ة األنتربولوجی̂^ة ،االجتماعی^ة

   .)١() )وھذا یعني أنني من اتباع االبستمولوجیة التعددیة والتأریخیة

لذلك فأنھ یرفض حصره في مدرسة واحدة أو مذھب فكري واحد أو موقف واحد للعقل أو و

أو مذھب الھوتي  ،أو طریقة صوفیة معینة ،أو زاویة محددة ،أو حزب سیاسي واحد ،تیار واحد

وعOن اسOتخدامھ التقیOOیم الفلسOفي فأنOھ یOOرى بأنOھ أضOطر إلOOى  ،)٢(أو أرثوذكسOیة دینیOة مOOا  ،واحOد

   .)٣( في نقد العقل االسالمي فلسفة لمتطلبات مشروعھاالستعانة بال

وقOOد ّعOOرف  ،التراجعیOOة فOOي دراسOOتھ التOOراث االسOOالمي -اسOOتخدم اركOOون المنھجیOOة التقدمیOOة 

ف^ي الوق^ت ال^ذي نأخ^ذ  ،تتطلب منا الرجوع في الزمن إلى الماضي((اركون ھذه المنھجیة بأنھا 

ھ^ا ھ^ذا الماض^ي ف^ي الحاض^ر وف^ي ك^ل منعط^ف فیھ بعین االعتبار كل التالعبات التي یتعرض ل

أنھOا تحOدد األشOیاء التOي انقرضOت إلOى غیOر  ،ومOن متطلبOات ھOذه المنھجیOة ،)٤() )جدید تأریخي

رجعة وتحدید المكتسبات اإلیجابیة المھملة والمنسیة من أجOل اسOتعادتھا داخOل السOیاق التOأریخي 

  .)٥(الحدیث

ً  فھOOي ،أمOOا منھجیOOة اركOOون فOOي القOOرأن الكOOریم فقOOد صOOرح اركOOون بمشOOروعھ  ،متعOOددة أیضOOا

ویحOOدد لOOذلك  ،الخطOOاب القرأنOOي بتطبیOOق إشOOكالیات ومنOOاھج اللسOOانیات والسOOیمیائیات فOOي تحلیلOOھ

 ً وقد أصOر اركOون علOى تطبیOق المنھجیOة  ،)٦( ١٩٧٠حیث ابتدأ بذلك منذ عام  ،المشروع تأریخا

                                                 
 .٣٩٢ص  ،نحو تاریخ مقارن ،اركون) ١(
 .٣٩٣ص، ھالمصدر نفسـ )٢(
 .٣٩٢ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .١٩ص  ،السیاسة ،األخالق،االسالم ،اركون) ٤(
  .م،ن  )٥(
كیOف نقOرأ (یخ كتابOة اركOون مقدمOة بعنOوان ترجمOة كازیمییرسOكي للقOرآن وھOو تOار ،٥ص  ،نآالقOر ،اركون )٦(

 القرأن
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بمOOا فOOي ذلOOك المبOOاني العقائدیOOة  اكOOد اركOOون علOOى اخضOOاع كOOل شOOيء للمOOنھج النقOOدي ،)١(النقدیOOة 

ال یمك^ن اس^تثناء أي ﴿﴿ : والمواقف التشریعیة التي سماھا مناطق ﴿ الالمفكOر فیOھ﴾ یقOول اركOون

 ال ،نظ̂^ام م̂^ن انظم̂^ة الحقیقی̂^ة بحج̂^ة ان̂^ھ الھ̂^ي من̂^زل وغی̂^ره بش̂^ري زائ̂^ل او دنی̂^وي عرض̂^ي

̂^ر اال ̂^اریخي والحف ̂^د الت ̂^ة س̂^وف تخض̂^ع لمنھجی^^ة النق ̂^ات الدینی ̂^ع التراث ̂^وجي ف^^ي فجمی ركیول

واذا كان ھناك نظام للحقیقیة یستحق االستثناء فسیجبر ال محالة على ان یجدد بیانھ  ،االعماق

وبراھینھ وتأصیلھ بحس^ب م^ا تقتض^یھ عولم^ھ ال^ذھن البش^ري وم^ا یص^احب ذل^ك م^ن المعرف^ة 

  . )٢(﴾﴾ العالمیة الكونیة

معلومOة دینیOة مOا لOم تخضOع  ستكون النتیجة في ضوء ھذه الرؤیة انھ ال یمكOن الوثOوق بأیOة

لمختبر التجربة المیدانیة، وال یمكن االكتفاء باستنطاق العقل التجریدي وحده والخوض في بحره 

  . )٣(عبر قارب التأمل

ومنھج االستشراق والغOرب حیOث یOرى أن المستشOرقین  ،یفرق اركون بین منھجیتھ البحثیة

OOOع ھOOOا یجمOOOث بینمOOOن البحOOOفیة مOOOة الوصOOOون بالمرحلOOOوع یكتفOOOعیة للموضOOOة الوضOOOین الدراسOOOو ب

  . )٤(التفكیكیة  –النقدیة  والدراسة التحلیلیة ،والمدروس

یتأسOOف اركOOون علOOى الموقOOOف االسOOالمي إذ ال یOOزال یOOOرفض تطبیOOق المنھجیOOة التاریخیOOOة 

فھو یرى أنھ البد مOن الدراسOة العلمیOة أو التاریخیOة  ،)٥(واللغویة الفیلولوجیة على النص القرأني

 . )٦(یة للتراثالنقد –

فOأن كثیOر مOن ،وجOدھا فOي األسOاس فOي الغOرب وبسبب تطبیق اركون ھذه المنھجیات التOي

                                                 
 .١٠ص  ،المصدر نفسھ )١(
 .١٠اركون، القرآن، ص )٢(
 .١٤٤فوقیة لحداثة، صالقبنجي، البنى ال )٣(
 .٣٨٠ص  ،نحو تاریخ مقارن ،اركون )٤(
 .١٤٦ص  ،الھوامل والشوامل ،اركون )٥(
  .٣١٠ص  ،في نقد العقل الدیني ،اركون )٦(
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الباحثین قد رفضھا للسبب ذاتھ فیما أتفق معھ أخOرون ولكOل مOنھم مبرراتOھ والتOي سنستعرضOھا 

   :وھم.. .في ھذا المبحث

  خالد غزال -١

 خنجر حمیة -٢

 روجیھ ارنالدیز -٣

 صبري محمد  -٤

 عبد الغني بارة -٥

 عبد الغني بن علي  -٦

 عبد المجید خلیقي -٧

 . )١( عالء مناف -٨

 علي حرب -٩

 . )٢(قاسم شعیب -١٠

 كیحل مصطفى -١١

 محمد مصطفوي -١٢

 محمد المزوغي  -١٣

 مختار الفجاري -١٤

 محمد محفوظ -١٥

 نائلة ابي نادر -١٦

 نصر حامد أبو زید  -١٧

 .)٣(ھادي العلوي -١٨

 .)١(ف مكي یوس -١٩

                                                 
 .باحث عراقي :عالء مناف )١(
 لم تحصل الباحثة على ترجمتھ :قاسم شعیب) ٢(
بالتراث العربي والتOراث الصOیني الOف العدیOد اھتم العلوي  ١٩٣٣مفكر عراقي شیوعي ولدعام:ھادي العلوي )٣(

موقع ،االنترنیOت:،ینظOر١٩٩٨ث توفي فیھا عام یتنقل بین لندن والصین ودمشق ح،من الكتب في الماركسیة

  http://ar.wikipedia.org :ویكیبیدیا

http://ar.wikipedia.org
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یعتقد خالد غزال بأن اركون قد استفاد من التطور الغربي الحاصل في المنOاھج العلمیOة فOي 

وھي مناھج لم یسبق أن تّعرف العقل العربي قبل اركون علیھا  ،دراسة التأریخ المتعدد الجوانب

   .)٢(إآل لماماً 

Oي القOاریخي فOدوقد ركز اركون في دراساتھ على استخدام المنھج التOى  ،راءة والنقOا إلOودع

القت ھذه الوجھة من الدراسة  –كما یرى غزال  –تطبیقھ على التراث االسالمي ومن ھذا البعد 

التي تبناھا اركون عداءاً شدیداً من قبل الOوعي اإلیمOاني التقلیOدي أو األصOولي بOل أن األصOولیة 

األمOر الOذي جعلھOا  ،تھOاترى في ھذا المOنھج الخطOر األكبOر الOذي یتحOدى أسOالیب وطرائOق قراء

  . )٣(في خانة العداء لإلسالم –وعلى األخص اركون  –ھذا المنھج  –تصّنف أصحاب 

 ً النOھ َتOدرج فOي المOنھج مOن  ،لقد ّعOد خنجOر حمیOة اركOون مؤرخOاً للفكOر ال ناقOداً أو فیلسOوفا

لOة التفOّرغ إلOى مرح )االنسیة العربیة(باحث عن الجوانب األنسیة في التراث العربي واالسالمي 

وتن̂^ّوع  ،واتس̂^اع موض̂^وعاتھ ،رؤی̂^ة نقدی̂^ة للعق̂^ل االس̂^المي عل̂^ى تش̂^عب اھتمامات̂^ھ((لبلOOورة 

  . )٤())مجاالت اشتغالھ

ویبین خنجر حمیة ان اركون استعان منھجیOاً بأحOدث مOا بلغOھ العقOل الغربOي مOن تقOدم علOى 

وأسOOالیب التفكیOOك  ،ووسOOائل البحOOث والتقصOOي ،وآلیOOات التأمOOل والنظOOر ،مسOOتوى منOOاھج التفكیOOر

   .)٥(والخلخلة وطرائق السیر والفحص

إن لجOOوء اركOOون إلOOى المصOOطلحات والمفOOاھیم الغربیOOة لمعالجOOة جوانOOب محتجبOOة فOOي الفكOOر 

االسالمي التقلیدي مما أثرى نتاجھ بغنى مصطلحي مفھومي ُیفسر من وجھة نظر حمیة أنھ ناتج 

وع^ن ق^درة ،تّبحر ف^ي الت^راث االس^المي وعن ،خبرة شاملة وكبیرة بتراث الفكر الغربي((عن 

                                                                                                                                            
سOیة كOالوریوس فOي العالقOات السیاحاصOل علOى ب .في القطیف فOي السOعودیة ١٩٤٩من موالید  :یوسف مكي )١(

 http://arabrenewal.info: ینظر،ماجستیر في االقتصاد الدوليو
 .٢١٨ص  ،وجھا لوجھ ،غزال)٢(
 .٢١٥ص  ،المصدر نفسھ)٣(
 .٤٠ -٣٩ص  ،اختبارات المقدس ،حمیة)٤(
 .٤٠-٣٩المصدر نفسھ،ص )٥(

http://arabrenewal.info
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   .)١() )على توظیف المصطلح وتشغیلھ في المجال المعرفي للفكر العربي االسالمي واستغاللھ

أن ارك^ون یض^ع ((ولم یغیب على حمیة تأشOیر بعOض المؤاخOذات علOى مOنھج اركOون منھOا 
وخط̂^ر  ،لداللی̂^ةخط̂^ر ع̂^دم اس̂^تیعاب جھ̂^ازه المفھ̂^ومي وإمكان̂^ات نص̂^ھ ا ،قارئ̂^ھ أم̂^ام خط̂^رین

وأم̂^ام أث̂^ارات ال یج̂^د  ،وض̂^عھ أم̂^ام أس̂^ئلة ومش̂^كالت معرفی̂^ة جذری̂^ة ال یمل̂^ك ح̂^الً واقعی̂^اً لھ̂^ا
   .)٢() )إجابات شافیة عنھا

الذي رأى في  ،ومن الشخصیات الفرنسیة التي تمعنت في منھج اركون ھو روجیھ أرنالدیز

 ،ن نقد المنھج الOذي أعتمOده اركOونلكن ذلك لم یمنعھ م ،في اإلبداع ،)٣( ))حالة خاصة((اركون 

 ،اركOOون إلOOى تطبیOOق المنOOاھج اللغویOOة واالجتماعیOOة الھیرمینوطیقیOOة الحدیثOOةھOOر بOOدعوات ولOOم ینب

وبالتOالي إذا  ،فعندما قرأ كتبھ وجد أنھ لم یقOدم لإلسOالم أي تطOور أو ازدھOار داخOل خOط االسOالم

أو ال یوجOد أي مOن المسOلمین َمOْن  ،بOلكانت طریقتھ لم تقدم أي معنى لم یكتشفھ المسلمون مOن ق

   .)٤(یقبلھ الیوم فأن عمل اركون غیر ذي قیمة من وجھة النظر االسالمیة 

إن ھذا الرأي لھ أھمیتھ ألنھ یؤكد على ضرورة إالّ یكون ھناك قطعیة معرفیة وفكریOة بOین 

تطبیق تصOورات  ومن ھنا فقد وجد روجیھ أن ما یفعلھ اركون ھو ،المنھج والبیئة المستوعبة لھ

صOOنعت مOOن خOOالل مفكOOرین لOOم یفكOOروا فOOي االسOOالم والمجتمعOOات االسOOالمیة علOOى النصOOوص 

ألن المعقOول أن یطبOق المسOلمون  ،ویتسأل إذا كان یمكن النجاح فOي ذلOك ،والحضارة االسالمیة

   .)٥(بأنفسھم المناھج التي یمكن تطبیقھا 

مOOا ھOو إال مOOنھج یقOدم قواعOOده  –سOي فOOي رؤیOة روجیOOھ الفرن –وبالتOالي فOأن مOOنھج اركOون 

ومOن ھنOا قOّدم روجیOھ  ،وباسOم الحقیقOة یOوزع مشOاعره وانتقاداتOھ ،ومعاییره ونظره مOن الخOارج

                                                 
 .٤١ص  ،حمیة،اختبارات المقدس) ١(
 .م،ن  )٢(
للدراسOات العربیOة، المركOز العربOي ( ،ستشراق إلى نقد االستغرابحوار االستشراق من نقد اال ،أحمد ،الشیخ) ٣(

؛ سOOبق وأن نقOOد أرنالOOدیز لمؤلفOOات اركOOون فOOي مجلOOة األبحOOاث فOOي علOOم الOOدین اال ان ٥٩، ص)م١٩٩٩: م.د

 ؛ الباحثة لم تتمكن من الحصول على نسخة منھا

Roger Arnalde Zein: Recherches de science rgigeuse. 1989.  
 .٥٨، صمصدر نفسھال )٤(
 .٥٩ص  ،المصدر نفسھ )٥(
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اقتراحھ الركون إذا كان یرید تطبیق منھجھ بأن یحدد أنھ داخل خط حضارة معینة أي في وسط 

   .)١(في فترة ولغة معینة  ،محدد في حضارة معینة

ات القOOراءة النقدیOOة عنOOد صOOبري محمOOد ھOOو التسOOلح بآلیOOات منھجیOOة محOOددة إن مOOن مسOOتلزم

یستطیع من خاللھا القارئ الوصول إلى نتائج وخالصات معینة ولكOن صOبري یOرى أن اركOون 

حOOریص فOOي ھOOذه القOOراءة علOOى الطOOابع المنھجOOي أكثOOر مOOن حرصOOھ علOOى الوقOOوف علOOى النتOOائج 

مشاریع في البحث بما تقدمھ من خطاطات أكثر مما أي أن كتاباتھ تتضمن  ،والخالصات النھائیة

فخطابھ یھتم أساسOاً بتجدیOد آلیOات الفكOر االسOالمي  ،تعطي من إجابات عن األسئلة التي تطرحھا

   .)٢(عن طریق االستفادة من المناھج الجدیدة  ،وربطھ بفتوحات الحداثة الفكریة

ت والمفاھیم الحدیثة داللة علOى ومع أن عبد الغني بارة یرى في استخدام اركون للمصطلحا

 ،سعة اإلطالع ومقدرة على االستیعاب والمواكبة للجدید والمستحدث فOي مراكOز الثقافOة الغربیOة

إال أنھ یجد أن خطاب اركون یصبح استعراضیاً عندما ُیكثر ویكرر من المصطلحات والمقدمات 

وكأنھ^ا  ،تعریفھ^ا وش^رحھا ویعمد ھو ومترجمھ ھاشم صالح إل^ى((المفھومیة بصورة الفتة بل 

مش̂^روع م̂^ذھب أو مدرس̂^ة ی̂^راد فھم̂^ھ واس̂^تیعاب دالالت̂^ھ وھ̂^و م̂^ا یتن̂^افى والمنھجی̂^ة النقدی̂^ة 

وبالتOالي فقOد وجOد بOارة  ،)٣() )المرجوة لدیھ التي ترفض النعوت أو تسمیة األسماء أو تعریفھا

لنسOق علمOي أنھ یصعب على الدارس لمشروع اركون النقدي القOبض علOى خطOوات منھجیOة أو 

   .)٤(یستطیع من خاللھ تحدید آلیات منھجھ النقدي باستثناء ھذه المصطلحات والمفاھیم 

وفي الحق أن ھذا الرأي مجحف بحق منھجیة اركون التي اعتمدت آلیات وخطوات منھجیة 

  .ك، والفحص ومن ثم التأمل والنظرتقوم على البحث والتقصي والتفكی ،حدیثة في النقد

اركون ومحاضراتھ كما یراھا عبد الغني بن علي إلى معجم تقنOي مسOتمد مOن  ُتحیل مقاالت

العلOOOوم اإلنسOOOانیة والعلOOOوم االجتماعیOOOة والفلسOOOفیة الغربیOOOة المعاصOOOرة عمومOOOاً خاصOOOة الفلسOOOفة 

                                                 
 .٥٩الشیخ،حوار االستشراق، ص) ١(
 .محمد اركون قراءة نقدیة ألفكاره ،صبري )٢(
  .٥٤٣ص  ،الھیرمنیوطیقیا والفلسفة ،بارة) ٣(
 .م،ن  )٤(
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كمOا یجOد بOن علOي أن اركOون یطالOب ویحOتج مOن أجOل اقحOام آلیOات ومفOاھیم العقOل  ،)١(الفرنسیة

ت االسالمیة عن طریOق مواجھOة التیOار المعOارض بشOكل مسOتمر لمOا العلمي الغربي في الدراسا

بمعنOى  ،ألن الثقافة األوربیة لم تعOد ثقافOة أوربیOة فحسOب ،للغرب )الغزو الفكري(یسمیھ العرب 

  . )٢(غدت ثقافة عربیة بكیفیة معینة

یOOرى عبOOد المجیOOد خلیقOOي أن اركOOون الOOذي تمیOOز بثرائOOھ المعرفOOي وقدرتOOھ علOOى تفكیOOك و

بOOات المتعلقOOة باالسOOالم بصOOورتھا التقلیدیOOة والحدیثOOة التOOي یعOOد االستشOOراق واحOOداً منھOOا قOOد الخطا

 ،)٣(تقوم بحفر أركولOوجيورأى أن ھدف القراءة االركونیة أن  ،خطى خطوة متمیزة في المنھج

للخطOOاب االستشOOراقي ال یھOOدف إلOOى الكشOOف عOOن بنیتOOھ المتجانسOOة وإنمOOا تتخOOذ مOOن المتناقضOOات 

إنھOا قOراءة تحمOل  ،وتحدید الكیفیة التي توجد علیھا ،موضوعاً لدراستھا بقصد رصدھا الذاتیة لھ

   .)٤(بصمات التأویلیة الفوكویة

لكن استخدام اركون للمنھج االستشراقي ُیعاب علیOھ أقصOاه للمتخیOل والعقالنOي مOن التOراث 

ات المسOتقاة مOن ویذكر خلیقي أن اركون طوّر مجموعة مOن المفOاھیم والمصOطلح ،)٥(االسالمي 

 ،االنخراط في التیار النقدي((وأن ھدف اركون من ھذا التطویر ھو  ،)٦(الفكر الغربي المعاصر 
منس^یة وال مفك^ر فیھ^ا  لتقویم التراث ألنھ^ا أنص^بت أساس^اً عل^ى المف^اھیم وفتح^ت ق^ارات بات^ت

  . )٧())بھدف استشكالھا وبث الروح في شرایینھا

اث بحسب خلیقي ھو عدم اقتصاره في معالجة التOراث علOى وما یمیز معالجات اركون للتر

وھذه المعالجة تدرج كتابة اركون من االسالم ضOمن  ،)٨( التراث الفكري المكتوب التراث العالم

الكتابOOات الحداثیOOة التOOي تنطلOOق مOOن ھمOOوم الحاضOOر بھOOدف المسOOاعدة علOOى فھOOم دیOOن وثقافOOة ھOOذه

                                                 
كلیOة  ،رجامعOة الجزائO(رسالة ماجستیر غیر منشOورة ، النزعة النقدیة في فكر محمد اركون ،عبد الغني ،علي)١(

 .٣١ص  ،)م ٢٠٠٥ :العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة قسم الفلسفة
 .٣٣ص  ،عبد الغني،النزعة النقدیة) ٢(
 .﴾ الخاص بتعریف نماذج من مصطلحات محمد اركون٥الملحق رقم ﴿: ینظر )٣(
 .ي تاویل النص الدینيف میشیل فوكواھتمامات إشارة إلى  - :، التأویلیة الفوكویة٣٢خلیقي، قراءة النص الدیني، ص  )٤(
 .٢٩ص  ،المصدر نفسھ)٥(
 .٣٢ص  ،المصدر نفسھ)٦(
 .٣٣ ص ،المصدر نفسھ)٧(
 .٣٧المصدر نفسھ، ص )٨(
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   .)١( المجتمعات الحاضرة

OOي ممیOOدد خلیقOOماتیحOOدة سOOالمیة بعOOات االسOOي الدراسOOة فOOة االركونیOOراءة المنھجیOOزات الق 

  -:وھي

تقویة الوظیفة النقدیة للعلOوم : ثانیا ،انطالقھا من مكتسبات الحداثة الغربیة ومحاولتھا :أولھا

وھذه القراءة تختلف عن القراءات السOائدة  ،االجتماعیة من خالل تطبیقھا على التراث االسالمي

ً فOOي الشOOرق و وتنقOOب فOOي طبقOOات التOOراث السOOتخراج  ،ألنھOOا تتسOOلح بالنقOOد ؛الغOOرب قOOدیماً وحOOدیثا

كما إنھا تتوجھ إلى الحداثة الغربیة لتبرز مناقبھا ومثالبھا موظفة أداة أو آلیة  ،مكبوتھ وال مفكره

 ،مOOن جھOOة أخOOرى) یات القانونیOOةواالسOOالم(مOOن جھOOة، ) یات التطبیقیOOةباالسOOالم(دعاھOOا اركOOون 

تروم دراسة التراث وفق منھجیة حضریة تطال المكتوب والمقOال والمعOاش كمOا تتوجOھ  فاألولى

  . )٢(إلى االسالمیات الكالسیكیة لنقدھا وإبراز محدودیتھا

ویستنتج خلیقي أنھ من الصعب الحOدیث عOن القOراءة االركونیOة دون االنخOراط فOي التحلیOل 

تلط فیOھ الموضOوع بOالمنھج ومOن ھنOا وذلOك ألن العقOل عنOد اركOون یخO ،لموضوعھا وھو العقOل

فالموضOOوع یكشOOف عOOن نفسOOھ مOOن خOOالل  ؛المشOOروع االركOOوني بكOOل جوانبOOھ صOOعوبة ضOOبط

، ومOع ذلOك فOأن قOراءة اركOون للتOراث أفلحOت فOي فOتح ورشOات عدیOدة جعلOت المتلقOي )٣(المنھج

  . )٤(یتحمس لھا ویعمل على االنخراط فیھا

وأخOر  ،ده وحداثOة ھOو دخولھOا فOي نقOاش مباشOروتضفي القراءة االركونیة بحسب خلیقي ج

ضمني مع أنواع القراءات الحداثیOة األخOرى سOواء كانOت ھیرمینطیقیOة نصOر حامOد أبOو زیOد أو 

فالقراءة االركونیة تحOاول أن تقطOع لنفسOھا  ،)٦( فضل الرحمن أو تاریخیة ،)٥( مقاصدیھ الطالبي

                                                 
 .١٠٧ص  خلیقي،قراءة النص الدیني، )١(
 .١٩٧ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .م،ن  )٣(
 .١٩٨ص  ،المصدر نفسھ )٤(
مجال البحث العلمي منھا مقاالت ودراسات وكتOب لھ إسھامات في  ،جامعي ومؤرخ ومفكر تونسي -:الطالبي )٥(

وھOOو مOOن جیOOل  )ابOOن خلOOدون والتOOأریخ(و  )االسOOالم والحOOوار(الفOOت باللغOOة االنكلیزیOOة والفرنسOOیة مOOن كتبOOھ 
: سOOات فلسOOOفة الOOOدین، بغOOOدادمركOOOز درا( ،٢ط ،عیOOOال هللا ،الطOOالبي محمOOOد ،ینظOOOر ،للمزیOOOد ،المثقفOOین األول

 .٥ان ص المقدمة بقلم حسن عثم ،)م٢٠١٢
ن وبعOد وفاتOھ تراثOاً یتناولOھ البOاحثتOرك ) ١٩٨٨-١٩١٩(من موالیOد  ،مفكر إسالمي باكستاني :فضل الرحمن )٦(

وللOOرحمن العدیOOد مOOن  )االسOOالم والحداثOOة(و  )األحیOOاء والتجدیOOد فOOي االسOOالم(بالبحOOث والتحلیOOل مOOن مؤلفاتOOھ 

 www.ar.wikipeda.org): ویكیبیدیا(نترنیت اال :المصدر ،النشاطات العلمیة

http://www.ar.wikipeda.org
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ختزالھOا االشOكالیات المطروحOة ذات الصOلة حیزاً یمیزھا عن القOراءات الحداثیOة األخOرى عبOر ا

   .)١(العقل االسالمي  بنقد

ویOرى منOاف أن  ،دراسة مقارنة بین نصر حامد أبOو زیOد ومحمOد اركOون عقد عالء منافو

 ً ومنظومOOة الفكOOر االسOOالمي  ،بنOOاء المشOOروع االركOOوني یقOOع داخOOل منظومOOة الفكOOر الOOدیني عمومOOا

 ً  ؛خOOتالف بOOین مOOنھج اركOOون ومOOنھج االستشOOراقمOOا یحOOدد اال –وھOOذا بحسOOب منOOاف  ،خصوصOOا

، مOع ذلOك )٢(فالمستشرق یدرس االسالم بوصفھ موضوعاً متخارجاً عنھ والوصف بحیادیOة تامOة

ھOي آلیOات ورؤیOا  –وبحسOب رؤیOة منOاف  –فأن آلیات التحلیOل والرؤیOة المنھجیOة عنOد اركOون 

  .)٣(أستشراقیة لتحلیل وتأویل الخطاب الدیني تاریخیاً 

فأنھ یرى بأن ممارسة اركون ال تقوم على  ،لمنھج اركون في نقد العقل تقییم علي حربأما 

أو نظریOات أو مOذاھب  أي لیس مجرد نقض ألطروحات أو نظریOات ،المعارف واألفكار صحف

وفحOص عOن  ،وإنما ھو تحلیل ألنظمOة المعرفOة ،كما ھو شأن المناھج القدیمة والتقلیدیة في النقد

نOھ یOرى إ، إذ )٤(وقواعOد تشOّكل الخطOاب ،وبحOث عOن كیفیOة إنتOاج المعنOى ،یاتOھأسس التفكیر وآل

بتسلیطھ  ،اركون یسعى عبر محاوالتھ النقدیة إلى الحرث في حقل معرفي لم یحرث فیھ من قبل

أي المنطقة الخارجیة  ،)الالمفكر فیھ(الضوء على ما یسمیھ أھل المعاصرة من المفكرین منطقة 

  . )٥(فكیرعن نطاق البحث والت

حOOرب علOOى نقOOد األحادیOOث وعOOن مOOدیات البحOOث االركOOوني فأنOOھ ال یقتصOOر بحسOOب مOOا یOOراه 

بل یتوغOل فOي نقOده وتفكیكOھ  ،وال یكتفي بتفكیك األنساق الفقھیة والمنظومات العقائدیةوالتفاسیر 

 وصOOوالً إلOOى األصOOل األول أي الOOوحي القرأنOOي أو الحOOدث القرأنOOي علOOى مOOا یسOOمیھ أحیانOOاً فیقOOوم

   .)٦(بتأویلھ وقراءتھ من جدید مستخدماً لذلك أحدث المنھجیات والعقالنیات في المقاربة والتحلیل 

وأُتھOم  ،أتھم البعض قراءة اركون التفكیكیة بأنھا تؤدي إلOى تفكیOك الھویOة وضOیاع المعنOىو

وصOOنف ضOOمن الخOOارجین والمنشOOقین أو المستشOOرقین  ،بالتغریOOب الثقOOافي –اركOOون تبعOOاً لOOذلك 

                                                 
  .٢٠١ص  ،قراءة النص الدیني ،خلیقي )١(
أبسOتمولوجیا الOنص بOین التأویOل والتأصOOیل فOي المنظOومتین الفكOریتین لنصOر حامOد أبOو زیOOد و  ،عOالء ،منOاف)٢(

 .٣٧ص  ،)م ٢٠١١ :بیروت، دار التنویر(،محمد اركون
 .٣٧المصدر نفسـھ،ص) ٣(
 .٦١ص  ،المصدر نفسھ)٤(
 .٦٣ص  ،المصدر نفسھ)٥(
 .٦٢ص  ،المصدر نفسھ)٦(
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ولم ُیرِض ذلك علي حرب الذي ّعد ھذه االتھامات شكالً جدیداً من التصOنیفات أو  ،المستغربینو

، وكOان دفOاع )١(االنتقادات القدیمة أو النمOاذج العقائدیOة األیدیولوجیOة بحسOب المصOطلح الحOدیث 

فأنھ̂^ا توّح^د م̂^ن جھ̂^ة  ،ق^راءة ارك̂^ون للت̂^راث إذ تفك^ك م̂^ن جھ^ة((حOرب یقOOوم علOى أسOOاس أن 
وبالفعل فأن اركون إذ نظ^ر  ،الشیعي/ كما یتبین لنا ذلك مثالً في معالجة الخالف السني أخرى 

في االختالف بین التراثیین على انھ صورة من صوره الحدیثة تجس^دھا المجادل^ة والت^ي ج^رت 
، ویرى حرب أن اركOون )٢() ))أبو زھرة(واألخر سني  ،)العاملي(بین عالمین إحداھما شیعي 

وفOي صOوغھ لخطابOھ مبینOاً بOذلك أن  ،القواعد المشتركة التOي تOتحكم بفكOر كOل منھOا یقوم بتحلیل

وتعOارض  ،مبادئ النظOام المعرفOي االسOالمي ھOي واحOدة فیمOا وراء اخOتالف األصOول العقائدیOة

   .)٣(اركون وھذه نقطة ھامة اتفق فیھا كل االتفاق مع ،المنظومات الكالمیة

وأكOد  ،اركOون المنھجیOة فOي دراسOة التOراث االسOالمي ولذلك فقد استفاد حرب من تطبیقOات

 ،واس^تثمرھا ب^دوري فیم^ا أبح^ث فی^ھ ،فأن^ا أفی^د حق^اً م^ن ثم^ار مباحث^ھ(( :أنھا إفادة واعیة فقال
، وراى حرب أن قارئ اركون یOزداد )٤() )وأخالفھ في آراء ،وباألجمال فأنا أتفق معھ في اراء

  . )٥(فھمھ لبعض اتجاھاتھویتعمق  ،معرفة بالنتاج الفكري المعاصر

قراءات المفكرین العرب من حیث محاولتھم اإلفادة مOن المنOاھج الفلسOفیة  ناقش قاسم شعیب

فOأن بعضOھم  ،والنقدیة المعاصرة من أجل قراءة النصوص األدبیOة والفكریOة والتراثیOة والحدیثOة

ومن  ،ذه المناھجیسعى لتجاوز ھذه النصوص إلى النص القرأني في محاولة إلخضاعھ بدوره لھ

                                                 
 .٧٢ص  ،مناف ،ابستمولوجیا النص )١(
یرى اركون أن تلك المجادلة تشكل نقطة االنطالق االولى لعودة طویلOة إلOى الOوراء  ،٧٥ص  ،المصدر نفسھ )٢(

OOر الOOنة عبOOى سOOص إلOOى نOOرون حتOOـ ٦٣٢زمن، القOOي(/ ھOOوت النبOOاریخ مOOة  )تOOد العقلیOOح قواعOOا توضOOا أنھOOكم

OOاالدوغمائیOOغالھا ووظائفھOOة انشOOرة وآلیOOر: ، ینظOOة الفكOOون، تاریخیOOاتین  ؛١٥٤-١٤٦، ص اركOOتعین بھOOویس

 .الشیعي –التي تمثل الصراع السني الدراستین من خالل استعراض نصوص كال المؤلفتین و
 .٧٥ص  ،نقد النص ،حرب )٣(
 .٧١ص  ،المصدر نفسھ )٤(
ھ من اركOون یOرى مصOطفى بOاجو أن اركOون لOم یجOن مOن في الوقت الذي ینوه فیھ علي حرب استفادت ،م،ن  )٥(

 ،كمOا صOرح بنفسOھ ،لفظتOُھ ورفضOتھ -حسOب مایOذكر–فاألوساط االسOالمیة  ،نقده لإلسالم إال الحسرة والندم

ً  واألوساط الغربیة لم تھتم بھ ولم تعبأ بھ ، بOل ألسOباب عقالنیOة وجیھOة فOي وھي طبعاً لOم تفعOل ذلOك اعتباطOا

وإمOا أن ھOذه األبحOاث ال  ،اثھ ال ترقى إلOى مسOتوى البحOث االكOادیمي الجیOد فOي نظرھOاأما ألن أبح ،نظرھا

 ،العلمOانیون العOرب ومOوقفھم مOن االسOالم ،مصOطفى ،بOاحو -:ینظر ،تقدم شیئاً سوى جعجعة من غیر طحن

  .٣٤ص  ،)م ٢٠١٢ –مصر المیة، المكتبة االس(
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 فOOOي مقابOOOل )االسOOOالمیات التطبیقیOOOة(محمOOOد اركOOOون الOOOذي یریOOOد إرسOOOاء مOOOا یسOOOمیھ بOOOـ  ؛ھOOOؤالء

االسOOالمي لھOOدى المنOOاھج  مOOن خOOالل إخضOOاع كOOل التOOراث العربOOي ،)االسOOالمیات الكالسOOیكیة(

  .)١(النقدیة

بنیOوي أو ویرى في ھذه القراءات إنھا تسعى إلى تطبیق المOنھج التفكیكOي واالركولOوجي وال

غیرھا من المناھج على أي نص دیني أو تراثي سواء تعلق األمر بالنصوص االسOالمیة األولOى 

ورغOم أن اركOون یOدعو إلOى اسOتخراج  ،أو بالنصOوص الثانیOة المنطلقOة منھOا ،في القرأن والسنة

و المنھج إال أن التفكیك ھو المنھج األكثر أغراء بالنسبة لھ بما ھ ،مناھج متعددة في قراءة النص

  .)٢(األقدر على إفراز النتائج التي یریدھا

وإنمOا  ،یخضOع لOھ موضOوع بحثOھ ،ان اركون الیلتزم بمنھج واحOد وقد وجد كیحل مصطفى

وبحسب مالئمة المنھج للموضOوع أو عOدم  ،وبحسب طبیعة الموضوع ،یتنّقل من منھج إلى أخر

ھOو موقOف المنھجیOة التداخلیOة المتعOددة و ،ولذلك فOأن موقفOھ المنھجOي یتمیOز بالتعOدد ؛)٣(مالئمتھ

وھOOذه االختصاصOOات متعOOددة ومختلفOOة اخOOتالف  La Methodo puridisci plineاالختصاصOOات 

  . )٤(العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة الحدیثة

وقائمOOة  ،ومOOن سOOمات الOOنص االركOOوني عنOOد كیحOOل بأنOOھ غنOOي جOOداً بالمصOOطلحات المعجمیOOة

یرى كیحOل أن أھOل المنOاھج التOي اعتمOدھا اركOون ھOي  حیث ،ینطویلة بأسماء المفكرین الغربی

وال یتردد اركون في ذكOر أسOماء الفالسOفة والمOؤرخین  ،سیما الفرنسيوالالفكر الغربي الحدیث 

                                                 
 .٣٢ص) م ٢٠٠٧ :بیروتربي، لثقافي العالمركز ا( ،تحریر العقل االسالمي ،قاسم ،شعیب )١(
 .٣٢المصدر نفسھ،) ٢(
 .٢٧ص  ،االنسنة والتأویل ،مصطفى) ٣(
 .٢٧المصدر نفسھ،ص )٤(
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  . )١(واالنتربولوجیین وعلماء االلسنیات وعلماء االجتماع والنفس والسیاسة

الفكOرة األساسOیة والقائلOة بقOراءة  إلى محمد اركون محاولتھ ترسیخ یعزو محمد مصطفويو

تق^دیم ترس^انة (( ، وبحسبھ فأن ھذه الظاھرة تتطلب مOن اركOون)٢(القرأن والفكر الدیني كظاھرة
   .)٣())من المفاھیم والمصطلحات لشرح الوضع بدقة

ھا اركOOون لدراسOOة الظOOاھرة فیھOOا مOOن النحOOت اللفظOOي عملن ترسOOانة المصOOطلحات التOOي یسOOتأ

وذلOك  ،ستطیع بواسطتھ أن تقضي على تراكمات الماضي حOول الOنص وفھمOھوالتأریخي الذي ت

لخلق فرصة جدیدة في البحث عن األدوات الحدیثة والمعاصرة في فھOم الOنص وتقییمOھ وھOو مOا 

یفOOتح البOOاب علOOى مصOOراعیھ أمOOام كOOل باحOOث یریOOد أن یقOOدم قOOراءة مختلفOOة عOOن الماضOOي للOOنص 

   .)٤(القرأني

التحلیOOل (مOOن المOOنھج االركOOوني لدراسOOة الخطOOاب الOOدیني ھOOو  الھOOدف یعلOOل محمOOد المزوغOOي

ویطلOOOب  ،)٥() )التبری̂^^ر العقائ̂^^دي والمنافح̂^^ة ع̂^^ن ال̂^^دین((ولOOOیس الھOOOدف منOOOھ ھOOOو  )والتفكیOOOك

المزوغOOي مOOن اركOOون االجابOOة عOOن مOOدى نجاعOOة مناھجOOھ ومحاسOOبتھ علOOى النتOOائج المستخلصOOة 

ولكOن ھنOاك  ،وعOدم اعترافOھ بمصOادره ،ویؤاخذ المزوغي علOى اركOون نكرانOھ للبداھOة ،)٦(منھا

لقد ألق^ى التھم^ة الت^ي القاھ^ا علی^ھ (( :في كالم اركون –بحسب قول المزوغي  –شیئاً یصدمنا 

                                                 
یرى لوك وفیلیب أن اركOون یقOود معOركتین ھOدفھما لOیس أقلOھ الوقOوف  ؛٣٠ص  ،مصطفى،االنسنة والتاویل )١(

لیجابOھ غOزو األفكOار األوربیOة والبعیOدة عOن  ،سOالمالواسع والOدقیق علOى ھOذه الثقافOة المتشOعبة المطعمOة باال

موضOOوع  –فیؤكOOد علOى التضOOامن الOذي توثOOق أوصOالھ الحضOOارة العربیOة ال سOOیما الفكOر االسOOالمي  ،مبادئOھ

 ،فوجئOوا وصOدموا باسOتعمالھ ،مخاصماً مسلمین كثر ،یحافظ على أتصال دائم مع التطور الغربي –دروسھ 

وعلOم اللغOات وتحلیOل  ،وأوربOا ،نظریات استوحاھا من حیاة القرن العشOرین ،في خواطره وأبحاثھ التأریخیة

واألوھOام والشOوائب  ،ھمھ األوحد تطھیOر رؤى ھOؤالء إلسOالمھم مOن الخرافOات .اجتماعیة وأصول تنظیمیة

 ،یھإلفھام وإقناع سامع ،تحفزه عاطفة جامحة وقتما وأینما أنوجد .التي تشوبھ فكان أستاذا أكثر منھ محاضراً 

وفیلیOب  ،لوك باربولسOكو :ینظر ،من العرب الذین یعجزون عن مجاراتھ في مسالك الفكر الشاقة والمجھولة

 .١٤٦ص  ،رأیھم في االسالم ،كاردینال
 .٢٥٨ص  ،اساسیات المنھج والخطاب مصطفوي،) ٢(
 .م،ن  )٣(
 .م،ن  )٤(
 .٣١-٣٠ص  ،العقل بین التاریخ والوحي ،المزوغي )٥(
 .٦٨ص  ،فسھالمصدر ن )٦(
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̂^^أن االستش̂^^راق أو كم̂^^ا یس̂^^میھ ارك̂^^ون  أع̂^^داء م̂^^ن االس̂^^المیین عل̂^^ى المستش̂^^رقین وق̂^^ال ب
  . )١( ))ھو خطاب غربي عن االسالم) االسالمیات الكالسیكیة(

زوغي على اركون نكرانھ تOأثره بOالغرب ومناھجOھ ویOرى أن اركOون اسOتمد كOل ویعیب الم

واسOتثمرھا فOي تأویلOھ للتOراث  ،اطروحاتھ ومناھجھ وحتى مصطلحاتھ مOن المفكOرین الفرنسOیین

أن كانOت ناجعOة  ؛االسالمي وھذه االقتباسات المنھجیة لیست نقصاً فOي حOد ذاتھOا وال ضOیر فیھOا

لكن اركون ینكر بشدة أن یكون قد تأثر بالتی^ارات (( :علمیة جدیدة ومؤدیة إلى استخالص نتائج
ولOذلك یOرى المزوغOي  ،)٢())ویحمل على من زعم ذلك واصفاً أی^اه بالس^طحیة ،الفكریة الغربیة

̂^آراء (( –أي اركOOون  –فOOي إطالعOOھ علOOى آراء الOOزاعمین بغیOOر مOOا یOOرى ھOOو  أن الرج̂^ل واع ب
  . )٣())منتقدیھ واعتراضاتھم ویسردھا بصدق

على أنھ ولیOد  ،رغم أن اركون یتملص من منابعھ ،وال یرى المزوغي عیباً في تأًثر اركون

وقOOد امتزجOOت فیOOھ شOOتى التیOOارات الفكریOOة  ،متشOOبعاً مOOن مناھجھOOا وتعالیمھOOا ،الثقافOOة الفرنسOOیة

، وھذا الرأي للمزوغي یبOدو منطقیOاً )٤(واستحوذت علیھ حتى في الجانب اللغوي واالصطالحي 

ذلك ألن المزوغي وقع في سوء فھم لكالم اركون حیث أن اركون یذكر  ،ثر من النص السابقأك

بمعن^ى إن^ھ ال یوج^د مفك^ر واح^د فق^ط ی^ؤثر عل^ى مس^اري (( ،بأنھ لم یؤثر علیOھ أي مفكOر بعینOھ
   .)٥() )الفكري أو یوجھني ویسیطر علّي

وقد كنت  ،لوم والمنھجیاتبقدر ما تأثرت بالع((ویرى اركون بأنھ لم یؤثر علیھ االشخاص 
 ،ل^م أت^أثر باألش^خاص إذ ،ومن ھ^ذه المنھجی^ة إل^ى تل^ك ،باستمرار اذھب من ھذا العلم إلى ذلك

اللھم إال شخصاً واحداً اش^عر نح^وه بن^وع م^ن الض^عف واألس^ى والم^ودة الص^افیة الت^ي ل^م ین^ل 
   .)٦() )أبو حیان التوحیدي :منھا مر السنوات

یة كما اسماھا ھو التوافق والتطابق في الشخصیة إلى درجة جعلوأسباب ھذه المودة الصاف

                                                 
  .٦٨المزوغي،العقل بین التاریخ والوحي،ص )١(
 .م،ن  )٢(
 م،ن  )٣(
 .م،ن  )٤(
 .٢٤٩ص  ،نقد واجتھاد ،اركون )٥(
 م،ن  )٦(
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   .)١() )یمكنھم أن یحرقوني معھ فال أعترض(( :اركون یقول

اذ ال ینبغOي ،ولذلك فنحن ال نتفOق مOع المزوغOي بOأن اركOون ھOو ولیOد الثقافOة الفرنسOیة فقOط

ت بتصOریح منOھ فOي نسیان الثالثة وعشرون عاما مOن عمOره التOي قضOاھا فOي الجزائOر فقOد أثOر

فOالجزائر بالنسOبة الركOون التسOاؤل المحیOر والمصOیر المجھOول لكOل  ،مساره الشخصي والعلمي

ولOذلك فأنOھ ولیOد ثقOافتین ثقافOة  ،معرفة و فرنسا بالنسبة إلیھ اإلجابة الشOافیة والنضOوج المعرفOي

   .السؤال وثقافة اإلجابة

ال یس^كنھ ھ^اجس نق^د العق^ل ((أنOھ  فیضع لومھ على اركون حیOث یOرى أما مختار الفجاري
 –فم^ا ال^داعي  ،في التراث االسالمي فحسب ب^ل أیض^اً س^كنھ ھ^اجس التنظی^ر للم^نھج وتبری^ره

̂^ول للفج̂^اري  ̂^اني –والق ̂^ذا الھ̂^اجس الث ̂^نھج  ،لھ ̂^ر م ̂^ي ع̂^ن تبری ̂^نھج ُیغن ̂^ان تطبی̂^ق الم إذا ك
  .)٢() )التطبیق

قOOاً مOOن مOOدى نجOOاح تلOOك أن اركOOون لOOیس واث –رأي الفجOOاري  –ونOOرى آزاء ھOOذا الOOرأي 

وفOي المقابOل یریOد  ،المنھجیات في تطبیقھا على التراث االسالمي ولذلك فھي منھجیات تجریبیOة

ولكي یبني اركون  ،ولذلك فكثیراً ما نراه ینظر للمنھج ،إلثبات نظریتھ وصحتھا ،ھو النجاح لھا

Oرى مختOاھج منھجھ النقدي مر بمرحلة ھدم المناھج التقلیدیة وبدیھي كما یOذه المنOون ھOار أن تك

 :وھي مھما حاول أن ینوعھا ال تخرج عن أثنین ،ھي تلك التي اھتمت بالدراسات االسالمیة قبلھ

ویفھم من كالم الفجOاري أن اركOون مضOطراً  ،)٣(المنھج االستشراقي والمنھج االسالمي التقلیدي

ألنOھ لOیس أمامOھ غیرھOا  ،شOراقیةإلى االستعانة بالمناھج التقلیدیة أو الدراسOات االسOالمیة واالست

   .لدحضھا باستخدام منھجھ النقدي

ومما یلفت نظر الفجاري ھOو أن اركOون یكثOر مOن مرجعیاتOھ النقدیOة ذات األصOول الغربیOة 
قھ^و یقتطعھ^ا م^ن س^یاقھا  ،یتعام^ل م^ع مف^اھیم ومن^اھج غربی^ة المنش^أ واألص^ل((، كما أنOھ )٤(

  . )٥() )غایر تماماً لمجال انبثاقھا وظھورھاویطبقھا على مجال م ،المعرفي والحضاري

                                                 
 .٢٥٢ ص ،ركون،نقد واجتھادا )١(
  .٢٠ص  ،نقد العقل االسالمي ،الفجاري )٢(
 .٢٤، ص المصدر نفسھ)٣(
 .٤٩ص  ،المصدر نفسھ )٤(
 .٦٠ ص ،المصدر نفسھ )٥(
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فالتنظیر حاضر من خالل ما  ،بین التنظیر والتطبیق –كما یرى الفجاري  –یراوح اركون 

والتطبیOOق ُمتّجOOل مOOن خOOالل الوجOOوه العلمیOOة التOOي طبOOق فیھOOا ذلOOك  ،اسOOماه باالسOOالمیات التطبیقیOOة

   .)١(المنھج على العقل االسالمي 

OOة العالقOOن طبیعOOاوعOOرى بأنھمOOھ یOOالمي فأنOOل االسOOد العقOOة ونقOOالمیات التطبیقیOOین االسOOة ب 

م^ن ((، وأن ھ^ذا الت^داخل وال^تالزم ))متداخالن متالزمان ف^ي الخط^اب االس^المي عن^د ارك^ون((
  .)٢())قبیل حتمیة العالقة بین المنھج وموضوعھ فلألمر مع اركون خصوصیة تستوجب النظر

ألن اركOون  ،وخطOاب المOنھج ؛خطاب العقل ؛خطابین علىینقسم  ولذلك فأن خطاب اركون

وھو ما أدى إل^ى ن^وع  ،من الباحثین الذین یحتفون كثیرا بالتنظیر لمناھجھم((بحسب الفجاري 
أي أن خط^اب نق^د العق^ل االس^المي یش^قھ خط^اب أخ^ر ال  ،من االزدواج في مس^توى الموض^وع

ولذلك فأي بحث في خطاب العقل ال  ،یقل منھ قیمة بل ال یكاد ینفصل عنھ ھو الخطاب المنھجي
 ً   . )٣())یمكن أن یتم إال باستكمال البحث في خطاب المنھج تنظیراً وتطبیقا

یالحظ الفجاري أن اركون یحقق للباحثین فOي مجOال الحضOارة االسOالمیة فوائOد نقدیOة أكثOر 

معاصOرة أكثOر ألن بحث اركون یساعد على أنفتOاح الOذھن علOى المعرفOة النقدیOة ال ،منھا تطبیقیة

وھو بذلك یحقق الفوائOد المنھجیOة قبOل الفوائOد المضOمونیة  ،مما یطلعھ على المضامین االسالمیة

المتعلقة بالتراث االسالمي إذ ال یجد القارئ الذي یطلب إطالعاً وثائقیاً عOن االسOالم فOي خطOاب 

   .)٤(اركون ما یجد فیھ طالب المناھج من استیفاء وإشباع 

ن فرض المنھج المتعدد كما یرى محمد محفوظ مع شOدة تOداخل وتعقOد ھOذا إن محاولة اركو

 ،جعلت^ھ كثی^ر التش^ویش((المنھاج وِجدَتھ حتى علOى مسOتوى العلOوم اإلنسOانیة فOي الغOرب نفسOھ 
فھو أحیاناً یلتج^ئ إل^ى الم^نھج األس^تبطاني ال^داخلي كم^ا  ،ومفتقداً إلى الوضوح النظري الكافي

أو االعتم^اد عل^ى عل^م ال^نفس الت^أریخي وأحیان^اً ین^ادي  ،)اس^ینونل^ویس م(مثلھ أحسن تمثی^ل 
وال یس̂^تعبد قیم̂^ة اس̂^تخدام تیولوجی̂^ا الت̂^أریخ كم̂^ا یش̂^ید  ،بتطبی̂^ق الموض̂^وعاتیة واالجتماعی̂^ة

تمام^^اً بنت^^ائج األنتروبولوجی^^ا االجتماعی^^ة والثقافی^^ة وم^^ع م^^رور ال^^زمن ب^^دأ منھج^^ھ یترس^^خ 

                                                 
 .١٩ص  ،نقد العقل االسالمي  ،الفجاري)١(
 .م،ن  )٢(
  .١٨١ص  ، المصدر نفسھ)٣(
  .م،ن )٤(
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̂^م ̂^م األناس̂^ة ،االجتم̂^اع بالت̂^دریج لیص̂^بح قائم̂^اً عل̂^ى مثل̂^ث عل م̂^ع  ،االلس̂^نیات المعاص̂^رة ،عل
   .)١() )االستفادة القصوى من إسھامات العلوم اإلنسانیة

 ولOOم یكOOن نقOOد اركOOون لالستشOOراق الكالسOOیكي إال محاولOOة منOOھ لتجOOاوز أخطOOاءهُ ومOOن أجOOل

 ویOOرى مOن اعتمOاد اركOون المOنھج الفیلولOOوجي ،)٢() )تثبی^ت م^نھج لحرك^ة أستش^راقیة حدیث^ة((

ومخ̂^زون  ،كترس̂^انة فكری̂^ة(( الOOذي بلOOوره المستشOOرقون فOOي دراسOOة الفكOOر االسOOالمي )اللغOOوي(
واس̂^تثمره ف̂^ي س̂^بیل الوص̂^ول إل̂^ى نت̂^ائج ال تتع̂^دى الفھ̂^م األستش̂^راقي  ،أعتم̂^د علی̂^ھ ،علم̂^ي

  . )٣())لإلسالم والمسلمین بل تؤكده وًتضیف علیھ أمثلة تطبیقیة

ف^ي ) میش^یل فوك^و(فالمنھجیة التي سار علیھا ((ویرى محفوظ في اركون مقلداً ال مبتكراً 
والض^جة الت^ي أح^دثھا فوك^و  ،)١٩٦٩(وأركیولوجی^ا المعرف^ة ) / م ١٩٦٦(الكلمات واألشیاء 

̂^ھ  ̂^ة الت̂^ي اس̂^تخدمھا ارك̂^ون ف̂^ي كتب ̂^ا المنھجی ̂^ة ھ̂^ي ذاتھ ̂^ة الدیكارتی ̂^ا ض̂^د المنھجی ف̂^ي أورب
 ،خصوصیاتھ العقائدیة والتأریخیةودراساتھ ولكن مع حذف األمثلة المرتبطة بالعالم األوربي و

والموق^ع ال^ذي یتب^وأه ارك^ون كأس^تاذ  ،وإضافة أمثل^ة م^ن الت^أریخ االس^المي حی^ث ینس^جم ھ^ذا
ل^ذلك فھ^و یتبن^ى ف^ي دراس^تھ للت^اریخ  )ب^اریس الثالث^ة(للفكر االسالمي ف^ي جامع^ة الس^وربون 

̂^(ال̂^ذي بل̂^وره ف̂^ي كتاب̂^ھ ) ل̂^ویس فیف̂^ر(االس̂^المي م̂^نھج   ي الق̂^رن الس̂^ادسمش̂^كلة اإلیم̂^ان ف
   .)٤() ))عشر

وینفOOOذ المنOOOاھج الغربیOOOة علOOOى التOOOراث العربOOOي  ،تقنOOOي یطبOOOق((محفOOOوظ أن اركOOOون  یعOOOد

  . )٥())يواالسالم

ش̂^بكة م̂^ن المن̂^اھج (( وقOOد توصOOلت الباحثOOة نائلOOة أبOOي نOOادر إلOOى أن المOOنھج االركOOوني ھOOو
لباحثة لOدى تعمقھOا فOي فكOر كما تكشف ل ،)٦() )الحدیثة تؤدي إلى االنفتاح على المنغلق الفكري

اركون مدى ثوریة اركون على انغالق المفكرین داخل أیدیولوجیة ضیقة لذلك لم یشأ ھو بOدوره 

أن یتقوقع داخل إطار منھج ضیق وصارم ومن ھنا جاء مشروعھ النقدي یحمل في طیاتOھ أكثOر

                                                 
 .١٩٦ص  ،االسالم والغرب وحوار المستقبل ،محفوظ )١(
 .١٩٧ص  ،المصدر نفسھ )٢(
 .م،ن  )٣(
 .١٩٨ص،المصدر نفسھ)٤(
 .م،ن  )٥(
 .٩٣ص  ،التراث والمنھج ،نائلة ،أبي نادر )٦(
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   .)١(من قراءة ویستوعب أكثر من منھج 

رغبة في االنفتاح على مختلف م^ا ((ھج متعدد ناجم عن نادر أن تبني اركون لمن ووترى أب
ینتجھ الفكر من معارف ویعبر عن اقتناع عمیق لدى مفكرنا أنھ ما من منھج یمكنھ أن یكشف 

، فضال عن ذلك فأن المنھج التعددي الذي بنى علیھ اركون )٢() )لوحده الحقیقة بمختلف أبعادھا

العلوم التي ركن إلیھا تعتبر حدیثة العھد وأن مOا  كما أن معظم ،مشروعھ النقدي واسع ومتشعب

وعOرف كیOف یسOتفید منOھ ویجنOي  ،یتمیز بھ أنھ غاص عمیقاً في مناھج علوم اإلنسان والمجتمع

فOرفض تھمیشOھ كمOا فعOل معظOم  ،ولم یشأ أن یترك الفكر العربي االسالمي بمنأى منھOا ،ثمارھا

  . )٣(إطار االستشراقالمفكرین في الغرب الذین درسوا ھذا الفكر في 

وكما یتعدد المنھج تتعدد الحقیقة عند اركون ویمكن مقاربتھا انطالقOا مOن مسOتویات مختلفOة 

ألن^ھ ل^یس موح^داً وال منس^جماً ((حتى أنھ یرفض استخدام مصطلح االسالم أو العالم االسOالمي 
  .)٤())والتعقید كما تصوره لنا مختلف الخطابات األیدیولوجیة فھو على العكس یتمیز بالتنوع

َقدم نصر حامد أبو زید تقییماً لتطبیق اركون لمناھجھ اذ یرى أن اركOون یOدرك جیOداً عOدم  

قOوة (وبین العقیدة نفسھا من حیث ھي  ،التعارض بین تطبیق العلمانیة في دراسة االسالم وتراثھ

مي یجعلOھ دائمOاً ، فأن ھذا الوضع االبسمي المشار إلیھ في الواقOع االسOال)روحیة محركة وفاعلة

ناشئ من رغبة عمیقة في الوصول إلى عقل القارئ المسلم وقلبھ دون التضحیة  ،في حالة الحذر

   .)٥( في سبیل ذلك بالدقة المنھجیة المعرفیة

وقOOد أبOOرز ھOOادي العلOOوي ھOOذا المOOؤثر اآلستشOOراقي فOOي المOOنھج االركOOوني فكOOان یOOراه أحOOد 

ً  كان المستشرقین الفرنسیین من أصول جزائریة  یستوصف في كل معالجة لإلسالم مفكراً فرنسیا

  . )٦(من ھذه الجملة الواسعة لفالسفة صغار طوروا بعض المناھج الجدیدة 

امOOا یوسOOف مكOOي یOOرى أن مؤلفOOات اركOOون تمثOOل حلقOOات فOOي مشOOروع واحOOد ھOOو المشOOروع

                                                 
 .٩٣در،التراث والمنھج،صابي نا )١(
 .٩٣المصدر نفسھ،ص )٢(
 .١٠٣ص  ،المصدر نفسھ )٣(
 .١١١ص  ،المصدر نفسھ)٤(
 .١١٦ص  ،الخطاب والتأویل ،أبو زید )٥(
 .١٥٩ص  ،)م ١٩٩٧ :سوریا، دار الطلیعة الجدیدة( ،محطات في التأریخ والتراث ،ھادي ،العلوي )٦(
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وھ̂^ي ق̂^راءة ((وفOOي القلOOب منOOھ القOOرأن الكOOریم  ،االركOOوني فOOي قOOراءة التOOراث العربOOي االسOOالمي
حدیثة ومختلفة عم^ا ھ^و س^ائد ف^ي الثقاف^ة العربی^ة ووفق^اً لمن^اھج وعل^وم حدیث^ة ف^ي االلس^نیة 

 ً ً  والدینی̂^ة ،االنثروبولوجی̂^ا عموم̂^ا ك̂^ذلك العل̂^وم االجتماعی̂^ة واإلنس̂^انیة خاص̂^ة ف̂^ي  ،خصوص̂^ا
   .)١() )فرنسا

العربیOOة  ال یشOOك یوسOOف أن اركOOون أسOOتطاع أن یسOOجل حضOOوراً فكریOOا فOOي السOOاحة الثقافیOOة

 ً وعلى صعید قراءة ونقد الفكر االسOالمي مOن خOالل توظیOف المنOاھج والمفOاھیم الحدیثOة  ،عموما

   .)٢(في الغرب على وجھ الخصوص 

یعتب^ر أح^د الس^ابقین م^ن ب^ین أص^حاب المش^اریع العربی^ة إل^ى ((كما یرى مكي أن اركOون 
أن ما قام بھ یعتبر فتحاً في ھذا وبذلك ف ،قراءة التراث العربي االسالمي قراءة حدیثة ومنھجیة

وتدش^^یناً لمرحل^^ة جدی^^دة ف^^ي كیفی^^ة التعام^^ل م^^ع تراثن^^ا بمختل^^ف  ،العلم^^ي/ المج^^ال الثق^^افي 
   .)٣())مستویاتھ ووجوھھ باالعتماد على منھجیات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة الحدیثة

عOOOة والحدیثOOOة ولكOOOن مكOOOي یؤاخOOOذ اركOOOون علOOOى أنOOOھ وبOOOالرغم مOOOن توسOOOلھ بالمنOOOاھج المتنو

ل^م یوف^ق ف^ي إنت^اج معرف^ي أص^یل ((فأنOھ  والمعاصرة في قراءة ونقد التOراث العربOي االسOالمي
أو الق^رأن الك^ریم  ،أو ف^ي م^ا یس^میھ ال^وحي النب^وي خاص^ة ،وحقیقي في مقاربة التراث عام^ة

خاص^ة تفس^یر  ،ناھیك عن مدونة التفس^یر الض^خمة والت^ي طب^ق علیھ^ا دراس^اتھ ،بشكل أخص
   .)٤())ي المشھورالطبر

إنمOOا  ،فھOOي لیسOOت مشOOكلة بOOذاتھا ،كمOا أن مكOOي ال یجOOد مشOOكلة فOOي اسOOتخدام اركOOون للمنOOاھج

بقدر م^ا انج^ز ق^راءة  ،لم یقدم قراءة نوعیة ومتمیزة للتراث((المشكلة عند مكي ھو أن اركون 
 اءة المنتج^ة أووخلیطاً غریباً عجیباً أقرب إلى القراءة الس^لفیة الت^ي ینتق^دھا م^ن الق^ر ،تلفیقیة

   .)٥())القراءة اإلبداعیة

  
                                                 

 .١٢،ص٢٠١٠، السنة ٢٩٤٦ماذا سیبقى، مجلة الوسط البحرینیة، العدد  ...مكي، یوسف، محمد اركون بعد الرحیل )١(
 .م،ن ) ٢(
 .م،ن )٣(
الجتھOاد إلOى مOن ا((ون إلOى تفسOیر الطبOري فOي كتابOھ ؛ یتطرق ارك١٢Oص ،!بعد الرحیل ماذا سیبقى؟ ،مكي )٤(

 .٧٦-٢٥، ص ))العقل االسالمي
 .١٢ص ،المصدر نفسھ )٥(
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  ةــاخلامت
  

  

  

  

  

  
  

  اخلامتة
  

ثرا في شخصیتھ واتجاھاتھ الفكریة التي تبلورت أكان للبیئة التي نشأ فیھا محمد اركون  -

ابان وجوده في الجزائر ومن ثم في فرنسا،فقد كان اركون من ذوي الدخل المحدود 

ال بالقومیة العربیة التي تسحق إالذي الیعترف والعیش المتدني والمجتمع الضیق 
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االقلیات كالبربریة وفي ھذه البیئة طمح اركون الى بناء كینونتھ التي اصبحت فیما بعد 

 .عالمیة

عرف اركون عالمیا وفرنسیا ومن ثم عربیا على مستوى الشخصیة والنتاج،وربما  -

 .لجرئسببا في ذلك،اضافة الى الطرح ا)الفرنسیة(كانت لغة بحثھ 

نسجم اركون مع الغرب،فقد كان مواطنا فرنسیا من الدرجة االولى وساھم في كثیر من أ -

في لجنة منع الحجاب في  االلجان منھا مساھمتھ المثیرة للجدل حینما عین عضو

الفرنسیة مع فكره ولم یكن ھذا غریبا  طروحاتوربما یعود ذلك الى تناسق االفرنسا،

ة یغطى أبان المروئر اعترض على ارتداء الحجاب فاركون ابان وجوده في الجزا

 .داعي الرتداءه وھي على قید الحیاة وجھھا عند الموت وال

طرد اركون من مجتمعھ القبائلي فطرد نفسھ،ولذلك عاد المغرب بعد تقاعده ولم یعد الى  -

 .الجزائر

بین ھتم اركون لدى طرحھ الراءه بالقارئ الغربي والعربي معا وحاول التناغم ماأ -

التقالید السائدة ومشروعھ اال انھ لم یوفق الن مشروعھ یخالف القراءة الكالسیكیة ولذلك 

 .ھاتھذا فتح الحرب علیھ من كل الجبعملھ 

راد اركون االستفادة من علوم الغرب االنسانیة حیث جربھا جمیعا،ولذلك فقد كان أ -

نشاء علوم أك مشروعھ حقل تجارب لمختلف المنھجیات،وكان مرام اركون في ذل

عربیة تسھم في قراءة جدیدة للتراث،یستخلص منھا نظام معرفي ال دین شعبوي او 

 .شعائري فقط

ال مقارنة إستھدف اركون بقراءتھ االسالم وان تحدث عن االدیان االخرى فلیس أ -

لوجیة او ومابینھما، فقد اراد اركون قراءة القران والنبوة والوحي بعیدا عن القراءة االید

 .الھوتیةال

راى ان كتب الحدیث والصحاح جمیعھا اضافت وعملت على تزویر الصورة الحقیقیة  -

 .ودعم ھذا التزویر رجال الدین لالسالم،

حاول اركون بقراءتھ اكتشاف تاریخیة النص المقدس القران والحدیث، بمعنى انھ نص  -

 تاریخي ولیس سماوي 

لحھ انھم جعلوا من الكتب المقدسة یعیب اركون على الفقھاء او الالھوتین بحسب مصط -

 كالقران والحدیث، الیسمح باعادة قراءتھا تاریخیا، وال یسمح بتفسیرھا اال من قبلھم،

 .یام النبي غیر االسالم فیما بعده كما یقولأولذلك فاالسالم 
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یتھم المذھب السني بانھ شكل ارثوذكسیة جراء ھیمنتھ السیاسیة، ولذلك اتھم بانھ كان  -

علیھم ومیاال الى الشیعة االسماعیلیة خصوصا، مع اننا نرى ان اركون الیھتم  متحامال

ال من اجل الدراسة فھو بعید عن المذھبیة والعقائدیة ویمكننا فرز اعتقاد إللمذاھب 

 .ركون یجمع كل االدیان والتراثات مستخلصا منھا مایتناسب ورؤیتھ وقناعاتھأخاص ب

یة بنتاجات كثیرة،وان اخذ علیھ التكرار والتشعب،فانھ ساھم في المكتبة الغربیة والعرب -

یفتح بوابة على العلوم والنتاجات الغربیة ویطلع الباحث على كثیر من القراءات الغربیة 

 .عن االسالم،ولذلك یمكن عده مرجعا الیستھان بھ

ثرت المنھجیات الغربیة في نتاج محمد اركون،فكان عملھ استعراضیا وتسویقیا لھذه أ -

 .مناھجال

، وانما يكد اركون ان مشروعھ لیس ضد االسالم، وال القطیعة مع التراث االسالمأ -

تشذیب وتعریة االطر االسطوریة التي الحقھا المفسرون بصورة الوحي والقران والنبي 

 .كما یعتقد
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  املالحــق
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  ) ١(الملحق رقم 
  یوضح المصادر األولیة العربیة التي استخدمھا أركون

  اسم الكتاب  المؤلف   ت  اسم الكتاب  المؤلف  ت
    الحلي  ٣٣  الكامل في التاریخ  ابن االثیر  ١
    ابوحنیفة  ٣٤  مقاالت االسالمیین  االشعري  ٢
    ابن خلدون  ٣٥    احمد ابن حنبل  ٣
  روضة الجنات  الخوانساري  ٣٦    ابن اسحاق  ٤
عیون االنباء في طبقات   ابن ابي اصیبعة  ٥

  االطباء
ل المقال وتقریر مابین فص  ابن رشد  ٣٧

الشریعة والحكمة من 
  االتصال

    الرضي  ٣٨    االمدي  ٦
    الربیع بن حبیب  ٣٩    الباقالني  ٧
    ابن رشیق  ٤٠    البخاري  ٨
بدیع الزمان   ٩

  الھمذاني
    الرماني  ٤١  رسائل

روضة العقالء ونزھة   البستي  ١٠
  الفضالء

    ابن زرعة  ٤٢

ابو زكریا   ٤٣    ابن بطة  ١١
  الرازي

  ائلرس

    سفیان بن عینیة  ٤٤  الفرق بین الفرق  البغدادي  ١٢
ابوبكر   ١٣

  الخوارزمي
ابوسلیمان   ٤٥  رسائل

  المنطقي
  منتخب صیوان الحكمة

    السكاكي  ٤٦  وصف الھند  البیروني  ١٤
    السھرودي  ٤٧  تاریخ الحكماء  البیھقي  ١٥
  االتقان في علوم القران  السیوطي  ٤٨    الترمذي  ١٦
- شارات االلھیةاال  التوحیدي  ١٧

مثالب - الصداقة والصدیق
االمتاع - الوزیریین

-المقابسات-والموانسة
  - رسالة في العلوم

    ابن سینا  ٤٩

الرد - السیاسة الشرعیة  ابن تیمیة  ١٨
  على المنطقیین

  الموافقات-مقاصد الشریعة  الشاطبي  ٥٠

یتیمة الدھر في محاسن   الثعالبي  ١٩
  اھل العصر

    الشافعي  ٥١

شمس الدین   ٥٢    عبدهللاجابر بن   ٢٠
  الذھبي

  

شمس الدین   ٥٣  رسالة التربیع  الجاحظ  ٢١
  المقدسي

احسن التقاسیم في معرفة 
  االقالیم

    ابن شنبوذ  ٥٤  الجفر  جعفر الصادق  ٢٢
جالل الدین   ٢٣

  الدواویني
  الملل والنحل  الشھرستاني  ٥٥  

نزھة االرواح وروضة   الشھرزوري  ٥٦    الجنید  ٢٤
  االفراح

  ادب الكتاب  الصولي  ٥٧    جني ابن  ٢٥
الصاحب بن   ٥٨    الجھشاري  ٢٦

  عباد
  

  كتب الشیعةابوجعفر   ٥٩    الجویني  ٢٧
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  اسم الكتاب  المؤلف   ت  اسم الكتاب  المؤلف  ت
  الطوسي

  قوت القلوب  ابوطالب المكي  ٦٠  شرح نھج البالغة  ابن ابي الحدید  ٢٨
    ابن طاووس  ٦١    حذیفة بن الیمان  ٢٩
    ابن عباس  ٦٢  االخالق والسیر  ابن حزم  ٣٠
ابوالحسن   ٣١

  امريالع
  مختصر الدول  ابن العبري  ٦٣  كتاب السعادة واالسعاد

    عبدهللا بن اباض  ٦٤    الحالج  ٣٢
            
عبد الجبار   ٦٥

  المعتزلي
    المراكشي  ٨٣  

    المرتضى  ٨٤    عبدهللا بن الندیم  ٦٦
احیاء علوم -المستصفى  الغزالي  ٦٧

فیصل التفرقة بین -الدین
  االسالم والزندقة

التنبیة –ذھب مروج ال  المسعودي  ٨٥
  واالشراف

  ذیل التجارب  مسكویھ  ٨٦    الفارابي  ٦٨
    المفید  ٨٧    الفارسي  ٦٩
  رسالة الصحابة  ابن المقفع  ٨٨    فخر الدین الرازي  ٧٠
ملحمة الملوك او شاه   الفردوسي  ٧١

  نامھ
    ابن منظور  ٨٩

ابن فضل هللا   ٧٢
  العمري

موسى بن   ٩٠  
  میمون

  

عبدالقادر   ٧٣
  البغدادي

    ناصري خسراو  ٩١  لدیناصول ا

    النسائي  ٩٢  ادب الكاتب  ابن قتیبة  ٧٤
اخبار العلماء باخبار   القفطي  ٧٥

  الحكماء
ابونصر   ٩٣

  الطبرسي
  مكارم االخالق

    القاضي النعمان  ٩٤    ابن قیم الجوزي  ٧٦
    ابن ھشام  ٩٥  البدایة والنھایة  ابن كثیر  ٧٧
    ابن ھندو  ٩٦    الكندي  ٧٨
لسان الدین   ٧٩

  یبالخط
    الونشرتیي  ٩٧  

ابویعقوب   ٩٨    مالك بن انس  ٨٠
اسحاق  
  السجستاني

  اثبات النبوة

    ابویعلي  ٩٩  االحكام السلطانیة  الماوردي  ٨١
          المحاسبي  ٨٢
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  ) ٢(الملحق رقم 
  خاص بالمراجع العربیة الحدیثة التي استعان بھا محمد أركون

  التفاصیل  اسم المؤلف  ت  التفاصیل  اسم المؤلف  ت
منطق ارسطو في العالم   ابراھیم مدكور  ١

  العربي
  االخالق عند  الغزالي  زكي مبارك  ٣٠

  الفریضة الغائبة  عبد السالم فرج  ٣١  االخالق  احمد امین  ٢
سعید رمضان   ٣٢    احمد بیضون  ٣

  البوطي
  

ابو االعلي   ٤
  المودودي

  المركزیة االوربیة  سمیر امین  ٣٣  امام المسلمین الباكستانیین

الفكر التاریخي العربي   طریف الخالدي  ٣٤    میر مویزيا  ٥
  في العصر الكالسیكي

    طھ حسین  ٣٥    امین معلوف  ٦
    الطھطاوي  ٣٦    انور عبدالملك  ٧
    شكري مصطفى  ٣٧  مكارم االخالق  بشر فارس  ٨
رئیس االخوان المسلمین   الترابي  ٩

  في السودان
    صادق العظم  ٣٨

    صبحي الصالح  ٣٩    الجبرتي  ١٠
    مال صدرالشیرازي  ٤٠    بولغد٠ج  ١١
مدیر تحریر صحیفة    عبدهللا سیفیت  ٤١    جرجي زیدان  ١٢

اجتھاد التركیة ابان 
  ثورة اتاتورك

المنطق االرسطي والنحو   جمال العمراني  ١٣
  )دراسة ووثائق(العربي

-كتاب مفھوم العقل  عبدهللا العروي  ٤٢
ازمة المثقفین العرب 

نزعة تراثویة ام :
  ةتاریخوی

تاریخ العراق   عبدالعزیز الدوري  ٤٣    جورج مقدسي  ١٤
االقتصادي في القرن 

  الرابع الھجري
  الفریضة الغائبة  عبد السالم فرج  ٤٤    حسن البنا  ١٥
  متشابھ القران  عدنان زرزور  ٤٥    حسن العلتان  ١٦
تاسیس الشیعة لعلوم   حسن الصدر  ١٧

  االسالم
    العقاد  ٤٦

  عمر كحالة  ٤٧  القران  حمزة بوبكر٠  ١٨
  

  معجم المولفین

عبدالحق   ١٩
  االنصاري

الف كتاب التنبیھ والرد 
  على اھل االھواء والبدع

نشاة الفكر الفلسفي في   علي سامي النشار  ٤٨
  االسالم

    علي شریعتي  ٤٩    حسین المرصفي  ٢٠
ابوالحسین   ٢١

  المالطي
مالمح -ھتاف الصامتین  سید عویس  ٥٠  الفلسفیة االخالقیة لمسكویھ

-المجتمع المصري
ارسال الرسائل الى 
  ضریح االمام الشافعي

دیمقراطیة بدون   غسان سالمة  ٥١    خالد ابو الفضل  ٢٢
  دیمقراطیین

  استاذة بجامعة الرباط  فاطمة مرینسي  ٥٢    السید خضوري  ٢٣
مقاالت حول معجم   فرید جبر  ٥٣    الخمیني  ٢٤

  الغزالي
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  التفاصیل  اسم المؤلف  ت  التفاصیل  اسم المؤلف  ت
    فضل الرحمن  ٥٤  مدخل الى القران  الخوئي  ٢٥
خیر الدین   ٢٦

  التونسي
بحث في جدلیة :المحنة   فھمي جدعان  ٥٥  

الدین والسیاسة في 
  االسالم

    فؤاد زكریا  ٥٦    راشد الغنوشي  ٢٧
نقل الفلسفة الیونانیة الى   عبدالرحمن بدوي  ٢٨

االلحاد في - العالم العربي
  االسالم

  مقاربات لدراسة القران  شریف٠عبدالقادر ا  ٥٧

    سید قطب  ٥٨    رضوان السید  ٢٩
الدراسات النفسیة عند   عبدالكریم عثمان  ٥٩      

  المسلمین
العواطف المبطنة الشرف   لیلى ابولوغود  ٦٠

  والشعر في المجتمع البدوي
    محمد طالبي  ٧٢

محمد یوسف مكي   ٦١
  العاملي

محمد طاھر بن   ٧٣  اعیان الشیعة
  عاشور

  

  يالعقل العرب  محمد عابد الجابري  ٧٤    مصطفى محمود  ٦٢
  االسالم والنصرانیة  محمد عبده  ٧٥    سید منصور  ٦٣
محمد احمد   ٦٤

  عبدهللا
محمد علي امیر   ٧٦  

  معزي
  

محمد احمد خلف   ٦٥
  هللا

    محمد العوا  ٧٧  مفاھیم قرانیة

    محمد قبلي  ٧٨    محمد باقر الصدر  ٦٦
من اجل مقاربة   محمد بن خیرة  ٦٧

انتربولوجیھ لالسالم 
 اطروحة دكتورا- المعیاري 

  ١٩٩٤-دولة في السوربون

محمد مصطفى   ٧٩
  الرافعي

  

اصول الفقة -االمام الصادق  محمد ابو زھرة  ٦٨
  الجعفري

  مجلة نزوى  موسى وھبة  ٨٠

محمد عبدالسالم   ٦٩
  فراج

    ناصیف نصار  ٨١  

    نصر حامد ابوزید  ٨٢    محمد شحرور  ٧٠
  الفتنة  ھشام جعیط  ٨٣    محمد الشرفي  ٧١
    حالق٠وائل ب  ٨٤      
  



-١٥٦- 
 

  ) ٣(الملحق رقم 
  خاص بمصادر أركون الغربیة

  

  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
    الفلسفة القروسطیة  فرنسي  االن دوبیرا ١
اسباب عملیة حول –تامالت فلسفیة   فرنسي  بییر بوردیو ٢

  نظریة الفعل
  عالم اجتماع

 La mediterranee et le  فرنسي  فیرنان برودیل ٣
monde  mediterraneen a l 

époque de philippe ll 
المتوسط والعالم المتوسطي في عھد 

  فیلیب الثاني

زعیم المدرسة 
التاریخیة الفرنسیة 

مدرسة (الحدیثة 
  )الحولیات 

ایمانویل لوروا  ٤
  الدوري

واستاذ علم  مؤرخ Le territoire de l,historien  فرنسي
  التاریخ الحدیث بفرنسا

  La religion pour memoire  فرنسیة  دانییل ھیرفیو لیجیھ ٥
  ھل نحن سائرون نحو مسیحیة جدیدة-

  علم االجتماع الدیني

        تشارلز داروین ٦
  مؤرخ    فرنسي  رینیھ ریمون ٧
  مؤرخ    فرنسي  جاك لوغوف ٨
    لكي ننتھي اخیرا من تاریخ العقلیات    لوید٠ر٠جیوفري ي ٩
 les lieuxاشرق على كتاب؛  فرنسي  بییر نورا ١٠

memoire 
  مؤرخ

مؤرخ ومفكر   االنسان العاري–الفكر المتوحش   فرنسي  كلود لیفي ستروس ١١
  انتربولوجي

١٢  
 

  مفكر ماركسي    فرنسي  ھنري لوفیفر

        غواتان٠د ١٣
        اودوفیتش٠ا ١٤
  عالم اجتماع  المحاججة السوسیولوجیة  فرنسي  جان كلود باسرون ١٥
الكلمات - معرفة  اركیولوجیا ال  فرنسي  میشیل فوكو ١٦

  واألشیاء
  فیلسوف

    مابین هللا والبشر    الطواتي٠ج ١٧
  باحثة Slaves on horses  انكلیزیة  باتریسیا كرون ١٨
  فیلسوف  الخطاب الفلسفي للحداثة  الماني  یورغین ھابرماس ١٩
  عالم السني    فرنسي  الرشیر٠ب ٢٠
  يعالم انتربولوج  الفكري والمادي  فرنسي  موریس غودلییھ ٢١
الحریة –الكنیسة ضد البرجوازیة     امیل بوال ٢٢

العلمنة حرب شطري فرنسا ومبدا 
  الحداثة

  عالم اجتماع دیني

  مؤرخ  تاریخ الجنة-الظاھرة الدینیة  فرنسي  جان دیلیمو ٢٣
اطفال –االشیاء التي التقدر للتوریث   فرنسي  بییر لوجندر ٢٤

  النص
  

      فرنسي  لیتري ٢٥
  مؤرخ      بول فیني ٢٦
الذات عینھا -التفكیر في الكتاب المقدس    بول ریكور ٢٧

  الموسوعة الكونیة- كاخر 
  فیلسوف

  عالم الھوت حدیث  الالھوت في عصر مابعد الحداثة  سویسري  بییر جیزیل ٢٩
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
  عالم اجتماع    فرنسي  جان كلود باسرون ٣٠
الدین في -ثورة السلطات–خیبة العالم   فرنسي  مارسیل غوشیھ ٣١

  یمقراطي مسار العلمانیةالنظام الد
  باحث

    یسوع في اوساط المسیحین الفرنسین    دوكین٠ج ٣٢
  منشور باللیوموند  مقال بعنوان التوتر الدائم    جان دوري ٣٣
   God s created speech    بیترز٠م٠ت٠ر٠ج ٣٤
باحث في العلوم   الجھاد ضد العولمة  امریكي  باربیر٠بنیامین ر ٣٥

  السیاسیة
عالم ابستمولوجي   نھایة الیقینیات  بلجیكي  وجینایلیا بریغ ٣٦

حاصل على جائزة 
  نوبل في علم الكیمیا

  عالم جیولوجي  ھزیمة افالطون  فرنسي  كلود اللیغر ٣٧
  فیلسوف  ھزیمة الفكر  فرنسي  االن فنكلكرو ٣٨
    ماھي الثورة الدینیة  ایراني  دریوش شایغان ٣٩
امریكي   فریمان دایسون ٤٠

من اصل 
  بریطاني

ریاضي و فیزیائي   
  نظري

  عالم اجتماع    الماني  ماكس فیبر ٤١
عالم الشرق االوسط   ظھور فكرة هللا الواحد  فرنسي  جان بوتیرو ٤٢

  القدیم
مؤرخ عن القرون     فرنسي  جاك لوغوف ٤٣

  الوسطى
 Les trios orders on l  فرنسي  جورج دوبي ٤٤

,imaginaire de 
feoddalisme 

مؤرخ عن القرون 
  الوسطى

  باحث في علم االجتماع    فرنسي  جان سیغي ٤٥
  مفكر    فرنسي  فورتیر ٤٦
العقیدة االجتماعیة -االنجیل عبر الزمن  فرنسي  ماري دومینیك شینو ٤٧

  للكنیسة بصفتھا ایدیولوجیا
  عالم الھوت

بانوراما علم الالھوت في القرن     روسینو جیبیلیني ٤٨
  العشرین

  باحث

مابعد المسیحیة العالم الذي  العصر  فرنسي  امیل بوال ٤٩
  خرج من هللا

  عالم اجتماع دیني س

٥٠         
ولد –عالم السني   مسائل في علم االلسنیات العامة  فرنسي  امیل بنفینیست ٥١

  بسوریا وتوفي بباریس
باحث مختص بتطبیق   مقالة في االسلوبیات القروسطیة  فرنسي  بول زمبتور ٥٢

االلسنیات على الخطاب 
  االدبي

علم –في المعنى -علم الدالالت البنیوي  فرنسي  غریماس٠ج٠ا ٥٣
  الدالالت والعلوم االجتماعیة

زعیم المدرسة 
  السیمیائیة

استاذ جامعي وناقد ادبي   القانون الكبیر  كندي  نورثروب فري ٥٤
  معروف دولي

        بوفون٠ف ٥٥
    التفكیر في الذات    دوبیھ٠ف ٥٦
    عتقادالخروج من اال    اودوارد كزافییھ ٥٧
    االیات الدامغة  فرنسیة  فاني كولونا ٥٨
  فیلسوف  حكمة المحدثین  فرنسي  اندریھ كونت سبونفیل ٥٩
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
    حكمة المحدثین  فرنسي  لوك فیري ٦٠
  
٦١ 

    النصوص المقدسة    رین فیرنھاوت

كتاب مشترك مع بییر   الالھوت في عصر ماقبل الحداثة    باتریك ایفرارد ٦٢
  جیزیل

    مناھج لتفسیر الكتابات المقدسة    يجون غولد ینغ ٦٣
  مؤرخ  القاموس النقدي لعلم الالھوت  فرنسي  جان ایف الكوست ٦٤
  هللا موزعا  فرنسي  جان المبیر ٦٥

  
  باحث

    الیھود والوثنین    میخیائیل لیكیر ٦٦
    اشكال التجربة    برنار لویتي ٦٧
    الفقة الكتابة المعنى    باتریك نیرھوت ٦٨
كتاب مشترك مع بول   التفكیر في الكتاب المقدس    اندریھ الكوك ٦٩

  ریكور
  مفكر  ثقافة الالایمان  امریكي  ستیفین كارتیر ٧٠
  فیلسوف وعالم اجتماع    فرنسي  دوركھایم ٧١
  عالم اجتماع    امریكي  بارسونس ٧٢
  عالم انتربولوجي  العقل الكتابي  انكلیزي  جاك غودي ٧٣
        شالي ٧٤
        بیل٠ر ٧٥
  عالم اجتماع    فرنسي  رفیتشجورج غو ٧٦
  فیلسوف    امریكي  شومسكي ٧٧
استاذ علم الالھوت     الماني  ارنست ترولیتش ٧٨

  البروتستانتي والفلسفة
  عالم انتروبولوجي    فرنسي  مارك اوجیھ ٧٩
  عالم اجتماع  نقد الحداثة  فرنسي  االن تورین ٨٠
االخالق البروتستانتیة وروح     ماك فیبر ٨١

  الراسمالیة
  

    التفكیر في الذات    فیدال٠د ٨٢
  فیلسوف لیبرالي    امریكي  شارل تایلور ٨٣
  فیلسوف لیبرالي    امریكي  ماك انتیر ٨٤
  فیلسوف لیبرالي    امریكي  ریتشارد رورتي ٨٥
  فیلسوف لیبرالي    امریكي  جون راولس ٨٦
    مصادر الذات  امریكي  شارلز تایلور ٨٧
    الدینیة نحو الھوت مسیحي للتعددیة    دبوي٠ج ٨٨
باحث في تاریخ البنیویة     فرنسي  فرانسوا دوس ٨٩

  والفكر الفرنسي الحدیث
      امریكي  بیاله٠ن٠ر ٩٠
رئیس قسم العلوم الدینیة   نحو عقد علماني جدید  فرنسي  جان بوبیرو ٩١

في المدرسة التطبیقیة 
للدراسات العلیا في 

  السوربون
  عالم اجتماع    فرنسي  ریمون بودون ٩٢
  باحث  الترقیع االیدلوجي    انسوا بوریكوفر ٩٣
        سلید٠ا ٩٤
  مؤرخ    فرنسي  مارك بلوك ٩٥
  مؤرخ    فرنسي  جان دولیمو ٩٦
ترجمھ   مشروعیة العصر الحدیث  الماني  ھانز بلومینبرغ ٩٧
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
ارنست ٠د:لالنكلیزیة

  ترویلیتش
  ناقد  من اجل جمالیات التلقي  الماني  جوس٠ر٠ھـ ٩٨
  حثبا    فرنسي  مارك اوجیھ ٩٩
تكریس الكاتب دینیا او سیامتھ بین   فرنسي  بول بنیشو ١٠٠

  ١٨٣٠-١٧٥٠عامي 
  

    اتاتورك موسس الدولة الحدیثة    علي كازانسیجیل ١٠١
    اتاتورك موسس الدولة الحدیثة    ایرغون اوزبودون ١٠٢
        دومینیك جیماریھ ١٠٣
    الحكمة الخالدة    جافیدان خیراد ١٠٤
  مفكر    رنسيف  جان جاك الدرییر ١٠٥
    سوسیولوجیا االمل    ھنري دیروش ١٠٦
    المعجم التقني والنقدي للفلسفة    اندریو الالند ١٠٧

  
  ) ٤(الملحق رقم 

  خاص بمصادر أركون االستشراقیة
  

  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
مدخل -اصول التشریع المحمدي  الماني  جوزیف شاخت ١

  الى القانون االسالمي
  رقمستش

  مستشرق      جوینبول٠ا٠ھـ٠ج ٢
االسالم منذ اصولھ االولى وحتى   فرنسي  كلود كاھین ٣

  االمبراطوریة
  

  مستشرق ومؤرخ
من یھود   برنارد لویس ٤

  بریطانیا
  مستشرق  كیف اكتشف االسالم اوروبا

–محمد واالسالم والراسمالیة   فرنسي  مكسیم رودونسون ٥
من –االسالم السیاسة والعقیدة 

  ورس الى لینینفیثاغ

  مستشرق

-محمد في مكة ومحمد في المدینة  انكلیزي  مونتغري واط ٦
  الفكر السیاسي االسالمي

  مستشرق

  مستشرق  االنقسامات في االسالم  فرنسي  ھنري الوست ٧
  مستشرق  محمد واصول االسالم  امریكي  بیترز٠ي٠ف ٨
 L experience humaine  امریكي  میسالن ٩

du divin 
  مستشرق

المخیال االسالمي المشترك طبقا   فرنسي  كلود جیلیو ١٠
اللغة والالھوت في - لتفسیر الطبري

  تفسیر القران للطبري.االسالم 

  مستشرق

  مستشرق    فرنسي  جومییھ٠ج ١١
١٢  
 

  مستشرق    بریطاني  كنیث كراغ

        بوفون٠ف ١٣
  مستشرق      جیولتران٠ب ١٤
  مستشرق  دراسات قرانیة  امریكي  جون  وانسبرو ١٥
    التفكیر في الذات    دوبیھ٠ف ١٦
  مستشرق  التعصب او محمد النبي  فرنسي  فولتیر ١٧
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
  مستشرق    امریكي  روبنسون٠ر ١٨
مراقبة االسالم متغیرات دینیة في   امریكي  كلیفورد غیرتیز ١٩

  المغرب االقصى واندونیسیا
عالم انتربولوجي 

  ومستشرق
االسالم  معارضو كتابة التراث في  الماني  مایكل كوك ٢٠

  االولي
  مستشرق

  مستشرق  االسالم الردیكالي  یھود امریكا  ایمانویل سیفان ٢١
الدولة والحكومة في اسالم القرون   فرنسي  المبتون٠س٠ك ٢٢

النظام االقطاعي –الوسطى 
  والفالحون في فارس

  مستشرق

الفصل بین الدولة والدین في   امریكي  البیدوس٠م٠ایرا  ٢٣
  وليالمجتمع االسالمي اال

مستشرق ومؤرخ 
بحث منشور 
بالمجلة الدولیة 

لدراسات الشرق 
  االوسط

  مستشرق  الحدیث االسالمي    جونیبول٠ا٠ھـ٠ج ٢٤
منشا -الجنود والعبید واالسالم  یھود امریكا  دانییل بایبس ٢٥

  النظام العسكري في االسالم
  مستشرق

نظریة الفعل البشري في التیولوجیا   فرنسي  دانییل جیماریھ ٢٦
  االسالمیة

  مستشرق

  مستشرق  السوسیولوجیا الدینیة لالسالم  فرنسي  جان بول شارنیھ ٢٧
دور الفلسفة االنسانیة في -ابن عقیل  امریكي  جورج مقدسي ٢٩

االسالم الكالسیكي والغرب 
  المسیحي

  مستشرق

  مستشرق  العقل طبقا للكندي  فرنسي  جان جولیفیھ ٣٠
  مستشرق  االسالمیة مقال بالموسوعة  امریكي  كارتر٠ج٠م ٣١
مستشرق وباحث   سیرة محمد  الماني  ھارالد موتزكي ٣٢

  اشراف ھارالد–
الكتاب المقدس والتفسیر في الفترة     میئیر بار اشیر ٣٣

  االولى المبكرة للمذھب الشیعي
  

عین المراقب حیاة محمد كما راھا     اوري روبان ٣٤
  المسلمون االوائل

  مستشرق

كیفیة تشكل المذاھب الفقھیة   ریطانيب  كریستوفر میلشیرت ٣٥
االسالمیة بین القرنین التاسع 

  والعاشر لمیالد

  مستشرق

مقال  -مستشرق   قواعد المناظرة الجدلیة  فرنسي  جورج فایدا ٣٦
للباحث منشور 
بمجلة الدراسات 

  الیھودیة
  مستشرق    فرنسي  لویس ماسینیون ٣٧
مجتمع الوالء والزعامة في ال  امریكي  متحدة٠روي ب ٣٨

  االسالمي االولي
  مستشرق

مشكلة الصفات االلھیة في عقیدة     االر٠م ٣٩
  االشعري ومریدیھ الكبار االول

  مستشرق

في االسالم  -تاریخ الفكر االسالمي  فرنسي  ھنري كوربان ٤٠
  االیراني

  مستشرق

  مستشرق  فھم االسالم دراسات مختارة  كندي ویلفرید كانتویل سمیث ٤١
مستشرق و   العقل واالیمان  فرنسي  یرااالن دو لیب ٤٢

مؤرخ الفكر في 
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
  القرون الوسطى

  باحث  تاریخ الفكر العربي واالسالمي  فرنسي  دومینیك اورفوا ٤٣
  مستشرق  انتقام هللا    جبلز كسیبیل ٤٤
  مستشرق  الجغرافیة البشریة لدى العرب  فرنسي  اندرییھ میكیل ٤٥
  مستشرق  القانون البدوي    جوزیف شلھود ٤٦
  مستشرق  االسالم والغرب انتاج صورة  انكلیزي  نورمان دانییل ٤٧
  مستشرق  =  فرنسي  كوالن٠س ٤٨
  مستشرق  المحراث والسیف والكتاب    ارنست  جلنر ٤٩
  مستشرق  االسالم والغرب    كلود لیوزو ٥٠
  مستشرقة  الفالحون العلماء    فاني كولونا ٥١
-السالميمدخل الى علم الالھوت ا  فرنسي  لویس غاردیھ ٥٢

  الحضارة االسالمیة
  مستشرق

مستشرق وباحث     فرنسي  رینان ٥٣
  ومؤرخ

  مستشرق      بنفنیست٠ا ٥٤
  مستشرق  الفلسفة االنسانیة في نھضة االسالم  امریكي  كریمر٠جویل ل ٥٥
السیولوجیا الماركسیة واالیدلوجیا   فرنسي  مكسیم رودنسون ٥٦

  جاذبیة االسالم-الماركسیة
  مستشرق

دراسة الخلیفة  –تكون االسالم   بلجیكي  ابیل٠ا ٥٧
  حضور مقدس

 -مستشرق
الدراسة منشورة 
بمجلة ستودیا 

  اسالمیكا
المصطلحات الفلسفیة في العربیة     افنان٠م٠س ٥٨

  والفارسیة
  مستشرق

  مستشرق    فرنسي  برونشیفغ٠ر ٥٩
  مستشرق  حكایات ابن المقفع  فرنسي  فرانسیسكوا غابریلي ٦٠
  
٦١ 

- تقنیات الثقافة االسالمیة ومنھجیتھا  فرنسي  فرانز روزنثال
-تاریخ علم التاریخ االسالمي
  المفھوم االسالمي للحریة

  مستشرق

  مستشرق  دراسات في االخالق االسالمیة    دونالسون ٦٢
  مستشرق  االسالم ابان عظمتھ االولى  فرنسي  موریس لومبار ٦٣
ستشرق واستاذ م  االسالم مرئیا من االطراف  امریكي  ریتشارد بولیتش ٦٤

  بجامعة كولومبیا
وثائرون ٠مؤسسون ٠علماء دین   فرنسي  جاك بیرك ٦٥

  )القرن السابع عشر(في المغرب 
  مفكر ومستشرق

الجھاد في سبیل هللا والدولة   فرنسي  اولیفیھ كاریھ ٦٦
  االسالمیة لدى سید قطب

مقال  -مستشرق 
بمجلة العلوم 

  السیاسیة الفرنسیة
  مستشرق  معنى االیقونات    فالدیمییر لوسكي ٦٧
  مستشرق  االسالم في مراب الغرب  ھولندي  جان جاك واردنبرغ ٦٨
نظریة الفعل البشري في التیولوجیا   فرنسي  جیماریھ٠د ٦٩

  االسالمیة
  مستشرق

صعود –محمد رسوهللا وصعوده   سویدي  جیو فیدینغرین ٧٠
  الرسول والكتاب السماوي

  مستشرق

لكالم االلھي والكالم النبوي في ا  امریكي  ویلیام غراھام ٧١
فیما وراء الكلمة  -االسالم المبكر

  المكتوبة

  باحث ومستشرق

  باحث ومستشرق  محمد والغصن الذھبي  امریكي  یاروسالف ستیتكیفیتش ٧٢
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  التخصص  اسم الكتاب  الجنسیة  اسم المؤلف ت
  مستشرق    فرنسي  جیرار تروبو ٧٣
 COMMANDING  RIGHT  انكلیزي  میكائیل كوك ٧٤

AND FORBIDDING 
WRONG IN ISLAMIC  

THOUGHT 

  مستشرق

  مستشرق  التوراة والقران والعلم  فرنسي  موریس بوكاي ٧٥
  مستشرق  وعود االسالم  فرنسي  روجیھ غارودي ٧٦
        كریستیان جامبي ٧٧
الماني من اصل   تیودور خوري ٧٨

  لبناني
اتجاھات وتیارات االسالم العربي 

  المعاصر
  مستشرق

  مستشرق  دینیة في القرانالمفاھیم االخالقیة ال    توھیشیكو ایزوتسو ٧٩
  مستشرق  محمد رسول هللا وصعوده    ویدنغرین٠ج ٨٠
االمر بالمعروف والنھي عن المنكر   دنماركي  كوك.مایكل  ٨١

  في الفكر االسالمي
  مستشرق

  مستشرق  اصول الفقة االسالمي  امریكي  داتون.ي ٨٢
القانون االسالمي  والدولة الفقة   مجري  جاكسون.س ٨٣

  اب الدین القرافيالدستوري لشھ
  مستشرق

االیمان والقانون لدى الشیعة   یھودي  اتان كولبرغ ٨٤
  االمامیة

  مستشرق

اصول الفقة االسالمي الفقة المكي     موتسكي.ھـ ٨٥
سیرة محمد -قبل المدارس التقلیدیة

  مسالة المصادر

  مستشرق

القانون العرفي والشریعة في   انجلیزي  سیرجنت.ب.ر ٨٦
  المجتمع العربي

  ستشرقم

صمت الحیوان الفلسفة في مواجھة     الیزابیث دي فونتینیة ٨٧
  الحیوانیة

  مستشرقة

  مستشرق  =  فرنسي  جون كلود باسرون ٨٨
الطبوغرافیة االسطوریة لالناجیل   فرنسي  ھالبواكس.م ٨٩

في االراضي المقدسة دراسة في 
  الذاكرة الجماعیة

  مستشرق

ولوجیا مقارنة االلة الموزع انترب  فرنسي  المبیر.ج ٩٠
  لالدیان الموحدة

  مستشرق

  مستشرق  تطبیقات االنتربولوجیا  فرنسي  باریھ- ف- ج ٩١
  مستشرق  میالد العلم الحدیث في اوربا  فرنسي  بیرو روسي ٩٢
  مستشرق  مدخل تاریخي للقانون  فرنسي  روالن.ن ٩٣
الالھوت والمجتمع في القرنیین   الماني  جوزیف فان ایس ٩٤

القران  -لھجرةالثاني والثالث ل
علم الكالم والمجتمع في  -كنص 

  االسالم

  مستشرق

اطروحة دكتورا   اسالم محمد٠رب القبائل   فرنسیة  جاكلین الشابي ٩٥
  مقدمة للسوربون

    تاریخ  القران  المانیة  نولدكة ٩٦
زعیم المدرسة   االسالم المراقب او المدروس  امریكي  كلود غریتز ٩٧

االنتروبولوجیة 
  االمریكیة

دیوان - اریكة الملوك- نسیان المدینة    جوسلین داخلیة ٩٨
الملوك السیاسي والدیني في 

  االسالم

  مستشرق
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مستشرق   امم النبي  فرنسي  زافییھ دوبالنھول ٩٩

  وجغرافي
القبائل وتشكل الدولة في الشرق     خوري٠فیلیب س ١٠٠

  االوسط
  

بحث في كتاب   الدمقرطة في العالم العربي    جان لوكا ١٠١
ماعي باشراف ج

غسان سالمة 
دیمقراطیة بدون (

  )دیمقراطیین 
  مستشرق  نسیان الھند فقدان الذاكرة الفلسفیة  فرنسي  روجیھ بول دروا ١٠٢
  باحث وعالم اثار  من اجل كتابة تاریخ ماقبل االسالم  اسرائیلي  نیفو ٠یھودا د ١٠٣
  مستشرق  الموسوعة االسالمیة    ویلش٠ت٠ا ١٠٤
مقاربات لدراسة تاریخ تفسیر     اندریو ریبین ١٠٥

  القران
  مستشرق

  مستشرق  مقاربات لدراسة القران    ھاوتنغ٠ر٠ج ١٠٦
االصل اطروحة   االسالم والخطاب السیاسي للحداثة  ایطالي  ارماندو سالفاتور ١٠٧

مقدمة للمعھد 
االوربي الجامعي 

  بفلورنسا
االلتزام االخالقي في علم الالھوت     فرانك٠ریتشارد م ١٠٨

  السالمي الكالسیكيا
مجلة االخالق 

  الدینیة
االخالقیون والسیاسیون المسلمون     دیالنو٠ج ١٠٩

  في مصر في القرن التاسع عشر
  مستشرق

  مستشرق  مقاالت في الفلسفة االسالمیة والعلم    بترورن٠شارل ي ١١٠
الكتاب المقدس والتفسیر في الفترة     میئیر بار اشیر ١١١

  الشیعي االولى المبكرة للمذھب
  مستشرق

اثنان من المفكرین االحرار السالم   اسرائیلیة  سارة سترومسا ١١٢
  القرون الوسطى

  باحثة

مشكلة الصفات االلھیة في عقیدة     االر٠م ١١٣
  االشعري ومریدیھ الكبار االول

  مستشرق

المنطق والبالغة والعقل الشرعي     روزالند ورد واین ١١٤
  في القران

  باحثة

نظام الحیاة المدنیة في مصر     ل فیرییھجان نوی ١١٥
  الجمھور واعادة االسلمة

  باحث

الصدمة االستعماریة الكولونیالیة   فرنسي  بییر جان لویزار ١١٦
  واالسالم

  باحث

  باحث  علمنة ایران فشل محتوم  ایرانیة  ازاده كیان ١١٧
  باحثة  ان تكون حدیثا في الشرق االوسط    واتینبو٠كیت د ١١٨
عالم فیلولوجیا   الخلفیة الروحانیة لالسالم االولي    رافمانماكس ب ١١٩

مختص 
بالدراسات 

  السامیة
دراسات القدس عن اللغة العربیة   یھودي  كیستر٠ج٠م  ١٢٠

  واالسالم
  باحث

الذمة الیھود والمسلمون في الفترة     نورمان روث ١٢١
  االولى للقرون الوسطى

مقال منشورة 
بكتاب دراسات 

على شرف 
ي  كلیفورد
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  بوسورث٠

  باحث  تاریخ الفكر العربي واالسالمي  فرنسي  دومینیك اورفوا ١٢٢
  باحث  دراسات في القران والحدیث  امریكي  بورز٠دافید س ١٢٣
  باحث  دراسات في القران والحدیث  امریكي  بورز٠دافید س ١٢٤
الجزائر مجتمع طائفي مع ذلك     ھنري سانسون ١٢٥

  علماني
  مستشرق

دب العربي المسیحي من القرن اال    ترویو٠ج ١٢٦
  العاشر حتى القرن الثالث عشر

  مستشرق

الوالء والقیادة والخضوع في     موتاھیدي٠ب٠روا  ١٢٧
  المجتمع االسالمي االولي

  مستشرق

دراسات في التاریخ المعاصر     خان٠س٠م ١٢٨
  لمسكویھ

  مستشرق

من اجل انسیة معاشة ابو حیان     بیرجیھ ١٢٩
  التوحیدي

  مستشرق

المصطلحات الفلسفیة في العربیة     افنان٠م٠س ١٣٠
  والفارسیة

  مستشرق

الغزنویون امبراطوریتھم في     بوسورث٠ي٠س ١٣١
  افغانستان وشرقي ایران

  مستشرق

الصراع الدائر حول القران والحل     بومان٠ج ١٣٢
  الذي قدمھ الباقالني

  مستشرق

  مستشرق  ایران في ظل الساسانیین    كریستنسین٠ا ١٣٣
  دواني٠ج ١٣٤

  
  مستشرق  اخالق الجاللي  

  مستشرق  تاریخ الفلسفة في االسالم    دوبویر ١٣٥
  مستشرق  دراسات حول حضارة االسالم    جیب٠ر٠ا٠ه ١٣٦
درسات في التاریخ والموسسات     جواتان٠د٠س ١٣٧

  االسالمیة
  مستشرق

  مستشرق  االسالم القروسطي    غوستاف فون غروبناوم ١٣٨
ر ابن حیان مساھمة في دراسة جاب    كراوس٠ب  ١٣٩

  في تاریخ االفكار
  مستشرق

مثل على تطور -٠٠٠ابن قتیبة     لوكونت٠ج ١٤٠
  االختالف في االسالم

  مستشرق

  مستشرق  البنیة االجتماعیة لالسالم    لیفي٠ر ١٤١
االمامة البعث والمراتب طبقا     ماركیھ٠ي ١٤٢

  لنظریة اخوان الصفا
بحث منشور 

بمجلة الدراسات 
  سالمیةاال

  مختص بالفارسیة  عقائد وعادات فارسیة  فرنسي  ماسیھ٠ھـ  ١٤٣
  مستشرق  نھضة االسالم    میز٠ا   ١٤٤
العلم العربي ودوره في التطور     میلي٠ا  ١٤٥

  العلمي العالمي
  مستشرق

الشعیرة  الدینیة واالسطورة وعلم     مولیھ٠م  ١٤٦
  الكونیات في ایران القدیمة

  مستشرق

  مستشرق  ظام الفلسفي للمعتزلةالن    نادر٠ن٠ا  ١٤٧
البیئة البصریة والتكوین العلمي     شارل بیال  ١٤٨

  للجاحظ
  مستشرق

القرون الوسطى  توسع الشرق     بیرو٠ي  ١٤٩
  ووالدة الحضارة الغربیة

  مستشرق

  مستشرق  مساھمة في دراسة العقیدة العربیة    بینیس٠س  ١٥٠
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  مستشرق  خ االسالماالسس الجغرافیة لتاری    كزافییھ  دوبالنول  ١٥١
  مستشرق  دراست في الفلسفة العربیة    ریشیر٠ن  ١٥٢
الفكر السیاسي في االسالم     ج روزنتال٠ا٠ي  ١٥٣

  القروسطي
  مستشرق

  مستشرق  مدخل الى تاریخ الشرق االسالمي    سوفاجیھ٠ج  ١٥٤
الى سنة  ٧٤٩الوزارة العباسیة من     دومینیك سوردیل  ١٥٥

  مالقاموس التاریخي لالسال-٩٣٦
  مستشرق

  مستشرق  ایران في فترة االسالم االولي    سبولیر٠ب  ١٥٦
معطیات حول التربیة االسالمیة      تریتون٠س٠ا  ١٥٧

  في القرون الوسطى
  مستشرق

  مستشرق  موسسات القانون العام االسالمي    تیان٠ي  ١٥٨
  مستشرق  مقاالت في الموسوعة االسالمیة    فالزر٠ر  ١٥٩
  مستشرق  سيالحریر الفار    فیت٠ج  ١٦٠
  مستشرق  العلوم االنسانیة والفكر الغربي    جورج غوسدورف  ١٦١
لغة روائع النثر  الفارسي االكثر     الزار٠ج  ١٦٢

  الشعراء الفرس االوائل-قدما
  مستشرق

  مستشرق  العقیدة الشیعیة    فایزي٠ا٠ا  ١٦٣
محاضرة بعنوان التفكیر بالفن     غرابار٠و  ١٦٤

  االسالمي
  مستشرق

  مفكر سیاسي  اللیبرالیة االسالمیة  امریكي  د بندرلیونار  ١٦٥
  مستشرق  السالالت االسالمیة    بوزوث ٠ي٠س  ١٦٦
  مستشرق  ترث االسالم    جینبول ٠ا٠ھـ٠ج  ١٦٧
مشكلة المعرفة طبقا لكتاب المغني     ماري بیرنار  ١٦٨

  للقاضي عبدالجبار
  مستشرق

مقال بمجلة   التاملیة في القران    الروسي٠ج  ١٦٩
  نظریةتحلیالت 

القصص والشفیرات الثقافیة في     كلیبتو٠ا  ١٧٠
  مقامات الھمذاني والحریري

-دكتورا دولة 
  باریس

دراسات قرانیة مصادر ومناھج     وانزبروف٠ج  ١٧١
  تفسیر الكتابات المقدسة

  مستشرق

  مستشرق  العقل طبقا للكندي    جولیفیھ  ١٧٢
  مستشرق  فلسفة مال صدرا    فالزور رحمان  ١٧٣
االستعالم واالستخدام في العلم     رشيال٠ب  ١٧٤

  العربي االسالمي
اطروحة دكتوراه 
  مقدمة للسوربون

  مستشرق  االسالم واالستعمار    رودولف بیرز  ١٧٥
البنى االجتماعیة التقلیدیة في الریف     جاموس٠د  ١٧٦

  المغربي
  مستشرق

  مستشرق  القران التاویل التكویني    ربین٠ا  ١٧٧
  مستشرق  لقران التاویل التكوینيا    فاریورم واشغات  ١٧٨
  مستشرق  نقد االخبار لدى الجاحظ    سوامي٠ل  ١٧٩
سیادة العبادة  رجال الدین     زیلفى ٠مادلین س  ١٨٠

العثمانیون في  العصر ما بعد 
  الكالسیكي

  مستشرق

  مستشرق  المفاھیم االخالقیة الدینیة في القران    توھیشیكو ایزوتسو  ١٨١
  م جفري٠ھـ٠س  ١٨٢

  
بدایات الشیعة في االسالم ومراحلھا   مسلم

  االولى
  باحث

الكتابة والتفسیر في الحقبة الشیعیة     اشر-بار.م.م  ١٨٣
  .المبكرة

  مستشرق
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العرب واالخرون في صدر     باشیر.س  ١٨٤

  االسالم
  مستشرق

بوادر الفقة المالكي ابن عبدالحكم     بروكوب.اي.ج  ١٨٥
  ومدونتھ االساسیة في الفقة

  مؤرخ

الشیعة االثنى عشریة في العصور     برونر.ر  ١٨٦
  الحدیثة

  مستشرق

الشیعة االثنى عشریة في العصور     ایند.و  ١٨٧
  الحدیثة

  مستشرق

  مستشرق  االسالم رویة من الحافة    بولییت.و.ر  ١٨٨
مصادر الفقة االسالمي نظریات     بیرتون.ج  ١٨٩

  النسخ في االسالم
  مستشرق

  مستشرق  الفقة االسالميدراسات في بواكییر     كالدر.ن  ١٩٠
  مستشرق  رسالة سالم بن ذكوان    كرون.ب  ١٩١
  مستشرق  رسالة سالم بن ذكوان    زیمرمان.و.ف  ١٩٢
سردیات عن اصول االسالم بدایات     دونر.م.ف  ١٩٣

  الكتابة التاریخیة في االسالم
  مستشرق

اعادة تفسیر كتابة التاریخ في     الھبري.ت  ١٩٤
ة االسالم ھارون الرشید وقص

  الخالفة العباسیة

  مستشرق

النصوص االساسیة حملة السلطة     فیرنھاوت.ر  ١٩٥
القران فیدا .المطلقة التوراة 

  وتیبیتاكا

  مستشرق

الجھاد اصل الحرب المقدسة في     فایرستون.ر  ١٩٦
  االسالم

  مستشرق

القانون االسالمي والثقافة     غریر.ه  ١٩٧
  م١٨٤٠-١٦٠٠االسالمیة

  مستشرق

  مستشرق  الفكر الیوناني والثقافة العربیة    غطاس.د  ١٩٨
القانون والنظریة القانونیة في     حالق.ب.و  ١٩٩

االسالم الكالسیكي واسالم العصور 
ابن تیمیة ضد المناطقة -الوسطى

  الیونانیین

  مستشرق

الدائرة العامة  في المجتمعات     ھوكستر.م  ٢٠٠
  االسالمیة

  مستشرق

  مستشرق  لشیخ المفیدكتاب االرشاد ل    ھاورد.ا.ك.ا  ٢٠١
  مستشرق  االسالم كما راه االخرون    ھویالند.غ.ر  ٢٠٢
بین الذاكرة والرغبة الشرق     ھامفریز.س.ر  ٢٠٣

  االوسط في زمن مضطرب
  مستشرق

المسلمون والیھود والوثنیون     لكر.م  ٢٠٤
دراسات حول المدینة المنورة في 

  صدر االسالم

  مستشرق

نظیم الحضري حالة االوقاف والت    فان لوین.ر  ٢٠٥
  دمشق العثمانیة

  مستشرق

خالفة محمد دراسة في الخالفة     مدلونغ.و  ٢٠٦
  االولى

  مستشرق

صورة القران عن نفسھ الكتاب     مادغان.ا.د  ٢٠٧
  والسلطة  في الكتابة االسالمیة

  مستشرق

التفسیر القانوني االسالمي المفتون     مسعود.خ.م  ٢٠٨
  وفتاواھم

  مستشرق
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  مستشرق  =    مسیك.ب  ٢٠٩
  مستشرق  =    تورز.د  ٢١٠
تكوین مدارس الفقة السنیة القرنین     ملشیرت.ش  ٢١١

  التاسع والعاشر
  مستشرق

  مستشرق  محمد واصول االسالم    بیترز.ا.ف  ٢١٢
القانون  والمجتمع والثقافة في     باورس.د  ٢١٣

  المغرب العربي
  مستشرق

العقائد والممارسات .المسلمون     ریبین.ا  ٢١٤
  یةالدین

  مستشرق

حیاة محمد كما راھا .عین الناظر    روبن.ي  ٢١٥
  المسلمون االوائل

  مستشرق

التقلید القانوني االسالمي ردود     ستیورات.د  ٢١٦
االثنى عشریة على النظام القانوني 

  السني

  مستشرق

دراسات في -روح القانون االسالمي    فایس.ب  ٢١٧
  نظریة القانون االسالمي

  مستشرق

تطبیق القانون في االسالم السماح     رویل.م.ب  ٢١٨
بالتفكیر التفسیري والحفاظ علیھ في 

  المذھب الحنفي

  مستشرق

ھویات واستراتیجیات في العالم     شابري.ول.ا  ٢١٩
  العربي االسالمي

  مستشرق

  مستشرق  كتاب اللمع في اصول الفقة    شومون.ا  ٢٢٠
المتسول والمحارب ماسسة     دكوبیر.ك  ٢٢١

  یات الھویة في مصردینام-االسالم
  مستشرق

الحارث واوالده مقاالن حول حدود     الستر.ج  ٢٢٢
  العقالنیة

  مستشرق

االمر والنبذ كلوني والمجتمع     برا- ایونا.د  ٢٢٣
المسیحي في مواجھة الزندقة 

  والیھودیة واالسالم

  مستشرق

الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة في   فرنسي  الغردیر.ف  ٢٢٤
في القرنین  اسبانیا االسالمیة

الحادي عشر والثاني عشر من 
  خالل فتاوى معیار الونشریسي

  باحث

بحرنا نحن دینامیات وتغیرات     سانغان.ل.ا  ٢٢٥
  جغرافیة سیاسیة في البحر المتوسط

  مستشرق

  مستشرق  االسالم الرحلة في القرون الوسطى    تواتي.ھـ  ٢٢٦
حراس االسالم علماء االزھر في     الزغل.م  ٢٢٧

  معاصرةمصر ال
  مستشرق
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  ) ٥(الملحق رقم 
  یوضح نماذج من مصطلحیة محمد أركون

  المصدر  المعنى  المصطلح  ت
االبستیمولوجیا او   ١

االبستمي
Episte'mologie  

وھي دراسة نقدیة لمبادئ العلوم المختلفة 
وفروضھا ونتائجھا وتھدف إلى تحدید أصلھا 

المنطقي وقیمتھا الموضوعیة؛ویرى اركون انھا 
بیر عن نمط من انماط التفكیر او نظام الفكر تع

  .وھو احد مصطلحات میشیل فوكو 

مدكور ، ابراھیم ، المعجم 
؛ الحفني ،  ١الفلسفي ، ص 

عبد المنعم ، المعجم الشامل 
،  ٣لمصطلحات الفلسفة ، ط

مكتبة مدبولي ، القاھرة (
 – ١٧، ص ) م  ٢٠٠٠:

١٨ . 
  

ذا المصطلح لم یعد كافیا لتسمیة یرى اركون ان ھ  عصر مابعد الحداثة  ٢
أي طرح جدید النھ یختص باوربا حیث نشاة 

الحداثة فیھا ولذلك فھو الیرید ان یسجن في ھذه 
التسمیة فاخترع مصطلح العقل الجدید المنبثق 

  الصاعد واعتقد انھ االفضل لتلبیة الحاجة الفكریة

اركون،نحونقد العقل 
  .٣٣االسالمي ،ص 

المنھجیة   ٣
  لوجیةالفیلو

وھي منھجیة االستشراق الكالسیكي كلھ وتتمثل في 
تحقیق المخطوطات وطباعتھا وقراءة النصوص 
قراءة لغویة تقلیدیة تكتفي بمالحظة التاثیرات التي 
تتركھا النصوص السابقة على النصوص الالحقة 
وبالتالي لما كان القران بعد التوراة واالنجیل فھم 

  .قلید یستنتجون بانھ مجرد تكرار وت

اركون،العلمنة 
  .١١٩والدین،ص

 –المنھجیة الداخلیة   ٤
  االستبطانیة

وھي المنھجیة التي اتبعھا لویس ماسینیون واوصى 
اركون باتباعھا وتعتمد ھذه المنھجیة على تفسیر 
االحداث دون اعطاء النتائج السیما في القضایا 

  الحساسة 

  

تجا.زحزحة.انتھاك:  ٥
  وز

ھا اركون ویمكن ان تكون وھي اخر منھجیة اعتمد
  حصیلة مناھج علوم االنسان

  

المزاودة   ٦
المصراعیة 

 La والمحاكاتیة
surenchere 
mimue tique  

یعرفھا اركــون على انھا مصطلح انتربولوجي 
حدیث من اختراع رینیھ جیرار، وھو یعني مزاودة 
عدة فئات داخل االیدیولوجیا على محاكاة األصل 

نبــــي ، أو القائد الملھم أو ال( األصلي أالعلى 
وإدعاء كل واحدة منھا إنھا أكثر أخالصاً ) الزعیم 

  لھ من غیره وأكثر تشبھاً بھا ومحاكاة لھ

اركــون ، االســالم ، 
  . ٥٠- ٤٩األخالق ، ص 

القراءة التــاریخیة   ٧
  االنتروبولوجیة –

وھذه القراءة تاتي عند اركون بعد التحلیل اللغوي 
كما یراھا اركون تضیئ النص  للنصوص وھي

  .وتكشف عن تاریخیتھ 

اركون،فیصل التفرقة ، 
  .١٣مقدمة المترجم ص

 –، القراءة االلسنیة   ٨
  السیمائیة

لجا اركون الى تطبیق ھذه القراءة على التراث 
االسالمي والعربي بغیة الكشف عن بنیتھ اللغویة 

وبشریتھ ،وتحضى ھذه القراءة اھمیة كبیرة غاصة 
ما یتعلق االمر بنصوص التراث وھي تضع عند

  مسافة بین العقائد الموروثة والمسلم بھا

اركون،فیصل التفرقة ، 
  ١٣مقدمة المترجم ص

 –القراءة الالھوتیة   ٩
  التفسیریة

وھي القراءة المنتجة  من قبل االمة المفسرة 
وتنطلق دراسة اركون من نقد ھذه الدراسة 

  سنیة والتاریخیةباستخدام القراءات االخرى االل

  

دراسة كل االدیان في كل المجتمعات البشریة من   االنتربولوجیا الدینیة  ١٠
اجل المقارنة فیما بینھا واستخالص القواسم 

المشتركة وفھم الیة اشتغال الروح البشریة وفائدة 

اركون،فیصل 
  .٥٣التفرقة،ص
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  المصدر  المعنى  المصطلح  ت
االتنولوجیا ھو توسیع نظرنا الى ابعد الحدود عن 

  بشریةطریق المقارنة بین مختلف الثقافات ال
 الدوغمائیة  ١١

dogmatism 
  

وتعني العقائدیة  ویرى ھاشم صالح المترجم ان 
ھناك مشكلة الن العقائدیة التنطوي على تلوین 

سلبي بالضرورة اال اذا اضفنا لھا كلمة الضیقة او 
المغلقة فتصبح العقائدیة الضیقة او المغلقة وھو 

وغمائیة تماشیا مع الفھم ماعبر عنھا اركون بالد
  الفرنسي

اركون،فیصل التفرقة ، 
  .١٠مقدمة المترجم ص

مصطلح استخدمھ اركون لدى قیامھ بزحزحة   مجتمعات ام الكتاب  ١٢
منھجیة ابستمولوجیة في الفكر الدیني التوحیدي 

،وراى البعض انھا مجرد نسخة عن مصطلح اھل 
الكتاب القراني ،وھدف اركون من بلورة ھذا 

لمصطلح الى اعادة االبعاد اللغویة والسوسیولوجیة ا
والسیاسیة والثقافیة الى الظاھرة الكلیة للكتاب 

المقدس وبمعنى اخر اسباغ الطابع التاریخي على 
  .مانزعت عنھ كل صبغة تاریخیة 

اركون،فیصل التفرقة ، 
  ٦٠-٥٧ص

مدرسة منھجیة ثارت على منھجیة  تاریخ االفكار   البنیویة  ١٣
یدي التي تعتقد ان لالفكار حیاة خاصة تسبح التقل

فوق الواقع واالشیاء وجاء البنییون وقالوا ان 
االفكار مشروطة بالواقع االجتماعي ولیست حرة 
ولذلك یجب ان ندرس االفكار والبیئة المحیطة بھا 
االجتماعیة واالقتصادیة ،وكان ظھورھا للباحثین 

عرفیة بمثابة المفتاح السحري لحل المشاكل الم
وھي اخر المناھج التي سیطرت على فرنسا .

واوربا ،وقد انتقد اركون ھذه المنھجیة بسبب 
نزعتھا التقنیة والعلمویة الزائدة اذ حاولت ھذه 

المنھجیة تطبیق مناھج العلوم الطبیعیة على مجال 
االنسانیات ،ومن روادھا كلود لیفي شتروس الذي 

  . اراد بعلمویتھ تحویل االنسان الى شئ

  اركون، فیصل التفرقة
،في نقد العقل ٥٠،ص

الدیني ،بقلم ھاشم 
  ٣٥صالح،ص

 Lاالرثوذكسیة   ١٤
orthodoxie 

استخدم اركون ھذا المصطلح من حیث المعنى 
االغریقي للكلمة وتعني الخط المستقیم تمییزا عن 

العقیدة المنحرفة او المھرطقة ، وقد استخدم اركون 
ضة ھاشم صالح لھ ھذا المصطلح بالرغم من معار

نظرا النھ یؤدي الى الخلط مع المذھب 
  االرثوذكسي في المسیحیة

اركون،الھوامل والشوامل 
  .٤٣،ص

ویعني بھ اركولوجیا المعرفة او اركولوجیا  العلوم   اركولوجیا  ١٥
االنسانیة وقد خالف ھاشم صالح مترجم ھذا 

المصطلح االركوني الكتاب المغاربة الذین ترجموه 
حفریات وسبب اصرار ھاشم للداللة على الى ال

منھج متامل في الفكر وعلى طریقة معینة في 
وقد اصبح ھذا المصطلح شائعا . النظر الى التراث 

ومعناھا البحث عن . بعد اختراع میشیل فوكو لھ 
عمق االشیاء وجذورھا من اجل مغرفة انبثاقھا 

  وتشكلھا

اركون،فیصل التفرقة 
،مقدمة المترجم 

منة والدین ،العل٧ص
  .١٢١،ص

االسالمیات   ١٦
  التطبیقیة

اسس اركون ھذا العلم ردا على االسالمیات 
الكالسیكیة أي المنھج االستشراقي وھدف اركون 
من ھذا العلم ھو تجسید مشروعھ في نقد العقل 

  االسالمي

اركون،تاریخیة الفكر 
  . ٥٨-٥٧،ص

  للفرز والتمییز  الیعني بھ اركون عقال خاصا قابال  العقل االسالمي  ١٧
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  المصدر  المعنى  المصطلح  ت
فالعقل ملكة مشتركة لدى البش وانما التمییز 

  والفرق كامن في النعت اسالمي
 Leنموذج المدینة   ١٨

modele de 
medine  –

 Lتجربة المدینة 
experience 
de medine 

من اختراع اركون ویفضل استخدامھما بدال من 
كلمة االسالم ،ویھدف من وراء ھذه التسمیة ھو 

النبي بالتاریخیة من اجل كشف غرس عمل 
  .الھاالت واالدلجة في كل عمل تاریخي 

اركون،فیصل التفرقة 
  .١٠،ص

التداخلیة النصانیة   ١٩
intertextualite 

تعنى ان نصا ما كالنص القراني مثال یتاثر بالعدید 
من النصوص السابقة كالنص التوراتي والنص 

عني االنجیلي بل وحتى ما قبل التوراة ،وھذا الی
التقلید وانما التفاعل واالستیعاب والدمج المبدع 

  .الخالق 

  ٤٠اركون،القران ،ص

الظاھرة القرانیة او   ٢٠
  الحدث القراني

وھذا المصطلح الیدل على القران اال على 
تاریخییة عذا الحدث ،والمقصود االركوني ھو انھ 
حدث  لغوي وثقافي ودیني یستخدم مرجعیات تعود 

ع المیالدي في الجزیرة العربیة الى لقرن الساب
والیفھمھا اال من عاش في ذلك الزمن ،ویفرقھا 
اركون عن الظاھرة االسالمیة التي یرى انھا 

حولت الحالة الرمزیة الى قوالب قسریة وقوانیین 
تشریعیة لتلبیة حاجات المجتمع في القرن االول 

  الھجري 

اركون،في نقد العقل 
الدیني ،بقلم ھاشم صالح 

  ٢٩،ص
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  قائمة املصادر واملراجع
  

  القرآن الكریم -

  المصادر األولیة - :أوالً 

  )م١٢٣٢/ھ٦٣٠: ت(أبو الحسن علي بن أبي الكرم  ٭ ابن األثیر،

  ).م١٩٧٨: دار الفكر، بیروت(الكامل في التاریخ،   -

  ) ھ٣٣٠: ت(علي بن إسماعیل  االشعري، ٭

المكتبة (محمد محیي الدین عبد الحمید، : مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلیین، تحقیق -
  ).م١٩٩٠: العصریة، بیروت

  )ھ٤٢٩: ت(ابو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد  ٭ البغدادي،

مكتبة ابن سینا، (محمد عثمان الخشت، : الفرق بین الفرق وبیات الفرقة الناجیة، دراسة وتحقیق -
  ).م١٩٨٨: اھرةالق

  )ھ٤٧٨: ت(ابو عبید عبد هللا بن عبد العزیز  ٭ البكري،

: عالم الكتب، بیروت(مصطفى السقا، : معجم ما استعجم من أسماء األمكنة والبقاع، تحقیق -
  ).م١٩٨٣

  )م١٣١٤/ھـ٨١٦:ت(علي بن محمد  ٭ الجرجاني،

  ).م٢٠٠٣: دار احیاء التراث العربي، بیروت(التعریفات،  -

  )ھـ٨٣٣:ت(،شمس الدین ابي الخیر محمد بن محمد بن علي  الجزري ابن ٭

-بیروت(،دار الكتب العلمیة،١،مج١برجستراس،ط.ج:غایة النھایة في طبقات القراء، اعتنى بھ -
 ).م٢٠٠٦

  )ھ٦٠٨: ت(شمس الدین احمد بن محمد  ٭ ابن خلكان،

دار إحیاء التراث (حمن المرعشلي، محمد بن عبد الر: وفیات األعیان وإنباء أبناء الزمان، تقدیم -
  ).ت.د: العربي، بیروت

  )م١٠٧٠/ھ٤٦٣: ت(أبو بكر احمد بن علي بن ثابت  ٭ الخطیب البغدادي،

  ).     م ٢٠٠١: دار الغرب اإلسالمي،  بیروت(بشار عواد معروف،: تاریخ بغداد، تحقیق -

  ) م١٥٠٥/ھ٩١١: ت(جالل الدین بن عبد الرحمن  ٭ السیوطي،

المكتبة العلمیة، المدینة (عبد الوھاب اللطیف، : ب الراوي في شرح تقریب النووي، تحقیقتدری -
  ).م١٩٦٢: المنورة
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  ). م١١٥٣/ھ٥٤٨: ت(أبي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر احمد   ٭ الشھرستاني،

  .)م١٩٩٣: دار المعرفة، بیروت(أمیر علي مھنا وعلي حسین فاعور، : الملل والنحل، تحقیق -

  )٧٦٤:ت(، صالح الدین خلیل بن ایبكالصفدي  ٭  

- دار احیاء التراث العربي(،١احمد االرناوؤط وتركي مصطفى،ط:الوافي بالوفیات،تحقیق  - 
 ) م٢٠٠٠-بیروت

  )م١٥٦٠/ھ٩٦٨: ت(احمد بن مصطفى  ٭ طاش كبرى زاده،

وعبد الوھاب ابو كامل بكري  :مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم،مراجعة  -
   ). ١٩٦٨دار الكتب العلمیة، : بیروت(النور 

  )ھ٤٦٠: ت(أبو جعفر محمد بن الحسن  ٭ الطوسي،

  ).ھـ ١٤١٧: مؤسسة النشر اإلسالمي، قم(جواد القیومي، : الفھرست، تحقیق -

  ).ھـ١٤١٤-قم (موسسة البعثة،: االمالي، تحقیق -

  .﴾م١٧١٢/ھ٧١٢بعد : ﴿ ت أبو العباس احمد بن محمد المراكشي ٭ ابن عذاري،

  ).م١٩٩٧: دار الثقافة، بیروت(البیان المغرب في إخبار األندلس والمغرب،  -

  ).ھ٧٧٤: ت(، ابو الفداء اسماعیل الدمشقي ابن كثیر٭

  ).م١٩٨٨: دار إحیاء التراث العربي، بیروت(علي شیري، : البدایة والنھایة، تحقیق-

  ﴾م١٢٤٩/ھ٦٤٧: عبد الواحد  بن علي ﴿ ت٭ المراكشي، 

: دار الفرجاني، مصر(محمد زیني و محمد عزب، : المعجب في تلخیص إخبار المغرب، تحقیق -
  .﴾م١٩٩٤

  ﴾م١٢٢٨/ھ٦٢٦: شھاب الدین بن أبي عبد هللا الرومي ﴿ ت یاقوت الحموي،٭

  .﴾م٢٠٠٩ –، دار إحیاء التراث، ﴿ بیروت ٢معجم األدباء، ط - 

  .﴾م٢٠٠٨ –رعشلي، دار إحیاء التراث العربي ، ﴿ بیروت محمد الم: معجم البلدان، تقدیم  -
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 ً   .  المراجع الثانویة - :ثانیا
  محمد أركون،٭ 

دار النھضة العربیة ومركز االنماء القومي، (ھاشم صالح، : اإلسالم واألخالق والسیاسة، ترجمة -
  ).م٢٠٠٧: بیروت

دار الساقي، (،٢ھاشم صالح، ط: ترجمةرھانات المعنى وإرادات الھیمنة، .الغرب . أوربا.اإلسالم  -
  ).م٢٠٠١: بیروت

دار (ھاشم صالح، : أین ھو الفكر اإلسالمي المعاصر من فیصل التفرقة إلى فصل المقال، ترجمة -
  ).م١٩٩٣: الساقي، بیروت

المركز الثقافي، الدار البیضاء، ومركز (ھاشم صالح، : تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة -
  ).م١٩٩٦: القومي، بیروتاإلنماء 

: مركز اإلنماء القومي، بیروت(ھاشم صالح، : ، ترجمة)اإلسالم المسیحیة الغرب(العلمنة والدین  -
  ).م١٩٩٦

  ).م١٩٩٦: مركز اإلنماء القومي، بیروت(ھاشم صالح، : الفكر اإلسالمي قراءة علمیة، ترجمة -

  ).ت.د: المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر(ھاشم صالح، : ، ترجمة)نقد واجتھاد(الفكر اإلسالمي -

دار (ھاشم صالح، : ، ترجمة)نحو تاریخ أخر للفكر اإلسالمي(الفكر األصولي واستحالة التأصیل  -
  ).م١٩٩٩: الساقي، بیروت

  ).م١٩٨٥: منشورات عویدات، بیروت(عادل العوا، : الفكر العربي، ترجمة -

دار الطلیعة، (ھاشم صالح، : لخطاب الدیني، ترجمةالقرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل ا -
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Abstract 
Belongs Mohammed Arkoun to the line of intellectual cash made 

clear frameworks and features on the impact of colonial domination of 
Western countries on the Arab region and try to peoples of the region be 
free of them, Alongside this liberalization there was a group intending 
Liberation intellectual accusing the political line of its inability to do 
about it unless they pass those peoples liberation intellectual , Arkon, one 
of those who blamed the Islamic religion rose behind peoples liberation 
or disparity among this because according to his opinion religion is a 
religion of no religion scholars Prophet Muhammad. 

The reasons for this to the intellectual structure of these thinkers as 
studied mostly in Europe, or affected Bosatzthm who studied there at a 
time when Europe was experiencing a revolution enlightening as they 
called against the church in a bid to end the leadership of the European 
mind. 
Built Arkon huge project called Project criticism Islamic mind and led to 
his battle intellectual goal of dismantling the sacred and Allamvkr it in 
the Arab and Islamic heritage and practices mind the Arab and Muslim in 
the past and the mind (EU) talk to illustrate the disparity historic between 
them through the application of all methods and terminology and modern 
science, and tries to Arkon that away in his all-Aligned doctrine of 
Aoaqidh against the other because his project as he sees the project and 
historical Anterbologi that together and his mission to raise questions for 
each stage of history, and Hlaqh his modernity, he wanted to establish 
thought Islamic modernist him Marjaayate scientific and discover the 
most important approaches that adopted. 

Proposals attracted new cash Mohammed Arkoun study a number of 
writers and researchers - will also display - which motivated me to shed 
light on the historical side of the raised perplexing and thought-
provoking, especially he finds himself Makha and researchers, without 
Avalsova and ideologically. 
Divided the message into three chapters start with an introduction and 
ending with a conclusion and supplements, composed the first chapter 
titled Arkoun upbringing and tributaries construction intellectual of three 
sections; addresses the topic first origination Arkon clicking Algeria, 
France and the circumstances that contributed to the demarcation of the 
parameters of his personality, while the second section has reviewed the 
researcher number He is the author obtained by the researcher translated 
into Arabic, as well as his contributions to conferences, magazines and 
newspapers, while the third section deals with the most prominent 
personalities Bank, which aroused admiration and even influenced by 
them, in addition to the methodologies Bank and fondness Arkon apply to 
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his project to discover the extent of its effectiveness in the field of the 
Arab and Islamic world. 

The second chapter, entitled an Islamic heritage from the perspective 
of Mohammed Arkoun was divided into three sections talked researcher 
in which all the arguments Arkoun, including the formation of Arab and 
Islamic heritage in terms of influencing and being influenced by the 
legacy of the previous nations and their role in the formation of science 
and heritage books, also addresses the second part, see Arkoun to the 
fundamentals of Islam Qur'aan and prophecy, revelation, and Section III 
considers Arkoun's vision for the institution of the Caliphate and the 
religious establishment (scholars). 

The third chapter has reviewed the researcher a number of studies that 
dealt with Arkon Cash and discussed in terms of their support for Arkoun 
and opposition to him, cross-sectional prominent views evaluated Arkoun 
through it, has divided the class into three sections Me first section; using 
Arkoun French language for writing, which received support from A 
number of researchers as well as some opposition, a researcher cited in 
the second section, while the third section; has Discuss Arcon approach 
and justification of choice and the views of the researchers. 

Experienced researcher a number of problems of translation, Farcon 
written in French and translated books by a number of translators of 
them: crowing Djihm, Adel Al-Awa, Abdul Jalil al-Azdi, Aqeel Sheikh 
Hussein, Ali impersonator, Mahmoud Azab, Hashem Saleh, perhaps 
Hashem Saleh most prominent and closest to Think Arkon than other 
translators and this caused by a harmony intellectual between the author 
and the translator Vhashim Saleh belongs to the same trend that belongs 
to him Arkoun, it was to carry out in the language, and thought the author 
an important role is unless enjoys Adel Al-Awa, who translated the book 
Alvkrarab, in addition to it has faced researcher problem repeat Arkon for 
research and published in several books with the same content but titled 
differently did not take into account the translator repetition In return, did 
not translate into other works for Arcon and remained in their own 
languages foreign, and stop the lack of institutions in copyright to recent 
studies on methodologies for the Humanities modern obstacle to the 
researcher, especially since the Arkon adopted Klaaaly These 
methodologies criticizing the Islamic methodology for non-development. 

 
 

  


