
 األنسنة( ومشروع )االسالميات التطبيقية(: وقفة نقدية) مفهوم -حممد أركون 

 

 د. سّيار اجلميل

 
 

اجتاه تفكيك الرتاكمات الرتاثية، ونشكل صورة  بعد مخسني سنة من االستقالل، مل نتقدم خطوة واحدة يف)
 .(العربية ــ االسالمية صحيحة وعقالنية وواقعية عن تراث االمة

 يف كتابه اجلديد رفقة جوزيف مايال )من ماهناتن ايل بغداد( حممد اركون
  

 
 للفكر احلر( جائزهتا للمفكر اجلزائري االصل حممد أركون )لسعيه إيل طريق التعايش منحت مؤسسة )ابن رشد

املنطق والعقالنية  السلمي للثقافات واألداين وتقديرا لدوره الرايدي يف البحث عن جذور عربية أصيلة يف
املؤسسة يف أملانيا أن منح اجلائزة مت بناء علي  تنوير(. هذا ما جاء يف ديباجة التكرمي وأعلن جملس أمناءوال

مخسة من أبرز املثقفني العرب. ويعد اركون أحد العلماء املعاصرين يف  اختيار من جلنة حتكيم مستقلة يؤلفها
بني  ان اركون يهدف جبهوده إيل عرض التشابهوهو املعارض القوي ألطروحة صراع احلضارات، و  العامل العريب

يري أركون أن الغرب  اإلسالم والغرب وليس توسيع اخلالفات كما هو سائد لألسف يف املوقف الراهن حيث
أهم ما طرحه اركون ــ حسب ما جاء يف   خلق صورة للثقافات اإلسالمية مل تتغري منذ القرون الوسطي. ومن

االسالمية بغداد كانت من أكثر املدن حداثة يف الوقت الذي انطفأت  ان العاصمةكتاب التكرمي ــ تنبيهه ايل 
 أورواب وبينما كانت اجملتمعات اإلسالمية قد تطورت وبدأت تعرف مفهوم األنسنة فيه األنوار يف

(Humanism) تتوفر له  كان هناك احتدام حماكم التفتيش. ويري اركون أن اجملتمع االسالمي مل
 .النصية الرمسية املغلقة ارسة تنويره اخلاص والذي هو حباجة ماسة له ولتنوير)املدونةالفرصة ملم

 كاتب مواصفات

من العواصف ضده من قبل العرب والفرنسيني ليس بسبب نقداته القوية الالذعة،  ااثر حممد اركون مجلة هائلة
 ، واسلوبه معقد جدا يفعديدة اخري، فهو صاحب مشروع مساه )االسالميات التطبيقية( بل ألسباب

طلبته املخلصني منذ العام  الكتابة، حيت يكاد ال يفهم كله مطلقا سواء يف الفرنسية ام العربية وقد جّترد احد
الدكتور هاشم صاحل سوري االصل واملقيم بباريس،  برتمجة العديد من اعماله وكتبه ايل العربية، وهو 1978

ليت كرسها ضد اولئك الذين اختلف عن تفكريهم ومناهجهم من ا انهيكم عن انتقادات اركون الالذعة
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 اشتهر اركون وعرف يف فرنسا قبل ان تعرفه الثقافة العربية بسبب فرانكفونيته وعدم املستشرقني الفرنسيني. لقد

 العريب االسالمي(. كان يف تسويق نفسه عربيا ايل ان ترجم له اول كتاب ايل العربية بعنوان: )اترخيية الفكر
ال يف كتاابته وال يف حماضراته يتداول ابلعربية ابدا.  بداية االمر يعرفه اجلزائريون حبكم جزائريته ولكن مل يكن

 اركون لقاءايت مع

ونشأ وترعرع فيها اايم العهد الفرنسي ودرس يف جامعة اجلزائر،  1928العام  ولد حممد اركون يف اجلزائر
نشر  اساته واستقر هبا وّدرس يف السوربون وما زال يعمل فيها وقدايل فرنسا واكمل فيها در  ومن مث رحل

ابالستاذ حممد اركون مرتني  عشرات االعمال والبحوث والكتب ابلفرنسية يف الفكر العريب االسالمي..التقيت
ات كانت املرة االويل علي ما اظن يف واحد من مؤمتر  ..يف اجلزائر عندما كنت اقيم فيها يف عقد الثمانينيات

، وكانت املرة الثانية عندما القي واحدة من حماضراته يف مركز 1983 الفكر االسالمي الذي انعقد عام
 واليت كنت اعمل فيها. وكان يف املؤمتر االول قد صب عليه 1987جبامعة وهران يف العام  حبوث اوراسك

احلساب معه ابعتباره خمراب  زة لتصفيةاملؤمترون جام غضبهم واهتموه بشيت التهم ومنهم من اعتربها مناسبة ممتا
حماوالته يف افهام اولئك الذين هامجوه انه ابحث له  لالسالم وتصنيفه من تالميذ املستشرقني.. وعبثا ذهبت

اما عندما القي حماضرته يف جامعة وهران، فقد حظي مبحاورات علمية  ! منهج معني يف دراساته االسالمية
والرد  مفهوم االنسنة والعلمنة يف االسالم.. وكانت يل فرصة ساحنة ملناقشته عندما تطرق ايل جادة وخصوصا

التارخيي وما ردده من  علي بعض افكاره واحكامه وخصوصا تلك اليت تتعلق ابملسألة التارخيية واملنهج
واجهته  دار جدل علمي ساخن بيين وبينه اذ معلومات غري صائبة يف التاريخ العثماين والعلمنة الكمالية، مث

ادراكها، او هكذا اشعر االخرين، يف حني انه مل يكن مطّلعا عليها  حبقائق ومعلومات اترخيية كمؤرخ مل يستطع
 عن التاريخ احلديث وتعقيداته املعاصرة.. وهذه مشكلة ال يعاين منها اركون فقط، بل حبكم ختصصه البعيد

ظواهر اترخيية مل  ذين يدخلون انفسهم يف معاجلاتيعاين منها العديد من اشهر الكتاب واملفكرين العرب ال
 .يسيطروا علي معلوماهتا

 بداايت تفكري اركون

الفكر  حممد أركون صاحب واحد من املشروعات الفكرية واستهدف فيه فتح أفق من نوع جديد يف يعد
. ولقد بقي يسعي اإلسالم االسالمي يف ما امساه بـتطبيق للمنجز، واعتربه منهجا عقالنيا حديثا يف دراسة

الفهم العلمي للواقع التارخيي املتنوع للمجتمعات  جاهدا إيل ترسيخ ذلك كونه يري أبنه السبيل الوحيد لتحقيق
جيل فرنسي عايل املستوي يف ثقافته وابداعاته ومناهجه وفلسفاته، فلقد  اإلسالمية. وينتمي حممد أركون إيل

 وبيري بورديو وفرانسوا فوريه وغريهم من الذين أحدثوا ثورة جتارب ومنجزات ميشيل فوكو استفاد حتما من

ولكن عن الفكر  ابستمولوجية ومنهاجية يف الفكر احلديث، فاراد ان ينحي مثلهم يف دراساته وكتاابته
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بقي مسجوان يف الدوامات  االسالمي، وقد جعله منهجه ينفصل عن مناهج االستشراق الكالسيكي الذي
يف فلكها من املستشرقني الفرنسيني. وقام ايضا  ا بشراسة متناهية وكل عناصرها ومن يدورالفيلولوجية، فهامجه

 وأنثروبولوجية متنوعة وحاول تطبيق ما طبقه بعض العلماء الفرنسيني علي تراثهم بدراسات ألسنية واترخيية

بداايت اركون مل تكن  الالتيين املسيحي األورويب، حماوال ذلك علي تراث االسالم واترخيية تنوعاته.. ولكن
احملرتفة متأثرا يف البداية برجييس بالشري الذي علمه  (منفصلة عن مناهج املستشرقني الفيلولوجية )= فقه اللغة

استها جتريبيا علي الطريقة التارخيية الوضعية، ومقارنتها ببعضها البعض ودر  منهجية حتقيق وتدقيق النصوص
السيما  يرنو منذ تلك البداايت ومن ابب فضوله الثقايف بقراءات ملا كان ينشره لوسيان فيفر، ولكن كان

مسار الفكر فضال عن تضمينه  منهجيته يف علم التاريخ. وعليه، فقد اهتم أركون ابلوقائعيات وأتثريها علي
والفكر معا. ويف ستينيات القرن املاضي اهتم  يولوجيات يف صناعة كل من السياسةالسايكلوجيات والسوس

 .ابأللسنيات

ومواقفه من االستشراق منذ شبابه عندما كان  ويصف نفسه بشجاعة التطرق إيل الالمفكر فيه يف دراساته
الثقافة الغربية اآلتية إيل  العربية وآداهبا يف وضع قاس مطبوع بسيادة طالبا يف اجلامعة اجلزائرية يدرس اللغة

الرغبة يف الفهم  لتحضريها وإدخاهلا احلضارة حسب ادعاء املستعمر الغازي. وآنذاك سيطرت علي ذهنه اجلزائر
النضال السياسي، إذ يعترب نفسه أنه  واملزيد من معرفة الواقع ومتحيص الوضع، ولكنه آثر عدم االخنراط يف

السياسي ألنه رغب يف التحرير الفكري والعقلي للجزائر  تمرد الفكري عوضاختار الطريق الفكري للتحرير وال
الستينات ايضا عندما أصبح مدرسا جبامعة السوريون اتبع منهجا خيتلف  ولعموم العرب واملسلمني. ومنذ

إلطارات من ا املستشرقني وشرع يف حماوالته التحليلية املعتمدة علي املقارنة الواسعة سعيا للخروج جذراي ملنهج
ادواته املنهجية وابلتايل اختلف مع  الضيقة وهذا ما فعله مع الفكر اإلسالمي، وهذا ما جيعلين اخالف بعض

 .سواء اصاب ام اخطأ االستنتاجات اليت خيلص هبا ومن مثّ يبين عليها

 أركون مشروع

قد أخضع النص حملك تطبيقية( وذلك مبحاولة تطبيق املنهجيات العلمية و  لقد هدف إيل بناء )إسالميات
وحتوالته.  املقارن والتحليل األلسين التفكيكي وللتأمل الفلسفي املتعلق إبنتاج املعين وتوسعاته النقد التارخيي

الشعوب اإلسالمية منذ أن اصطدمت  ويف هذا الصدد ركز علي ضرورة فهم املأساة التارخيية اليت تتخبط فيها
العقلية. فال الثورة االشرتاكية وال الثورة اإلسالمية أتيح هلما أن  احلداثةبشكل مفاجئ وعنيف ابحلضارة املادية و 

 . إذ مل ميهد هلما عن طريق18حتضري واستعداد كاف كما حصل للثورة الفرنسية يف القرن  حتضيا مبرحلة

ثة. وبذلك الثقافة املورو  حركة ضخمة من النقد الفلسفي والعلمي للرتاث، مث لنقد املمارسة السياسية ألنظمة
الغرب كان قد اخنرط منذ زمن طويل يف عملية  تراكم الالمفكر فيه يف الفكر اإلسالمي والعريب. يف حني أن
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العامل اإلسالمي العكس، اذ أدار ظهره للحداثة، وانه استفاق  البحث عن أشكال جديدة للحداثة وقد فعل
اهلوة  ن الركب بعد اكتشافه أو إعادة اكتشافه حلجماألجماد الغابرة وراح يعاين ختلفه ع من نومه التارخيي علي

الفكر والعلم وقيم  اليت تفصله عن الغرب علي صعيد التقدم املادي والصناعي والتكنولوجي وعلي صعيد
اورواب ومت إقامة دول مستقلة أصبح عليها  اجملتمع واحلرايت وحقوق اإلنسان. واستعار النموذج القومي من

والتصدي للتحدايت التارخيية سياسيا واقتصاداي وثقافيا. لقد دعا  املشاكل املوروثة حتمل مسؤولية مواجهة
هنا  يف الالمفكر فيه لدراسة ما مت ويتم إغفاله أو تغييبه ألسباب سياسية ابألساس، ويلح أركون إيل التفكري

افات األخري واملذاهب الثق علي استخدام األنثروبولوجيا كعلم يعطي املفاتيح الالزمة واملناسبة الكتشاف
دام األمر كذلك سيبقي التفكري يصاحبه دوما ما ال  املختلفة. إال أن هذا العلم ال يطبق عند املسلمني. وما

 وعزله واالنقطاع عن االهتمام به. وهنا اقول أبنين رمبا خالفت الرجل يف كثري من ميكن التفكري فيه ويتم جتاهله

أيلول  11رؤيته ألحداث  : احية الفكرية، وامنا من الناحية املنهجية.واخرياالقضااي اليت عاجلها ليس من الن
اصدره مؤخرا رفقة جوزيف مايال: أبن احداث  )سبتمرب( وصدام احلضارات ويري اركون يف كتابه اجلديد الذي

صارخة، عن ذلك الصراع الطويل الذي اندلع يف حوض البحر  ( سبتمرب تكشف بطريقة دراماتيكية11)
والعامل املسيحي األورويب الذي عد توسع اإلسالم مت علي حسابه يف ضفاف  توسط منذ ظهور اإلسالمامل

 ابتدأت اخلصومة وتعمقت أكثر بسبب احلروب الصليبية فاالمتدادات العثمانية فالتوسعات املتوسط، وقد

فثمة عداء مستحكم بني  عدم االستعمارية، وانتهاء ابلصراع العريب ــ اإلسرائيلي فالقصة طويلة مل تولد من
ويعرتض علي مفهوم )صدام احلضارات( الذي  الطرفني منذ قرون عديدة! وهنا يناقض احكام فرديناند بروديل

دون ان نقدم حنن العرب واملسلمني واي لالسف الشديد حيت  أيلول )سبتمرب( من 11غدا ظاهرة اترخيية بعد 
( الذي نسعي لتكريسه مع العامل. )فصلة من كتاب نسوة ورجال : لـ)حوار احلضارات يومنا هذا بدائل حقيقية

 .(شاهد الرؤية لكاتب املقال ذكرايت

 
واعادة نشر مقااليت اليت انشرها يف  اعلن للمأل ابن هناك صحفاً عراقية جديدة تصدر يف العراق تقوم بنقل

ذن مين مع حتريف مجل واالمارات من دون ان تستأ صحف عربية عدة تصدر يف لندن وابريس وبريوت
العراقية اجلديدة تصدرها مجاعات واحزاب معينة رمبا ال اتفق مع اجتاهاهتا  وفقرات.. وملا كانت تلك الصحف

اال مقاليت  وسلوكياهتا السياسية مع احرتامي لكل من حيررها.. فانين انبه ابنين ال انشر عراقيا وتياراهتا
 .االسبوعية يف جريدة )الزمان( الغراء

 
 

 22 - 11 - 2003 التاريخ --- 1669العدد  ---جريدة )الزمان( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

This file was downloaded from QuranicThought.com


