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 نقد العقل اإلسالمي عند محمد أركونمشروع 

 :المقدمة

يُعدددا اركددون أحددد أفددم الممكددرين المعا ددرين الددأين ينتمددون فددي أُ ددول م  لدد  الوسدد  

ك كبيدراك  ك نقدديا العربي اإلسالمي . واركدون    يعلدن نمسدؤ مدؤرر فكدره فقندؤ يقددم لندا مشدروعا
 ل  بيان تاريخ المكر العربي  أطلق عليؤ اسم )نقد العقل اإلسالمي ( والأي ي دف من خاللؤ

ك عل  التاريخ  نمدا فدو ييدري  ك ومتعاليا ك ثبوتيا اإلسالمي .فالمكر اإلسالمي ليس فكراك جوفريا

ضمن سياق تاريخ متغيدر ممدا يدؤدي  لد   حدداث تغيدراب فدي طبيعدة فدأا المكدر مدن حقبدة 

ن والميتمد  تأريخية  ل  أُخرى .ولكي يحقق اركون غايتدؤ يحداوأ أن يو دف علدوم اإلنسدا

ومنافي ا وج ازفا المم ومي مدن اجدل كتابدة تدأريخ جديدد للمكدر اإلسدالمي وبشدكل علمدي 

يتسددم بالموضددوعية والحياديددة والتيددرد عددن النمعددالب والموايددف اسيديولوجيددة المسددبقة 

 لّ  ن فدأا  ؤ.وعل  الرغم من  ن اركون يقرأ اإلسالم عل  وفق منافج الغرب ومصدطلحات
جراء أية تعديالب عليؤ بما ينسيم وطبيعة المكر اإلسالمي .فأا من ج ة ومن ليعني عدم  

عملؤ من ابتكار وخلق و بداع و لك من خالأ مقدرتؤ المأة  وج ة أُخرى فان اركون  ل يخل

عل  موضعة الي از المم دومي الغربدي ومن ييتدؤ ضدمن نسدق معدين يحددد  فدو مدن اجدل 

إلسدالمي . ن اركددون مدن خدالأ مشدروعؤ المكددري  حدداث يمدزة نوعيدة فددي دراسدة المكدر ا

ك جديدة للتمكير ويددعو البداحثين  لد  النخدرا فدي فدأا  طيحاوأ أن يمتح لنا ورش عمل وآفايا

ك في القيام بتطبيقاب عملية عليدؤ .مدن فندا ولكدي نقددم  المشروع أكثر مما يشرع فو شخصيا

م .ارتأينددا أن يتندداوأ بحثنددا  سفددم معددالم المشددروع الركددوني وكيميددة يراءتددؤ لتددراث اإلسددال

ومحمدد اركدون 0مشروع نقد العقل اإلسالمي عند محمد اركدون ( املدين ان نوفدق فدي  لدك
لعايلددة  م 1928ممكددر جزايددري ولددد فددي تاوريدد  ميمددون فددي منطقددة القبايددل الكبددرى عددام 

اسجواء  ، وكان  عايلتؤ تقليدية ومتمسكة بالدين لكن عاليات ا بسيطة جداك . وفي فأ  بربرية

دخل محمد اركون المدرسة البتدايية لكنؤ غادرفا في سن التاسعة ليلتحدق بابيدؤ الدأي كدان 

ك للبضاي  في منطقة عين العرب ، وفي يرية غنية يقطن ا فرنسيون بالقرب مدن  يمتلك دكانا

ك ل يستطي  مد ن مدينة وفران . النتقاأ كان لؤ )  دمة ثقافية (،ف نا وع  بألم كونؤ بربريا

الناحيددة اللغويددة أن يعبددر عددن نمسددؤ بوضددوا لسدديما  ان اللغددة العربيددة فددي لغددة القددرآن 

والمروض الدينية . لأا كان عليؤ أن يتعلم العربيدة والمرنسدية فدي ويد  واحدد .لكدن المضدل 

ك  يعود لخالؤ في  نقا   من مصير  الأي رسمؤ لؤ والد  ، من حيث  ّن فأا الخداأ كدان منتميدا
ك جد ك جيدداك .فدي سدن الثالثدة عشدر أو يريبا اك من  حدى المرق الصوفية , لألك ضمن لدؤ تعليمدا

اكتشف محمد اركون المسديحية .لكدن الودروف اليتصدادية الصدعبة يدد أعايد  العايلدة مدن 

 رساأ ابن ا البكر  ل  العا مة لموا لة الدراسة الثانويدة ، ممدا اضدطرفا  لد   رسدالؤ مدا 

مدرسددة ثانويددة مسدديحية أيام ددا بعددف الرفبددان فددي يريددة  لدد   1945-1941بددين اسعددوام 

مياورة . فأ  المرحلة يصم ا اركون بأن ا مرحلة اكتشاف الثقافدة الالتينيدة واسدب .  ويدد 

ك في الحسبان  ساعد  الرفبان كثيراك وتعبوا عل  تعليمؤ من دون أن يأخأوا مسألة كونؤ مسلما

م في مدينة وفران كي يستطي  أن  1949-1946. ويد ضمنوا لؤ أن يدرس مابين اسعوام 
يحصدل علدد  شد ادة الثانويددة وكددان مدن الطلبددة المسدلمين القلددة الددأين يدرسدون فددي مدرسددة 

.ويشير اركون  ل  تعقد المواج ة الثقافية في فأ  المرحلة وتمايم ا بعد أن أ بح (1)فرنسية

ك م  زماليؤ الي ود واسسبانيي كدانوا يسدمون م آندأام ومد   وفرنسيي فرنسا كمدا نيحتك يوميا
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زماليؤ الناطقين بالعربية كونؤ كان الوحيد الأي يتكلم البربرية ، مما جعلؤ يعرف مدا الدأي 

. لقد يام اركدون بكتابدة اغلدت كتبدؤ باللغدة المرنسدية ولديس (1)يعنيؤ  راع الثقافاب واللغاب

زاير ( وفو يتقن اللغدة باللغة العربية . واركون  عل  الرغم من ولدتؤ في بلد عربي ) الي
ك بأنددؤ ل يسددتطي  أن يقددوم  العربيددة بطاليددة ،  ل انددؤ فضددل الكتابددة باللغددة المرنسددية متددأرعا

بعملين م مين ومي دين في وي  واحد وفما : متابعة التياراب العلمية المختلمة فدي العلدوم 

قددل الي دداز اإلنسددانية والجتماعيددة مددن ج ددة ، ثددم محاولددة  ييدداد المصددطلحاب الالزمددة لن

ولقدد تصددى فاشدم  دالح تلميدأ  (.2)المم ومي الغربدي  لد  اللغدة العربيدة مدن ج دة أخدرى 

اركون ومريد  لم مة ترجمة معوم كتت اركون وشرح ا والتعليدق علي دا . وأثند  اركدون 

 . (3)عل  ج ود  وعدّفا مسافمة جدية في أثراء اللغة العربية والمكر اإلسالمي

 : خطاباب اإلسالمية والخطاباب الستشراييةالنقد العلمي لل [ 1]

اليداليدددة  ةيدددرى اركدددون ل ان الكثيدددر مدددن المسدددلمين يسدددتخدمون أسدددلوب المماحكددد 
وال يومية ضد ) أخطاء ( الستشراق ويتناسون النوايص الصدارخة للخطابداب اإلسدالمية 

المستشدريين  التي تزيد عل  تلك اسخطاء فداحة . ومن ج ة أخرى نيد اندؤ بالنسدبة لغالبيدة

فقن ال يوم اإلسالمي علي م يزيدفم   رارا عل  التشبث بعلمية يديمة فاب أوان ا ، ولكن م 

ل. ومددن فنددا فددقن اركددون  (4)يعتقددون أن ددا لددم تتيدداوز بعددد ، أو حتدد  اندؤ ل يمكددن تياوزفددا 

  و النمعاليدة و اسيديولوجيدة وحتد ةيعتقد بضرورة زحزحة النقاش من اسرضية اسكاديمي

ك في ا حت  اآلن      ال لوسية التي كان يد أُبقي رازحا

 أولك: الخطاباب اإلسالمية :

في المنايشة الدايرة حوأ اإلستشراق يليلون جداك  نيشير اركون  ل  أن عدد المشاركي
خا ة   ا ما أفملنا الخطاب اس ولي السلمي الأي يتمت  بقوة تيييش فايلدة ولكدن العداري 

ة . وفدأا العددد الضد يل فدي نودر اركدون ل يتناسدت مد  أجيداأ المثقمدين من الصدحة العلميد

الليبراليين الأين ابتدأوا منأ القرن التاس  عشر يقلدون علم الغرب وثقافتؤ وفكر  . واركون 

العدروي وأندور عبدد الملدك وفشدام جعدي  وادوارد  ينتقد الكتداب العدرب مدن أمثداأ عبدد ه

قدد المستشدريين مدن دون أن يأخدأوا فدي نودر العتبدار أن دم سعيد الأين بدورفم يقومدون بن

ينتمون  ل  من يية العلم الغربدي وروحدؤ . ف دؤلء فدي نودر اركدون حينمدا يتحددثون باسدم 

العالم العربي واإلسالمي فقن م يتموضدعون فدي منطقدة مدا دون مسدتوى الحدوار ولديس فدي 
اركدون بدان دراسدتؤ التدي يددم ا منطقة  ما وراء أو مدا يتيداوز  . أمدا عدن العدروي فيدرى 

بخصوص تاريخ المغرب تو ر أنؤ لم يستط  أن ينيو من تأثير المدرا الكبيدر الدأي يعقدت 

التحريدر لسديما وأّنددؤ الشداب المغربددي الدأي يكتددت تداريخ بدالد  ، مددن فندا نددتج كتداب مميددد 

ك أكثر مما ينبغي لموضوعاب أيديولو جيا الكمداا ومثير كما يقوأ اركون  ل انؤ كان خاضعا

. أما بخصوص كتاب الستشدراق لدوارد سدعيد فيدرى اركدون اّن ادوارد سدعيد لدو اندؤ يدد 

اإلسدراييلي علد  ممارسدة الدراسداب العربيدة  –حلل بشدكل مباشدر تدأثير الصدراع العربدي 

ك مميدداك  واإلسالمية في الولياب المتحدة اسمريكية بشكل  خاص . عنديأ  كان  سيعطي شدي ا

ك و ك بدددلك عددن انت ددا  الطريددق الطويددل والصددعت لنقددد حركددة الستشددراق وم مددا ضددروريا

                                                

   المصدر نمسؤ( 1)

لغرب ، رفاناب المعن  و راداب ال يمنة ، ترجمةو س ام فاشم أنور ، اركون، محمد، اإلسالم ، أوربا ، ا (2)

    ،ص2001، دار السايي،بيروب ، (2) الح ،ط

، مركز اإلنماء ( 1)أ نور : اركون ، محمد ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي ، ترجمة فاشم  الح ، ط (3)

   7، ص 1986القومي ، بيروب ، 

  247إلسالمي ، صاركون ، تاريخية المكر العربي ا(4)
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ك يددماء  داروا (1)بميمل ا .   يقوأ اركون  ّن ادوارد سعيد كان يد ل تناوأ في دراستؤ كتابدا

جزءاك من التداريخ انكدت علد  دراسدة  نتداج م م مدالك الودرف التداريخي الدأي كتدت فدؤلء 

فدي بحدر مدن اآليدديولوجيا أشدك فدي يددرت ا علد   يصداأ مؤلمات م في  لدؤ فداغرق أبحاثدؤ 
.وباإلضدافة  لد  كدل فدأ  اسمدور فدقن اركدون يدرى أّن ل  النقاش  ل  ال دف المنشدود مندؤ  

وتوسدعؤ اآلن يزيددان مدن سدوء التمدافم ويقويدان النودرة  الثدورة اإلسدالميةل  انتشار خطاب 

المشكوم بدؤ أكثدر مدن غيدر  : أل  السلبية لدى الشعوب اإلسالمية ضد الغرب و ضد نتاجؤ

وفددو الستشددراق . وفكددأا نيددد الحددوار الحقيقددي واليددأري الددأي ينبغددي أن يدددور فددي فلددك 

اسس لة الكبرى والحاسمة للدللة الدينية لإلسدالم ولتاريخدؤ ولو ايمدؤ وطريقدة اشدتغالؤ فدي 

اب السياسدية الميتم  يد زور وزيف ثم أُجل من جديد بسبت التنايضاب المؤيتدة والخصدوم

ويحددددد اركدددون مدددا يسدددميؤ بالمرضدددية الضدددمنية والتدددي تكمدددن خلدددف معودددم  العدددابرة .  

العتراضددداب التدددي يقدددوم ب دددا المسدددلمون والموج دددة ضدددد الستشدددراق والتدددي ممادفدددا أّن 
ك .  ك وثقافدةك وتأريخدا غيرالمسلم ليس لؤ الحق في أن يقوم بدراسة اإلسالم من حيث كوندؤ ديندا

ء  لدد  اسمددة اإلسددالمية يمنحددؤ مصدددايية ابسددتمولوجية يحددرم من ددا غيددر وكددأن انتمدداء المددر

المسلم ، حت  و ل اسمر  ل  من  المصريين اسيباط فدي اغلدت اسحيدان مدن حدق منايشدة 

 .  موضوع مثل موضوع المقؤ    يعتبر حكراك عل  المسلمين وحدفم

ك :الخطاباب الستشرايية :   ثانيا

ك كبيددراك مددن أي انتقدداد يوج ددؤ يبددين لنددا اركددون أن المستشددري ين كددانوا يبدددون انزعاجددا

العروي وأنور عبد الملك وادوارد سعيد وفشام جعدي  ،  المثقمون العرب من أمثاأ عبد ه

   يرى اركون أّن المستشريين يد افتموا باعتراضدات م  لد  حدد كبيدر ويددلل فدأا فدي نودر 
ي كانوا يد احتلو  ضمن سيا  السيطرة اركون عل  تمسك المستشريين بالموي  الم يمن الأ

الستعمارية .   كان  المستعمراب القديمة والروا التبشيرية للمسيحية توجؤ أعماأ فؤلء 

المستشريين . وبعد حصوأ السدتقالأ ابتددأب لددى فدؤلء المستشدريين رغبدة عارمدة مدن 

 –لصدراع العربدي اجل لعت دور جديد ضمن المنووراب التي افتتحت ا سياسة التعاون ثم ا

اإلسراييلي فيما يخص المستشريين الي ود مما أدى  لد   ثدارة الفتمدام بالدراسداب العربيدة 

. ويرى احد الباحثين أن ل النشاط اإلستشرايي ، ليس فعدالك ميدرداك (2)واإلسالمية في الغرب

 ق موضدوعاعن مضامينؤ الغربية وفو ليس فعل أفراد دفع م حت المعرفة  ل  جعدل الشدر
،  نما فو في حقيقة اسمر ، ضرب من الممارسة المكرية التدي ايتضدت ا حاجدة العقدل غربيا

و عدادة  نتاج دا ، بمدا ييعل دا  لاآلخدر  لالغربي ، لكي يشمل بكليتدؤ ، المعطيداب الثقافيدة بدـ 

. فبواسددطة (3)تنددر  ضدمن سددياياب المركدز وفدو يمكددر ويتمكدر فدي شددؤونؤ وشدؤون غيدر 

ك لحاجات دا ، ولديس لمقتضدياب الستشراق بدأب ال مركزية الغربية باختالق موضدوع ا تبعدا

الموضوع ومن فنا يصرا جليبر دوران بأن الحضارة الغربية عندما تليأ  ل  الشرق فقن ا 

.وبين اركون أنؤ ومنأ أن حصل  أزمة الطاية (4)تبحث عن  عادة توازن ا اإلنساني الممقود 

ك ، فدددقن الددددواف  العاطميدددة و وبميدددرد أن أخدددأب فدددأ  الم 1973عدددام  سدددألة بعدددداك سياسددديا

اسيديولوجيددة لدددى المستشددريين أخددأب تتغلددت علدد  المشددروع الثقددافي الضددخم الددأي يتمثددل 
باستكشاف المياأ العربي واإلسالمي بشكل منوم وعملي وابتكاري أ يل . وعلد  الدرغم 

ليتؤ بالدرجدة اسولد  من أننا ل يمكدن أن نطالدت المستشدريين بدأن يقومدوا بعمدل تقد  مسدؤو

                                                

  245أيضاك ،ص( 1)

   247-245أنور : اركون ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي ، ص (2) 
 181، ص 1987اركون،محمد،مقابلة معؤ ضمن ميلة اإلستشراق،العدد الثاني ،  ( 3)

  253اركون ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي ، ص (4)
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علد  العدرب والمسدلمين  ل  ن اركدون يدرى أن المستشدريين وبسدبت ممارسدت م لندوع مدن 

اسسدتا ية الثقافيدة بحكددم طبيعدة اسشددياء وبسدبت احدتالل م لمويدد  ثقدافي م دديمن  فدقن علددي م 

لد  اللتزام بشكل اكبر بالواجباب اسدبية التي تمرض ا علدي م م ندت م . كمدا يشدير اركدون  
أّن عدم وجود تطابق بدين خطداب المستشدريين و الحقيقدة المعاشدة فدي الميتمعداب العربيدة 

   يدددم  0واإلسددالمية يدددأ بشددكل واضددح علدد   فمدداأ المستشددريين لليم ددور اإلسددالمي 

للعدرب والمسدلمين بميدرد حصدوأ  (1)المستشريون راديكالية النقد المللدوجي و التاريخداني 

م . 1950-1850مدين المسدلمين بتاريخيدة اإلسدالم بدين عدامي الدوعي الخيدوأ لدبعف المثق

ك للحيداة  وعندما أحس الوعي اليماعي بالحاجة  ل   عادة الصلة مد  اإلسدالم بو دمؤ من يدا

ك، راا المستشددريون ينزعددون الشددرعية والقدسددية عنددؤ ، و عندددما اسددتخدم  وغددأاءك روحيددا

راا الستشراق يس ت في الحديث المسلمون اإلسالم من اجل شن ثورة اجتماعية وسياسية 

  عن تزم  اإلسالم وتعصبؤ 
ك : المكر العلمي عند محمد اركون  : ثالثا

بعد أن بين اركون طبيعة كل مدن الخطابداب اإلسدالمية واسستشدرايية ومدا في مدا مدن 

 ةيصددددور فددددقن اركددددون يعتقددددد بضددددرورة زحزحددددة النقدددداش مددددن اسرضددددية اسكاديميدددد

حت  ال لوسية و لك عن طريق بناء فكر علمدي يسدتطي  أن يقديم والنمعاليةواسيديولوجية و

مسددافة نقديددة متسدداوية بينددؤ وبددين الخطابدداب اإلسددالمية والخطابدداب الستشددرايية مددن اجددل 

.ولنتويددف  اآلن يلدديالك مددن اجددل (2)موضددعؤ وتحديددد مكانت مددا اإلبسددتمولوجية و اسبسددتميايية

للنددد اإلبسددتمولوجيا بقولددؤ : تعنددي فددأ  ل يعددرف  -بيددان فددأين المم ددومين و توضدديح ما :

الكلمة فلسمة العلوم ولكن بمعن  أكثر دية . ف ي ليس  دراسة خا دة لمندافج العلدوم ، سن 
ك  ك تركيبدا فأ  الدراسة موضوع للميتودولوجيا وفي جزء من المنطق ، كما  ن دا ليسد  أيضدا

ك للقوانين العلميدة ) علد  الطريقدة الوضدعية  ك حدسيا (  ن دا بصدمة جوفريدة الدراسدة أو تويعا

النقدية للمباديء والمرضياب والنتايج العلمية ، الدراسة ال ادفة  ل  بيان أ ل ا المنطقدي ل 

.ويد حدد باشالر مم ومؤ عدن القطيعدة اإلبسدتمولوجية بقولدؤ (3)النمسي وييمت ا الموضوعية

ك عبددر يطيعددة ، بددل يطدداي  دايمددة بددي ن المعرفددة المشددتركة :ل  ن التقدددم العلمددي يو ددر دومددا

والمعرفة العلمية ويتيل   لك عندما نتطرق لعلم متطور ، أي لعلم يحمل سمة الحداثة بمعل 

ويرى بيدار أنصدار أّن ل النقدد اإلبسدتمولوجي يعند  كمدا بدايي العلدوم ، .(4)تلك القطاي   ات ا
ة ممكندة بمباديء  نتا  المعارف وبشروط أماكن ا.ضمن أية شروط تصدبح المعرفدة العلميد

فددي ميدددان الحيدداة اليماعيددة   ومددا فددي القواعددد التددي تعندد  بقنشدداء المعطيدداب،التي تددرتب  

بالموضوعية،وبالمسافة بين المعاين والمعداينن والتدي تتعلدق بنقدد المخدار  واسيدديولوجياب 

                                                

النقد اليأري لكنؤ فنا يستند  ل  المن ج المللوجي والتاريخاني وفو المدن ج يقصد اركون بالنقد الراديكالي فو  ( 1)

الأي حصر كل فمؤ بدراسة المكر المركزي اللغوي أو المركزي المنطقي ) كعلدم الالفدوب ، والمقدؤ ، والملسدمة ( 

ريديدة تمدارس بمعن  أنؤ يدرس كبرياب النصوص النورية القديمة وي مل ما عدافا وحت  فدأ   الدراسدة بقيد  تي

داخددل المنوددور المثددالي لتدداريخ اسفكددار التقليدددي . فاإلسددالم فنددا يدددرس ضددمن منوددور تيريدددي وكأنددؤ يقددف فددوق 

الزمان وفوق المكان وفوق الميتم  وفوق التاريخ . فاإلسالم يؤثر علي ما دون أن يتأثر ب ما .  نؤ يخترق التداريخ 

ح ،فاشددددددم ، مدددددددخل  لدددددد  فكددددددر محمددددددد اركددددددون ،    و العصددددددور دون أي تطددددددور أو تغييددددددر . أنوددددددر :  ددددددال

www.nizwa.com 
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ويبدو أن اركون يقترب كثيراك من المعن  الدأي وضدعؤ بيدار  (1) ومافي مقاييس البرافين  

لألبسدددددتمولوجيا .   يدددددرى فاشدددددم  دددددالح أّن المقصدددددود باسبسدددددتمولوجيا فندددددا  أنصدددددار

(Epistemologie) علدددم نوريدددة المعرفدددة ،أوفلسدددمة المعرفدددة ، أي ليسددد  المعرفدددة بحدددد
 ات ا،و نما الشروط اسوليدة التدي تيعدل المعرفدة ممكندة الوجدود أو  دالحة .و اركدون فندا 

ولوجية  الماضددوية أو الكالسدديكية .وفددأ  يدددعو  لدد  ابسددتمولوجية جديدددة مضددادة لإلبسددتم

اإلبستمولوجية اليديدة في التي تتبلور اآلن عل  يد فرق الباحثين الطليعيين في شت  أنحاء 

ك ورحابددة مددن السددابق سن ددا تريددد أن ت دددم الحدددود المرسددخة التددي  العددالم وفددي أكثددر اتسدداعا

جيا نقديدة ، أي مسدتعدة للعدودة تمصل بين الثقافاب والشعوب المختلمدة . كمدا  ن دا أبسدتمولو

ال  خطافا باستمرار من اجدـل اخدأ العبدر وتصدحيح مسدارفا وأخطاي دا  ن دا ابسدتمولوجية 

ف ددي ل تلددك  -منمتحددة ومتحركددة ل مغلقددة أو جامدددة  .أمددا عددن اسبسددتميايية ) اسبسددتمية ( :

خطابيدة التددي الشدبكة الكاملدة مددن العاليداب التدي توحددد فدي أي فتدرة نختارفددا الممارسداب ال
تعمل عل    ور اسشكاأ المعرفية و العلوم ، وربما نوم المعرفة التي اكتسب   مة النوم 

 – نما نريد تبيانؤ فو الحقل المعرفي ، اسبستمية ،    المعارف  -. ويقوأ فوكو : الرسمية  

 – منودوراك الي مددا خددار  أي معيددار يسددتند  لد  ييمت ددا العقليددة و  لدد   ددورفا الموضددوعية

ك لدديس تدداريخ كمال ددا المتزايددد و نمددا بدداسحرى تدداريخ  تعددزز وضددعيت ا وتو ددر فكددأا تاريخددا

شددروط  مكانيات ددا فمددي فددأا العددرض ، مددا ييددت أن يو ددر،  نمددا فددو داخددل مدددى المعرفددة 

. ل  ن تعريف ميشيل فوكو يبين  التشكالب التي ولدب الصور المختلمة للمعرفة التيريبية  

بالدرجددة اسولدد  ، تسددع  للكشددف عددن اإلمكانيدداب  ةم مددة تاريخيددم مددة اسبسددتمية وفددي 

والشروط التاريخية لو ور المعارف ودراسات ا في  دورفا التيريبيدة ،كمدا فوالحداأ فدي 
دراسة التاريخ الطبيعي وتحليل الثرواب والنحو العام فدي العصدر الكالسديكي ،أواليتصداد 

حديث.ف دأ  الميدادين فدي الصدور التيريبيدة السياسي و البيولوجيا وفقؤ اللغة فدي العصدر ال

للمعرفة والمحكومة بقبستمياب التشابؤ والتصوير واإلنسان.فأا يعني أن اسبستمية نوع من 

الأي يتحكم في المعارف التيريبية ، علد  أن  ل نم دم مدن التيربدة المعند    orderالنوام 

يربة اإلنسدانية . فدأ  التيربدة أو المخبري،بل المقصود المعن  العام الأي يتمق والقوأ بالت

التيارب في فيما يخص موضوعنا تيدارب تاريخيدة ، لدألك ل يمكدن أن نمصدل اسبسدتمية 

كمدا ل يمكدن اعتبدار  (2)عن التاريخ أو عن تاريخ معين يسميؤ فوكو بالتاريخ الركيولدوجي
ك للمعرفة،بل في تعبير عن النودام أوعدن المبددأ التداريخ ي الدأي يدتحكم فدي اسبستمية مرادفا

مختلددف معددارف حقبددة تاريخية.فاسبسددتمية فددي النوددام الخدداص بالمعرفددة و الددأي يتميددز 

بالعموميددة والشددمولية والعمددق  .و يوضددح اركددون مم ددوم اسبسددتمية بقولددؤ : فددي ميمددوع 

الرواب  القايمة بين العلوم واسشكاأ اإلبسدتمولوجية والوضدعياب والممارسداب الخطابيدة ، 

اسلزاماب و اإلكرافاب التي تمرض نمس ا عل  الخطاب في لحوة معيندة وفدو  تسمح بم م

ما يعني عند اركون فتح العقلياب المغلقة وتحريرفدا ،و ضداءة الالممكدر فيدؤ بالسدتناد  لد  

. أخيرا فقن اركون ل يمرق عدادة بدين القطيعدة اإلبسدتمولوجية ... و القطيعدة (3)بنيوية فوكو

ك ، وفي يدد تعندي حصدوأ يطيعدة فكريدة محددودة اسبستميايية . فاسول ك واتساعا   ايل عموما
عل  مسدتوى علدم الميزيداء مدثالك مدن دون أن يعندي  لدك حصدوأ القطيعدة علد  المسدتوياب 

ك  المعرفية اسخرى من فلسمية وسياسية وغيرفا . وفأا مدا حصدل عنددما يلدت انشدتاين رأسدا

                                                

  184، ص2000بغورة،الزواوي،مم وم الخطاب في فلسمة ميشيل فوكو،الميلس اسعل  للثقافة، ( 1)

   . 64و 45،ص2004،الدار العربية للعلوم، بيروب، ( 2)ولد أبا ،السيد،التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو،ط( 2)

، المركز الثقافي العربي ، بيروب (  1) أنصار ، بيار ، العلوم الجتماعية المعا رة  ، ترجمة نخلة فريمر ، ط (3)

 ..  242، ص 1992والدار البيضاء ، 
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، فددي حددين  ّن الثددورة  1905نسددبية عددام علدد  عقددت الميزيدداء التقليديددة واكتشددف نوريددة ال

المعرفية الملسمية الموازية ) من نقد أدبي وتاريخ وعلم اجتماع ، الخ ...( لم تحصل  ل بعد 

.أما القطيعة اسبستميايية فتشمل عادة عدة مستوياب معرفية دفعة واحددة وفدي فتدرة  1950
المكدر الدأي يؤكدد بشدكل واضدح  ن المكر العلمي عند محمد اركدون فدو (  4)زمنية واحدة ل.

ك )  علددد  ل المدددروق التدددي تمصدددل النقدددد المللدددوجي المتبعثدددر والو دددمي والمتسلسدددل تاريخيدددا

=الخطددي ( و المحصددور بالخطابدداب الوافريددة فقددد  عددن النقددد اإلبسددتمولوجي اليدددأري 

(والتمكيكي والناسددف لكددل التسددرباب أي يتيدداوز كددل الخصو ددياب الثقافيددةوالكددوني ) الدد

ك للروا تيا  المعرفة (1)وجيةاسيديول ك منمتحا  ن المكر العلمي الأي ينشد  اركون يمثل ل مويما

ك للمثل اإلسالمي القديم  اوالممارسة باعتبارفم مسؤوليتين مترابطتين ، ولكن متمايزتان طبقا

الددأي يقددوأ ) اعلددم بمددا تعمددل ، واعمددل بمددا تعلددم ( .  ن فددأا التوجددؤ  ل يعنددي أن المكددر أو 

ك أما لتوجي  دا و رشدادفا وأمدا لالستضداءة ب دا .  لدك  المعرفة ينبغي أن تتب  الممارسة دايما
أن المعرفة فدي عبدارة عدن ج دد دينداميكي  و ميداني للدروا ، فدي مسدتقلة عدن كدل غايدة 

مباشرة أو منمعة فورية ، ولكن ا خزان أو  خيرة للمعند . تكدون موضدوعة تحد  تصدرف 

ل بالدللب والمعاني والتيارب التدي ينتي دا البشدر المداعلون اليمي  . ثم  ن ا تتغأى بالمقاب

 .  في الميتم  

 : رابعا: نقد اركون لمن يية اإلستشراق

من يية اإلستشراق في ل من يية النقد المللوجي والتاريخي الدأي تغلدت عليدؤ النزعدة 

يدؤ تبعثدر للقدرن التاسد  عشدر ل .يدرى اركدونلأن المن ييدة المللوج(2)التاريخوية والوضعية

الووافر المتحركة والمعقدة وتيعل ا راكدة وساكنة . أن ا تمدارس اختدزال مزدوجدا . ف دي 
من ج ة ترفف أن تأخدأ بعدين العتبدار اسسداطير والتزويدراب والتحريمداب والتصدوراب 

الخيالية التي يخلق ا المخياأ اليماعي وتُمقر بألك  ل  حد كبير من المضامين الحقيقية لكدل 

تاريخي كماو تُمقر آلياب  نتاجدؤ . وفدي مدن ج دة ثانيدة    تنتقدي الويداي   –اجتماعي وجود 

لمي ا المعليدين ونمدي كدل الممكن السيطرة علي ا وتحديد تاريخ زمني  حيح ل ا ومعرفة مؤ

عقالنيدة : أي مقطوعدة عدن الحقيقدة الطريدة  لحقيقدة تاريخيدة ل ، فقن ا تشكل بألك ما عدافا

. و بحسدت مدا يدرى فاشدم  مداعلين الجتمداعيين) = البشدر= المسدلمين(  المعاشة من يبل ال

التركيدز علد  أحاديدة معند   –أو فقدؤ اللغدة  – الح فقنل من أفم مزايدا التحليدل المللدوجي 
النص وا لؤ اإليتمولوجي ]الحرفي [ ، ثم دراسة التأثيراب التي يمـارس ا الكتداب القددماء 

التدأثيراب  فدي نصو د م . يضداف  لد   لدك  ن الملسدمة  عل  الكتاب المحدثين و تتب  فدأ 

ك و  الوضعية التي تقف خلف المن ج المللوجي ل ت تم  ل بالويداي   واسحدداث الثابتدة تاريخيدا

                                                

،دار السايي، (3)اركون ، محمد ، العلمنة والدين ، اإلسالم ، المسيحية ، الغرب ، ترجمة فاشم  الح،ط(1)

 .  108-107فامش المترجم فاشم  الح ، ص، 1996بيروب، 

النزعة التاريخوية الوضعية : في النزعة التي تؤمن بأن اسحداث أو الوياي  أو اسشدخاص الدأين وجددوا حقيقدة و  ( 2)

الدأين دلدد  علدد  وجددودفم وثددايق  دحيحة فددم وحدددفم الددأين يمكددن يبددول م كمدادة للتدداريخ الحقيقددي المعلددي .وفددأا يعنددي 

لعقايددد والتصددوراب اليماعيددة التددي تحددرم المخيداأ الجتمدداعي أو تنشددطؤ مددن سدداحة علددم التدداريخ . وفنددا اسدتبعاد كددل ا

تحديداك يكمدن اعتدراض اركدون    يدرى اركدون بدأن مثدل فدأ  العقايدد والتصدوراب فدي يدوى حاسدمة تغدأي الديناميكيدة 

ء ف ددم المكانددة اسنتربولوجيددة للخيدداأ . التاريخيدة وتدددعم ا .  ن الددنم  الوضددعي للعقدل حسددت اركددون يددد تيافددل أو أسدا

ك الخيداأ بصدمتؤ وعداءك  ويقصد بالخياأ فنا بصمتؤ الملكة الشغالة فدي كدل النشداطاب المنيدة  و الدرسى السياسدية ، و أيضدا

لحتواء المعتقداب و التصوراب اليماعية التي تمارس دورفدا كمخيداأ اجتمداعي . أنودر : اركدون ، محمدد ، القدرآن ، 

، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ( 1)ير الموروث  ل  تحليل الخطاب الديني ، ترجمة وتعليق : فاشم  الح ، طمن التمس

 49، ص 2001بيروب ، 
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ت مل الخيالب و اسساطير و اسحالم التي رافق  فأ  الوياي  . أي باختصار  ن ا ت مل مدا 

ويضيف  الح يايالك : أن لرولن بدارب يدد بدين أن    يسم  اليوم بالبسيكولوجيا التاريخية  

النص متعدد المعداني واندؤ يوجدد باإلضدافة  لد  المعند  اسساسدي والتداريخي للكلمدة معدان 
 ن نقدد  ثانوية أخرى )=  الأ المعاني ( لبد من أخدأفا بعدين العتبدار فدي تحليدل الدنص  

ك ، فداركون يضديف  لد   ليعني اندؤ ل ياركون للمن ج الميلولوجي والتاريخان يتبنافدا مطلقدا

الميلولوجية ( من يياب علدم اسلسدنياب الحدديث و  –تلك المن يية الستشرايية )التاريخانية 

الوضعية الموروثة عن القدرن  –السيميايياب و الدللب . ويضيف  ل  المن يية التاريخية 

الحوليدداب و التددي تدددرس  التاسدد  عشددر المن ييددة التاريخيددة الحديثددة كمددا تمارسدد ا مدرسددة

التاريخ البنيوي العميق بدلك عن دراسة تاريخ اسحداث بشكل خطدي متسلسدل فدي الدزمن و 

ك  التي تدرس تاريخ المدة الطويلة بدلك عن اليتصار عل  المدة القصيرة فق  و تدرس أيضدا

لب الحاكمة تاريخ البن  اليتصادية و الديمغرافية و التي تقب  تح  التاريخ السطحي للسال
. ويضددديف اركدددون  لددد  من ييدددة (1)و المعدددارم العسدددكرية و اسحدددداث الياريدددة ... الدددخ

اإلستشددراق الكالسدديكية التددي ورث ددا اركددون عددن أسددتا   بالشددير من ييدداب علددم الجتمدداع 

الحددديث و اسنتربولوجيددا الدينيددة وغيددر الدينيددة ، فددأا باإلضددافة  لدد  الدراسددة المقارنددة بددين 

أمددا ( 4)اريخيددة لإلسددالم وبددين التيربددة التاريخيددة للغددرب المسدديحي  والمعلمددن .التيربددة الت

ك اليوانت اآلتية :   -اإلسالمياب الكالسيكية ) اإلستشرايية ( ف ي ت مل نسبيا

 فمال ا لكدل ممارسدة وتعبيدر شدم ي لإلسدالم ، و بالدأاب عندد الشدعوب التدي لديس ل دا [ 1]

 كتابة مثل البربر .

معدداش غيددر المكتددوب فددي اإلسددالم لكددن المحكددي فددي كددل اللقدداءاب اليوميددة          فمال ددا ال [ 2]
والجتماعاب و الدروس الملقاة في المساجد واليامعاب والمدارس ...الخ ، مما تشكل مادة 

 غنية في عملية البحث العلمي .

 فماأ المعاش غير المكتدوب وغيدر المحكدي فدي الويد  نمسدؤ و لدك بسدبت السديطرة  [ 3]

 إليديولوجية عل  الناس وفيمنة الحزب الواحد ... الخ . ا

غير نمو جي    ل  فماأ المستشريين لكل مؤلف أو كتاب عن اإلسالم ينور  ليؤ عل  أنؤ  [ 4]

، مما أدى  ل  الفتمام فق  بقسالم اسغلبية ) السني ( ، الأي يرى اركدون بأندؤ ل أو تمثيلي 

ك ، جاء  ك فعلد  ليس  ل تنويراك دوغماييا فيما بعد ، لسلسلة من اسعمداأ التدي أنيدزب تاريخيدا
الدرغم مدن انتقددادفم فدي ويد  مبكددر النسدخة السدنية لإلسددالم  ل  ن الغند  العقايددي لالتيددا  

الشيعي لم يوض  تح  دايدرة الفتمدام  ل بواسدطة ج دود حديثدة . و لدك راجد   لد  سديادة 

موي والأي ارتبطد  فيدؤ بشددة باليددولوجيا م  بداية الع د اس 661اإلسالم السني من عام 

 الرسمية للسلطاب في الع د اسموي والعباسي باستثناء الما ل البوي ي .   

ويمكن أن يقداأ الشديء نمسدؤ عدن اإلسدالم الشديعي فدي ع دد المداطميين، وبعدد ميديء 

 في  يران . نالصمويي

ب والشدعاير والموسديق  وتنوديم  فماأ اسنومة السيميايية غيراللغوية مثل الميثولوجيا[ 5]

الزمكددان، ن مشددكلةالتماعل والددتحكم المتبددادأ بددين اإلسددالم كوددافرة دينيددةوبين المسددتوياب 
اسخرى للوجود اإلنسداني مدن عاليداب اجتماعيدة وسياسدية وايتصدادية...الخ.لم تددرس  لد  

ك وينتقددد اركددون المستشددريين الددأين لينخرطددون   اآلن  ل بشددكل اسددتثنايي وسددري  انخراطددا

ك فددي تحريددر المشددكالب تدداركين المسددلمين وحدددفم لالنخددراط بحيددة أن تلددك  ك نقددديا علميددا

                                                

ك من يبل البروفيسور غوستاف  فون غرونباوم ، ضمن كتاب  ( 1) اركون ، محمد ، اإلسالم الحديث مرييا

 . 243-242اإلستشراق بين دعاتؤ ومعارضيؤ ،ص 
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ك عنددؤ  ك متخارجددا المشددكالب فددي مشددكالت م. المستشددرق يدددرس اإلسددالم بو ددمؤ موضددوعا

موضوعا يابالك للمحص و القياس  و الو دف بحياديدة تامدة . ومدن فندا يتنكدر اركدون ل دأ  

يدين ا معتبراك أن توفم المصل بدين الباحدث و موضدوعؤ فدو وفدم الموضوعية ) الباردة ( و
                                   .                                                                                                                             كا ب يسع   ل   خماء اليانت اسيديولوجي في الخطاب اإلستشرايي

ك الل دم  ل  يرى احد الباحثين أن النقد الدأي يوج دؤ اركدون لالستشدراق ل يضديف شدي ا

من باب التأكيدداب البرنامييدة واإللحداا علد  ضدرورة تطدوير وتحدديث مندافج الدراسداب 

ك يد يم م من خاللؤ وكأن اركون فو الممكر و النايد  اإلسالمية . كما  ن في عرضؤ تصريحا

ك و من ييا خارج ا . أما عدن يدوأ ال وحيد الأي يمل  من فيمنة المستشريين ويتموض  ثقافيا

اركون بأن اإلستشراق كان يد أفمل اإلسالم الشيعي ،فيبين بدان اسدب الستشدرايي يدد يدام 

بعمل م م ب أا الخصوص عل  يد  عالم كبار من أمثاأ فنري كوربان و لوي ماسينيون و 

ا عددن النقددد الددأي يوج ددؤ اركددون  لدد  الستشددراق بخصددوص عدددم ايمددانوف وغيددرفم أمدد
الدددال معبدددر عندددؤ فدددي اإلسدددالم فيدددرى أن فندددام مدددن  –افتمدددام م بالبعدددد المعددداش الشدددموي 

المستشريين من افتم بدراسة جانت معين من فأا البعدد مدن أمثداأ أميدل لووسد  و المريدد 

بدراسة اسنسدقة السديميايية غيدر بيل و كولن و لوي ... الخ .كما وافتم بعف المستشريين 

اسلسنية وان لم تكن بطريقة متطورة  ول ناجعدة و لدك لن فدأ  اسعمداأ كتبد  فدي سدياق 

تدداريخي فيمندد  عليددؤ منددافج الميلولوجيددا وعلددم الجتمدداع الوضددعي لددألك ليمكددن مطالبددة 

و مددن فددؤلء المستشددريين المنتمددين  لدد  من ييددة النصددف الثدداني مددن القددرن التاسدد  عشددر أ

امتداد  أن يقدموا لنا دراسة ترتقي  ل  ما و ل   ليؤ العلدوم اإلنسدانية مدن تقددم ابتدداءك مدن 

خمسدينياب القدرن المنصدرم .ومدن فددؤلء المستشدريين ادوارد لدين وادموندد دوتدي وشددارأ 
.ويأكر الدكتور جور  طرابيشي أّن اركون حينما يؤكد عل  نورة الغرب   لوكور وغيرفم

ك من اإلسدالم ل الحتقارية  ك والستشراق خصو ا لإلسالم ويبين لنا أن نورة الغرب عموما

يتغير ول يتبدأ  فأنؤ فنا يموض  فأ  النورة الغربية لإلسدالم خدار  التداريخ ،فمدي الويد  

ك جامدداك ل يتطدور  ك جوفريا الأي ينتقد اركون فيؤ الغرب بأن م يتخأون من اإلسالم موضوعا

فنا يقد  فدي المطدت نمسدؤ    ييدنح فدو اآلخدر  لد  أن يشديء الغدرب  ول يتغير فأن اركون

وييوفر  ويؤينمؤ  مما ييعل نورة الغرب  ل  اإلسالم مطلقة و منملتؤ من عقاأ كل تعيين 

             تاريخي .
  -اإلسالمياب التطبيقية بديالك عن اإلستشراق  :  [2]

ل يددراءة ماضددي  المياب التطبيقيددةتعنددي اإلسدد-اول : مم ددوم اإلسددالمياب التطبيقيددة :

ك من تعبيراب الميتمعاب اإلسالمية و مطالب ا الرافندة  و لدك مدن  اإلسالم وحاضر  انطاليا

خددالأ ل تطبيددق من ييدداب العلددوم اإلنسددانية ةوالجتماعيددة عومصددطلحات ا علدد  دراسددة 

 . ويبددين اركددون كيددف انددؤ يددد اسددتوح  تسددمية(1)اإلسددالم عبددر مراحددل تاريخددؤ الطويددل

اإلسالمياب التطبيقية من كتاب لروجيؤ باستيد بعندوان : اسنتربولوجيدا التطبيقيدة وكيدف  ن 

. ل فاإلسدالمياب التطبيقيدة علد  غدرار اإلناسدة (2)البحوث التي يقدم ا تسير في الخد  نمسدؤ

التطبيقيدة ةاسنتربولوجيدا التطبيقيدة ع تتندزأ فدي  طدار خلميدة فلسدمية ل اسدتعمارية ، وفددي 
ك علددم اإلنسدان و لددك بنقلدؤ مددن خا دية  علدم اسناسددة الحدديث والمعا ددر الدأي عدددأ معرفيدا

ميدداأ النزعددة العرييددة المركزيددة التددي رافقدد  تدداريخ   ددور  اسوأ  لدد  ميدداأ المعرفددة 

الموضوعية والشاملة . وبعبارة أخرى نقل  اسناسة مقا دفا من مياأ معرفة اإلنسان من 
                                                

، -9-عبد  الخالق،غسان  سماعيل محمد اركون و اإلستشراق في مآلؤ اسمريكي ، ميلة أوراق فلسمية، العدد (1)

  76ص

 . 259اركون،تاريخية المكر العربي اإلسالمي،فامش المترجم فاشم  الح، ص(2) 
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. ل  ن (1)ة اإلنسان من اجل تحقيدق تصدور  دحيح عندؤاجل السيطرة عليؤ  ل  مياأ معرف

ك عن اإلسالمياب الكالسيكية ة اإلستشراق ع ، ت ددف  اإلسالمياب التطبيقية تنمصل تدريييا

و لك (2)اسخيرة ...  ل  تقديم  معلوماب محددة حوأ دين معين)اإلسالم(  ل  جم ور غربي
ابدداب أو الدراسدداب عسددكريون عددن طريددق تقددديم بعددف الدراسدداب عنددؤ. ل يددام ب ددأ  الكت

وأسدداتأة جددامعيون . م مددا تكددن القيمددة التثقيميددة ل ددأ   نو داريددون كولونيدداليون و تبشدديريو

الكتاباب فقن دا تبقد  مد   لدك تعكدس ج دد نودرة خارجيدة ورسيت دا .  ن دا فدوق  لدك متدأثرة 

  بنزعة عريية مركزية مؤكددة ، مم ومدة ضدمن الوسد  التداريخي الدأي ولددب فيدؤ . وحتد

الدراسدداب اليامعيددة تسددبح فددي المحددي  العددام ل ددأ  العرييددة المركزيددة ،  لددك  ن تمسدديرات ا 

أما عن اإلسالمياب  التطبيقية : ل ف ي  ( 3)وتحليالت ا تعكس في الغالت رسيا سلبية لإلسالم 

 تدرس اإلسالم ضمن منوورين متكاملين : 

م يدددرم خصايصددة الأاتيددة : منوددور علددم اسديددان المقددارن الددأي ييعددل اإلسددال أولا 
وعاليتددؤ باسديددان اسخددرى فددي ضددوء جديددد يددؤدي بددؤ  لدد  أن يسددتبدأ بمويمددؤ اسفتخدداري 

ك بدرجة معقولة من الموضوعية . ك مقارنا ك متم ما  وال يومي تيا  اسديان اسخرى ، مويما

ا  : منودور علدوم اإلنسدانياب الحديثدة والتدي ت ددف  لد   خضداع الدنص القرآندي وثانياا

ك النقد التاريخي المقارن ، وللتحليل أسلسني، وللتأمدل الملسدمي المتعلدق بقنتدا  المعند  لمح

وتوسعاتؤ و زوالؤ و  لك من اجل تياوز المرتكزاب المعرفيدة للعصدور الوسدط  التدي مدا 

 .(4)زال  تؤثر في تمكير البعف منا حت  اليوم

لدد  حددد كبيددر ، علدد     يددرى اركددون أن المكددر اإلسددالمي يسددتمر فددي الرتكدداز ، وا

المسددلماب المعرفيددة ) أبسددتمي  ( للقدددرون الوسددط  . و لددك اندددؤ يخلدد  بددين اسسدددطوري 
والتاريخي ، ثم يقوم بعملية تكدريس دوغماييدة للقديم اسخالييدة و الدينيدة ، وتأكيدد تيولدوجي 

 ن .(5)لتموييدددة المدددؤمن علددد  غيدددر المدددؤمن و المسدددلم علددد  غيدددر المسدددلم ، وتقدددديس اللغدددة

مياب التطبيقية في ممارسة علمية متعددة الختصا اب ف ي ترجح تعددية المندافج اإلسال

الماحصة من اجل تينت أي اختزاأ للمادة المدروسدة . ويبدين اركدون بدأن  دافرة اإلسدالم 

ك  ك لدألك فعلد  عدالم اإلسدالمياب أن يكدون مختصدا ومنأ نشأت ا يد ارتبط  بكالم أ دبح نصدا

افة  ل   لك فقن اإلسدالم كدأي ديدن فدو جسدد مؤلدف مدن عددة باسلسنياب بشكل كامل باإلض

عوامددل لبددد مددن دراسددت ا بكليت ددا ، مثددل العامددل التدداريخي أي دراسددة تطددور الميتمعدداب 
اإلسددالمية ، والعامددل السوسدديولوجي أي محددل اإلسددالم ضددمن نوددام العمددل التدداريخي لكددل 

لعامدددل النمسددداني ميتمددد  وانعكددداس مصدددير فدددأ  الميتمعددداب علددد  اإلسدددالم كددددين ، وا

فكر(.باإلضدافة  لد  كدل  -أدب –والبسيكولوجي )المردي واليماعي( والعامل الثقدافي )فدن 

فأا فأن اركون يرى ضرورة الليوء  ل  المن ج السلبي والدأي يتضدمن دراسدة الدال ممكدر 

ك   ضمن المكر اإلسالمي. (6)فيؤ  ن مشكلة الال ممكر فيؤ في المكر اإلسالمي كما كان ممارسا

                                                

ك ، ص ( 1)  .2أيضا

  312أنور: الح،فاشم،اإلستشراق بين دعاتؤ ومعارضيؤ،محمد اركون  ،  ص(2)

ك ، ص (3)    . 231أيضا

، دار عطية للطباعة والنشر والتوزي  ،  (2)اركون ، محمد ، نافأة عل  اإلسالم ، ترجمة  ياا الي يم ، ط ( 4)

 . 11، ص 1997بيروب ، 

. و يقصد اركون بتقديس اللغة فنا ،  فو  ن اللغة العربية  55اركون ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي ، ص ( 5)

كان  لغة للقرآن الكريم و القرآن مقدس عند المسلمين مما جعل اللغة العربية مقدسة عندفم عل  الرغم من لما 

 كون ا لغة بشرية .  

الال ممكر فيؤ : فو مصطلح أشاعؤ فيدغر ، حيث بين في كتابؤ ) ما ا ندعو تمكيراك   ( بدأن الدال ممكدر فيدؤ فدو (6)

ك في الممكر ، بل الال م ك  ل من حيث انؤ ل ممكر . وفو أشدبؤ بدألك الندوع مدن ل يمثل نقصا مكر ليس فو كألك دايما
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ك .  ل  منأ بداية القرن التاس  عشر تطرا نمس ا بشكل ضاغ  لحقيقة ضخمة ومعاشة يوميدا

 ن اركون يبين أن الكتشاف المتدر  للحداثة سوف ييبر العرب و المسلمين عل  التساسأ 

 أكثر من أي وي  مض  حوأ النقاط الثالثة التالية :
ن ماضدي م الخداص و لددك سن (  و الدال ممكدر فيدؤ ضدم3( المتنكدر   2( المنسدي    1

المسافة اإلبستمولوجية ) المعرفية ( مابين المكدر العربدي اإلسدالمي والمكدر الغربدي تتزايدد 

بنمس معدأ المسافة اليتصادية التي تمصل ا في فأا القرن العشدرين .  ل  ن اركدون يدأكر 

مويف ماضوي  لنا أن مشكلة العرب والمسلمين أن م يعانون من نقص في عملية الدمج بين

فمؤ المطالبة باس الة العربية اإلسالمية وبين النمتاا علد  الحداثدة الماديدة فقد  مدن دون 

محاولة النمتاا عل  البعد اآلخر من الحداثة أي الحداثدة الدسدتورية و الثقافيدة علد  الدرغم 

لوجيدة و من  ن ا في السبت في ازدفار وتطور ما يسميؤ اركون بالحداثة الماديدة أي التكنو

السل  والصناعاب الحديثة ، لأا يدعو اركون  ل  أن تتأمل اإلسالمياب التطبيقية فأ  الحالة 
مسدددتخدمة كدددل وسدددايل الدددتمحص التددداريخي و السوسددديولوجي و اإلنتولدددوجي و أسلسدددني ) 

اللغدوي ( و الملسددمي . ومددن فنددا يددرى اركددون أن فنالددك م متددين تمرضددان نمسددي ما فددي آن 

تحديد معن  كل مدن التدراث والحداثدة .    يشدير اركدون  لد  عددم  مكانيدة  واحد ، أل وفي

 يامة رواب  حية م  التراث ما لم نضطل  بمسؤولية الحداثة كاملة و بالمقابل فانؤ ل يمكدن 

لنددا المسددافمة فددي  نيدداز الحداثددة بشددكل ابتكدداري ،   ا مددا اسددتمرينا فددي الخلدد  بددين التددراث 

لوجي ) اسسطوري ( . لدألك فمدي نودر اركدون ل يمكدن تعريدف التاريخي و التراث الميثو

التراث و من ثم نوعية الرواب  المقامة معؤ ما لم يتم تحديد مم وم  الحداثة التي يستند  لي ا 

. أخيددرا فددقن اركددون حينمددا ل يصددرا بأنددؤ اسددتق  تسددمية )اإلسددالمياب (1)عددالم اإلسددالمياب
مضدمون ا ، كمدا تبيندؤ نصو دؤ ، يلتقدي ومدا يسدميؤ  التطبيقية ( من روجيؤ باستيد ،  ل  ن

ميشيل فوكو بتأريخ الحاضر .  لك أن ا تنطلق من واي  الحياة اليوميدة لإلفدراد واليماعداب 

و اإلحاطة بالمشاكل الحية المطروحة فدي كدل ميتمد  ، لسدتنباط مدا يتعلدق ب دا مدن تعداليم 

تصدوراب  يديولوجيدة ...الد  آخدر  دينية و بداعاب ثقافية وأغدراض سياسدية و ايتصدادية و

 . ، لك من عوامل الحركة التاريخية الشاملة  للميتمعاب  
 

 ثانيا : اإلسالمياب التطبيقية ونقد العقل اإلسالمي : 

ل  ن من أفم خصايص المن ج ة أو المن يية ع عند اركون مراوحتدؤ بدين التنويدر و 

المياب التطبيقية ، و التطبيق متيل من التطبيق . فالتنوير حاضر من خالأ ما اسما  باإلس

خالأ الوجو  العملية التي طبدق في دا  لدك المدن ج علد  العقدل اإلسدالمي . ويدد أطلدق عليدؤ 

مشروع نقد العقل اإلسالمي . فاإلسالمياب التطبيقية ونقد العقل اإلسالمي وج ان متداخالن 
ه العروي يد ميز تمييدزاك .وكان عبد (2)متالزمان في الخطاب اإلسالمي عند محمد اركون

ك بين المن ج أو ما يسم  في بعف بالد المشرق العربي البرنامج ، أي الطريقة التي  واضحا

تتب  لعرض موضوع من الموضوعاب ، وبين المن ييدة     التدي فدي علدم يدايم بأاتدؤ يقدوم 

...الخ ، لينودر بأخأ الطرايق المتبعة في دراسة التاريخ وعلم النمس ، واليتصاد ، واسدب 

                                                                                                                                       

الخطأ الأي لم يصبح بعد حقيقة أو من الال ف م الأي لم ينسِر بعد عل  طريق التأويل .  ن الال ممكر فيؤ عند اركون 

ك للمستحيل التمكير فيؤ في عدة مراحل متعايبدة مدن التداريخ و لدك  سسدباب دينيدة آو اجتماعيدة أو فو ليس  ل تراكما

، مركدز اإلنمداء القدومي ، ( 3)سياسية . أنور :  مدي  ، مطداع ، نقدد العقدل العربدي ، الحداثدة مدا بعدد الحداثدة ، ط

( 2). وأنوددر : اركددون ، المكددر اإلسددالمي ، يددراءة علميددة ، ترجمددة : فاشددم  ددالح،  ط 168، ص 1990بيددروب ، 

  18،فامش للمترجم فاشم  الح ، ص1997يضاء، ،مركز اإلنماء القومي،الدار الب

   275أنور اركون ، محمد ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي  ، ص( 1)

 . 21، ص 2005، دار الطليعة، بيروب ، ( 1)المياري، د. مختار، نقد العقل اإلسالمي عند محمد اركون ، ط ( 2)
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 فددي أسسدد ا العامددة ، أي  ن المن ييددة فددي دراسددة اسددتقرايية تصددنيمية مبنيددة علدد  المقارنددة  

عل  ضوء تمييز العروي أعدال  يمكدن القدوأ ان المدن ج عندد اركدون فدو مدا سدوف يسدميؤ 

. (1)بمشروع نقد العقل اإلسالمي ، أما المن يية عند  ف ي ما يسدمي ا اإلسدالمياب التطبيقيدة
ل  ن اركون ل يمصل بين اليانت النودري و التطبيقدي فدي من يدؤ أي مدابين اإلسدالمياب  

التطبيقية ومشروع نقد العقل اإلسالمي ف ما متالزمان وان كان  لك من يبيل حتمية العالية 

بين المن ج و موضوعؤ . و باإلمكان مالحوة  لك مدن خدالأ افتتاحدؤ لكتابدؤ فدي سدبيل نقدد 

و الددأي تددرجم  لدد  العربيدة ) بتاريخيددة المكددر العربددي اإلسددالمي ( بمصددل العقدل اإلسددالمي 

، وفو العنوان ل في سبيل  سالمياب تطبيقية ل مماثل لعنوان الكتاب في مستوى التعبير وفو 

. فدددالمكر اسناسدددي ) الدددأي وضدددعؤ اركدددون علددد  غدددرار كتددداب باسدددتيد اسناسدددة التطبيقيدددة 

ة بين النوريدة والممارسدة والتدي يتعدأر المصدل بين مدا ( يد أير بتكامل العالياسنتربولوجي

فددي ميدداأ العلددوم الجتماعيددة . لددألك فددان العاليددة بددين المددن ج ) اإلسددالمياب التطبيقيددة ( و 
المشددروع أو الموضددوع ) نقددد العقددل اإلسددالمي ( فددي عاليددة متكاملددة تكامددل العاليددة بددين 

 ركون يرج   ل  فأ  المقاربة باسساس  النورية والممارسة في المكر اسناسي الحديث سن ا

يحاوأ اركون من خالأ مشروعؤ الكبيرالمعدروف )بنقدد العقدل اإلسدالمي ( تأسديس تدأريخ 

منمتح وتطبيقي للمكر اإلسالمي يتياوز الحدود والحواجز التي فرضت ا اسدبياب ال رطقية 

ان والميتمد  ومنافي دا )=البدعوية( والتيولوجية ، ومنمتح بالدرجة نمس ا عل  علوم اإلنسد

وتساسلت ا كما في ممارسة عليؤ اليوم في الغرب . وفو تاريخ تطبيقدي عملدي سندؤ ي ددف 

 ل  تلبية حاجياب وآماأ المكر اإلسالمي المعا ر وسد نوايصؤ منأ أن كدان فدأا المكدر يدد 

ق .فداركون يريدد أن يددرس اإلسدالم  ضدمن سدديا اضدطر لمواج دة الحداثدة الماديدة والعقليدة
الحداثددة و لددك مددن اجددل اسددتعادة ل كددل مضددامين التددراث اإلسددالمي ضددمن اإلطددار الواسدد  

. وبدددلك مددن أن نتل دد  بالفتخددار بددؤ وتمييددد  وتعويمددؤ فقدد  ، فددأا (2)لركيولوجيددا المعندد 

ك  ك عن الواي  التاريخي الرافن ،.. ينبغي علينا تحليلؤ نقديا التمييد والتعويم الأي يمصلنا حتما

يس من اجل تسمي ؤ أو الح  من يدر  وأفميتؤ و نمدا مدن اجدل تمكيكدؤ وتبيدان سدبت بكليتؤ ل

نشدأتؤ وتشددكلؤ علدد  الطريقددة التدي نشددأ ب ددا و تشددكل ،ولمدا ا مددارس دور  كمددا مارسددؤ فددي 

يرى اركون أنؤ منأ النقد الأي وج ؤ ابن 0الميتمعاب التي فيمن  في ا الوافرة اإلسالمية 

ك مشددكلة الددرواب  بددين العلددوم الدينيددة والعلددوم رشدد والددأي انت دد  بالمشددل ل  لددم تدددرس مطلقدا
العقلية بكل أبعادفا المكرية الحقيقية في المنار اإلسالمي . نقصد بألك التنايف بين العلمداء 

المق اء من ج ة وبين المثقمين و اسدباء الأين كانوا يميلون  ل  تشكيل طبقة متيانسة من  –

بعدداد التاريخيدة المتمثلدة بدالوروف السياسدية و الجتماعيددة ج دة أخدرى . كمدا لدم تددرس اس

واليتصادية المحبأة أما لنزعة  نسية )فيومانيزم ( و مدا سرثو كسدية.مغلقة و دارمة كمدا 

لقد يام اركون بتمكيك مم وم اسرثو كسية في اإلسالم   (3)حصل بعد القرن الخامس ال يري

ن كيف أن ا بصدياغت ا القطعيدة ومسدلمات ا وبسدبت وكيمية نشوي ا واشتغال ا في التاريخ وبي

سيطرة المخياأ اليماعي عل  يطاعاب واسعة من النداس أدب  لد  عددم معرفتندا بالحقدايق 

                                                

ك بين المن (1)  يية والمن ج كما يمعل العروي ،  ل  ن المتتب  إلعمالؤ يرى ل نرى بأن اركون يميز تمييزاك واضحا

ك  ل   ك ثانيا بأن تنوير  للمن ج أدى  ل  نوع من الزدوا  في مستوى الموضوع ، أي  ن المن ج أ بح موضوعا

جانت كونؤ أداة مما أدى  ل  التمييز بين جانت نوري و تطبيقي في من يؤ . أنور : المياري ، نقد العقل 

  19المي عند محمد اركون ، صاإلس

 .  60-57أنور : اركون ، تاريخية المكر العربي اإلسالمي ، ص (2)

، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ( 1)بغورة ، الدكتور الزواوي ، ميشيل فوكو في المكر العربي المعا ر ،ط ( 3)

 .    68، ص 2001بيروب ، 
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 ن 0 السوسديوليية قالحقيقية : أي التاريخية و العلمية والملسمية وفرضد  بددلك عن دا الحقداي

إلبسددتمولوجي للمعاليددة  لدد  نقددد العقددل اإلسددالمي عنددد محمددد اركددون يتيدداوز المسددتوى ا

ك فو المستوى الركيولوجي ، من فنا فقن نقدد العقدل كمدا يمارسدؤ  مستوى أكثر  يغال وكشما
أركون ل يكتمي بمحص المعارف و اسفكار وفو ليس ميرد نقف سطروحاب أو نورياب 

فدي أو مأافت ، و نما فو تحليل سنومة المعرفة و فحص عن أسس التمكير وآلياتدؤ وبحدث 

كيمية  نتا  المعن  ويواعد تشكيل الخطاب . فاركون حينما يتناوأ في نقد  للعقل اإلسالمي 

المكر الديني التيولوجي بصورة خا ة فأنؤ ليتويف في نقد  عند المروع والنتايج ،بل يعود 

ك ،فيخضع ا للنقد والتمكيك مبينا لندا كيدف جدرب اسمدور  ك مستنطقا  ل  اس ولوالبداياب منقبا

ك عددن الوجددؤ اسخددر لألشددياء  ن من ييددةالتمكيك التددي يتبع ددا   (1)علدد  ارض الوايدد  ،كاشددما

اركون تقوم عل  أسداس كدون تدأريخ التدراث أي تدراث يتكدون مدن ميموعدة متراكمدة مدن 

الحقددت الزمنيددة والعصددورالمتتابعة بعضدد افوق الددبعف اآلخركمددافي الحدداأ فددي طبقدداب 
يقوم مددؤرر المكددر بددالمعن  الحددديث للكلمددة )فوكددو اسرض الييولوجيددة أوالركيولوجيددة،ف

يقوأ:اركيولددوجي المكر(.بعمددل الركيولددوجي مددن اجددل  زاحددة الركددام واكتشدداف الطبقدداب 

ك تعريدددةآلياب المكرالدددأي ولدددد النوريددداب  العميقدددة للحقيقدددة التاريخيدددة.ويعني التمكيدددك أيضدددا

مانيدددة و لددك لتبيددان منشدددأفا الخياليددة واسنومددة اإلي ةوالتشددكيالب اإليديولوجيددة والتركيبيددد

فيما  يتعلق بمسألة تحليل اسرثو كسية يبين اركون مويمؤ المختلف عن مويف 0وتاريخيت ا 

اإلستشددراق الكالسدديكي .ف ددو يددرى أّن فنالددك طددريقتين لكتابددة اإلسددالم :طريقددة المسددلمين 

سحيدان علد  التقليديين أنمس م وطريقتؤ فو . أما طريقة المستشريين  ف ي تسير في اغلت ا

خ   المسلمين التقليديين فيكتمون بنقل خطاباب المسلمين وآراي م  ل  اللغداب اسجنبيدة ،أي 
أن م يكتمون بالمن يية الوضعية فيقومون بنقل عقايد المدرق ويتبنون دا كمدا يتبندا  المسدلمون 

لمسدتقيم التقليديون أنمس م . ف ندام أولن اسرثو كسدية التدي تمثدل المدأفت الصدحيح والخد  ا

ك العقايدد الشدعبية أوال رطقداب التدي يقومدون بطمسد ا فدي  لمداب التداريخ .أمدا  ،وفنام ثانيدا

طريقددة اركددون أو من ييتددؤ فتتركددز علدد  تمكيددك المسددلماب الضددمنية التددي تقبدد  خلددف كددل 

والسدردية لإلسدالمياب  ةخطاب وكل كتابة . واركدون يددعو  لد  تكملدة المن ييدة الدو  دمي

. أن المن ييدة (2)من يية الحديثة في علم التاريخ والعلوم اإلنسانية بشكل عدامالكالسيكية ،بال

ج دة  الحديثة التي يتبع ا اركون فدي كتابدؤ تداريخ اسفكدار ل تمصدل بدين حركدة اسفكدارمن 
وحركة الواي  أو الميتم  من ج دة أخدرى كمدا يمعدل تداريخ اسفكدار التقليددي الدأي يددرس 

ب لأات ا وبأات ا . ومن فنا يقدم اركون ومن خالأ فأ  المن ييدة تسلسل اسفكار أو النوريا

 ورة تاريخية عن مسار المكر عل  مدار القرون ، وليس  ورة تيريديدة ومثاليدة تحلدق 

 –فوق السحاب . وفدأ  المن ييدة التاريخيدة التدي يريدد اركدون تطبيق دا علد  المكدر العربدي

مولوجية والتددي طبقدد  علدد  تدداريخ المكددر اإلسددالمي فددي نمددس الثددورة المن ييددة أو اسبسددت

اسوربي منأ الستينياب والتي مارست ا الحولياب المرنسية ، وميشديل فوكدو فدي اركيولوجيدا 

المعرفددة ،أو تمكيددك الميتافيزيقيددا ليددام دريدددا ، أو المن ييددة السوسدديولوجية الحديثددة ) كمددا 

الدنمس التاريخيدة التدي يتبع دا يمارس ا بيير بورديو علد  سدبيل المثداأ  ( ، أو من ييدة علدم 
.   جددام بييددر فيرنددان لدراسددة المكددر اإلغريقددي الددأي أدى  لدد  نتددايج حاسددمة ومضددي ة جددداك 

ويقوأ اركون :ل  ن النقدد التداريخي و الالفدوتي و الملسدمي لألرثو كسدياب اإلسدالمية بكدل 

ارض أنواع ا يشكل الشرط الضروري الدأي ل مندوحدة عندؤ مدن اجدل تغييدر الوضد  فدي 
                                                

،  دار (1)لدردة ، تمزيداب  الثقافدة العربيدة فدي عصدر العولمدة ، طانور: طرابيشي ،جدور  ،مدن الن ضدة  لد  ا ( 1)

 .140-139، ص2000السايي ، بيروب،
 

 .   19المياري ، مختار ، نقد العقل اإلسالمي عند محمد اركون ، ص(2)
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اإلسالم . ايصد مدن اجدل النتقداأ مدن مرحلدة المكدر اإلسدالمي المغلدق و الددوغمايي الدأي 

ي يمن علينا اليوم ،  ل  مرحلة الم م الحديث ، و الواس  للوافرة الدينية وفأا الم م الحديث 

ل بد أن يرب  الدين ببقية العوامل والقوى التي تدؤثر علد  الميتمعداب البشدرية وتسد م فدي 
يددددك التدددداريخ ، ايصددددد العوامددددل الجتماعيددددة و اليتصددددادية والسياسددددية ، والبي يددددة ، تحر

.و يحاوأ اركون أن يقوم بتمكيك ما يسميؤ المشروعية اإلسالمية أي أ وأ  والديمغرافية  

الدددين وأ ددوأ المقددؤ)القانون الشددرعي( التددي يددام العقددل اإلسددالمي فددي العصددر الكالسدديكي 

ينددة حتدد   ن المق دداء اس ددوليين بعددد القددرنين الثدداني عشددر و بترسدديخ اعل  وفددق يواعددد مت

الثالث عشر يد اعتقددوا أن كدل شديء يدد اكتمدل و ن دم يدادرون علد   أن يعمدوا أنمسد م مدن 

الجت اد.ويقوم اركون بتمكيك فأ  المشروعية من اجل التو ل  ل  مشروعية جديدة تتسدم 

لمتنافسدة مدن اجدل ترسديخ مشدروعيت ا . بالكونية و تبن  بمسافمة كدل الشدعوب والثقافداب ا

وفأا يعني من الناحية التاريخية ان كل المشروعياب التي   رب تح  الصدبغة الالفوتيدة 
ك مرتبطة بالمشروعياب لألديان سواء كان  مسي حية أم  سالمية أم ي ودية ...الخ ، فقن ا دوما

السياسية لإلمبراطورياب والممالك والخالفة و اليم ورياب ...الخ ، وجميع دا كاند  تميدل 

نحو السيطرة ضد مصلحة المشروعياب المق ورة والتي دعي  بالطوايف أو اسيليداب ، أو 

الناحية الملسمية فأن ا تعني بأنؤ ل يمكدن للمشدروعية أن  البدع أو ال رطقاب ...الخ وأما من

ك للعقل الحر والمستقل عن كل فيمنة ، فالمشروعية  تكون حقيقية أو عادلة  ل   ا كان  نتاجا

الحقيقية في تلك الناتية عن اإلجماع الحر لمختلف اسطدراف المتحداورة ولديس عدن يدرار 

ن مشددروع نقدد العقدل اإلسدالمي ل يكتمددي ومدن فندا فدق .   يسدري يمدرض مدن طدرف واحددد 

ك وفكراك وثقافدةك و  نمدا يتعددا  لكدي يصدل  لد   بالبحث عما يخص اإلسالم من حيث كونؤ دينا
 –العقل الالفوتي عند أفل الكتاب فيتحوأ مم دوم أفدل الكتداب  لد  المم دوم اسنتربولدوجي 

ل الددديني حتد  يحدل اإلسددالم ، ثدم  لدد  نقدد العقد(1)التداريخي : ميتمعداب أم الكتدداب ك الكتداب

 لوتحددل اسديددان المنزلددة محل ددا الحقيقددي فددي ميدددان التعددرف اسنتربولددوجي علدد  اسديددان 

من دا والمحليدة الموسدومة بالوثنيدة بعدد أن انتصدر العقدل الالفدوتي المعتمدد علد   ل العالمية 

نددا م مددة .وتو ددر ف(2)سددلطة اإلمبراطوريدداب المسدديحية واإلسددالمية والبو يددة وال ندوسددية

أخددرى تندددر  ضددمن مشددروع نقددد العقددل اإلسددالمي وفددو دراسددة مددا يسددم  نطدداق البحددر 

أوسدطية   اسبيف المتوس  وفو النطاق الأي ش د   ور الحضاراب المتوسطية و الشرق 
. ن المياأ المتوسطي الأي يقصد  اركون فو مياأ ثقافي أكثر منؤ جغرافدي  أو   الكبرى 

يقوم بدراستؤ بمعزأ عن التقسيماب اسيديولوجية بين شواطيء  استراتييي . أي  ن اركون

المتوس  الشمالية والينوبية ، و الشريية والغربية . ف أا  المياأ يتضمن الدياناب اإليرانية 

) كالزرادشددتية و المانويددة (،وثقافدداب مددابين الن ددرين و السددريانية و اآلراميددة والكلدانيددة و 

اليونددان و رومددا وبيزنطددة و اإلسددالم . ومددن فنددا تو ددر تعدددد العبريددة والعربيددة يبددل تدددخل 

ثقافاب الشرق اسوس  . فعند الكالم   عل  اآلرامية و السريانية و بيزنطة تندر  المسيحية 

وعند الكالم عل  العبرية تكون اإلحالة  ل  الديانة الي ودية وعند  كر العربية تندر  الديانة 

                                                

 .أنور : العروي ، عبد ه ، المن يية بين اإلبداع واإلتباع ( 1)

ميتمعدداب أم الكتدداب ك الكتدداب زحزحددة التحليددل مددن اسرضددية ي دددف اركددون مددن خددالأ بلورتددؤ مصددطلح  ( 2)

ك لما يدعو  القرآن  ، للميتمعداب الكتدابل لد  اسرضدية اسرحدت واسوسد  ل أفدل الكتداب ل الالفوتية واليدالية  غالبا

 ف ددي تميدددنا فددي نقددل المنايشددة مددن اسرضددية الالفوتيددة العتيقددة  لدد  اسرضددية اسكثددر محسوسددية و اسكثددر شددمولية

للمعرفدددة التاريخيدددة و اسنتربولوجيدددة .فمصدددطلح ميتمعددداب الكتددداب يضدددم كدددل أديدددان الكتددداب بمدددا في دددا اإلسدددالم 

أفددل ل نمسؤ)باإلضددافة  لدد  الي وديددة والمسدديحية(.و بالتددالي يمقددد الصددمة السددلبية التددي كددان ينطددوي علي ددا مصددطلح 

 . 20. أنور::اركون،اإلسالم،أوروبا،الغرب، صلالكتاب 
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ون فنا يد أفداد كثيدراك مدن الكتداب الدأي أ ددر  بروديدل عدام و الحقيقة  ن ارك 0 اإلسالمية 

والمسم  ) عالم البحر اسبيف المتوس  في أيدام فليدت الثداني (    يعتبدر فدأا الكتداب  194

ك لكتابددة التدداريخ بحسددت المن ييددة التددي تدددعو  لي ددا مدرسددة الحوليدداب وفددو  ك تطبيقيددا  نمو جددا
عصددر الصددراع الضددخم بددين استددرام  كتدداب شددامل يدددرس البحددر اسبدديف المتوسدد  فددي

العثمانيين واسسبان    و البالد اسوربية عل  سيادة  لدك البحدر ، ومدن خدالأ فدأ  الدراسدة 

المستميضة تو ل بروديل  ل  وجود شخصية تاريخية ل أا البحر.ويد تيل   لك من خالأ 

عل  شواط ؤ . ن  وحدة النوم اليتصادية والسياسية التي سادب في معوم الدوأ التي يام 

تركيبدي ف دو مدن ج دة ي ددف  لد   –نقد العقل اإلسالمي عند محمد اركون فو نقد تمكيكدي 

مدن اجدل الحصدوأ علد   نتمكيك كل فأا البناء الشامخ والمقددس الدأي يحتمدي بدؤ المسدلمو

المشروعية من ج ة،وفو تركيبي أيضا سنؤ يقددم بدديالك  ا مصددايية مدن ج دة أخرى،علد  

الحتقدداري والمتعددالي للمستشددريين الددأي يسددمؤ التركيبدداب المكريددة الكالسدديكية عكددس النقددد 
للمسدددلمين ويتدددرك م حيدددارى مدددن دون أي نودددام للمشدددروعية يتمسدددكون بدددؤ ممدددا ييعل دددم 

مضطرين  لالستعارة اليافزة مدن الغدرب ،فاسدتعاروا القدانون السويسدري أو المرنسدي أو 

يرى علي حرب   فكان  النتايج غير ماليمة .اإلنكليزي وطبقو  عل  ميتمعاب غريبة عنؤ 

، الدأين ينتقددون محدـاولب التمكيدك التدي جسددفا ممكدرون  سأنل العقالنيين أمثداأ فابرمدا

،بدعوى أن ا تقضدي علد  العقدل والدأاب وتمضدي  لد   اودريد زأمثاأ نيتشؤ و فوكو ودولو

ن ،بل يدافعون عن  لعقالنية العدمية ،ليدافعون في الحقيقة عن العقل والعقالنية كما يقولو

العقل التي يسع  )التمكيكيون (  ل  نقدفا وتمكيك ا. لك أن م ،بدفاع م عن العقل والعقالنيدة 

.ويعد نيتشدؤ (1)، نما يدافعون عن معن  للعقل يتعال  عل  النقد ،ويمتن  بل يُمن  من التمكيك
ب . ثم أتد  مم وم الحقيقة بالأافو ل أوأ من فكك الخطاب الملسمي بتوجي ؤ س ام النقد  ل  

، فدع   ل  تمكيدك النطولوجيدا الكالسديكية ، مركدزاك نقدد  علد  فيدغر ، واض  المصطلح

الخطاب الما ورايي حوأ مسألة الكينونة . وبعدد فيددغر نبدي ميشديل فوكدو  داحت المدن ج 

لتمكيدك الحمري في تحليل وياي  الخطاب وأنومة المعرفة . و الحمر فدو شدكل مدن أشدكاأ ا

للخطاب الملسمي حوأ مسألة الأاب . وبعد فوكو أو بدالتوازي معدؤ   در جدام دريددا الدأي 

ويدرى احدد البداحثين ان اركدون (2)تبن  المصطلح وبرع في استثمار التمكيك حت  اشت ر بؤ

فو ميدرد تقندي    يقتصدر أثدر  علد  تطبيدق وتنميدأ المندافج الغربيدة علد  التدراث العربدي 
يف يدايالك بدان يدراءة المكددر اإلسدالمي وتاريخدؤ ينبغدي أن تكدون بمن ييددة اإلسدالمي . ويضد

 اتية . فلكل ميتم  أو شعت سيايؤ الخاص في التطور والنتقاأ . ولأا فلكل حضارة ولكل 

امة مداخل ا المن يية الخا ة ب ا ، التدي مدن خالل دا تتحقدق  مكانيدة النمدا  ، والددخوأ  لد  

علي حرب اّن اركون حين يستخدم منافج وأدواب جافزة في . ويرى  فضايؤ وف م يضايا  

تحليلددؤ لتدداريخ اإلسددالم ف ددو ل يبتكددر الممددافيم بقدددر مددا يو ددف الممددافيم المبتكددرة فددي نقددد  

للمعرفة اإلسالمية وأ ول ا . وفو فنا يقف مويف الداعية  ل  فتح ورشداب جديددة للبحدث 

 ل  ن علي حرب يعود ليقوأ أندؤ ل يددعي ويدعو  ل  تيديد المكر اإلسالمي من اسساس . 

بان ما يام بؤ اركون ل ييمة لؤ . فاركون عل  الرغم من انؤ يحمر بأدواب غير  لكنؤ يبددع 
ل فددي تو يددف اسدواب المم وميددة التددي يطبق ددا علدد  الميدداأ الددأي افتتحددؤ والددأي سددما  

، ويددخل  لد  منداطق  . ف و يحرث في حقدل كدان يمند  الحدرث فيدؤل اإلسالمياب التطبيقية 

كاندد  مسددتبعدة مددن دايددرة المكددر. ويددرى احددد البدداحثين اّن ل الخا ددية اسكثددر أفميددة فددي 

                                                

( ، دار توبقاأ للنشدر،الدار 1اركون ، أين فو المكر اإلسالمي المعا ر ، اسدب والعلوم اإلنسانية ، ط) أنور:  ( 1)

 .9، ص 1986البيضاء ، 

       .  93أنور : اركون ، اإلسالم ،أوروبا ،الغرب ، ص (2)
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المشروع الركوني ، تكمن في فسحؤ المياأ ، أمام القراءة الشاملة ، التي تتناوأ اليوانت 

. وفدو ل ؤ والدال ممكدر فيدل و لالممنوع ل المغمورة من التراث ، والحقوأ التي أحاط ب ا تابو 

مشدروع تقددوم آلياتدؤ علدد  رسيدة يتقدداط  عنددفا خطدداب المدن ج و اسددتراتييية التأويددل ، أي 
تلتقي عندفا الحداثة ومدا بعددفا . وفندا تكمدن أحددى اكبدر المالحوداب المن ييدة ، حيدث لدم 

يسددتط  اركددون الددتخلص مددن تيددا ب تيددارين متنددازعين فددي مشددروعة .  ن النقددد اليددأري 

 تارة ينحو لىخيار العقالنيـة   الركوني للتراث 

وفق خطداب الحداثدة ، وتدارة يسدت ين بدالمن ج وخطابدؤ فيندزع  لد  اكتشداف اسنسداق 

اللغوية عل  طريقدة شدتراوس و فوكدو ... وفددم المركزيدة السياسدية فدي التدراث ، وخدرق 

ل  ،عل  وفق خطاب ما بعد الحداثة . ويأكر اركدون أنندا(1)سلطة المتعالي وتقريت الم مش

ننخرط في الحداثة عبر حركتين : اسول  في استدرام ما فاب ،  والثانية في النخراط في 

نقدد الحداثدة القايمدة التددي تدم تياوزفدا بتشددكيل رسيدة جديددة للعددالم و دوة عقالنيدة مغددايرة 
علد  حدد سدواء .نحدن فعدالك (2)تتياوز عقالنية العصر الكالسيكي و عقالنيدة عصدر التندوير

ك ، عقالنية ديكدارب الوثوييدة ونقدانيدة كدن    زاء عقالنية جديدة معا رة تتياوز في آن معا

المتعالية ،  ن ا عقالنية نسبية مركبة، ... ، بقدر ما في عقالنية ممتوحة عل  ما كان ير لدؤ 

الالفوب .ول يمكن أن  بالعقل الكالسيكي و التنويري بو مؤ من أياليم الال معقوأ وغيبيا

 لك عند اركون ،    فو منخرط أساسا  في نقد العقدل الحدديث باسدتخدامؤ يكون اسمر غير 

. ومن فنا تحديدداك يدزداد  العدة المن يية واسدواب النقدية المستمادة من فكر ما بعد الحداثة  

ك و  لك عن طريق نقدد عقدل اسندوار مدن ج دة ثدم أعدادة  مشروع نقد العقل اإلسالمي اتساعا

مية المشددتركة لعقددل مددا وراء الحداثددة أو مددا يسددميؤ اركددون العقددل التمكيددر فددي اسسددس الملسدد
ك .   يشدددير اركدددون  لددد  اندددؤ علددد  الدددرغم مدددن  السدددتطالعي ، المسدددتقبلي ، المنبثدددق حدددديثا

المحداولب النقديدة التدي يدام ب دا المكدر الغربدي لمبداديء عقدل اسندوار الدأي فرضدتؤ أوربددا 

ك بدديالك للنمدو   الدديني الدأي شداع البرجوازيدة والرأسدمالية مدن حيدث كوندؤ  نمو جد ك عالميدا ا

الكاثوليكية  –عشر ، ثم باسم الكنيستين  سوسيطر باسم الكنيسة الكاثوليكية  ل  القرن الساد

نافيك عن اإلسالم في العصدور الحديثدة ، ل الشريية ل الم مشتين للكنيسة  – ةو البروتستانتي

أب مدد  مدداركس فددي نصددؤ المشدد ور وعلدد  الددرغم مددن كددل الموايددف المعرفيددة التددي ابتددد

المخصص) لنقد فلسمة الحقوق( ثدم تلت دا محاولدة نيتشدؤ فدي نقدد  القيمدة اسخالييدة والدينيدة 
والمعرفية في المكر الغربي ثم جاء من بعد  فرويد و فيددغر والبنيويدة و التيداراب القوميدة 

اسدي بأوروبدا وأميركدا المختلمة في علوم اإلنسان و الميتم  . وم  كل  لك فدقن العقدل السي

بين الستينياب و الثمانينياب لم يراج  بشكل نقدي مباديء عقل اسنوار مثل حقدوق اإلنسدان 

والمواطن والديمقراطية و حقوق الشعوب في تقرير مصيرفا ومعاملدة اسجنبدي واسيليداب 

أ والثقافدداب غيددر اسوربيددة  لدد  آخددر  لددك مددن يضددايا جديدددة أثارفددا التدداريخ بعددد اسددتقال

ك الميتمعاب المو وفة باإلسالمية. لأا يدعو اركون  لد   ميتمعاب العالم الثالث وخصو ا

الحداثة والأي يمثل المقصد السن  من مقا د مشروع نقد العقل  د عادة التمكير بعقل ما بع

                                                

 .  21نور:  اركون ، محمد ، نافأة عل  اإلسالم ، ص (1)

عني تحرير اإلنسان من الو داية التدي يمرضد ا علد  نمسدؤ ويقصدد بالو داية بأن دا  ن ألتنويركما يقوأ كان  ي (2)

عيز اإلنسان عن استخدام يدرتؤ عل  الم م دون توجيؤ من اآلخرين عصر اسنوار علد  الدرغم مدن اتمداق اليميد  

ك مددا يتيددؤ  لدد  فرنسددا وتحديدددا فددي القدد رن الثددامن عشددر علدد  اعتبددار   ددافرة غربيددة شدداملة ،  ل  ن الفتمددام غالبددا

باعتبارفا المكان الأي تبلورب فيؤ المؤشدراب التنويريدة وعنا درفا واشدت ر المندادون بدؤ والمنتقددون لمدا عددا  ، 

مثل مونتسكيو وفدولتير وفدو لبدار  وروسدو.أنور:الرويلي،د. مييان،دليدل النايدد اسدبي، ضداءة سكثدر مدن سدبعين 

ك معا راك، ط ك نقديا   .  127، ص 2005كز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،،المر(4)تياراك ومصطلحا
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. وتعني مدا بعدد الحداثدة ميموعدة الودروف والشدروط المختلمدة والمتعدددة التدي   اإلسالمي

بالموافر الثقافية فاليمكن التمييز بين ما فو اجتماعي و ما  ةالموافر الجتماعيتختل  في ا 

فو ثقافي ، فتن ار المسافة بين النورية وموضوع ا . وكان  الحداثة يد جداءب بمشدروع ا 
ك .ورأب الحداثدة بدان مثدل  ك واعيدا لتخليص اإلنسان من أوفامؤ وتمسير الكون تمسيراك عقالنيدا

الرافندة العدابرة  ةكدن أن يدتم مدا لدم يقطد   دلتؤ بالماضدي وي دتم باللحودفأا المشروع ليم

،وفكأا احتم  الحداثة بالصيرورة المستمرة المتشكلة أبددا وغيدر المسدتقرة علد  حداأ .  ل 

 ن ا كان  تسع   ل   رساء الثواب  القارة التي تحكم اإلنسان وتحكدم تيربتدؤ . وكدان علد  

ك وضعي ك يؤمن )منأ عصر التندوير(. بمكدرة التطدور والتقددم الدأي الحداثة أن تكون مشروعا ا

يبني عل  الماضي وينمصل عنؤ في آن ،ف دي تدرى  ن اللحودة المعاشدة  والتيربدة الحاليدة 

فددي الحقيقددة التددي ييددت التعامددل مع ددا ضددمن التدداريخ الكامددل .ومددن خددالأ علمنددة المعرفددة 

ك حاول  الحداثة  أن تزيل اسوفام والطالسم التقليدية التدي وتمسير بنية الميتم  تمسيراك علميا
ارتبط  بالمعرفة  وبالميتم  وثقافتؤ .ومن ثم جاءب ما بعد الحداثة لتقلت مقولب الحداثدة 

ك : ليس فنالك ثمة ثاب  يحكم المتحوأ وليس ثمدة عقدل يمسدر تمسديراك غيدر  وفرضيات ا تماما

فنالدك ثقافدة عاليدة نخبويدة  ديوجدمتحيز أوجؤ النشاط الثقافي البشري،باإلضدافة  لد   لدك ل

. بددل كددل مددا فنددام فددو تشددكيل مسددتمرليمكن تبريددر  أو تمسددير  ةوأخددرى دونيددة جمافيريدد

باإلحالة علد  أنمدو   متعداأ ،و نمدا يقبدل التمسدير فقد  مدن داخلدؤ ،وفدأا يعندي ان التمسدير 

احتمل  ما بعد أو تتبدأ ،لأا فقد  أمحكوم بأشكاأ مادتؤ الخا ة وليس نتيية ثواب  ل تتحو

.  ن  يبدداأ شددمولياب الحداثددة وثوابت ددا  ةالحداثددة بددأنمو   التشددوي والتشددتي  والددال تقريريدد

الحداثدة مثلمدا يمعدل  داركون    يدعو  ل  عقالنيدة جديددة فاندؤ يدرفف تسدميت ا بعقدل مدا بعد
ك جديداك فو العقل الستطالعي اليديد   العديد من فالسمة أوربا وأمريكا و نما يخترع ل ا اسما

ك . بمعن  انؤ ينتقد الحداثة  المنبثق .وفأا العقل يشتمل عل  عقل الحداثة ويتياوز  في آن معا

ك  ويغربل ا لكي يطرا سدلبيت ا ول يبقدي  ل علد   ييابيت دا ، ثدم يشدكل عقالنيدة أكثدر اتسداعا

ك . ورحابة . وفأ  العقالنية تتياوز عقل التندوير بعدد أن تسدتوعت مكتسدباتؤ اسكثدر رسد وخا

وفأ  العقالنية ل تحتقر اليانت الروحاني أو الرمزي من اإلنسان كما كان  تمعل العقالنية 

. وان فأا المم وم يدوحي بدان المسدتقبل ل يمكدن   الوضعية الوافرة منأ القرن التاس  عشر 

أن يأتي عل  وفق ما نتصور وليمكن التحكم في مسار التاريخ فالتاريخ أ بح ينبوع دافق 
من الوياي  واسحداث والتدي ل يمكنندا أن نردفدا  لد  مسدايل وعوامدل عقليدة  درفة .و لد  

اإلييابيدة مدن فندا فدأن العقددل  بجاندت العقدل فنالدك الخيداأ  واسسدطورة الخصددبة والمثاليدا

واسحددداث واسفكار.لددألك ليمكددن تعليددق مسددتقبل   اإلنبثددايي فددو ميدداأ يتسدد  لكددل الويدداي

مدن الحداثدة التدي تعندي فقد  سديادة العقدل ونقدد لكدل مصدادر المعرفدة اإلنسدانية علد  مزيدد 

يقوأ اركون :ل  ن العقل الأي نحلم بو ور  فو عقدل تعدددي ، متعددد اسيطداب ،  اسخرى 

متحرم ، مقارن ، انت اكي ، ثوري ، تمكيكي ، تركيبي ، تأملي ،  و خياأ واس  ، شدمولي 

ك ، أي ، ي دف  ل  مصاحبة أخطار العولمة ووعود فا في كدل السدياياب الثقافيدة الحيدة حاليدا

وفأا العقل كما يبين اركونلل يقبل النمصاأ الن دايي (1)في كل الثقافاب البشرية المعا رة
ومددأافت أنيزفدا العقددل الدديني والعقددل الميتدافيزيقي فددي  بعمدا تلقددا  مدن أعمدداأ ومنوومدا

 الماضي  .وفو يمتاز باآلتي :

ؤ المعرفيددة ويعرضدد ا للبحددث والمنددا رة ،ويلددح علدد  مددا ل يمكددن ( انددؤ يصددرا بموايمدد1) 

التمكير فيؤ ومالم يمكر فيؤ بعد في المرحلة التي ينحصر في ا بحثؤ ونقدد  للمعرفدة . ثدم يقدر 

                                                

 .   128 -126حرب،علي،النص و الحقيقة،الممنوع والممتن ،نقد ألأاب الممكرة ،ص( 1)
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بحدود فأ  المرحلة من الناحية المعرفية أو محدوديت ا.فكل مرحلة تاريخيدة ل دا محددوديت ا 

 . ةالمكرية لمحال

عل  الشمولية و اإلحاطة بيمي  ما توافر مدن مصدادر ووثدايق ومنايشداب ( انؤ يحرص 2)
دارب بين العلماء بشأن الموضوعاب التي يعالي ا . ول يقن  بالمصدادر المتدوافرة فدي لغدة 

واحدة ،و  نما ي تم باإللمام باإلنتا  العلمي في ساير اللغاب وبقدر اإلمكان . ويشير بقلحداا 

مم أو مصدحح أو مخدالف لمدا أتد  بدؤ العلدم فدي كدل مدرسدة مدن  ل  كل ما فدو جديدد أو مدت

مدارس البحث . وفأا المويف ينافي التشبث بتموق أمة أو سنة أو اتيا  أو لغة  أوعصر أو 

 . (1)دين أو فلسمة عل  غيرفا ، من حيث التعلق بقيمة العلم وطرق  نتاجؤ 

ك يعتمد عل  نورية التنازع بد3) ين التدأويالب بددلك مدن الدفدـاع عدن (  ن العقل المنبثق حديثا

طريقة واحدة في التأويدل والسدتمرار في دا مد  رفدف العتراضداب علي دا حتد  لدو كاند  

وجي دة و مميدددة . ل يصددح مددثالك أن نختدار عقالنيددة ابددن رشددد ضدد الغزالددي أو ابددن سددينا أو 
ر  نقداط العكس . بدل ييدت أن نتم م دا كل دا ونحسدن  تمسديرفا ونقدارن بين مدا حتد  نسدتخ

الخــالف ورفان التنازع . ثم نقيم مدى تقبل ا من يبل الناس أو مددى رفضد ا،ونتب  أسدباب 

رواج ا أو فشل ا في العصور الالحقة و البي اب المختلمة . وفأا المن دا  ينقدأنا مدن السديا  

ند  عليدؤ الدأي انبل اسمم ال الكة ل و ل اسمة الناجية  لالدوغمايي المغلق ، ويحررنا من مبدأ 

 .  كتت الملل والنحل ل 

ك يكتشددف أّن  (  ن العقدل4)  ك كلمددا حداوأ أن يؤ دل نوريددة أو تدأويالك أو حكمدا المنبثدق حدديثا

والتأييدد   اس وأ المؤ لة تحيل في الواي   ل  مقدماب ومسلماب تتطلت بدورفا التأ ديل

ة التأ دديل . ثددم والتحقيددق . وفكددأا يتوا ددل البحددث  لدد  مددا ل ن ايددة حتدد  نكتشددف اسددتحال
  (2)نكتشف تاريخية كل تأ يل أوما اتخأ أ ال في منووماب معرفية سابقة موروثة مقلدة

( يحأر العقل المنبثق اليديدد مدن التدورط مدرة أخدرى فدي بنداء منوومدة معرفيدة أ ديلة 5)

ومؤ لة للحقيقة . لما ا   سن ا سوف تؤدي ل محالة  ل  تشكيل سيا  دوغمايي مغلق مدن 

لسياجاب التي يسع  فو بالأاب للخرو  من ا . ومن ثم ف و يدرفف خطداب المنودور نوع ا

 .(3)الوحيد لكي يبقي المنووراب العديدة ممتوحة

وفأ  في ابرز مالمح عقل ما بعد الحداثة ) العقدل المنبثدق اليديدد ( الدأي يمثدل غايدة 

لق عل  خطاب اركون المشروع الركوني ) نقد العقل اإلسالمي ( . أخيرا باإلمكان أن نط
تسمية تاريخية العقل اإلسالمي أكثر من نقدالعقل اإلسالمي فالأي يقرأ كتت اركون ييد أنؤ 

مسددكون ب دداجس تحقيددق تاريخيددة شاملةللمكراإلسددالمي ف ددو يو ددر نمسددؤ مددن خددالأ معوددم 

ك  لي ددا أومبددرراك انعدددام ا فددي المكددر اإلسددالمي يديمددـؤ وحديثددـؤ. ويبدددو أن  كتاباتددؤ  مددا داعيددا

اركون يد شعر بألك حينما ايترا عل  مترجمؤ أن يض  عنوان   جديد وفو تاريخية المكر 

.   العربي اإلسالمي عندما ترجم كتابؤ ) في سبيل نقد للعقدل اإلسدالمي ( لد  اللغدة العربيدة 

يختلف محمد اركون عن محمد عابد اليابري فدي تسدمية مشدروعؤ النقددي للمكراإلسدالمي 

يدد سدم  مشدروعؤ المكدري )نقدد العقدل العربي(.ويقصدد اليدابري بمم دوم  .وكان اليدابري

العقددددل العربددددي فددددو)المكر( بو ددددمؤ أداة لإلنتددددا  النوددددري  ددددنعت ا ثقافددددة معينددددة ل ددددا 
خصو يت ا،في الثقافة العربية بالأاب،الثقافدة التدي تحمدل مع دا تداريخ العدرب الحضداري 

                                                

، الغدير للدراساب ( 1)فاني ، ادريس ، محنة التراث اآلخر ، النزعاب العقالنية في الموروث اسمامي ،ط( 1)

 . 13، ص1998والنشر ، بيروب ، 

، المركز الثقافي العربي ، بيروب والدار  (1)حرب  ، علي ، المافية والعالية ، نحو منطق تحويلي ، ط ( 2)

 . 219-218، ص 1998البيضاء ، 

 . XIII-XIVاركون ، محمد ، أين فو المكر اإلسالمي المعا ر ، ص ( 3)
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لمستقبلية كما تحمل وتعكس وتعبر ،فدي العام وتعكس وايع م أو تعبرعنؤ وعن طموحات م ا

 اب الويدد  ، عددن عوايددق تقدددم م وأسددباب تخلم ددم الددرافن   يقددوأ اليددابري : ل ولمددا كددان 

العقل العربي الأي نعنيؤ فنا فو العقل الأي تكون وتشدكل داخدل الثقافدة العربيدة، فدي نمدس 
النقد المطلوبة أو علد   الوي  الأي عمل فو نمسؤ عل   نتاج ا و  عادة  نتاج ا ، فقن عملية

اسيل كما  نريدفا أن تكون ، تتطلت التحدرر مدن أسدار القدراءاب السدايدة واسدت ناف النودر 

 في معطياب الثقافة العربية اإلسالمية بمختلف فروع ا ، دون التقييد بوج اب النور السايدة  

ك  . ك و ل  ن العقددل العربددي كمددا يقددوأ اليددابري ل لدديس مقولددة فارغددة ول مم ومددا ميتافيزيقيددا

شعاراك أيديولوجيا للمدا و الأم ، و نما نقصد بؤ جملة الممافيم والمعالياب الأفنية التي تحكم 

، ب أ  الدرجة أو تلدك مدن القدوة والصدرامة ، رسيدة اإلنسدان العربدي  لد  اسشدياء وطريقدة 

. يحاوأ اليابري  تعاملؤ مع ا  في مياأ اكتساب المعرفة ، مياأ  نتاج ا و  عادة  نتاج ا  

أن يبين أسباب اختيار  عبارة ) العقل العربي ( بدلك عن ) العقل اإلسالمي ( كما فعل محمد 
اركددون  ا  يقددوأ اليددابري :  ن اختيددار عبددارة ) العقددل العربددي ( فددو بالنسددبة  لددي اختيددار 

عقدددل اسدددتراتييي ، مبدددديي ومن يدددي ، و لدددك مدددن نددداحيتين أو لعتبدددارين : أولك سن  ) ال

اإلسالمي ( يضم كل   ما كتبؤ المسلمون أو فكروا فيؤ سواء باللغدة العربيدة أو بغيرفدا مدن 

اللغاب كالمارسية مثالك . وأنا ل أتقن ، في فأا المياأ  ل اللغة العربية . أنا اج دل المارسدية 

ك ، لغة وثقافة . فكيف يمكنني الحديث عن ) عقل  سدالمي ( فكدأا بددون تقييدد   .ل فدأا  تماما

اعتبار يتعلق بحدود امكاناتي . وفنام اعتبار آخر يتعلق فأ  المدرة بحددود طموحداتي . أندا 

ل اطمح  ل   حياء أو  نشاء ) علم كالم ( جديد . وعبارة ) نقدد العقدل اإلسدالمي ( ل يمكدن 

تيريدفا من المضمون الالفوتي . وأنا يد اخترب النقد اإلبسدتمولوجي الدأي يتنداوأ أدواب 
العقددي ، الكالمدي ... فلديس مدن ميداأ افتمدامي .  –المعرفة وآليات ا . أمدا النقدد الالفدوتي 

وبما  ن اللغة العربية مكون أساسي للثقافة العربية اإلسدالمية فلقدد اختدرب أن يكدون عملدي 

ك  ل  اللغة كأداة معرفدة وحاملدة تصدور للعدالم ، ولديس للعقيددة  .يدرى اليدابري أن (1)منسوبا

فو محق في اختيار  عبارة) نقد العقل اإلسالمي( فاركون من وج ة نور اليدابري اركون 

ك ،أي  ن النقدد  ك والمدأطر تدأطيراك لفوتيدا ك من النقد اإلبسدتمولوجي اسوسد  نطايدا يمارس نوعا

الالفوتي حاضر عند  وبوعي.فاليدابري يرجد  الخدتالف فدي الختيدار لكدال المم دومين ) 

اإلسددالمي ( بيندؤ وبدين اركددون  لد  اخدتالف كددل من مدا عدن اآلخددر العقدل العربدي و العقدل 
بالتوجددددددؤ اإلسددددددتراتييي العددددددام للبحددددددث العلمددددددي    ي ددددددتم اليددددددابري مددددددثالك بمم ددددددوم 

ك،أمدا عندد اركدون فنيدد  ك مركزيا اللمظ،المعن ،ومم وم اس ل،المرع والتي تحتل عند  مويعا

تحتدل المويد  المركدزي فدي ميمدل  ن مم وم الرمز والخياأ واسرثو كسية...الخ في التدي 

وكان اركون يد ميز بين مم وم العقل اإلسالمي عن مم وم العقل العربي   أعمالؤ المكرية . 

، ويقددر أن المعطدد  فدو اسوأ سنددؤ ال ددي ، أ يتقيدد بددالوحي أو المعطدد  المندزأ   ل  ن اسو

حكددام وتعدداليم وان دور العقددل ينحصددر فددي خدمددة الددوحي أي ف ددم وتم دديم مددا ورد فيددؤ مددن أ

و رشاد ، ثدم السدتنتا  والسدتنباط مندؤ ، فالعقدل تداب  ولديس بمتبدوع الل دم  ل بالقددر الدأي 

ومدن فندا ترتكدز عمليدة النقدد علد  عاليدة (2)يسمح بؤ اجت داد المصديت لم دم وتم ديم الدوحي
ك فددي الدرجددة الثانيددة ، أي فددي حدددود  العقدل بددالمعط  المنددزأ ، وعلدد  رضددا  أن يبقدد  دايمدا

لخادم من دون أن ييرس أبدا عل  مبادرة أو سؤاأ أو تأويل    ل يسمح بدؤ الدوحي المحدي  ا

ك  ل   ا اعتمددد علدد  الددوحي  ك  دراكددا  ددحيحا بكددل شدديء ، فددي حددين العقددل ل يدددرم شددي ا

                                                

 .    XIV-XV اركون ، محمد ، أين فو المكر اإلسالمي المعا ر ،ص( 1)

ك ، ص( 2)  .    XIV أيضا
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أمدا العقدل العربدي ف دو الدأي يعبدر باللغدة العربيدة أيدا تكدن نوعيدة المعطد  المكدري 0المبين

قيد بؤ ، وفكأا نيد المسيحيين والي ود ينتيدون علدوم م الدينيدة باللغدة الخار  عنؤ والأي يت

ك مغدربيين يؤلمدون بالمرنسدية   ويقدوأ اركدون :ل  ن   العربية كما نعرف اليوم شعراء وكتابدا
ك بتدداريخ القددوم أو  اللغددة ل تخددتص بشددعت أو عنصددر مددن عنا ددر البشددر ،  ن ددا تتددأثر طبعددا

و لكن التعامل بين العقل واللغة أوس  وأعمق وأكثدر مروندة اليماعة أو اسمة الناطقين ب ا 

وتعدداك و نتاجا من العالياب بدين يدوم محددود ولغدة . ولدألك فضدل  اسدتعماأ مم دوم العقدل 

اإلسالمي عل  العقل العربي ، ويصعت علي يبوأ ما أورد  عابد اليابري لتبريدر اختيدار  

تحدرر فدي شدروحؤ وتأويالتدؤ مدن تلبسداب لمم وم العقل العربدي ، ومدن المعدروف اندؤ لدم ي

و يبين اركون كيف  ن اليابري يس م في حركة الست الم (1)الأفنوية والقومية والعنصرية

اسيددديولوجي للتددراث أو الفتخددار باآلبدداء و اسجددداد ف ددو يحدداوأ أن يو ددر مزايددا المتددرة 

العدرب والمسدلمين  الكالسيكية من عمر الحضارة العربية اإلسدالمية و لدك مدن اجدل  ينداع
ك مييدداك يسدتطيعون السدتناد عليدؤ مدن اجدل مواج دة الحداثدة اسوربيدة . أمدا  بأن ل دم ماضديا

اركون فقنؤ يرى أن التراث اإلسالمي ل يمثل حالك  نما فو وسيلة للو وأ  ل  الحل   ا ما 

لد  عرفنا كيف نستخدم ا ونطورفا من اجل اللحاق بركت الحضارة والعصر . باإلضدافة  

 لددك فددقن اركددون يددرى أّن مم ددوم العقددل اإلسددالمي فددو أكثددر محسوسددية مددن مم ددوم العقددل 

العربي . فالعقل اإلسالمي موجود في النصوص والعقوأ لأا فقن نقد العقل اإلسالمي يشكل 

الخطوة اسول  مدن اجدل أن يددخل المسدلمون الحداثدة . أمدا اليدابري فقندؤ تحاشد  اسدتخدام 

( من اجل تينت المشاكل والمسؤولياب فقام باستبدال ا  )بنقدد اإلسالمي العقلمم وم   ) نقد 

العقل العربي( . ويرى اركون أّن العقل العربي فو عقل ديني    لم يستط   ل  اآلن تياوز 
المرحلة الدينية . من فندا تحديدداك ل يمكدن بحسدت اركدون انتقداد العقدل العربدي مدن دون أن 

و كددان علدي حددرب يدد بددين نقداط الخددتالف بدين كددل مدن اركددون و .     ينتقدد العقددل الدديني 

  -اليابري وفي اآلتي :

، مدن حيدث لغدة التددريس و التددأليف : فمدن المعلدوم  ن اركدون يددرس و يؤلددف  أولا ل

اليابري ،يددرس ويؤلدف بالعربيدة   نبالمرنسية ،    فو أستا  في جامعة باريس ، في حين 

 بالمغرب .    ،   فو أستا  في جامعة الرباط

، مدن حيدث دايدرة التوجدؤ : فمدن المالحدظ  ن اركدون يخاطدت الدأاب اإلسدالمية  ثانيا
عمومدا ، سن يضدديتؤ اسولدد   سددالمية ومددن فنددا يسددمي مشددروعؤ نقددد العقددل اإلسددالمي أمددا  

اليابري فانؤ يتوجؤ في خطابؤ  ل  العرب لن فاجسؤ عربي ويضيتؤ اسول  يوميدة ، مدن 

 . لنقد العقل العربي ل ؤ فنا يسمي مشروع

، من حيث ميداأ البحدث : فالمبحدث الركدوني يشدمل الثقافدة اإلسدالمية بمختلدف ثالثا

معطيات ا ، أي بمروع ا العلمية وحقول ا المعرفية وأشدكال ا التعبيريدة ،بمدا فدي  لدك اسدب 

فدي  واسدب الشعبي أو الشموي ،فضال عن الحكايدة واسسدطورة أمدا اليدابري فاندؤ يقتصدر

مباحثدؤ علد  الثقافدة العالمددة ،أي علد  الميدادين العلميدة والمكريددة ، ممثلدة بدالنحو والبالغددة 

 والمقـؤ والكالم والتصوف والملسمة ،دون سوافا من ميالب الثقافة العربية اإلسالمية . 
: مددن حيددث السددتراتييية النقديددة :فدداركون يسددت دف بالنقددد اليانددت الالفددوتي  رابعااا

الك بالوحي القرآني و الممارسة النبوية ، سن فأا اليانت يشكل بامتيداز المنطقدة القدسي ممث

الخارجدددة عدددن دايدددرة البحدددث والتمكيدددر ، أي مدددا ينبغدددي سدددبر  و استقصددداس  للكشدددف عدددن 

محيوباتؤ .أما اليابري فانؤ يستبعد خطاب الوحي والنبدوة مدن ميداأ النقدد ، سندؤ يدرى أن 
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بعددد فددي العددالم العربددي . ول ددأا ف ددو يقتصددر فددي نقددد  علدد  النقددد الالفددوتي لددم يحددن أوانددؤ 

الخطاباب التي نشأب وانتوم  حوأ نص الدوحي والحددث القرآندي .وأخيدرا ، فندام فدرق 

بين فأين الممكرين من حيث من ج البحث ، فالممكر اليزايري اعني اركون ، يسدتخدم فدي 
ختصا داب ، يو دف في دا أكثدر استراتيييتؤ النقدية من يية متعدددة الدرسوس ومتداخلدة ال

مددن أداة من ييددة ويميددد مددن غيددر كشددف معرفددي أو اتيددا  عقالنددي ، فددي حددين  ن الممكددر 

 .(1)المغربي اعني اليابري ، يغلت الطاب  اإلبستمولوجي  عل  نقد  وتحليالتؤ

ك فقنؤ يدرى أن اركدون ل يعتمدد بشدكل خداص  وباإلضافة  ل  ما  كر  علي حرب سابقا

ك ، مدثالك علد  عل  المن يية ا لحمرية الركيولوجية و ل شك  ن ل أ  المن ييدة ميزت دا يياسدا

المن ييددة اإلبسددتمولوجية الباشددالردية التددي يعتمدددفا محمددد عابددد اليددابري ، فمددي المن ييددة 

اسخيددرة يقدديم النتددا  المعرفددي علدد  أسدداس المصددل الحاسددم بددين الخطددأ والصددواب ، أو بددين 

قدوأ والدال معقدوأ ...أمدا المن ييدة الحمريدة فقن دا تتعددى فدأا العلمي والخرافي أو بدين المع
. ن  المستوى للبحث عن آلياب الخطاب في تشكيل المعن  أو عن ألعيبؤ في  نتا  الحقيقة  

كددالك مددن اركددون واليددابري وكمددا يقددوأ الكاتددت يحيدد  بددن الوليددد ،ل يشددتركان فددي النتمدداء 

متاا عل  الثقافدة اسوربيدة ومن دا المرنسدية بشدكل المغاربي بما اتاحؤ ل ما و لسوافما من ان

خاص . ومن ثم اختار محمد اركون أن يميد من مندافج متعدددة فدي حدين اختدار   داحت ) 

نحن والتراث( أن يكتمي  بالتحليل اإلبستمولوجي م  تو يف بعف الممافيم التي   ل تخدل 

ليدابريع فدي التأكيدد علد  ضدرورة باإلطار العام ل أا التحليل . كما انؤ يتقداط  مد  ... ة ا

المويف الملسمي في نقد التراث ،  ل انؤ ل يخمي شعور  بصعوبة  دخداأ فدأا المويدف  لد  

الساحة الثقافية العربية، ويمكن أن نرد  لك  ل  مايسع   ليؤ من خالأ فدأا النقدد  و  ا كدان 
ن يؤكدد ضدرورة ....ة اليابري عيدعو  لد  تدشدين عصدر تددوين جديدد ، فدقن محمدد اركدو

التحرير المكري من اجدل الدتخلص ممدا يسدميؤ أيدديولوجيا الكمداا التدي فيمند  علد  المكدر 

العربي في  ثناء منايشدة القضدايا المصديرية والحاسدمة مثدل الن ضدة والثدورة ...الدخ . ف دو 

يتصور أن   ما ينقصنا فو فأا التحرير ، ويضيف   ا ما لم يحصل فأا التحرير استطاع  

ك وان تحددل محددل اآليددديولوجيا القوميددة والتحديثيددة السددابقة التددي اس ددو لية  ن تنتصرشددعبويا

.لقددد أجمعدد  جددل الدراسدداب التددي عنيدد  بمشددروع نقددد العقددل ة عنددد  فقدددب مصددداييت ا 

اليابريع  ن اسساس اإلبستمولوجي ل أا النقد جعلؤ ل يلتم   ل  الدال عقدل ) أو غايدة الدال 
ك عقل بتعبير  ( الأي يقب   داخل العقل فمي تقييمؤ ثمة تصور معين لعقل اعتبر  أزليا ومطلقا

بحيث ينتج منؤ تموق عل  من ابتعد عنؤ . من فنا كان الضحية فدي تكدوين العقدل العربدي ، 

ك تحقير رسوم المخيلة .وفو التحقير الدأي سيتوا دل  فو الخياأ الرمزي ومن فنا كان أيضا

أي بددين العقددل  لقطيعددة بددين اللوغددوس و الميثددوس  فددي بنيددة العقددل العربددي علدد  مسددتوى ا

واسسطورة . ومن فنا يو ر المارق الشاسد  بيندؤ وبدين اركدون الدأي آمدن بتاريخيدة العقدل   

والأي أعط  أفميدة كبيدرة لكدل مدن الخيداأ أو المتخيدل واسسدطورة و الدال معقدوأ . فلديس 

ك وج موحؤ واتساعؤ الخالق كما يقوأ بالعقل وحد  يحي  اإلنسان و نما برطوبة الخياأ أيضا

محمد اركون ، و العقل والخياأ ملكتان تتداخالن بشكل متدراب  و متسداوه فدي كدل ميدالب 
ك    .(2)المعرفة ، وليسا شي ين متضادين أو متنافيين أي ينميان بعض ما بعضا

يالحظ من خالأ مقارنة اركون باليابري ، ل ن اركون فو أكثر توغالك مدن اليدابري 

لكشدف عدن طبقداب النصدوص واشدد تعريدة لمدا يددور فدي بداطن العقدل اإلسدالمي مدن في ا

                                                

 .  116 -115حرب ، علي ، النص والحقيقة ، نقد النص ، ص( 1)
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اآلليدداب   الددال شددعورية و الددال معقولددة .غيددر  ن اليددابري فددو أكثددر من ييددة وتركيددزاك مددن 

ك بترتيدت المقددماب و اسدتخالص  اركون و أكثدر عنايدة بدالمرز والتصدنيف ، وأكثدر افتمامدا

ويددددر والتأ ددديل ، معتمددددداك فددددي  لدددك علدددد  المن ييددددة النتدددايج ، أي أكثددددر مددديالك  لدددد  التن
 .                                                                 (1)اإلبستمولوجية بمختلف تالوين ا وتطبيقات ا

أخيددراك وكمددا يددرى احددد البدداحثين أن كددالك مددن اركددون و اليددابري يسددتل م ل مقدددماب   

نية ، وفما يصوبان نورفما نحو تيلياب الوافرة التراثية وممافيم وفرضياب العلوم اإلنسا

، ومعن  فأا أن ما يو مان مكاست المكر الملسمي المعا در لمقاربدة اإلسدالم فدي تاريخيتدؤ 

الحية ، وفي نصيتؤ المو ولة بأس لة الميتم  ويضايا  . أن ما يعمالن بكثيدر مدن الحمداس 

تماء بالتغني بأمياد اإلسالم ، من اجل المسافمة النوري عل  بلورة النتايج التي تستبعد الك

. الخاتمة:بعدد ان و دلنا  لد  ن ايدة  (2)في تعدديل نورتندا المتخيلدة لمكونداب  اتندا التاريخيدة

المطدداف فددي  البحددث ، نددود تقددديم خال ددة تمثددل أفددم نتددايج البحددث  الددأي يدددمنا  لدراسددة 
ق عليددؤ مشددروع )نقددد العقددل المشددروع المكددري الكبيددر لباحثنددا محمددد اركددون الددأي أطلدد

 -اإلسالمي( .والنتايج في اآلتي :

:  ن الستشراق الأي فدو خطداب غربدي بشدأن اإلسدالم يكتمدي فدي نودر اركدون  أولا 

ك فق  بدراسة كبرياب النصوص الدينية  بدراسة اإلسالم دراسة خطية و مية وسردية مكتميا

تابيدة ( ومدن ثدّم ف دي ت مدل جواندت التي تمثل اليانت الرسدمي ) المكتدوب ( ) الودافرة الك

م مة من المكر اإلسالمي مثل الثقافاب الشدمافية ) الثقافداب الشدعبية ( وكدل مدا فدو م مدش 

ومسددتبعد مددن يبددل السددلطاب الرسددمية وكددل مددا يسددميؤ اركددون ) بددالال ممكددر فيددؤ  ( فددي 

اأ واسسطورة الميتمعاب اإلسالمية بحية الحياد واسمانة العلمية ، وي مل الستشراق الخي
التي تشكل  افرة انتربولوجية تشمل كل  نسان وفي كل الميتمعاب اإلنسانية بدون استثناء 

، و  لددك بسددبت  تباع ددا للمن ييددة التاريخانيددة الميلولوجيددة والمرتبطددة بالمن ييددة الوضددعية 

للقدددرن التاسددد  عشدددر والتدددي ل ت دددتم  لّ بالويددداي  المحسوسدددة .  ن نقدددد اركدددون لمن ييدددة 

ستشراق ل يعني انؤ ل يعتقد بأفميتؤ  ول سيما كمرحلة أول  ضرورية وم مة من اجدل اإل

يراءة تاريخ اإلسالم ،  لّ ان نقد اركون لالستشراق يروم من خاللؤ وض  اليد عل  ما فدي 

فأا المن ج من ثغراب ويصور ونوايص من اجل  كمالؤ بمن يية علدوم اإلنسدان والميتمد  

م التدأريخ مثلمدا تمارسدؤ مدرسدة الحوليداب المرنسدية التدي وسدع  مدن الأي يطغ  عليؤ علد
أرضية المؤرر لكي ينمتح عل  ميمل علوم اإلنسان والميتم  و لكي ل يكتت المؤرر بعد 

ك : يتيداوز اركدون فددي مشدروعؤ نقدد العقددل اإلسدالمي كدالك مددن  ك ميدزوءاك . ثانيددا اآلن تاريخدا

رايية مددن اجددل ان يقدديم مسددافة نقديددة بددين التمكيددر الخطابدداب اإلسددالمية والخطابدداب الستشدد

العلمي و بين ما ومن ثّم يحاوأ ان يقدم لنا يراءة علمية تاريخية تتسدم بالموضدوعية وتبتعدد 

عن اسرضية النمعالية واآليديولوجية التي ميزب معودم النقاشداب التدي دارب بدين الشدرق 

اركدون ان يقددم لندا يدراءة وايعيدة لمدا والغرب أو بين اإلسدالم وأوروبدا ، ومدن فندا يحداوأ 

ك فددي  لددك دراسددة كددل أبعدداد الميتمدد  الددأي سددادب فيددؤ  جددرى علدد  ارض اإلسددالم ، مراعيددا

ك لتحقيددق غايتددؤ من ييددة تداخليددة متعددددة  الوددافرة القرآنيددة ثددم الوددافرة اإلسددالمية مسددتخدما
 ربولوجية ... الخ . الرسوس من لسانياب و سيميايياب وبنيوية و اركيولوجية وتاريخية و انت

: ينتقد اركون عقل الحداثدة و لدك مدن اجدل الو دوأ  لد  عقدل مدا بعدد الحداثدة أو ثالثا 

مايسميؤ ) العقل الستطالعي اليديد المنبثق (. وفأا العقل اليديد ل يعني  لغاءك لعقل الحداثة 
                                                

اب النقدي المعا ر بالمغرب ، الميلس اسعلد  للثقافدة ، بن الوليد ، يحي  ، التراث والقراءة ، دراسة في الخط( 1)

   . 110و  109، ص 2003القافرة ، 
ك ، ص ( 2)  . 110أيضا
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ك لم يكتمل بعد ، من فنا ف و يقوم بسد ما في الحداثة  من نقص  ،  نما فو يُعد الحداثة مشروعا

 ويصور . وفأا العقل اليديد فو عقل تعددي ، انت اكي ومقارن ، ويؤمن بنسبية الحقيقة .
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