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 حممد أركون و"نقد العقل اإلسالمي": السؤال التارخيي يف السياق االجتماعي
 

 رضوان زايدة
 كاتب سوري

radwan@almultaka.net 
 

يكثّف  مهوفو" "نقفد العقفل اإلسففالمي" ممف ور حممفد أركفون اجلتوا،فل واأفف يكش كمفا أنف  يكمف  عفف  
يُفدر  اامفاأ أن سفؤال الاقفد الكفانطي  الطموح الثاوي يف طيفا  ونافااي الفاأل اوركفولش ألفأ أن أركفون 

كمفا ُيرف ع عهيف  لفف  يتوقفد دون دريف  يف ،ففيورةا ترخييفة واجتماعيفة وسياسففية متكامهفة تسفتود  مفف  
ورائوفا دففدوض ٍ فةا ةك يففة ود فارية ابفف يوةا الفحل عاابففتوا اة فارة الع  يففة اإلسفالمية يف القفف ن ال ا فف  

تقدمففة الففحل اففدموا كففلو مفف  مسففكوي  الففعي يرفف ع أركففون عهفف  اهلجفف يش سففّيما مفف  اجلؤلهففا  واوةكففار اجل
 ( والتوديدي والماطيب وا   دز" وا   رابد ةيما  عد.1أ ّوت  ل  )

 1984ا تفففدك ممففف ور أركفففون يف "نقفففد العقفففل اإلسفففالمي" مففف  كتا ففف  الفففعي  فففل العافففوان نهسففف  عفففا" 
( 2خييففة الهكفف  العفف م اإلسفففالمي()و،ففدر اله نسففيةش ر تُفف ج  ةيمفففا  عففد حتت الع  يففة  فف  عافففوان )تر 

معهّففالأ اجلؤلفف  واجلففيج  كهيومففا عففد" ترففدي عا لهكتففا  العاففوان نهسفف  الرففادر اله نسففيةش ون اله ففة 
اله نسية ف عهف  دفد تع في أركفون ف مؤيفدةق لهاقفد الههسفهي والتفارخيي والعهمفي عامفةش وهلفا أرضفيةق  رف ة 

  التعمد والداة يف الاقدش أمفا اله فة الع  يفة ةفال تتومفل اافيان م  اأواز اجلهوومي الداعي حتت اجلزيد م
(ش ةاله ففاك االجتمففاعي والثقففايف العفف م حتأاأ ٍففُي مالئفف ا أو مااسففبا لتوجيفف  3الاقففد العقففل اإلسففالمي)

الاقد  مكلا ، يح حتت العقل اإلسالميش ون ألفأ يثفي دساسفيا  مف  اجله فل ت اضفيوا يف الواف  
( وهففعا مففا ُيمففكل مففد ل ال شيففة حتت ممفف ور 1986دور الكتففا  الع  يففة عففا" اةففا) )أي وافف  ،فف

"نقد العقل اإلسالمي" أي سؤال اجلم وعية التارخيية ضم  اجلف  االجتمفاعي العف م واإلسفالميش وهفو 
ما ي دو أن أركون يهوظ  إبدرا ا مسفتم  عف  ط يفد ر طف  لسفؤال  الاقفدي اودفداض السياسفية اجلت فية 

زز   أيفف  اااعففة العقففل اإلسففالمي عفف  الاقففد وتُؤجففل طفف ح مثففل ألففأ السففؤال  جففة اسففتكمال الففحل تُعفف
 التو ي  م  االستعمار أوالأ و توقيد التامية وحتٍاك الر ار الع م ف اإلس ائيهي اثنياأ.
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ة لك  مقار ة أركون جلم وع  الاقدي ارت ط مبسفارا ا وتع جفا  ةك يفة ة ضفتوا الثفورا  اجلع ةيفة والاقديف
اجلسفففتم ة يف العهفففو" اإلنسفففانية واالجتماعيفففة يف السفففياق ال ففف مش هفففعس العهفففو" الفففحل تمفففكل الاسففف ة حتليففف  
 اودوا  اإلج ائيففففففففففففففة ال ففففففففففففففف ورية والالزمفففففففففففففففة إل ففففففففففففففاز مثفففففففففففففففل هفففففففففففففففعا الاقففففففففففففففد لهعقفففففففففففففففل اإلسفففففففففففففففالمي.

 ففل  مل يتواف  أركففون  دايفةأ عاففد مهوومفف  الاظف ي هففعا لي هففورس أو عفدد اسففمات  ومعاجلفف  يف كتا ف  الففعي
اسفف  ممفف وع  والففعي أابفف ب حتليفف ش  قففدر مففا أراد أن يتوضففح عفف  ط يففد تط يقاتفف  اجلاوجيففة الففحل أج اهففا 
عهفففف  الففففاأل القفففف رل وعهفففف  الهكفففف  اإلسففففالمي يف القفففف ن ال ا فففف  اهلجفففف يش وهففففي رسففففالت  لايففففل ابففففوادة 

سففففالمي الففففدكتوراس حتأ تت فففف  ةيوففففا مهوومففففاأ ا تكفففف س ويتموففففور دففففول ال وفففف  عفففف  اإلنسففففية يف الهكفففف  اإل
(ش أو ا اكاتفففف  لهففففاأل القفففف رل السففففيما سففففور  4الكالسففففيكي السففففيما عاففففد التوديففففدي وا فففف  مسففففكوي )

 (.6( والتو ة)5الها ة)
ففب يف العففودة له وفف  عف  جففعورا جلهوففو" العقففل يف الفياض اإلسففالميش الففعي رأ  أن كففل اسفف ا  لقفد ٍر

ووجفففودس اجلوضفففوعي )كونففف ( ضفففم  نظفففا" اففف رل يُقفففّد" لهمفففيك اجلسفففّم  دقيقتففف  اوزليفففة ط قفففاأ لعهففف    
اخلهففدش ودكمفف  المفف عي ضففم  الوجففود التففارخيي له مفف ش هكففعا سسفف  كففلع الهكفف  اإلسففالمي وتطففور 
عهفف  ااعففدة اإلاففان اجلتمثففل او،ففل اإلهلففي لهعقففل والففدع  اإلهلففي لفف ش هففعا اإلاففان اجلتجسففد يف نففأل 

يفف  السففاةش ة ففم  هففعا اجلعففظ وهففعا اجلاظففور ل ففوي حمففدد اامففاأ هففو القفف رنش ر جففاك المففاةعي وأضففا  حتل
(ش ٍفففففي أن أركفففففون ال يففففف   يف مهوفففففو" العقفففففل يف الفففففياض 7اكاافففففا أن نتوفففففدض عففففف  عقفففففل حتسفففففالمي)

اإلسفففالمي أ،فففه  اإلهلفففي كمفففا  فففدد وأُ فففز وانتوففف  تطفففورس التفففارخيي واجلعففف يفش  فففل يعتففف  أن هفففعا اجلهوفففو" 
عافففدما يتوفففدض عففف  أنفففوار ل سفففال" وحتسفففالما    ففف  لهتطفففور التفففارخييش وهفففو مفففا ُيمفففي حتليففف  أركفففون 

 رفففففي ة اأمففففف ش عمفففففل كفففففل ماوفففففا مهوومففففف  اخلفففففال عففففف  العقفففففلش ولفففففعلأ وجفففففدبس ايفففففز  ففففف  العقفففففل 
اورنوأكسففي أو السكوالسففيتيكي و فف  العقففل اإلسففالمي الكالسففيكي و فف  العقففل اإلسففالمي اجلعففظ 

 اجلثا) الك ي لهكهمة.
التع ففي لففي  عهف  ااعففدة االةفياق اجلطهففد عف  العقففل اإلسففالميش  حتن التمفايز  فف  هفعس العقففول حتأا ،فح

وحتمنففا هففو اففايزق ترخيففي  يفف  تعففود ييعوففا يف م جعيتوففا حتت العقففل اإلسففالمي  و،ففه  اإلطففار التففارخيي 
العي عوي هعس التمايزا  اجلتعددة وهو ما استوضو  أركون ةيمفا  عفد و مفكل متف   ا نسف ياأش عافدما 
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وفففد  حتت حتعفففادة تقيفففي  نقففدي ابفففامل لكفففل اجلفففوروض اإلسففالمي مافففع  وفففور القففف رن رأ  أن ممفف وع  ي
 ودىت اليو"ش وهو ايز ةي     أر   م ادل رئيسية:

 ف م دهة الق رن والتمكيل اوو) لههك  اإلسالمي.1
 ففففففف م دهففففففة العرفففففف  الكالسففففففيكيش الففففففعي يففففففدعوس  عرفففففف  العقالنيففففففة واالزدهففففففار العهمففففففي واة ففففففاري.2
 السكوالسففففففففتيكي التكفففففففف اري واالجففففففففياريش أو مففففففففا يففففففففدع   عرفففففففف  اال طففففففففا . ففففففففف م دهففففففففة العرفففففففف 3
 ف م دهة الاو ة يف الق ن التاس  عم  ودىت اخلمسياا  م  هعا الق ن.4

ف  1952ر ُي فففي  م دهففففةأ  امسفففة يففففدعوها  فففف"الثورة القوميففففة" )ةفففية الفففف ئي  اجلرففف ي ع ففففد الاا،ففف  
 (. 8ودفففففففففففففففففففففففففىت اليفففففففففففففففففففففففففو"() 1979( ةفففففففففففففففففففففففففف"الثورة اإلسفففففففففففففففففففففففففالمية" )يف حتيففففففففففففففففففففففففف ان مافففففففففففففففففففففففففع 1970

حتن تقسفيم  هففعا السففا د الففعك  يعفزز ا اكتاففا جلمفف وع  ضففم  سففياا  التفارخيي وهففو اوط ودففة الففحل يففداة  
عاوفففا ال وففف ش ويرففف ع عهففف  اعت ارهفففا اجلفففد ل اوكثففف  دافففة يف اففف اكة ممففف ور أركفففون عففف  "نقفففد العقفففل 

 اإلسالمي".
 ففففدد عهففف  م جعيففففة الفففاأل القفففف رل أي حتنففف  ُعفففدد مهوففففو" العقفففل اإلسففففالمي الكالسفففيكي  و،ففففه  افففد 

او،ل اإلهلي لهعقلش لك  نم ة عه  أ،فول الهقف  وت هفورس عهف  يفد المفاةعي  مفكلا متماسفأ  عهافا 
نسفتلهأل مهوومفاأ جديففداأ وةعفاالأ لهعقففل اإلسفالمي مف  الااديففة التارخييفة والت مهيففةش حتأ ت فما  رسففالة 

ابففياية لعهفف  أ،ففول الهقفف  ف القفف رن  رففهت  مرففدراأ ،فف عاأ المففاةعي ف الففحل تُعتفف  اجلدونففة الت سيسففية والتد
لهمعايي اجل تكزة عه  السفيادة العهيفا اإلهليفةش والسفاة أي السفيادة العهيفا لهافيب واإلجف اكا  أو العمهيفا  
ال مفففف ية مفففف  أجففففل  هففففورة السففففيادة العهيففففا وادياموففففا كاإليففففار واالجتوففففاد وأمناطفففف  اوساسففففية كالقيففففا  

 فففتال ش وهكفففعا مل يكتففف  العقفففل اإلسفففالمي الكالسفففيكي  عهففف  أ،فففول الهقففف  مففف  واالستوسفففان واال
أجل سكيد ةعاليت  وة ض داومت  يف مواجوة العقول اجلااةسة أو اجلعاديفة الفحل  وف   يف نهف  الواف  
العي راح خيوض ةي  معارك  اوساسيةش ولكاف  اسفتاد أي فاأ حتت اخلطفا  التفارخيي واخلطفا  التيولفوجي 

اإلك اهففا  وال فف ورا  اخلا،ففة  الففةا معياففة ومسففتو  معفف  مفف  اله ففةش وعفف  ط يففد ضفف ط عفف  ط يففد 
انتلففا  عاا،فف  اجلع ةففة الففحل يُظو هففا أو ي ففديوا يف كالمففف  الهكفف ي التفف مهي كففلع بطففد أو مؤلفف  اثفففل 
ع ففواأ مال طففاأ يف تريفف،ا حمففددش وأ ففياأ عفف  ط يففد االنتهاضففا  واةففدو  واالدتجاجففا  وا تكففارا  

 (.9ا  اجلال طة يف جت  ة وجودية ة يدة م  نوعوا كلطا  السية الا وية)الع
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وهكفففعا ةففف ركون يعيفففد سسفففي  العقفففل اإلسفففالمي الكالسفففيكي حتت نفففوع  مففف  اخلطفففا ش عفففا اخلطفففا  
التفففففارخيي واخلطفففففا  التيولفففففوجيش ويعتمفففففد أركفففففون يف ألفففففأ عهففففف  الهسفففففانيا  االجتماعيفففففة وعهففففف  عهففففف  

ب  اخلطا يفففة الفففحل  فففوي  فففدا هوا ل فففة السفففيط ة واةيفففازةش ةاخلطفففا  اخلطفففا  مففف  أجفففل  هيفففل اجلكفففو 
التفففارخيي اسفففتاد عهففف  مهوفففو" ال ايفففة اجلع ةيفففة اجل سافففلة وألفففأ عففف  ط يفففد اارسفففة معياريفففة له فففة والقفففانون 
والتفف ري، والتيولوجيففا مفف   ففوا ول ففة وةقفف  وأ  ففار وراثر ودففدي  وسريفف، وكففال"ش ةكففلع هففعس العهففو" اثففل 

ف ش عهوماأ د ياية تقهيدية يُؤّكد ةيوا العقل اورنوأكسي أات  عهف  هيةفة العقفل اجلؤساف  )ال اسف،( واجلؤسّ 
ومل تُههفففح حمفففاوال  مسفففكوي  وا ففف   هفففدون حتد فففال العقالنيفففة الوضفففعية أو الوااعيفففة عهففف  كتا فففة التفففاري، 

لفففدليل القفففاط  اإلسفففالميش أمفففا اخلطفففا  التيويفففوأي ةيسفففتلد" أوالأ ةاجفففا  اجلمففف وعية والسفففيادة )كا
مثالأ( أو أٍا تستمفود ااياي  واوداديف  إلةوفا" اخلرف ش كمفا وتسفتلد"  مفكل اثنفوي اوسفاليب 
والعمهيففا  اجلاطقيفففة ف اجلعاويفففة الدايلكتيكيفففة وال الٍيفففةش وأولع هففعس التالع فففا  اجلففف ور مففف  دالفففة الكفففال" 

 عفففففف  االعت فففففففار الاتفففففففائ  المففففففهوي حتت دالفففففففة الفففففففاأل اجلكتففففففو ش دففففففف  ا تفففففففدأب الكففففففاد اليفففففففو"   فففففففع 
واالنعكاسفففا  التكويايففففة وال ايويففففة واال سفففتمولوجية هلففففعا اجلفففف ور أو االنتقفففالش وألففففأ يف ميففففدان عهمففففي 

 (.11( وهعس اد دره  يف وا ا م ك  جداأ الاس ة لهق رن)10االنث  ولوجيا والهسانيا )
ارية  ايويففة واانهيففة معاويففة مففا  فف  أمففا التالعففب الثففال كمففا يفف اس أركففون ةيتمثففل يف التسففهي   وجففود اسففتم  

الزمكان اوو) واو،هي الفعي ُلهظف  ةيف  ااياي  واوداديف  وول مف ة و ف  الزمكفاب  اجلت فية الفحل 
(ش وع  ط يفد هفعس االسفياتيجية اجلع ةيفة واخلطا يفة تكف   12يستمود هبا  عد أن أ، و  نرو،اأ)

مفففا  عفففد العقفففل اإلسفففالمي السكوالسفففتيكي رليفففا  وس فففد العقفففل اإلسفففالمي الكالسفففيكيش وسفففُيعيد ةي
العقل اإلسفالمي الكالسفيكي نهسفوا لكف  دون حت فدارا يف تو يهوفا افا  عهف  يف الاوايفة يسفقط يف ةف، 
ض الففدول الع  يففة واإلسففالمية ةيمففا  االجففيار اجلتتففا) دون اففدرةا عهفف  جتففاوز اُوطفف  اوففددة مسفف قاأ وسففيا

قففففل حماولففففةأ اخلفففف وع عفففف  اواعففففدس عفففف  ط يففففد الففففدعوة حتت االجتوففففاد  عففففد يف عرففففور اسففففتقالهلا هففففعا الع
والتجديفد  ا،ففةأ مفف  ريفددي عرفف  الاو ففةش السفيما الطوطففاوي واوة ففال وحممفد ع ففدسش لكفف  أركففون 
ُايّفففز ممففف وع  عففف  ممففف ور ع فففدس االجتوفففاديش حتأ يعتففف  أن ماهيفففة االجتوفففاد الفففحل جفففاك  هبفففا مدرسفففة 

أرائعيففة ماهتوففة عهفف  دمفف  واثففل اجلهففاهي  واوةكففار واجلمارسففا  حممففد ع ففدسش هففي ع ففارة عفف  ماوجيففة 
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اجلعتف ة مبثا ففة ال  فدر اخلطفف ة ضففم  حتطفار الففياض اإلسففالمي السكوالسفتيكي اييففزاأ لفف  عف  الففياض اوكثفف  
 (.13ديويةش أي الياض الهاتح واجلاهتح واجلقرود    الياض يف ةية الق ن  اوول وال ا   اهلج ي )

ون ال يففف ةف مهوفففو" االجتوفففاد يهفففةأ وتهرفففيالأش  فففل حتنففف  يففف   أن جتديفففد االجتوفففاد سفففيؤدي حتت حتن أركففف
زعزعفففة اةقفففائد اوكثففف  ابفففع ية وألهفففةش وحتت ترفففويح العفففادا  اوكثففف  رسفففو اأش وحتت م اجعفففة العقائفففد 

يففد اوكثفف  اففدماأش لكافف  يعتفف  أن اجلهوففو" التقهيففدي لالجتوففاد أ،فف ح ٍففي كففا ا ويا  ففي جتففاوزس عفف  ط  
الاقففد اةففدي  لهعقففلش وهففي اجلومففة الففحل يُطهففد عهيوففا أركففون و،فف  "اجلومففة الرففع ة" اجلتمثهففة  زدزدففة 
ف ا ةيفف  مف  ا فل الهقوففاك حتت  ابف و  االجتوفاد الاظ يفة ودففدودس مف  االفال الالهفو  ف القفانول الفعي ُدر 

فففي اجلع وةفففة دفففىت ااين مففف  ا فففل الفففياض اإلسفففالميش أي ريفففال التسفففاشال   ريفففال التسفففاشال  اأعريفففة ٍو
(ش وهكفففعا ةففف ركون يعتففف  أن ممففف وع  يف نقفففد العقفففل اإلسفففالمي 14اخلا،فففة  اقفففد العقفففل اإلسفففالمي)

 ت سفف  عهفف  االجتوفففاد عهفف  ااعفففدة اسففتيعا   لكففف  دون الواففو  عاففد دفففدودس  ففل ال فففد مفف  جتفففاوزسش 
ياففا  أهايففة عهفف  مسففائل ةاالجتوففاد مل يكفف  يف اجلاضففي أ ففداأش وال اكافف  أي ففاأ أن يكففون اليففو" ريفف د ا  

الهوتية وماوجية جت يدية  عيدة ع  داجا  الدولة وحتك اهفا  االتمف ش  فل يا  في عهيافا أن نهفتقط يف  
كل    ش ولد  كل اار  لالجتواد كفل اال  اةفا  اويديولوجيفة اجل اةقفة هلفعس العمهيفة العهايفة الفحل 

ففا عهفف  أسففا  أٍففا اثففل ادتكاكففاأ م اابفف اأ لهفف وح  ال مفف ية مفف  كففال"   مفف  أجففل الهوفف  الرففويح ي زٍو
واجلطفففا د لهمقا،فففد الاوائيفففة واجلعفففال اجلؤسسفففة الفففحل يا  فففي أن ُت فففيك القفففانون الفففدي  وت فففم  ابففف عية 

(ش ولكفف  كيفف   تففاز هففعا اجلسففار الطويففل 15اارسففا  ال مفف  وأةكففاره  طيهففة كففل وجففوده  اورضففي)
ار  نقفد العقفل اإلسفالميش حتن أركفون يُفدر  اامفاأ والرعب كمفا يرفه  الفعي اتفد  ف  االجتوفاد وممف

،عو ة "الاقهة" لعلأ ُير ع عه  اعت ار أن نقد العقل اإلسالمي  ب أن ُيرفم  ويرفّور عهف  أسفا  
أن  امتداد لالجتواد الكالسيكي وحتن اعق ل ش وهكعا يا  ي أن يُهو  مف  ا فل كفل اجلسفهم  والدرجفة 

و ش لكف  اجلقا فل يُهفيض أن يا فعل العهمفاك  عففا اأوفد مف  اف هو  اووت م  ا ل عهمفاك الفدي  أنهسف
ويهعهففوا كمففا ةعففل أسففالةو  الكالسففيكيون الففعي  ياتسفف ون حتلففيو  طوعففاأ وحم ففةش يا  ففي عهففيو  أن خيطففو 

  طوا ا دامسة اجتاس اةدانة العقهية والهك ية.
السفؤال التففارخيي  مفكلا رئففي  أو  يسفتاد أركفون حتأاأ يف سسيسفف  جلمف وعية نقففدس  لهعقفل اإلسفالمي عهفف 

مفففا ُيسفففم  اجلمففف وعية التارخييفففةش ةالتقسفففي  التفففارخيي لهعقفففل اإلسفففالمي أنفففت  عقفففوالأ ومل نعفففد أمفففا" عقفففلا 
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واددش وهو ما ةظ  أركون  اهس  عافدما  فدض يف أدفد دواراتف  أنف   عفد أن عام فل عهف   هفورة مهوفو" 
فففد حتت ته يعففف  اففا جعهففف  يت وفففدض عففف  عقففولا حتسفففالمية اأمففف  ال عقفففلا حتسفففالمي العقففل اإلسفففالمي عام 

وادففففدش وهففففو مففففا يُعطففففي ممفففف وع  رشيففففةأ تعدديففففة ومتاوعففففة كمففففا يفففف  ش ونفففف  يعتمففففد أمناطففففاأ متعففففددة مفففف  
(ش حتال أن أركون ال يكتهي التقفاد" التفارخيي ممف وعيةأ وديفدة لاقفد 16اجل جعيا  والسيادا  الثقاةية)

ا ففا ا نقاةيففة واجتماعيففة تهففيض  ففاه  اجلسففتو  مفف  اوعيففة العقففل اإلسففالمي  ففل يعتفف  أن هاففا  ما
ممفففف وعاأ  ثقففففل نقففففد العقففففل اإلسففففالميش حتأ ال اكفففف  لاقففففد العقففففل اإلسففففالمي مفففف  الاففففاديت  الاهسففففية 
والثقاةيفة أن يتواابف  اإلطفالر عهف  كفل اخلطفاا  والعقائفد والترفورا  واايمفال الفحل ٍفعا  وال تففزال 

  واارسفففتو ش ة افففاكُ ممففف وعية جديفففدة يف العفففامل اإلسفففالمي يا  فففي أن ت فففعي عفففدداأ ك فففياأ مففف  اجلسفففهم
يوضح لاا جلاأا أن اومنفا  اجلورونفة والتقهيديفة مف  اجلمف وعية افد أ،ف و  الٍيفةش يف الواف  الفعي يُف ر 

(ش وحتضففاةة حتت ألففأ وسسيسففاأ عهيفف  ةففُن أركففون ُي ففي  17ةيفف  سسففي  اخليففارا  اأديففدة وضفف ور ا)
  عيففد اجلففد  جلمفف وع ش رمبففا يكففون يف  ياراتفف  العاجهففةش نقاةيففاأش لكافف  يف رهابتفف  اايجهففة هففدةاأ سياسففياأ 

سياسففيق يوففد  حتت تهكيففأ كففل هففعا ال اففاك المففام، واجلقففدا  الففعي عتمففي  فف  اليففو" او،ففوليون مفف  
 أجففل اةرففول عهفف  اجلمفف وعية أو مفف  أجففل اواةظففة عهيوففاش و ففاه  الوافف  ةففُن أركففون ُيرفف ع عهفف  أن
مم وع  لي  تهكيكياأ ةوسبش  ل حتن  ت كييبق أي اأش ألأ ون  يقد"  فديالأ أا مرفدااية عهف  عكف  
ألففففأ الاقففففد اجلتعففففا) واالدتقففففاري لهمستمفففف ا ش حتأ حتن نقففففده  يففففؤدي حتت تسففففهي  اليكي ففففا  الهك يففففة 

   الكالسفففففيكية لهمسفففففهم  وييكفففففون وراكهففففف  دقفففففالأ مففففف  اونقفففففاضش ر يعفففففودون  عدئفففففعا حتت ريتمعفففففا
اوورو يففة هففادئ  مطمةافف ش وال يع فف ون  عدئففعا  تقففدأل أيّ   ففديل ون اجلمففكهة ليسفف  ممففكهتو  كمففا 

(ش وهو ما ساتع ض حتليف  ةيمفا  عفد عافدما نتوفدض عف  الاقفد اجلفزدوع الفعي 18يقولون ألأ ، ادة)
االجتمفاعي  تع ض لف  أركفون مف  ا فل او،فولي  واجلستمف ا ش ةف ركون يُقوف  ممف وع  حتأاأ ضفم  اجلف 

والرففيورة التارخييففة لهمجتمعففا  الع  يففة مفف  أجففل  طففي  ،ففي ة اإليففار التارخييففة الففحل أد  حتت انتقففاك 
 عففففف العاا،فففف  ودففففع   ع ففففوا ااي فففف   فففف  ضفففف ط اإلك اهففففا  اويديولوجيففففة وال فففف و  السياسففففية 

ة أو اجلسففهم ش حتأ واونظمففة اجلع ةيففة الففحل مل تُففدر  دففىت ااين  مففكلا دايففد وابففامل كُيففار أهففل الق هفف
هي مقدسةق م  افاْ فل الفزم ش ويتسفاكل أركفون عف  الهمفل التفارخيي الفعي ُمف    ف  ممف ور االجتوفاد مف  
حممففففففد ع ففففففدس الففففففعي اكفففففف  اعت ففففففارس  طففففففوة رئيسففففففية عهفففففف  ط يففففففد نقففففففد العقففففففل اإلسففففففالميش ةففففففي  أن 
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ة ماففع اخلمسففياا ش اورنوأكسففية  رففهتوا  ففاه ةأ اجتماعيففة ف نقاةيففة ة ضفف  نهسففوا  عافف  واففوة متزايففد
ويعففود السفف ب يف ألففأ حتت عففدة  عوامففل ماوففا: الرفف ار ضففد االسففتعمار وضفف ط حتسفف ائيل عهفف  ماطقففة 
المفففففف ق اووسففففففط واالسففففففياتيجيا  اأديففففففدة الففففففحل يت عوففففففا ال فففففف   لهويماففففففة عهفففففف  االتمعففففففا  الع  يففففففة 

والقومويفة اجل فام ة  عفد واإلسالميةش والتزايد السكال لهمجتمعا  اإلسالميةش و وور اونظمة القسف ية 
(ش والقطيعففففة التارخييففففة اأعريففففة مفففف  الففففياضش ةوففففعس 19االسففففتقاللش والسياسففففية الدااٍوجيففففة لهتع يففففب)

فف  هبففا دففىت ااينش  ففل حتنفف  مفف  اجلسففتويل التهكففي ةيوففا  سفف ب الففوه  "اإلسففالمي" الففعي  القطيعففة مل يُهكا
جف يش ةالسفه ية اجلت فاعهة والااجتفة عف  كفل ي طيوا والعي ت ّعي  اورنوأكسيا  ماع الق ن اخلفام  اهل

هعس العوامل الحل تهعل ةعهوا ماع تهجي د كفا  التوف ر الفوط  الفحل زاد فا دفدةأ واتسفاعاأ "سياسفا  
ال اففاك الففوط "  عففد االسففتقاللش اففا  عففل اليففو" كففل حماولففةا لتوففدي  الهكفف  اإلسففالمي وتوديففدس ابففيةاأ 

(ش ةف ركون مففدر ق اامفاأ لهرففعوا  الفحل تعففيض ط يفد ممفف وع  20 عيفد اجلاففالش حتن مل يكف  مسففتويالأ)
اال سففتمولوجية والتارخييففة واالجتماعيففة والثقاةيففة لكافف  يرفف  اسففتم ارس اواولففة أابفف   "اواولففة الع ثيففة" 
عه  دد تع يسش ٍي أن  و اه  الوا  ي   أن ال هفان عهف  مسفتق لا جديفد لامفة الع  يفة واإلسفالمية 

د  حت ازها لاقد اوس  الحل اا" عهيوا العقل اإلسفالميش افا يطف ح تسفاشالأ جفدلياأ هفو مفد  م ت طق مب
ارت ففففا  ددانففففة االتمعففففا   اقففففد اوسفففف  العقهيففففة الفففففحل اامفففف  عهيوففففا هففففعس االتمعففففا ش وهففففل العقفففففل 
اإلسفففالمي اثفففل  رو،فففيةأ الاسففف ة لفففعلأت حتأ حتن حترنففف  التفففارخيي مففف  الثقفففل  مفففكلا ااعففف  مففف  التقفففد" 

  قيد اةدانةتو 
يفد ل هافا أركففون يف مسفادةا هففي أابف   التوديفد اجلهففاهيميش حتأ يؤكفد أن مهوففو" العقفل اإلسففالمي ال 
نع     عقالأ  رو،ياأش ايزاأ أو اا الأ لههف ز والتمييفز لفد  اجلسفهم  عف  ٍفيه ش ةالعقفل اجلعفظ العفا" 

 ق كهفف  يف الاعفف ش أي اإلسففالميش وأارففد ماهكففةق ممففيكة لففد  كففل ال مفف ش وحتمنففا التمييففز أو الهفف ق كففام
 ففعلأ ف والكففال" وركفففون ف أنفف  كفففام ق يف اجلعطففف  القفف رل وةيمفففا كافف  افففد دعوتففف   تج  ففة اجلديافففةش هفففعس 
 التج  ففففففففة الفففففففففحل أ،فففففففف و  ةيمفففففففففا  عفففففففففد و ه ففففففففل العمهيفففففففففا  اجلتتا عفففففففففة لالجتوففففففففاد )منفففففففففوأع اجلديافففففففففة(.

حتت الفاأل القف رل  عفد أن كفان افد ا تفارس أي فاأ ة ركون يعفود  توديفدس جلهوفو" العقفل اإلسفالمي مع ةيفاأ 
ةظففةأ اةتتاديففة وسرخييففة تدابففياية هلففعا العقففلش وهففعا مففا  عهاففا نتت فف  التوففوال  الففحل   فف  هلففا مهوففو" 
نقففففد العقففففل اإلسففففالمي لففففد  أركففففون نهسفففف ش ألففففأ أن كتففففاا  أركففففون اووت كانفففف  تُ هففففل أكفففف ا هففففعا 
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اكة القفففففف رن  و،ففففففهوا ضفففففف ورية ترخييففففففاأ وانث  ولوجيففففففاأ اجلهوففففففو"ش لكاوففففففا كانفففففف  تتوففففففدض عفففففف  حتعففففففادة افففففف  
وا ستمولوجياأش ولفي  القرفد ةقفط "حتعفادة االعت فار"  واسفطة أالعيفب مفاه ة حتت نفألا يُعتف  ديفوايأ مف  
ا ل اومة اإلسالميةش  ل اجلو  حتعفادة االترفال اة كفة الهك يفة وال وديفة لفد  ك فار اجلهكف ي  اجلسفهم  

(ش لكف  عمهيفة حتعفادة اف اكة القف رن هفعس مل تكف  واضفوة 21المتوفان التارخييفة)العي  أ  عوا القف رن 
اجلعامل لد  أركون وحتن كان   مل يف طيا ا دعفوةأ مهتودفة حتت تط يفد اودوا  اجلع ةيفة ال   يفة اةديثفة 
 يف العهففو" اإلنسفففانية واالجتماعيففة عهففف  الففاأل القففف رل  مفففكلا خي ففع  حتت سفففياا  التففارخيي الفففعي ُيرففف ع 
أركون عه  ا اكت  وةق ش وهو لعلأ يُطهد عهي  و،ف  "اةفادض القف رل" مبفا هفو  فاه ةق ل ويفة ونقاةيفة 
وديايفففة تقّسففف  االفففال العففف م حتت مسفففاري ش مسفففار "لهكففف  اجلتفففودي" اجلعفففظ الفففعي دفففددس كهفففود ليهفففي 

 ةيففة ابففامهة جتمفف  ابففياو  يف كتا فف  ومسففار الهكفف  العهففي ش وعففدد عمهيففة "القفف اكة"  و،ففهوا عمهيففةأ مع
السففتل اع اأدليففة الكاماففة التففاري،   فف  التوهيففل اله ففوي والتسففاشل التففارخيي والتففد ي الهكفف ي 

    اةقول الثالنة عه  المكل التا):
 الهك (.22اله ة   اله ة) 

لكفففف  حتعففففادة افففف اكة القفففف رن هاففففا  و،ففففهوا اسففففياتيجيةا افففف اكة لهففففاأل القفففف رل تتطهففففب م اجعففففا ا حتياليففففة 
لهقففف اكا  اجللتههففففة هبففففعا الففففاأل ماففففع  وففففورسش لفففعلأ يمففففتد أركففففون مرففففطهواأ حمففففدداأ يسففففمي  )التففففاري، 
االنتقففففادي لهففففاأل القفففف رل( ويعفففف   فففف  دراسففففة تريفففف، كتا ففففة الففففاأل القفففف رل مفففف  حتدرا  كففففل اجلال سففففا  

عفففد السياسفففية واالجتماعيفففة والثقاةيفففة الفففحل واك ففف  ألفففأش ر دراسفففة الفففاأل القففف رل  عفففد تمفففكه  ةيمفففا  
اعت ارس موضوعاأ ل وايأش لك  أركون عاد واعت  أن حتعادة ا اكة الق رن اثفل  طفوةأ يف ممف وع  اووسف  
)نقد العقفل اإلسفالمي(ش  يف  اكف  اعت ارهفا ابف طاأ الزمفاأ وضف ورايأ و طفوةأ سسيسفيةش لكاوفا ال تُ ف  

مفففف  و ففففالل ،ففففيورت   عفففف  دراسففففة اجلاففففاطد اةاةففففة الففففاأل القفففف رل والففففحل تمففففكه  ونمفففف   عهفففف  هام
كاجلهفففاهي  السياسفففية والهقويفففة والعفففادا  االجتماعيفففة واجلعفففامال  االاترفففاديةش لفففعلأ رأ  ضففف ورة أن 
يتلففع هففعا اجلمفف ور  ُعففداأ أ ففل وأوسفف  اففا دّ ضفف  عهفف  حتطففالق مهوففو" )نقففد العقففل اإلسففالمي( عهيفف   

أا جففاز هففعا التع ففي السياسففي كمفا دففددبس وأكفف ب معاجلفف  سففا قاأش ومففا يكمفف  عف  ٍر تفف  التوسففعية ف حت
اجل فف ض  ففد أركففون ف أنفف  أ،فف ا عهفف  أن ممفف ور نقففد العقففل اإلسففالمي ال يكتهففي ال وفف  عمففا خيففأل 
اإلسففال" كففدي ا وةكفف ا ونقاةففة ومدنيففة وتريفف، ومنففوأع مفف  منففاأع اإلنتففاع التففارخيي ل نسففان واالتمعففا ش 
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ستمفففف اون الهيهولوجيففففون التواطففففؤ مفففف  نظفففف ة حتأ حتنفففف  يعتفففف  أن هففففعس الاظفففف ة حتت اإلسففففال" اففففد ة ضففففوا اجل
اجلسففهم  أنهسففو ش حتأ أيفف  كالعففا عهفف  أن هاففا  "حتسففالماأ" جففوه ايأ أاتيففاأ ال يق ففل الت ففّي وال خي فف  
لهتارخييفففة وال يفففزال مسفففتم اأش هففففو كفففاوااو" اإلهلفففي يفففؤن  يف اوأهففففان واالتمعفففا  وال يتففف ن  هبفففاش لففففعلأ 

د العقفففل اإلسفففالمي لكفففي يرفففل حتت العقفففل الالهفففو  عافففد أهفففل يطمفففح أركفففون حتت توسفففي  ممففف ور نقففف
الكتفففا ش ةيتوفففول مهوفففو" أهفففل الكتفففا  حتت اجلهوفففو" االنث  ولفففوجي ف التفففارخييش ر ياتقفففل  طفففوةأ أ ففف   
اجتففففففاس نقففففففد العقففففففل الففففففدي  دففففففىت عففففففل اإلسففففففال" و ففففففل اوداين اجلافففففففزالة حمهوففففففا اةقيقففففففي يف التعفففففف   

عاجليففة ماوففا واوهيففة اجلوسففومة الونايففةش ويففزداد اجلمفف ور اتسففاعاأ  اقففد عقففل اونث  ولففوجي عهفف  اوداين ال
اونفففوار الفففعي ة ضفففت  أوروا ال جوازيفففة وال أمساليفففة كامفففوأعا عفففاجلي  فففديلا لهامفففوأع الفففدي ش ةاقفففد عقفففل 
اونفوار مومفةق ضف ورية و طفف ة وابفائكة يف الواف  نهسف ش  ا،ففةأ ف كمفا ُي في  أركففون ف حتأا انطهقافا مفف  

ش ديففف  أن العقفففل العقفففل اإلسفففالمي كمفففا ورنافففاس عففف  الهقوفففاك واجلتكهمففف   عفففد انترفففار اورنوأكسفففيا 
اإلسالمي مل يساه  يف حتنتاع عقل اونفوارش  فل أ،ف ح اليفو" يُااا ف  وي ة ف  كمفا كفان العقفل اجلسفيوي 
يُااضففل ضفففدس ويتفف أ ماففف ش وألففأ ون عقفففل اونففوار انهرفففل عفف  العقفففل الففدي  انهرفففاالأ جففعرايأ  تقفففدأل 

 .(23 ديل سياسي تم يعي ةهسهي لالهو  السياسي ولهمم وعية الدياية)
وهكففعا ةفف ركون ايففز حتأاأ  فف  العقففل الففدي  والففعي هففو أوسفف  وأعفف  مفف  العقففل اإلسففالميش و فف  العقففل 
الالهففو  الففعي يُطهففد عهيفف  العقففل الالهففو  ف السياسففيش وعففدد التمففايز  فف  العقهفف  كالتففا)ش ةالعقففل 

وليفففففة اجلاراففففف ة  الفففففدي  نقففففف ف عهيففففف  ون هفففففورس كمرفففففطهحا ةّعفففففال عهففففف  مسفففففتو  التعفففففالي  او،فففففهية أو او
كمدوب ا لهارول الت سيسيةش كلع طائهةا م  الطوائ  الفثالض م ت طفةق هبفعا اجلكفان اومثفل لهفعاك ةش 
هففعا اجلكففان اجلتكفف ر واجلتميففز والففعي نففدعوس الففدي ش حتنفف  كففلو متكامففل مفف  التماسففكا  االجتماعيففة أو 

ّيافف  أو  ّسففدس يف أنظمففةا معقهاففة مفف  ال ففمايةش ر  ففيك العقففل الالهففو  ف السياسففي ةيمففا  عففد لكففي ع
 (.24اجلقوال  واجلعايي والعقائد والالعقائد)

 
حتن هفففعا التقسفففي  هفففو مفففا دففففّ ض أركفففون لياتقفففل مبهوومففف   فففو  عففففدا عفففاجلي وكفففولش ة عفففد أن ااترفففف  يف 

هوففو" ( وجففدبس ي تكف  م25م دهتف  اووت عهف  حتعففادة اف اكة القفف رن ر فعاأ ماوفف أ نرفياأ ل ففوايأ وسويهيفاأ)
نقفففد العقفففل اإلسفففالمي لففففيهور مففف   اللففف  اإلك اهفففا  السياسففففية واالجتماعيفففة والثقاةيفففة اجلفففؤن ة عهفففف  
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العقفففل اإلسفففالمي واجلتففف ن ة  ففف ش لكاففف  ةيمفففا  عفففد سفففيعمد حتت مهوومففف  ليمفففمل العقفففل الفففدي   عامفففةش حتأ 
فّ  عهف  توسفي  ستهعب دادنة سهمان رابدي و اه ة اةجا  يف اجلدار  اله نسية دوراأ ك فياأ يف اةف

الاظفف  حتت العقففل الففدي  ككفففلش ر لي  ففع ممفف وع  أةقفففاأ مسففتق هياأ التففوازي مففف  مومتفف  الاقديففة عافففدما 
 ففففّول ممفففف ور نقفففففد العقففففل اإلسفففففالمي مفففف   فففففالل نقففففد عقفففففل اونففففوار حتت ممففففف ور العقففففل اجلا ثفففففد أو 

 االستطالعي.
ة اجلهفففاهي  مفففا  عفففد اةدانيفففة عهففف  ديففف   فففدأ أركفففون يف أوا ففف  التسفففعياا   ديفففداأش يهوفففر مفففد  هيماففف

ففففففيه  حتضففففففاةةأ حتت الرففففففعود ال مففففففزي  الهكففففف  ال فففففف م وسففففففطوة رموزهففففففا كهيففففففوتر و ففففففودراير وجيمسففففففون ٍو
لهيهسو  التهكيأ دريدا الفعي يُعتف  الهيهسفو  اوهف  الفعي موفد الي فة الههسفهية الن ثفاق الهكف  مفا 

ففففو   عففففد اةففففداني مفففف   ففففالل مهاهيمفففف  عفففف  ال  اماتولوجيففففا واال فففف تال  واونفففف  ونقففففد التم كففففز والهٍو
يها) (ش ولعلأ  فدأ أركفون يتوفدض عف  العقفل اجلا ثفد أو االسفتطالعي راة فاأ مهوفو" العقفل مفا 26ٍو

 عففد اةففداني ونفف  يسففج  الهكفف  دا ففل  ففطا ك ونولففوجيا وادففدا لهودانففة هففو اخلففط اووروم كمففا عففّ  
افد ابفع  ار الف  و فوال  مهوومف  عف  نقفد (ش وي دو أن أركفون نهسف  27ع  ألأ يف أدد دوارات )

العقففل اإلسففالميش ةرفف ّح أنفف  ياففوي حت،ففدار ط عففةا اثنيففة مفف  كتا فف  اله نسففية )نقففد العقففل اإلسفففالمي( 
ش وألففأ مفف  أجففل حتعففادة ،ففياٍة   بريفف  مفف  جديففدش أي ت ففميا  ممفف وع  1984الففعي ،ففدر عففا" 

 أة الهك يفة الفحل تكمف   هف  هفعا التوفولش م  أجل  ااك العقل اأديد االستطالعيش وٍر  اجليزة واأ
أي ابعور اجلهك  نهس     ورة جتديد ةك س وتطفوي س كفي ال ُيرف ح أسفي الث وتيفا  والونوايفا  وحمّمفالأ 
ف  ألفأ كهف  ةفُن دعوتف  حتت  افاك العقفل اجلا ثفد  إبرض ماضا ةك ي هو أّول الداع  حتت التوف ر ماف ش ٍر

مفففا  عفففد اةفففدانيش مل س فففع جان فففاأ سسيسفففياأ  قفففدر مفففا كانففف  دعفففوة واالسفففتطالعي اييفففزاأ لففف  عففف  العقفففل 
سمهيففة تففد ل يف ا  اةهفف  ال الففدر  وال وفف  كمففا عففّودب أركففون يف مقوالتفف  السففا قةش حتأ يرففو  يف 
 عفففف الع فففارا  العقفففلا الفففعي ُعهففف   ظوفففورس عنففف  عقفففلق تعفففدديش متعفففدد اواطفففا ش متوففف  ش مقفففار نش 

 كييبش سّمهفيش أو  يفالا واسف ش  فو)ش حتنف  يوفد  حتت مرفاد ة أ طففار انتوفاكيش نفوريش تهكيكفيش تف
(ش حتناففففا نهوففففر  وضففففوح ط يففففان اله فففففة 28العوجلففففة ووعودهففففا يف كففففل السففففيااا  الثقاةيففففة اةيّففففة داليففففاأ)

المفعاراتية والطواويفة يف تو،فيه  لهعقفل االسفتطالعي اجلف مول افا يهفتح ال فا  واسفعاأ حتت التسفاشل عف  
ة التو يففف  اوركفففول لفففادوا  واجلافففاه  ال وثيفففة ال   يفففةش ألفففأ أن أركفففون عمومفففاأ ال جفففدو  وممففف وعي
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يُقففدّ " توطةففةأ لففد  تو يهففف  هلففعس اودوا  واجلاففاه  اونث  ولوجيففة والهسفففانية والتارخيانيففة يف افف اكة الفففياض 
 العفففف م واإلسفففففالميش أي تط يقوففففا عهففففف  تفففف اضا ٍفففففي الفففففعي أنتجوففففا و  جففففف  مفففف  ر ففففف ش وحتأا كانففففف 
القفف اكا  اةديثففة يف ةهسففهة العهففو" تكمفف  عففد"  فف اكة اودوا  ال وثيففة وعففد" اترففاةوا اةياديففة ةففُن 
هففعا ُي ففاع  دجفف  التسففاشل الففعي يُطفف ح عهفف  اجلمفف ور اوركففول السففيما عاففد تو يهفف  لهمقففوال  مففا 

ركففففون ال  عففففد اةدانيففففةش وهففففعا مففففا أ ففففعس عهيفففف   عففففف نقففففادس مفففف  ال فففف  ي ش حتأ اعتفففف  رون هففففالي  أن أ
يسفتلد" مهفاهي  اةدانففة ومفا  عفد اةدانففة حتالّ دف  ت فدو ضفف وريةأ جلمف وع  اخلفالش دففىت ولفو مل يمففع  
عنفف  ُمهففز"ق الاتففائ  الاوائيففة هلففعس اجلهففاهي ش ةوففو ال يمففع  أنفف  مهففز"ق مففثالأ  ت فف  الالأدريففة الااجتففة عفف  نقففد 

اجلالزمففة لتهففأ اجلع ةففةش حتأ يعتفف  أركففون أن م كزيففة العقففلش حتال أنفف  ال يسففتطي  الففتلهأل مفف  كففل الاتففائ  
يهففففا ريفففف د  ففففو ( والقطيعففففة اال سففففتمولوجية ٍو مهففففاهي  اةهفففف اي  )اوركيولوجيففففا( وم كزيففففة العقففففل )الهٍو
وسائل ال يستلدموا حتال ك دوا  أهاية معزولة حتدداها ع  او ف   وةفد مقت فيا   طا ف  اخلفالش 

حتت ألأ أن أركفون ي فدو وك نف  ٍفي مكفيضا أو عفا   (ش ُي ا  29  ف الاظ  ع  تواةقوا اجلت ادل)
إبيرال هعس اجلهاهي  أو اجلقوال  حتت ٍااي فا الههسفهية يف اةقفل اليانفي العف م أو اإلسفالميش  ا،فةأ 
مففا يتعهففد ماوففا  تط يقفف  عهفف  الففاأل القفف رل وهففعا مففا أدففدض ردة ةعففلا دففادة جتاهفف  مفف  ا ففل اة كففا  

 مي   عامة و،ه  حتت دد ا ام  والطع  والتمكيأ الدائ  ةي .اإلسالمية واجلثقه  اإلسال
لكف  حتأا ُعفدب لقف اكة التوفوال  اجلهاهيمفة الفحل مف ا هبففا مهوفو" نقفد العقفل اإلسفالمي لوجفدب أٍفا ٍال ففاأ 
مففا ارت طفف  مبها،ففل اجتماعيففة أا   عففد سياسففي أو العكفف ش أو أٍففا تكففون أديففابأ مهترففقةأ  ت ففيا ا 

مستو  الك ة اورضفية  ا،فة مف   ف وز العوجلفة وترفاعد الكفال" دفول الق يفة الكونيفة ودور نقاةية عه  
وسففففائل االترففففال واجلهتيميففففداي يف التفففف ني عهفففف  اإلنسففففان وت يففففي حميطفففف  اجلهففففاهيميش ةقففففد لع فففف  دادنففففة 

ال"ش سهمان رابدي الموية دوراأ ارزاأ يف ادتكا  أركون مف  العقفل ال ف م وترفورات  اجلسف قة عف  اإلسف
سففّيما وأنفف  اففد افففع مواهففاأ م ففاي اأ لهكثففي مفف  اجلواافف  ال   يففة أو اإلسففالمية اأففاهزةش ر جففاك  دادنففة 
 ففاه ة الهتيففا  اوج ففا  يف اجلففدار  اله نسففية لتعففزز اأففدل الففدائ  دففول اإلسففال" يف ة نسففاش ومففد  

نسفففية ةا،فففةش وهفففعا مفففا دفففّ ض ادرتففف  عهففف  الفففتالئ  والتكيففف  مففف  التقاليفففد والثقاةفففة ال   يفففة  عامفففة واله  
أركففون عهفف  توسففي  ريففال اهتمامفف  مفف  العقففل اإلسففالمي حتت العقففل الففدي ش حتأ ةففر أن العقففل الففدي  
مفففازال مل يقطففف  أو ياجفففز اخلطفففوا  الفففحل اعتففف  نهسففف  افففد جتاوزهفففاش وأ فففع  اجلهفففاهي  اةدنيفففة ُ فففدض 
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هففعا اجلهوففو" ومل يتسفف  لهملتهفف  أو مهعففوالأ عكسففياأ عهيفف   ا،ففةأ مهوففو" العهماففةش عاففدما ضففاق حتطففار 
يسفتوعب ااي ف  الفعي يُهففيض  ف  أن يقف  عهفف  اورضفية نهسفوا وُيسفّه  اوسفف  أا فا الفحل انطهقفف  
ماوففا اجلهففاهي  العهمانيففةش وهففعا مففا ،ففاعد نقففد اجلستمفف ا  لفف  الففعي  اعتفف وا أنفف  يسففع  حتت حت ففاد عقففلا 

ش وأن  عهف  الفٍ   مف  نقاةتف  التاوي يفة ةُنف  مفازال  رو،ي يف اإلسال" كي يكون م اداأ لهعقل ال  م
( هففففففعا يف الوافففففف  الففففففعي ياتقففففففد ةيفففففف  أركففففففون دراسففففففا  30يقفففففف  عهفففففف  اورضففففففية او،ففففففولية نهسففففففوا)

اجلستمففف ا  ومقفففوال    ا،فففةأ أٍففف  اسفففت  اوا يف اجلفففاو  الهيهولفففوجي ومل يطفففّوروا  فففونو  اجتفففاس تو يففف  
سففتقد" نتففائ  تهسففيية جديففدة وأكثفف  داففةش وهففعا كففان مرففدر  اجلاففاه  واودوا  اجلع ةيففة اةديثففة الففحل

 (.31تففففففففففففففففففففففففففففففففوت ا و ففففففففففففففففففففففففففففففففال ا دائفففففففففففففففففففففففففففففففف   فففففففففففففففففففففففففففففففف  أركففففففففففففففففففففففففففففففففون واجلستمفففففففففففففففففففففففففففففففف ا  ال ففففففففففففففففففففففففففففففففف  ي )
كففلع ألففأ دةفف  أركففون حتت حتعففادة التهكففي يف مهوففو" العهماففة مفف  ماظففور حتنسففالش ودّ ضفف  عهفف  التقففد" 

 ة نسفففا انتوففف  حتت جعريفففةا مطهقفففة  طففوةأ اجتفففاس نقفففد العقفففل الفففدي ش حتأ ةفففر أن اجلمارسفففة العهمانيفففة يف
 ا،ففةأ ةيمففا يتعهففد  اظففا" التعهففي ش ديفف  أ،فف و  العهماففة تعفف  ف نوعففاأ ف مفف  الالم ففاالة الهك يففة جتففاس 
الُ عففد الففدي  ل نسففان واالتمعففا ش ةاله نسففيون ال ا ففعون  عفف  االعت ففار الففدي   رففهت  أدففد العوامففل 

ش وهكففعا  قيفف  العهماففة أو اودفف   اجلوافف  العهمففال الففحل تففتوك  الوجففود الهفف دي واأمففاعي له مفف 
يعفففيي  مفففكلا مفففوازا لهمواففف  الفففدي ش ويسفففت عدان  ع فففوما الففف عف  مفففكلا مت فففادل وسففف ا  ةك يفففة 

( ولففعلأ ايففز أركففون  فف  العهمانيففة 32وسياسففيةش ومفف  هاففا تاففت  أوضففار ،فف اعية  ياومففا ال مفف ر هلففا)
  الفففدي  ال يتواةفففد أ فففداأ مففف  مواففف  العقفففل اجلسفففتقل و ففف  اجلااضفففهة كمفففا يسفففميوا والفففحل تففف   أن اجلواففف

العهمانيففة اجلاهتوففة الففحل تسففاعد عهفف  نمفف  مففا نعتقففد أنفف  اةقيقففة يف اله ففاك االجتمففاعيش وهففو لففعلأ 
يؤكفففد أن اإلسفففال"  فففد أاتففف  لفففي  م هقفففاأ يف وجففف  العهمافففةش ولكففف  كفففي يتو،فففل اجلسفففهمون حتت أ ففففوا  

  اإلك اهففا  والقيففود الاهسففية واله ويففة واويديولوجيففة الففحل ت فف ط العهماففة ةففُن عهففيو  أن يتلهرففوا مفف
عهيو  وتثقل كاههو ش لي  ةقط  س ب رواسفب ترخيوف  اخلفال الفعا ش وحتمنفا أي فاأ  سف ب العوامفل 
اخلارجية واويط الدو)ش وعهيو  لكفي يتو،فهوا حتت ألفأ أن يعيفدوا الرفهة مف  اةقيقفة التارخييفة لههكف  

( وهفو  فعلأ يف د عهف  اجلستمف ا  الفعي  ياهفون افدرة 33ق ون اهلج ية اور عفة اووت)اإلسالمي يف ال
اإلسال" عه  االنسجا" م  العهمافةش افا يعف  عفد" ادرتف  عهف  الفد ول يف اةدانفةش وعهف  او،فولي  
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الففعي  يتطففا قون مفف  اجلستمفف ة  يف اهلففد  لكففاو  ياطهقففون مفف  موافف  م ففاي ش حتأ يرفف عون عهفف  رةففف 
 سال" لهعهمانية كما ي ددون يف ابعارا   استم ار عن اإلسال" دي ق ودولة.اإل

ويف اخلطففوة او فف   نهوففر أي ففاأ دففاةزاأ سياسففياأ ونقاةيففاأ هففو الففعي دففّ ض أركففون لالنتقففال مفف  العقففل 
الدي  حتت اةفدي  عف  العقفل االسفتطالعي أو اجلا ثفدش سفّيما وأن أركفون افد أدر  مف   فالل دراسفات  

اففففزعة اإلنسففففانية يف الهكففف  العفففف م  ا،فففةأ يف القففف ن ال ا فففف  اهلجففف يش أّن اجلسففففهم  افففادرون عهفففف  عففف  ال
اإلسفففوا"  مفففكلا ةعفففال ودون أيّ   هفففر أو راا فففةا امعيفففة يف التمفففكيل اأمفففاعي لاففففزعة حتنسفففانية كونيفففةش 

ةيوفا الثقاةففة  تسفاه  ةيوفا ييف  تفف ااث  الهكف  ونقاةفا  العففاملش  فل يا  في عهفف  ييف  هفعس الثقاةففا  مبفا
اإلسففففالمية أن تالفففف   يف مواجوففففا  تهاعهيففففة مفففف   ع ففففوا  ع ففففاأ مفففف  أجففففل ا تكففففار أو تدابفففف  القففففي  
اأديدة الحل ُتمكل عالمةأ عه  التقد"  و ما يدعوس أركون العقل االسفتطالعي اجلا ثفد أو اجلسفتق هيش 

ؤكفد هفو نهسف  لفي  حتالّ مفف   فل حتن دفدي  أركفون عف  الاففزعة اإلنسفانية يف السفيااا  اإلسفالمية كمفا يُ 
أجففففل التو،ففففل حتت م ت ففففة العقففففل اجلا ثففففد الرففففاعد أي االسففففتطالعي أو اجلسففففتق هي اأديففففدشوهو العقففففل 
القفادر يف رنا معففاأ عهف  اإلسففوا" يف الاقفد ال اّففاك لهودانفةش وعهفف  تهكيفأ اخلطففا  اإلسفالمي اجلعا،فف  

فف وراأ ود ففاأ لهويم اففة والتسففهط عفف  اخلطففا  ال فف م الففعي مفف  الففدا ل وهففو  طففا ق ال يقففل ت جوففاأ ٍو
(ش ةفففف ركون  فففف  عقهفففف  حتأا ،ففففح التع ففففي العقففففل اإلسففففالمي والعقففففل 34يففففزع  أنفففف  يواجوفففف  أو ي ففففادس)

اجلوفففيم ش اوول يسفففع  حتت ةففف ض اةقيقفففة مففف   فففالل اة كفففا  او،فففولية وااي ففف  يه ضفففوا مففف   فففالل 
ال يهف ض مناأجف  االاترفادية واجلرف ةية العوجلةش ةالعقل اجلويم  ااين هفو  الابفأ العقفل ال ف مش الفعي 

واجلؤسسفففاتية والتمففف يعية عهففف  اأميففف  وحتمنفففا يهففف ض نهسففف   رفففهت  الفففعروة العهيفففا واإلج اريفففة لتكففف ي  أو 
 طفي  أي حتنتفاع عهمفي أو نقفايفش ويعتقفد هفعا العقفل ال فف م أنف  يعفّوض عف  هفعس اهليمافة المفامهة عفف  

( ولفعلأ ةففُن أركفون  فدأ يوجف  نقفدس لهعقفل ال فف م 35 ")ط يفد "لي اليتف " أو اديامف  "ةفد اال فتال
اجلوففففيم  طاحمففففاأ مفففف   ففففالل اارسففففت  الاقففففد عهفففف  اأ وتفففف  ان ثففففاق العقففففل االسففففتطالعي الففففعي يرففففه   
 كالتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا):
عن  ير ح مبوااه  اجلع ةية ويط دوا له و  واجلاا  ةش ويهفح عهف  مفا ال اكف  التهكفي ةيف  ومفا مل يُهكاف  

جل دهفففة الفففحل ياورففف  ةيوفففا  ثففف  ونقفففدس لهمع ةفففةش ر يُقفففّ   فففدود هفففعس اجل دهفففة مففف  الااديفففة ةيففف   عفففد يف ا
اجلع ةيففففة أو حمففففدوديتواش ةكففففلع م دهففففة ترخييففففة هلففففا حمففففدوديتوا الهك يففففة ال حمالففففةش كففففعلأ عفففف ل عهفففف  
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المفففففمولية واإلداطففففففة رميفففففف  مففففففا تففففففوة  مفففففف  مرففففففادر وواثئففففففد ومااامففففففا  دار   فففففف  العهمففففففاك دففففففول 
  الحل يعاأواش وال يقا  اجلرادر اجلتوة ة يف ل ة واددةش وحتمنفا يوفت  اإلجلفا" اإلنتفاع العهمفي اجلوضوعا

يف سائ  اله ا   قدر اإلمكانش كما أن العقل اجلا ثد دديثاأ يعتمد عه  نظ يفة التافازر  ف  التف ويال  
عياضففا  عهيوفا دففىت لففو   فدالأ مفف  الففدةار عف  ط يقففةا وادففدة يف الت ويفل واالسففتم ار ةيوففا مف  رةففف اال

ففهة  كانف  وجيوفة ومهيففدة وهفو أي ففاأ ُعفعر مف  التففور  مف ةأ أ فف   يف  افاك ماظومفة مع ةيففة أ،فيهة ومؤ،ّ 
مفففائي م هفففد مففف  نفففور السفففياجا  الفففحل  لهوقيقفففةش وٍفففا سفففو  تفففؤدي ال حمالفففة حتت تمفففكيل سفففياعا دٍو

لوديففد لكففي يُ قفف  اجلاظففورا  يسففع  هففو الففعا  لهلفف وع ماوففاش والتففا) ةوففو يفف ةف  طففا  اجلاظففور ا
العديدة مهتودةش والعقل اجلا ثد اإلضاةة حتت كل ألأ يكتم  يف كفل حماولفةا لديف  لت ،فيل نظ يفة أو 
فهة ُ يفل يف الواافف  حتت مقفدما  ومسفهما  تتطهفب  فدورها الت ،ففيل  دكف  أو سويفل أن او،فول اجلؤ،ّ 

ايففففة دففففىت نكتمفففف  اسففففتوالة الت ،ففففيلش ر والت ييففففد والتوقيففففدش وهكففففعا يتوا،ففففل ال وفففف  حتت مففففا ال ٍ
 (.36نكتم  ترخيية كل س،يل أو ما اُفع أ،الأ يف ماظوما  مع ةية سا قة مورونة ومقهّ دة)

حتن أركفون ي سفف  ،فورة أابفف   اجلتليهففة عف  العقففل اجلا ثفد االسففتطالعي الففعي يفدعو حتليفف ش كمفا أنفف  أابفف   
وثيفففة ولفففي  عقفففالأ مكفففّوبأ  تع فففي الالنفففد مففف  م جعيفففا ا العقفففل اإلج ائفففي اجلوفففت  اودوا  واجلافففاه  ال 

نقاةية واجتماعية وسياسية مت اياةش ولعلأ نكاد نعفود مف  مفا انتوف  حتليف  أركفون يف دعوتف  اجلهتودفة حتت 
العقفففل االسفففتطالعي حتت الاقطفففة اووت الفففحل ا تفففدأ ماوفففا مففف  ديففف  ٍيفففا  اجلمفففاري  اجلقدمفففة أو اجلاجفففزة 

 حتطفففار الفففدعوا  اجلتكففف رة لتط يفففد اجلافففاه  واودوا  ال   يفففة اةديثفففة يف دراسفففة و قفففاك اجلمففف ور نهسففف  يف
( 37الياض الع م واإلسالمي وهو ما اعت س الكثي مف  نقفاد ركفون نقطفة اخلهفل ال ئيسفية يف ممف وع )

ا وي ق  هعا الاقد حُمقاأ  ا،ةأ أن أركون يسع  حتت  ااك مم ور متكاملش لكف  اف ّاكس ال  فدون يف هفع
اجلمففف ور حتال اففف اكا ا نقديفففةش ةوفففل سفففتياك  هفففعس مسفففتق الأ مففف  أجفففل حتن فففاع اجلمففف ور اوركفففول الففف اه  

( واففارئوس 38ةكفف ايأ وسياسففياأش حتن اإلجا ففة ال اتهكوففا أركففون ودففدس  قففدر مففا يرففاعوا نقففادس ومييففوس)
 أي اأ.

--------------------------- 
 اهلوامي
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ي ع يفف  ال ودففيش انظفف : حممففد أركففونش الهكفف  اإلسففالمي نقففد ( و،فف  أركففون أ ففو ديففان التوديففد1)
(ش كمففا و،ففه  يف مقا هففةا أ فف   1990واجتوففادش ت يففة وتعهيففد هاابفف  ،ففاا ) ففيو : دار السففاايش 

ش ل 2001ش أ  يففففل 26عنفففف  "أ ففففوس"ش انظفففف : دففففوار مفففف  حممففففد أركففففونش ريهففففة نففففزو ش ُعمففففانش العففففدد
166. 

م اإلسفالميش ت يفة هاابف  ،فاا ) فيو : م كفز االمنفاك القفوميش ( حممد أركونش ترخيية الهك  الع  2)
 (.1986ش 1 
( حممففد أركففونش مفف  ةيرففل الته اففة حتت ةرففل اجلقففال... أيفف  هففو الهكفف  اإلسففالمي اجلعا،فف تش ت يففة 3)

 .12( ل 1993ش 1وتعهيففففففففففففففففففففففففففففففففد هاابفففففففففففففففففففففففففففففففف  ،ففففففففففففففففففففففففففففففففاا ) ففففففففففففففففففففففففففففففففيو : دار السففففففففففففففففففففففففففففففففاايش  
  عافففوان )نزعفففة اونسفففاة يف الهكففف  العففف م جيفففل ( تُ يففف  هفففعس ال سفففالة حتت الع  يفففة ةيمفففا  عفففد  ففف4)

 (.1997ش 1مسففففففففففففففكوي  والتوديففففففففففففففدي(ش ت يففففففففففففففة هاابفففففففففففففف  ،ففففففففففففففاا ) ففففففففففففففيو : دار السففففففففففففففاايش  
( " ُتيج  ا اكة أركفون لسفورة الها فة اجلت فماة يف كتفا  )اف اكا  يف القف رن( الرفادر اله نسفية يف 5)

ففف  ت يفففة العديفففد مففف  ةرفففول هفففعا ا لكتفففا  حتت الع  يفففة  ففف  عافففوان )الهكففف  الثمانيافففا  حتت الع  يفففة ٍر
( وهفففعا 1987ش 1اإلسففالمي اففف اكة عهميففة(ش ت يفففة هاابفف  ،فففاا ) ففيو : م كفففز اإلمنففاك القفففوميش  

 ففد أاتفف  عمففل داللففةأ مع ةيففة ونقديففة هامففةش لكفف  ت يففة هففعا الهرففل اجللرففأل لقفف اكة سففورة الها ففة 
ومفففف  ت يففففة ةففففوزي  1990ش 56العففففدد ،اففففدار  ةيمففففا  عففففد ضففففم  ريهففففة )اةيففففاة الثقاةيففففة(ش تففففون ش 

 ال دوي.
 .87( انظففففففففففففففففففف : حممفففففففففففففففففففد أركفففففففففففففففففففونش الهكففففففففففففففففففف  اإلسفففففففففففففففففففالمي اففففففففففففففففففف اكة عهميفففففففففففففففففففة  "ش   ش ل 6)
 .65( حممففففففففففففففففففففففففففد أركفففففففففففففففففففففففففففونش ترخييففففففففففففففففففففففففففة الهكففففففففففففففففففففففففففف  العفففففففففففففففففففففففففف م اإلسفففففففففففففففففففففففففففالمي  "ش   ش ل 7)
( حممفففد أركفففونش ا فففااي يف نقفففد العقفففل الفففدي ش كيففف  نهوففف  اإلسفففال" اليفففو"تش ت يفففة وتعهيفففد هاابففف  8)

 (.1998ش 1و : دار الطهيعةش  ،اا ) ي 
 81( حممففففففففففففففففففففففففففففد أركففففففففففففففففففففففففففففونش ترخييففففففففففففففففففففففففففففة الهكفففففففففففففففففففففففففففف  العفففففففففففففففففففففففففففف م اإلسففففففففففففففففففففففففففففالمي  "ش   ش ل9)
( لهمزيد دول ألفأش انظف : والفي ع.أونف ش المفهاهية والكتا فةش ت يفة د.دسف  ال افا عفز الفدي ش 10)

  ش ابففف ا182م اجعففة د.حممفففد عرففهور )الكويففف : االهفف  الفففوط  لهثقاةففة والهافففون واايدا ش العففدد 
1994.) 
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( انظف : مففظ طه فةش افف اكة القف رن  فف  الفوعي المففهاهي والكتفامش ضففم  كتفا  )الافففزعة اإلنسففانية 11)
( 1999يف الهكفف  العفف م(ش   يفف  عففاط  أ ففد )القففاه ة: م كففز القففاه ة لدراسففا  دقففوق اإلنسففانش 

 .43ل 
 .86ف  85( حممفففففففففففففففففد أركفففففففففففففففففونش ترخييفففففففففففففففففة الهكففففففففففففففففف  العففففففففففففففففف م اإلسفففففففففففففففففالمي  "ش  ش ل 12)
( حممففففد أركففففونش مفففف  االجتوففففاد حتت نقففففد العقففففل اإلسففففالميش ت يففففة هاابفففف  ،ففففاا ) ففففيو : دار 13)

 .12( ل 1991ش 1السااي ش  
 .17( اجل ج  نهس ش ل 14)
 .14( اجل ج  نهس ش ل 15)
( حممفففففد أركفففففونش الهكففففف  اإلسفففففالمي نقفففففد واجتوفففففادش ت يفففففة وتعهيفففففد هاابففففف  ،فففففاا ) فففففيو : دار 16)

 .236( ل 1990الساايش 
( حممففد أركففونش اإلسفففال"ش أورواش ال فف   رهفففاب  اجلعففظ وحترادا  اهليماففةش ت يفففة وحتسففوا" هاابففف  17)

ش والكتففا  هففو ع ففارة عفف  دففوارا أجفف اس مفف  117( ل 1995ش 1،ففاا ) ففيو : دار السففاايش  
ففففف  وول مففففف ة اهلولاديفففففة  ففففف  عافففففوان  أركفففففون زعفففففي  اةفففففز  الهيففففف ا) اهلولافففففدي ة يتفففففز  ولكسفففففتاي  وُنم 

 سال" والداق اطية(.)اإل
 .117( اجل ج  نهس ش ل 18)
( يظوف  هافا أركففون  مفكل دفادا يف تعامهفف  مف  اويفديولوجيا القوميففة السفيما يف مقوال فا ال ئيسففية  19)

 كالودفففففففففففففدة والتع يفففففففففففففب ومواجوفففففففففففففة اهليمافففففففففففففة ال   يفففففففففففففة وأولويفففففففففففففة الرففففففففففففف ار العففففففففففففف م ف اإلسففففففففففففف ائيهي.
 .90ف  89ل اإلسفففففففففالمي  "ش   ش ل ( حممفففففففففد أركفففففففففونش مففففففففف  االجتوفففففففففاد حتت نقفففففففففد العقففففففففف20)
( حممففد أركففونش لفففوي ٍارديفف ش اإلسفففال" اومفف  وال ففدش ت يفففة عهففي اجلقهفففد ) ففيو : دار التافففوي ش 21)
 .1978( وافففففففففففففففففففففد ،فففففففففففففففففففففدر الكتفففففففففففففففففففففا  يف ط عتففففففففففففففففففففف  اله نسفففففففففففففففففففففية اووت عفففففففففففففففففففففا" 1983ش 1 
ش 3 ش  ( حممد أركونش الهك  العف مش ت يفة د.عفادل العفوا ) فيو س اريف : مامفورا  عويفدا22)

 .1975( واففففففففففففففففففففففففففد ،ففففففففففففففففففففففففففدر الكتففففففففففففففففففففففففففا  اله نسففففففففففففففففففففففففففية يف ط عتفففففففففففففففففففففففففف  اووت عففففففففففففففففففففففففففا" 1985
 .13( حممفففففففففففففففففففد أركفففففففففففففففففففونش أيففففففففففففففففففف  هفففففففففففففففففففو الهكففففففففففففففففففف  اإلسفففففففففففففففففففالمي اجلعا،ففففففففففففففففففف   "ش   ش ل 23)
 .13( حممفففففففففففففففففففد أركفففففففففففففففففففونش أيففففففففففففففففففف  هفففففففففففففففففففو الهكففففففففففففففففففف  اإلسفففففففففففففففففففالمي اجلعا،ففففففففففففففففففف   "ش   ش ل 24)
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سفففالميش ت يفففة ( حممفففد أركفففونش الهكففف  او،فففو) واسفففتوالة الت ،فففيل  فففو تريففف، ر ففف  لههكففف  اإل25)
 .314( ل 1999ش 1وتعهيفففففففففففففففففففففففففففففد هاابففففففففففففففففففففففففففففف  ،ففففففففففففففففففففففففففففففاا ) فففففففففففففففففففففففففففففيو : دار السففففففففففففففففففففففففففففففاايش  

( وّضفح ألفأ أركفون نهسف  يف أدففد كت ف  عافدما اعتف  أن ممف ور نقففد العقفل اإلسفالمي هفو مفف  26)
أجل حتعادة  ديد الم و  الاظ ية لكلّ  ا اكةا لهق رن اجلعظ اله وي اةفا)ش انظف : حممفد أركفونش بةفعة 

 .69( ل 1997ش 2سففففففففففففففال"ش ت يففففففففففففففة ،ففففففففففففففياح اأوففففففففففففففي  ) ففففففففففففففيو : دار عطيففففففففففففففةش  عهففففففففففففف  اإل
( لهمزيففد دففول مهوففو" التهكيففأ عاففد دريففداش انظفف : سففارة كوةمففان وروجففي ال ففور ش مففد ل حتت 27)

ةهسفففهة جفففاال دريفففداش تهكيفففأ اجليتاةيزيقفففا واستو فففار اونففف ش ت يفففة حتدريففف  كثفففي وعفففز الفففدي  اخلطفففام 
 (.1994قش )الدار ال ي اك: حتة يقيا الم  

( العقفففل االسفففتطالعي اجلا ثفففد وأنفففوار اةدانفففة يف السفففيااا  الع  يةفففف اإلسفففالميةش دفففوار مففف  حممفففد 28)
 .1999ش 11فففف10أركفففونش أجففف اس دسفففان الع ةفففاويش ريهفففة العفففامل العففف م يف ال وففف  العهمفففيش العفففدد 

 .328( حممففففففففففففففففففففد أركففففففففففففففففففففونش الهكفففففففففففففففففففف  او،ففففففففففففففففففففو) واسففففففففففففففففففففتوالة الت ،ففففففففففففففففففففيل  "ش   ش ل 29)
الي ش العقل اإلسالمي أما" تف اض عرف  اونفوار يف ال ف   )اأوفود الههسفهية عافد حممفد ( رون ه30)

 .203( ل 2001ش 1أركففففففففففففففففففون(ش ت يففففففففففففففففففة يففففففففففففففففففال ابففففففففففففففففففويد )دممففففففففففففففففففد: دار اوهففففففففففففففففففا)ش  
( اكفف  م اجعففة هففعس الاقطففة يف الكثففي مفف  كتففب أركففونش انظفف   مففكلا  ففال: االستمفف اق  فف  31)

ش 1حتعفففداد وت يفففة هاابففف  ،فففاا ) فففيو : دار السفففاايش   دعاتففف  ومعارضفففي ش حممفففد أركفففون ور ففف ونش
 .251( ل 1994

( حممففد أركففونش العهماففة والففدي ش اإلسففال" ف اجلسففيوية ف ال فف  ش ت يففة هاابفف  ،ففاا ) ففيو : دار 32)
ش وهفففي اجلفف ة اووت الفففحل يتوففدض ةيوفففا أركففون عففف  العهماففة والفففدي  69( ل 1990ش 1السففاايش  

  اإلسففال" مف  العهمانيففةش والكتفا  ع ففارة عف  حماضفف ة أُلقيف  يف ة نسففا  عفد أن  ففدض مف اراأ عفف  مواف
ش واد در  أركون  مكلا مهرل عالاة اإلسفال" مف  العهمانيفة مف   فالل ت سفيمة ديف ش 1985عا" 

دولفةش دنيفا يف كتا ف : اإلسفال" او فالق والسياسفةش ت يفة هاابف  ،فاا ) فيو : م كفز اإلمنفاك القفوميش 
 .45(ش ل 1990

 .59اجل ج  نهس ش ل ( 33)
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( حممففد أركففونش معففار  مفف  أجففل اونسففاة يف السففيااا  اإلسففالميةش ت يففة وتعهيففد هاابفف  ،فففاا 34)
 .29( ل 2001) يو : دار الساايش 

 .247( حممد أركونش الهك  او،و) واستوالة الت ،يل  "ش   ش ل 35)
 .14( اجل ج  نهس ش ل 36)
ش وأي فففاأ: 69( ل 1995ش 2 كفففز الثقفففايف العففف مش  ( عهفففي دففف  ش نقفففد الفففاأل ) فففيو : اجل37)

ييففل ااسفف ش اسففتواال  أركففون يف كتففا  ا ففااي يف نقففد العقففل الففدي ش الهكفف  العفف م اجلعا،فف ش العففدد 
 .139ش ل 1998ش 107ف 106

( ال فففد أن نفففعك  أن هاابففف  ،فففاا لعفففب دوراأ م كفففزايأ يف التع يففف  عركفففون ويف االهتمفففا"  كتااتففف  38)
 مفف   ففالل ت يتفف  الت جيهيففة لفف ش ومااةوتففف  ودةاعفف  عافف  يف أكثفف  مفف  مافف ش انظفف  مقفففال وت انفف   ا،ففةأ 

 .19/7/2001هااب  ،اا يف دةاع  ضد ماتقدي أركون يف ج يدة الم ق اووسطش اخلمي ش 
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