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 قراءة أركون للفكر اإلسالمي دور مفهوم املخيال يف

  الشبة حممد

 
 

إىل نقد العقل اإلسالمي، السيما يف  يعد املفكر العريب حممد أركون صاحب مشروع فكري يهدف من خالله
وهو ال يهدف من خالل نقده للعقل اإلسالمي إىل  .شكله األرثوذكسي كما أنتجته العقلية الدوغمائية

وصواب أخرى. كما اليهدف إىل تصنيف املذاهب والتيارات  خطأ بعض املعارف واألفكار الكشف عن
إىل كشف آليات اشتغال اخلطاب، وحتليل األنظمة املعرفية، وفحص  والعمل على نقضها، بل إنه يهدف

ديدة. بقي العقل اإلسالمي عاجزا عن ارتياد آفاق معرفية، وأتسيس ميادين معرفية ج أسس التفكري.فلطاملا
اإلسالمي  ما يفسر أزمته ابلذات، كما ينم عن حمنة داخل الثقافة اإلسالمية أصبح معها نقد العقل وهذا

  .الكيفية اليت يشتغل هبا مسألة ضرورية، تقتضي حماكمته عن طريق فحص مسلماته، وحتليل بنياته، ومراجعة

ه داخل الساحة األوروبية، جتاه املستشرقني عرفنا موقع وال ميكن فهم املشروع الفكري حملمد أركون إال إذا
صراع مباشر معها، ولكن صراع منهجي وإبستملوجي . هكذا جند أركون  واملنهجية االستشراقية؛ فهو يف

 عدم األخذ بكل اإلمكانيات املعرفية واملنهجية اليت تتيحها لنا العلوم احلديثة. فهو يعيب على املستشرقني

  :يعيب عليها عدة أمور

اإلنسانية، وابألخص مفهوم اإلبستمي الذي طوره فوكو،  غياهبا عن املنجزات احلديثة يف جمال العلوم -أ "
  . تقدمي قراءة نوعية للرتاث العريب اإلسالمي والذي من شأنه أن يساهم يف

 إشكاال كبريا يفويقصد )منظومة الدالالت احلافة واحمليطة أو الثانوية اليت تثري  .إمهاهلم حليز الالمفكر فيه -ب

  .(...اخلطاب الديين ابللغة العربية، مثل: أسطورة واترخيية وبنية وخطاب

يف حني أهنا  عقالنية،-تقدميهم للقصص القرآين واحلديث النبوي والسرية على أهنا تشكيالت استداللية -ج
اعية، وتساهم يف أتسيسها ذات مج مدينة جدا لفاعلية املخيال الذي يبلور األساطري اخلاصة أبصول كل فئة أو

  (1وإجناز هويتها ". )

حممد عابد اجلابري أن اخلطاب القرآين هو خطاب عقالين، ومن مث تغلب عليه  وبينما يرى املفكر املغريب
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والسرية النبوية على  اإلسالماتية)االستشراقية( اليت هتمل حيز الالمفكر فيه وتنظر إىل القصص القرآين الرؤية
التوراتية واخلطاب القرآين مها منوذجان  استداللية عقالنية، فإن أركون يعتقد" أن احلكاايت أهنا تشكيالت

  (2رائعان من مناذج التعبري امليثي ". )

التاريخ وحتريك الصراع فيه. فقد  هكذا فقد نبه أركون إىل أن العامل امليثي قد لعب دورا مهما يف الدفع بعجلة
الصحابة يف تشكيل شخصيات منوذجية ، مثل فعالية الصورة  دة واملضافة على سريسامهت العناصر امليثية الزائ

  (3هللا عنه ، وكذلك الصورة امليثولوجية للمهدي املنتظر. ) امليثولوجية لإلمام علي رضي

 ابلبعد األسطوري واجملازي إىل تدعيم ترسانته املفاهيمية يف مقاربة النص اإلسالمي، وقد أدى اهتمام أركون

التاريخ احلديث. فهذا  الذي متت بلورته يف األحباث األنثروبولوجية وعلم(Imaginaire) مبفهوم املخيا ل
فعل على التطرف املادي أو املاركسوي يف  املصطلح حيتل أمهية مركزية يف فكر أركون، الذي يستخدمه كرد

بل إن العامل الرمزي يلعب دوره  الذي حيسم حركة التاريخ، دراسة التاريخ. فليس العامل املادي وحده هو
يف اجملتمعات القروسطية حيث كان اقتصاد الكفاف هو السائد، وعموما يف كل  أيضا يف هذه احلركة، وخباصة

  .الزراعية ما قبل الصناعية اجملتمعات

، وإن كانتا تنتميان إىل نفس  Imagination هي غري كلمة خيا ل Imaginaire إن كلمة خميا ل
الذاكرة اجلماعية أو يف الذهن، وميكن استغالله سياسيا وإيديولوجيا  لغوي. فاملخيال يتشكل اترخييا يفاجلذر ال

 التارخيية العصيبة. فهو يضرب جبذوره يف أعماق الالوعي عرب تشكله خالل خمتلف املراحل يف اللحظات

فاملخيال هنا هو "  .د اإلسالمالتارخيية. هكذا نتحدث مثال عن خميال إسالمي ضد الغرب، أو خميال غريب ض
وكنوع من رد الفعل. بل ويوجد متخيل  عبارة عن شبكة من الصور اليت تستثار يف أية حلظة بشكل الواعي

ضد الكاثوليك، أو شيعي ضد السنة أو سين ضد  )خميال( كاثوليكي ضد الربوتستانت أو بروتستانيت
ألخرى، وترسخ هذه الصورة مبرور الزمن يف الوعي الفئة ا الشيعة،اخل... كل فئة تشكل صورة حمددة عن

  (4اجلماعي". )

ذات منط  السياق يرى أركون أن علم األنثروبولوجيا املعاصر يتيح لنا أن نتحدث عن وجود معرفة ويف هذا
يزال يف نظره بعيدا عن  أسطوري، وهو ما ال يفهمه أو يقبله أانس العصور الوسطى. فالفكر اإلسالمي ال

فهو يفهمها مبعناها القدمي املكرس يف  حبسب املعىن األنثروبولوجي احلديث، le mythe ألسطورةمفهوم ا
جيب االنتباه إليه هنا هو أن البعد األسطوري أو اخليايل أو اجملازي  اللغة العربية، معىن اخلرافات واألابطيل. وما

إىل  ة البشرية على العموم، ابإلضافة طبعااألساسية اليت يتكون منها الشخص البشري والثقاف هو أحد األبعاد
  . البعد العقالين واالقتصادي واحلسايب
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التاسع عشر االعرتاف ابلبعد اخليايل واألسطوري لإلنسان، ولذلك  وقد رفضت النزعة الوضعية يف القرن
إىل  و يعيد االعتبارالديين شيئا متجاوزا ينتمي إىل العامل القدمي. أما العلم املعاصر فه اعتربت الدين والبعد

الشعوب تكشف إىل حد   األسطورة ويعتربها إحدى الطرق إلنتاج املعرفة؛ فاألساطري املنتشرة عند شعب من
املعىن فاألسطورة ظاهرة أنثروبولوجية تشرتك فيها  كبري عن العادات والتقاليد واألخالقيات السائدة فيه. هبذا

 ى أركون أن " األسطورة حترك التاريخ مثلما حتركه الوعود احملسوسةاإلطار ير  مجيع الثقافات والشعوب. يف هذا

يتوفق  وهنا -رجلني واملادايت، ورمبا أكثر، هنا يكمن نقص املاركسية الرهيب، فهي تقف على رجل واحدة ال
  (5". ) –ماكس فيرب على كارل ماركس 

فكثريا  .ريه أيضا الصور اخليالية واألحالم الورديةاحلوافز املادية واالقتصادية، وإمنا تس إن اإلنسان ال حتركه فقط
املخيال اجلماعي، أو عرف   ما يتهيج الناس وخترج اجلماهري إىل الشارع، جملرد أن شخصا قد ضرب على وتر

اإلسالمي الذي حركه اخلميين بشكل هائل هو من هذا  كيف حيرك النوابض األساسية هلذا املخيال. واملخيال
جبذوره يف أعماق التاريخ اإلسالمي . وقل األمر نفسه عن املخيال الذي  خيال اتريخ يضربالنوع. وهلذا امل
 اإلسالموية احلالية مبجملها. هكذا وجب حسب أركون القيام بعمل تفكيكي للمخيال حتركه احلركات

خيل ألول مرة هذا املت اجلماعي الذي يستغله اإلسالمويون يف جتييش اجلماهري. إنه يريد أن يعرف " كيف نشأ
  (6وكيف حتول مع التاريخ". )

بروز عدة تيارات ومذاهب، قدم كل منها فهما معينا للنص التأسيسي األول،  لقد عرف اإلسالم الكالسيكي
 التيار اإلسالموي احلايل سوى نتيجة ظروف اترخيية واجتماعية وسياسية. لذلك فالتعصب وما انتصار

  لدين اإلسالمي الذي يتميز خطابواالنغالق ليسا طبيعة أزلية يف ا

املالبسات احمليطة  ابالنفتاح واجملازية كما يؤكد أركون. هكذا فتحليل هذه العوامل التارخيية، ومعرفة القرآن فيه
الذي يقدمه اإلسالميون يف شعاراهتم  هبا، سيساهم الحمالة يف تقدمي صورة حقيقية على املخيال اجلماعي

  .وخطاابهتم النضالوية

تشكل كما هائال من االحتجاجات واملطالب والرتكيبات اإليديولوجية وأحالم  " ن احلركات اإلسالمويةإ
إىل مقدرة كل  اجلماعية واهللوسات الفردية اليت ال حتيلنا إىل اإلسالم كدين أو كرتاث فكري، وإمنا اليقظة

إن اآللية الوظائفية اليت يتحلى هبا هذا  .إيديولوجيا كربى على حتريك املتخيل االجتماعي وتغذيته وإشعال هليبه
( 7هي اليت ينبغي أن تكون املادة األوىل للتحليل والفهم والتفسري". ) املتخيل يف املنعطفات التارخيية امللتهبة

ابملخيال  أركون يؤكد على ضرورة طرح اإلشكالية النفسية واللغوية واألنثروبولوجية اخلاصة من مث نرى
املرتاكمة طبقات هائلة وجد  بلوره احلركات األصولوية ، اليت شكلت أبدبياهتا وخطاابهتااإلسالمي، كما ت
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ابلتسلح ابألدوات املعرفية واملنهجية اليت متدان هبا  متماسكة، ال سبيل إىل تفكيكها واحلفر يف أعماقها إال
  .العلوم اإلنسانية املعاصرة

املخيايل. ويرى " أن املخيا ل هو  وقف العقالين للعامل واملوقفويذهب أركون إىل تقرير نوع من التقابل بني امل
ويف كل اجملتمعات، مهما اختلفت أشكاله وانواعه  عبارة عن بنية أنثروبولوجية موجودة لدى كل األشخاص

 ( ومن مث فال توجد فروق يف نظره بني املؤمن وغري املؤمن، ذلك أن8الزمكانية". ) حبسب التارخيية واملشروطية

يسعى من  موجود لدى االثنني. فاإلنسان - - Le merveilleuxالعجيب اخلالب أو الساحر اخلالب
عقله. فاملخيال هبذا املعىن  خالل املخيال إىل البحث عن إشباع كل ما ال يستطيع إشباعه يف نفسه أو يف

ان ختيل كل ما يتجاوز قواه حياول من خالهلا اإلنس مرتبط ابلرغبة الشعرية الكامنة يف النفس البشرية، واليت
ابلعجيب اخلالب". لذلك " ينبغي أن تتوجه كل جهودان العلمية ودراستنا حنو " اخلالقة، أي ما يسميه أركون

  (9املخيال واخليال يف احلضارة العربية اإلسالمية".) حتديد بىن

 ت يف جمايل علم االجتماعأتكيده على أمهية اخليال واملخيال، أبحدث النظراي هكذا يلتقي أركون هنا، يف

اهتموا كثريا ابلعامل  واألنثروبولوجيا؛ فعلماء أمثال بيري بورديو وجورج ابالنديي وكاسرت ايديس وجورج دويب
التارخيي. "فالبنية الفوقية" مل تعد نتيجة ميكانيكية "للبنية  الرمزي، ودوره يف بلورة الوعي اجلماعي وحتريك املسار

متتلك استقاللية نسبية، بل وأصبحت أحياان تشكل قوة مادية ودافعة ملختلف  التحتية"، بل أصبحت
  .التارخيية األحداث

( 10أخرى يستخدمها الفكر".) ويف هذا السياق جند أركون يعترب أن " العقل هو ملكة من مجلة ملكات
المي أو اتريخ أييت حديثه عن الفكر اإلس لذلك فهو يفضل استخدام كلمة فكر على كلمة عقل، ومن هنا

  :ذلك أهنا تشمل ثالثة عناصر رئيسية الفكر اإلسالمي. فكلمة " فكر" هي أوسع جمال،

  املعىن الذي أعطي له االمتياز واحلظوة خالل العقل ) ابملعىن الصارم للكلمة، أي -1

  .( الفلسفة والعلوم اتريخ الفكر البشري ال سيما يف

  .L, imagination))اخليال -2

  .(la mémoire) اكرةالذ -3

البشري؛ فحني يشتغل العقل  من هنا فال ينبغي يف نظره الفصل بني هذه املستوايت الثالثة املكونة للتفكري
فصله عن اخليال الذي يقوم " بتغذية عمله وترطيب  وميارس فعاليته على خمتلف املواضيع واألشياء، ال ميكن

ليل نفسي لبنية الروح البشرية وهي تنتج إبداعاهتا وأعماهلا، القيام بتح (. هكذا يتوجب إذن11أجوائه " )
  فنية أم فلسفية أم أدبية أم الهوتية، سواء أكانت
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  آخر املطاف عن خمتلف املؤثرات املخيالية من أجل ضبط آليات اشتغاهلا، أي الكشف يف

ك الروح البشرية يف حلظة اترخيية وراء كل إنتاج أو إبداع تقوم به تل والنفسية والتارخيية... اليت كانت تقبع
  .معينة

على موضعة النص أو  نستشف هنا األولوية اليت مينحها أركون لعلم النفس التارخيي، كفرع معريف يساعد
 ) ) يف آخر املطاف الفضاء العقلي اإلنتاج الفكري ضمن األجواء العامة اليت كانت تطوقه وحتيط به؛ أي

L,espace mentalألي إنتاج فكري أن خيرج عن نطاقه أو يتجاوز  خيايل الذي ال ميكنوالالهويت وامل
  .اإلطار العام الذي يرسم له حدوده

واليهودية واإلسالم.  يف هذا السياق يتحدث أركون عن " خميال يف جمتمعات الكتاب " تشرتك فيه املسيحية
حدة، هي كون " هللا هو الذي يقول حقيقة وا هكذا فكل تعاليم الدايانت الثالث ترسخ يف األذهان والنفوس

الوسائل اليت متكن اإلنسان من نيل النجاة األبدية عن طريق إتباع  القانون للبشر، وهو الذي حيدد -احلقيقة
( إن هذا احلق واحد، 12ختاذل أو تردد.فاحلق واحد، مطلق، غري قابل للمناقشة ".) احلق ابستمرار ودون

ابلنسبية وال  ولكل البشر، كما أنه مطلق وغري قابل للمراجعة، وال يقرصاحل لكل األزمنة واألمكنة  وهو
يراجعه أو حىت يستبدل به حقا آخر"  ابلتارخيية وال ابالستثناء؛ " وحده هللا ، صانعه، ميكنه أن يكمله أو

ت يف خالل الشعائر الدينية والفرائض املختلفة، سامه ( إن هذه الصورة املقدمة للبشر، واملعاشة من 13)
املؤمنني" هبا، إال أنه خميال مفتوح ومنفتح سوف لن يلبث أن حيول عرب " تشكيل نوع من املخيال لدى

املخياالت  القضائية إىل مبادئ قسرية وإكراهية، ستكون هي املرتكز اإليديولوجي لتشكل-الفقهية القوانني
اخلطاب الديين املفتوح واملنفتح إىل  سيتحول االجتماعية لدى األرثوذكسية والتيارات األصولوية املتزمتة. وهكذا

واحد ووحيد، داخل هذا التيار أو ذاك، أو من منظور هذه  جمموعة من القواعد اجلامدة املنغلقة ضمن فهم
استئصال اآلايت من إطارها التارخيي الستغالهلا ضمن إطار وفضاء مغاير حىت  اجلماعة أو تلك. وسيتم

  .وجي معنيتعزيز مسار إيديول تتمكن من

أبن ما قدمه الفقهاء واملفسرون األوائل يف العصور  إذا أضفنا إىل هذه الصورة عنصرا آخرا، هو االعتقاد
هنائية، ستتكون لدينا صورة لبنية ذهنية، ستتحكم يف سلوك الفرد، وتزرع لديه  الكالسيكية هي أشكال أتويلية

  .يف حياته الفردية وعالقاته ابجلماعة يؤطر نظرته ألانه ولآلخر، وللمسائل احليوية خمياال

الوظائفية اليت يتمتع هبا هذا  إن ما يهدف إليه أركون يف دراسته للمخيال، هو تقدمي تفسري وحتليل وفهم لآللية
املنعطفات التارخيية الكربى اليت تعرفها اجملتمعات  املصطلح يف قدرته على حتريك العواطف، وجتييشها يف

خالل هذا التفسري والفهم، تكسري تلك االزدواجية الومهية اليت توضع عادة  دف أيضا مناإلسالمية. وهو يه
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جتاه الغرب.  اإلسالم" و "الغرب"، واليت ترتب عنها وجود خميال غريب جتاه اإلسالم وخميال إسالمي" بني
عن تراكمات حيكمها  املدمرة انمجة وهذين املخيالني غالبا ما يقدمان صورة سلبية عن اإلسالم. وهذه الصورة

هنا " سوف يستمر الناس يف هذا اخلط مادامت اإلشكالية  منظور خاطىء لعالقة الدين ابجملتمع والتاريخ. من
وشارحيه  واألنثروبولوجية اخلاصة ابملتخيل)املخيال( مل تفرض نفسها بعد على مراقيب اإلسالم النفسية واللغوية

  (14ابألمس واليوم ". )

  :جند أركون يركز على النقاط التالية ر حتليله ملكوانت ووظائف املخيال،هكذا، ويف إطا

األصولوية يف كل جمتمعات الكتاب؛ اليهودية واملسيحية واإلسالمية.  الكشف عن األسس اليت تشرتك فيها -
  .األصول الثقافية والنفسية واللغوية اليت ترتكز عليها هذه األصولوايت وذلك من خالل تقصي

 بشكل خاص على األصول اليت تقدم عناصر خصبة لتغذية املخيال اإلسالمي. وميكن أن نقسم كيزالرت  -

  :تلك األصول أو احملددات إىل مصدرين أساسيني

  .ابلوحي، ابإلضافة إىل اخلطاب النبوي أو اللحظة النبوية أوال: الظاهرة القرآنية أو ما يسمى

  .موز اليت تشغل مكانة هامة يف الذاكرة اجلماعية للمسلمنيالتارخيية واألشخاص والر  اثنيا: الوقائع

واإليديولوجي للحركات  العمل على حتطيم ذلك اجلدار السميك الذي يوضع عادة بني اخلطاب النضالوي -
للمجتمعات اإلسالمية. وذلك هبدف الكشف عن  اإلسالموية، وبني احلقيقة التارخيية والعقائدية والثقافية

وتعمل على توظيفه إيديولوجيا وسياسيا. من هنا يلح أركون على ضرورة  يت تطال املخيال املوروثالتالعبات ال
ال حتيلنا إىل  تفكيكية " للرتكيبات اإليديولوجية وأحالم اليقظة اجلماعية واهللوسات الفردية، اليت القيام بعملية

حتريك املتخيل االجتماعي وتغذيته  ى علىاإلسالم كدين أو كرتاث فكري، وإمنا إىل مقدرة كل إيديولوجيا كرب 
  (15وإشعال هليبه". )

 
  :اهلوامش

  الربيعو. تركي علي: اإلسالم وملحمة اخللق واألسطورة، املركز الثقايف العريب، الطبعة -1

  .214، ص1992األوىل 

  ومي، بريوت،هاشم صاحل، مركز اإلمناء الق أركون. حممد: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، ترمجة -2
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  اإلسالمي املعاصر؟ دار الساقي، الطبعة األوىل الفكر هاشم صاحل: ورد يف كتاب حممد أركون؛ أين هو -4
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  .209السابقة، ص أركون حممد: اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، نفس املعطيات -11

  .127السابقة، ص أركون حممد: أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر؟ نفس املعطيات -12
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