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  حو اعادة توحيد الوعي االسالمي: قراءة يف أعمال حممد اركونن

 ماء العينني سيدي بواي
 

 جريدة القدس العريب ـ لندن
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 دراسة الوعي االسالمي

 

I  احلي مي والرتاثـ الوعي االسال 1ـ: 

 

منه اترخييا أو سوسيولوجيا، يف حماولة من  يؤكد أركون منذ البداية أن حتليله للرتاث احلي يبقي سيكولوجيا أكثر
الفردي واجلماعي يف اجملتمعات االسالمية املعاصرة. مبعين  أجل الكشف عن مضامني وأساليب اشتغال الوعي

 .ي الكالسيكي أم هو وعي القطيعة والطفرةاستمرار للوع هل الوعي االسالمي احلايل

 استمرارية الوعي الكالسيكي، مث ابن رشد الذي ميثل القطيعة معه. فبالنسبة للغزايل لدينا الغزايل الذي ميثل

واحلسي )كالبصر(،  ،(الوعي اخلاطئ هو ذلك الذي ينكر األخبار مبعانيها اخلمسة: الوجود الذايت )احلقيقي
 .وهو كفر حمض وزندقة خالصة (ي(، والعقلي )روحا وحقيقة(، والشبهي )اجملازيواخليايل )االفرتاض

فيصل التفرقة بني االسالم والزندقة ، لكي حيدد املوقع  :لقد استخدم الغزايل لغة جد صارمة يف كتابه املعروف
سلمني االسالمية اليت احنرفت يف نقطة أو عدة نقاط من اعتقادات امل الفقهي ـ الديين لكل الفئات

 .أهل السنة واجلماعة(، راح الغزايل يشرح ويوضح شروط سالمة وصحة كل معرفة بشرية) األرثوذوكسيني

املندرج ضمن املصطلحات  نالحظ أن الوعي الذي اراد الغزايل أتسيسه يبقي منغمسا يف املناخ النفسي املعقد
  :التالية

 .روح ـ قلب ـ نفس ـ عقل

 علم استداليل وليست جمرد تصورات ذات مناهج ونتائج قلقة، مث اثنيا علي أهناالفلسفة ك أما ابن رشد فيحدد

ابلشرع ليستنتج ولو  عملية تعتمد علي التطبيق الصحيح للمبادئ األساسية للمحاكمة القياسية. مث يقابلها
العقل اترخيا. إذن علي انتاج احلقيقة، وأن هلذا  ابلتأويل أن احلكمة والشريعة علي اتفاق ومقررا أن العقل قادر

قد افتتح للفكر االسالمي ساحة احلداثة العقلية اليت ستشق طريقها يف  فالوعي الذي يدعو اليه ابن رشد وعي
 .بني التعايل واحملسوسية الغرب مفرقة ما
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الدوغمائي الذي تعود مواقفه ايل العصور الوسطي،  يف الوقت الذي سيرتكز وعي الغزايل كاستمرارية للوعي
رشد أي للوعي الفلسفي العقلي. لذلك فان أركون يري أنه ما من  كر جل رواد الفكر االسالمي البنسيتن

 الفكر االسالمي إزاء انكاره للمعرفة العلمية، هذه األخرية اليت فرضت نفسها مبناهجها ميزة تذكر يتمسك هبا

أي القدرة علي اخراج  ونسبية احلقائقومفاهيمها ونتائجها. فمن أبرز مساهتا سرعة تغيري املبادئ واملنطلقات 
القانوين الصحيح لكالم هللا(، ايل الدائرة التأويلية حيث  الوعي من احلالة التأويلية )الفرد قادر علي جتديد املعين

 هذه املرحلة ايل تكوين معرفة مطابقة للواقع ولكنها ترتد حتما يف الوقت ذاته ايل هتدف الروح املوضوعية يف

وتلك هي القفزة اليت  .أجل تقطيع الواقع ورؤيته حسب الشروط املتغرية للتحسس والتعرف والتبصر ذاتيتها من
 .حنتاج اليها لكي حنقق االنتقال من الدوغما ايل النقد

 

 ـ حنو اعادة توحيد الوعي االسالمي 2 ـ

 

لغة العربية، وذلك بواسطة القرآن الذي ادخل احلالة التأويلية ايل ال إن الوعي االسالمي كان قد أسس من قبل
مث انضافت  املمارسات السيمائية اخلاصة: الشعائر واألخالق واملؤسسات وأمناط االنتاج والتبادل، جمموعة من

نصية أو مؤلفات  ايل القرآن )الوحي( نصوص اخري ذات انتشار واتساع متفاوت ومجعت يف جمموعات
 . ...  وابن اببويه، اخلصحيحة وموثوقة منها صحيح البخاري ومسلم والكليين

خمتلفا. اننا نتحدث عن حديث  هنا نستنتج أن القرآن واحد للجميع ويقف فوق اجلميع، بينما يبقي احلديث
ابن اببويه ...(، كما نتحدث عن حديث  سين )البخاري ومسلم...(، ونتحدث عن حديث شيعي )الكليين،

ث اآلنفة أثناء تشكل املذاهب وزمن أجل دعمها احلدي اابضي )ابن احلبيب ...(. وقد ترسخت جمموعات
وهذه العملية هي اليت يدعوها حممد أركون بتشكل األرثوذكسيات يف  .وتقويتها وخلع املشروعية عليها

  .والشيعية واخلارجية االسالم، السنية

هذه وجهة نظره ابلطبع( يستمر حيت  إن كل مذهب من هذه األرثوذكسيات االسالمات الصحيحة )كل من
التشبت بنفس املواقع الالهوتية القروسطية. عن هذه احلالة  اللحظة يف تكرار ثراته التأويلي اخلاص ويستمر يف

عن التحليل التفكيكي، الرتكييب ألعرق اجملادالت واملناقشات الكربي اليت قسمت  يقدم اركون مثاال تطبيقيا
املكي  ة، شيعية حصلت بني السيد حسن يوسفم. إهنا جمادلة سني632االسالمي ومزقته منذ عام  الوعي

وسائر األئمة . وبني  كتااب بعنوان: عقيدة الشيعة يف االمام الصادق  1963عن اجلانب الشيعي أصدر عام 
طبعة بدون اتريخ( وكتاب أصول الفقه ) الشيخ ابو زهرة عن اجلانب السين أصدر كتايب االسالم الصادق

 .1955اجلعفري أصدر عام 
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خالل جمادلتهما، أن يرسخ صالحيات ويقينيات مذهبه مقابل دحض يقينيات اآلخر  ال الشيخنيحياول ك
ال ميكن  شأهنا، ويف الوقت ذاته ال ينسي كل منهما أن يلح علي فكرة أن توحيد الوعي االسالمي واحلط من

 .أن تتحقق اال ابلتحول الكامل للشيعة ايل مذهب السنة أو العكس

نصل ايل سنة  كل نقطة انطالق األويل لعودة طويلة ايل الوراء عرب الزمن والقرون حيتاجملادلة تش إن هذه
حماولته العادة التوحيد بني  م، اتريخ موت النيب )صلي هللا عليه وسلم(، لذلك فإن أركون يكتفي يف632

 .لكال الطرفني ـ حتديد الوضع املشرتك 1هذين الوعيني بتحقيق ما يلي: 

املعين. أما خبصوص اهلدف األول فان  االحتجاج واخلالف من وجهة نظر مواقع طوبولوجيةـ موضعة أماكن  2
املؤلفني يتيح لنا حتديد السمات املشرتكة للحالة التأويلية يف  التضاد السين، الشيعي كما يتجلي لدي كال

اليت  شهادة االميانيةواجملموعات النصية املوثوقة ...(، إذ أن أي شخص ينتسب ايل هذه ال االسالم )القرآن
يلتزم ابلضرورة بتحقيق  يفرض هبا االسالم نفسه كدين ويتمايز عن األداين األخري أو يتضاد معها فانه

 :املهمتني التاليتني

 .بكليتها وحذافريها ـ تلقي كالم هللا وتعاليم رسوله 1

 .االهلية ـ الفهم املطابق لكل عنصر من عناصر الرسالة املتعالية او 2

التعديالت والتصحيحات احلاصلة عن  ابلنسبة للهدف الثاين، فينبغي علينا فقط أن أنخذ بعني االعتبار أما
العصور الوسطي ايل مرحلة العصور احلديثة. ألن املؤمنني  طريق طوبولوجيا املعين وذلك عندما ننتقل من مرحلة

ك موقع املعين أو طوبولوجيا املعين يستطيعون التوصل ايل استكشاف وامتال داخل كل معتقد اعتقدوا أهنم
 .الوحي املوجودة يف

القاطعة، فاهنم يرتبطون دائما مبوقع  هذا ما تعرب عنه احلالة السنية والشيعية عندما يتحاجون بسيوف األدلة
للبشر. وكذلك احلال فيما خيص أهل الكتاب املنخرطني يف احلالة  حمدد من تشكيلة املعين هذه اليت أوصلها هللا

اعتقد  أن طوبولوجيا املعين هي عبارة عن اسقاط مواقع الفكر التأويلي او التفسريي )اليت التأويلية، إذ نالحظ
 .الواقع بقدرته علي استخراجها من النص املقدس وبوجوب هذا االستخراج( علي

متساوية يف البعد  يقعان علي مسافة يف ختام هذه الدراسة يستنتج اركون أن السيد العاملي والشيخ ابو زهرة ،
الكائنة بني مواقع انتاج املعين املفتوحة علي مجيع االحتماالت،  من مواقع املعين الكائنة بني مواقع انتاج املعين

مذاهبه  األمناط اخلاصة احملددة من الدالالت اليت اعتقد الفكر االسالمي الكالسيكي جبميع القرآن مثال، وبني
وآمال املؤمنني الذين بقوا علي  إذن مها يستمران يف أتبيد خطاب يليب حاجياتانه قادر علي تثبيتها فيها. و 

ذلك الوعي الذي ال يقوم أبدا أبية عودة نقدية علي  هامش الوعي النقدي، إهنما ميثالن الوعي اخلاطئ أي
 .ذاته
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II املعاصر أمام تراثه ـ االسالم 

II  ـ االسالم والرتاث 1ـ 

 

لرتاث )يعين به أركون السنة( قد افتتحت علي نطاق واسع منذ ظهور القرآن. اب كانت املناقشة اخلاصة
ايل  كل الرسالة القرآنية تقدم نفسها ومتارس دورها علي هيئة حداثة تقلب كل شيء ابلقياس ونالحظ ان

الظلم دائرة اجلهل والفوضي و  العقائد والعادات والتقاليد. يف حني رمي الرتاث السابق علي االسالم كليا يف
الكبري واملثايل للكلمة فهو تراث اهلي ال ميكن للبشر أن  والضالل والوثنية والقمع والتعسف، اما الرتاث ابملعين

 .يغريوا فيه شيئا

االسالم  أركون هل ينبغي عندئد واحلال كذلك مقاربة مفهوم الرتاث أو دراسته استنادا علي مفهوم يتساءل
اجتماعية واترخيية من مجلة عمليات  ابملعين املتعايل؟ ام ينبغي علينا اعادة حتديد االسالم بصفته عملية

 وسريورات أخري؟

 مقاربة مثالية تتوافق مع اخلطاب االسالمي الراهن اخلاص ابحلركات املدعوة اسالمية، إن املقاربة األويل تعترب

  .ذات اخلطاب االصالحي السلفي

ابهليئة اليت وضحه عليها احلديث النبوي وفسره أهل االسالم  ي هؤالء أن االسالم متضمن كليا يف القرآنير 
املسار الثاين فيعمل علي ترك مفهومي االسالم والرتاث مفتوحني أي غري حمددين  الصحيح . أما املقاربة أو

ندمج يف  اريخ، وعندئذ نستطيع أنهنائي ومغلق. ألهنما خاضعان للتغيري املستمر الذي يفرضه الت بشكل
الذي يقوم بتغذية شعور األمة هبويتها  التحليل كما يف املمارسة العلمية احملسوسة أو الدنيا هو الروحي لالسالم

ووجودية علي التصرفات التارخيية هلم يف الوقت الذي يرفض فيه أن  وحيرك آمال املؤمنني وخيلع غاية أخروية
 .االسالمي رخيية كل هذه املعطيات. إن مثل هذا العمل يعترب جديدا كليا يف الفكرات أيخذ بعني االعتبار

مثايل واليت حصلت تدرجييا يف  ولكن كيف ذلك؟ حيدد أركون وحدة االسالم اليت يصبو اليها املؤمنون بشكل
موعات نصوص ـ جم 2ـ النص القرآين )املصحف(،  1 :التاريخ علي أساس املراجع االجبارية األربعة التالية

ـ الدينامو  4ـ الفرائض القانونية اخلمس والشعائر الالزمة لتأديتها،  3احلديث والتشريع العديدة واملختلفة، 
التالية  لدي كل املؤمنني والذي يشكل خاصية مميزة للرتاث، يقوم برتكيز النظر علي املفردات الروحي املشرتك

االستخدام اللغوي العريب  فردات اليت كان هلا معين شائع ضمنسنة، خرب، اثر مساع، رواية، حديث. هذه امل
جديد داخل منظور القرآن، وجتربة املدينة  السابق علي االسالم. ولكن متت بلورهتا واعادة صياغتها من

 .التشكل واالنبثاق معا الكربي، لكي تدل علي تراث ديين وثقايف طور
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لكي نفهم ثالث نتائج كان الفكر االسالمي قد  أساسي جدا هذا اجلانب الرمسي يف تشكيل الرتاث االسالمي
تشظي الرتاث أو انقسامه ايل خطني: اخلط السين واخلط الشيعي،  حتمل مسؤوليتها بشكل متفاوت وهي أوال

الهوتية الرتاث  الرتااثث احمللية املعتربة غري اسالمية وذلك من قبل علم الفقه، مث اثلثا ضعف واثنيا استبعاد كل
 .نقطاعيتها وال استمراريتهاوا

نسجل وجود فرق حاسم بني املمارسة السنية واملمارسة الشيعية النتاج  فبخصوص النتيجة األويل ينبغي أن
ابلسين  السنة. فلقد سامهت القرارات اليت اختذها اخللفاء احلاكمون يف تنمية الرتاث املدعو الرتاث أو تشكل

ومرجعياهتا الدينية والقانونية  ايم عثمان أم تشكيل الذاكرة اجلماعيةسواء كان األمر خيص تشكيل املصحف ا
 .التأرخيية أي كتابة التاريخ وتسجيله

ـ  36) فقد حصروا يف خانة املعارضة وتعرضوا غالبا لالضطهاد، ابستثناء فرتة حكم علي القصرية أما الشيعة
للتاريخ هذه الرؤية هي  وا رؤاي تراجيديةم( وقد أتيحت هلم الفرتة الكافية لكي يؤسس661ـ  656هـ/  41

 .دينية ودنيوية بشكل ال ينفصم

 

II  االسالمي الكلي ـ الرتاث 2ـ 

 

الشاملة، الذي يضم اجلميع ويفتح صدره للجميع  تتطلب منا دعوة حممد أركون ايل السنة )الرتاث( االسالمية
يدعوه ابلرتاث املبتور الذي يتقوقع فيه صاحب   العقلية املذهبية، أو مما دون استثناء قبل كل شيء اخلروج من

 مذهبه، وكل واحد يرفض اآلخر. فال يعود ابمكاننا اخلروج من هذا النفق املعتم إال عن كل مذهب داخل

ينبغي فتحها، هتويتها،  طريق فتح كل األضابري اخلالفية القدمية وكل املواقع الالهوتية الراسخة من جديد،
أركون من اجل أتويل الرتاث أتويال اجيابيا  التارخيي واالبستمولوجي احلديث. يقرتحوضعها علي حمك النقد 

الرتاث والتفكري فيه، أي أن نعمل علي خرق وانتهاك احملرمات  مقاربتني نقديتني تساعدان علي أتمل
 .واليوم واملمنوعات السائدة أمس

 

 أ ـ املقاربة السيميائية أو الداللية اللغوية

 اليوم أن التحليل السيميائي جيرب الدارس علي ممارسة مترين من التقشف والنقاء العقلي ؤكدأصبح من امل

انطالق  والفكري، لكي نتعلم كيف نقيم مسافة منهجية جتاه النصوص، خاصة النصوص اليت متثل نقطة
غلقة أبدا، بينما تعتــرب األمة متاما واملن الرتاث. فمصادر الرتاث االسالمي مثال تبدو مبثابة املواد الثقافية احملددة

 :الكربي اليت تستند دائما علي نقاط االرتكاز التالية واالسناد مها الشاهدين علي حقيقة الوحي

 التابعون رؤساء املدارس اجلامعون األمناء )اخلط السين( حممد األئمة اجلامعون مراجع هللا ـ حممد الصحابة
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ايل االستعادة النقدية اليت  الشيعي( إن علم السيمياء أو الدالالت يطمح التقليد أو األستاذية العقائدية )اخلط
املواد الثانية أو الثانوية اليت أنتجها الرتاث يف آن معا.  تتخذ مسافة بينها وبني املواد املقروءة األولية مث كل

 أللسنية أو اللغويةاملستخدمة يف النصوص ابلداللة وتوليد املعين؟ ما هي االليات ا فكيف تقوم العالمات

 املعين وضمن أية شروط؟ املستخدمة من اجل انتاج هذا املعين احملدد وليس أي معين آخر غريه؟ ملن ينبثق هذا

الداللية وأسئلتها، سوف ميكننا من التوصل ايل  وهذا يعين أن أتسيس البحث علي قاعدة املعطيات السيميائية
عن الرتاث الديين لإلسالم، صورة تتجاوز كل الصور  أخري وعي إسالمي حديث، ومن مث نشكل صورة

 ومضاءة اترخييا. ألنه يكفي أن نلقي نظرة علي اخلطاابت السنية والشيعية واالابضية املوروثة ألهنا واعية بذاهتا

 كما يقول ميشيل فوكو ـ الشائعة حاليا لكي نتأكد من أهنا حمكومة بنفس املنظومة الفكرية او نظام االبستمية ـ
 .اليت سادت الفضاء العقلي القروسطي

 

 التارخيية والسوسيولوجية ب ـ املقاربة

االجتماعية والثقافية اخلاصة ابملعرفة خالل القرنني األول  تسعي املقاربة التارخيية والسوسيولوجية ايل جتاوز األطر
الزمنية  م كانوا يهمتون ابألحداثاملسلمني )أي جتاوز املنظومة الفكرية السائدة حينها(، فه والثاين للهجرة عند

املادة املنقولة أو املروية وموثوقيتها.   املتسلسلة وابلسرية الذاتية وابحلكاايت املناسبة من أجل الربهنة علي صحة
بعد الغريب الساحر واملدهش )يف القرآن( أو البعد األسطوري  كما تروم ايضا هذه املقاربة تبيان كيف أن

 يتغلب آنذاك علي املقوالت العقالنية واملنهجيات املنطقية يف تشكيل املخيال انوالرمزي واجملازي، ك

 .االجتماعي وطريقة وظائفيته وممارسته لعلمه

التاريخ الثقايف للمجال العريب واالسالمي ضمن املنظور املزدوج  من أجل ذلك ينبغي أن تستعاد دراسة كل
املقدس  طوري والعقالين، الغريب الساحر واحملسوس الواقعي،العاملني، الشفهي والكتايب واألس للتنافس بني

بلورة مفهوم جمتمع الكتاب،  والدنيوي األرضي. يف هذا السياق يضرب أركون مثاال للدراسة يتمثل يف اعادة
ا كانت املقاربة الثيولوجية الدوغمائية قد قللت من أمهيته هذا املفهوم الذي يتيح لنا التأكيد علي بعدين للرتاث

 الثقافية واملمارسات العلمية اليت يندمج الكتاب املقدس بواسطتها داخل اجلسد ومها اترخيية كل العمليات

هبا الفئات االجتــماعية  االجتماعي وميارس دوره فيه، مث سوسيولوجيا التلقي واالستقبال أي الكيفية اليت تتلقي
 .أو االثنــية ـ االجتماعية املختلفة الرتاث

تتمثل يف   الدراسة للمجتمعات االسالمية ـ العربية عن لعبة ثالث قوي متنافسة حول قراءة الرتاث تكشف لنا
منودج الرتاث االسالمي، مث احلداثة  كل من الرتاث ابملعين العام والعتيق أو املهجور، والرتاث الكتايب املقدس

فة علم التاريخ واألنثروبولوجية والسوسيولوجية السابقتني. هنا تربز وظي اليت متيل ايل احداث القطيعة مع القوتني
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يتالعبون ابلرتاث وحيركون  احلقائق املقنعة واحملجوبة من قبل تلك القوة املتالعبة ابملخيال الديين، وكيف يف تعرية
 .الناس من أجل غاايت سياسية

ن طيلة قرون عديدة إما الديين هو اآلن حباجة ايل ابحثني مستقلني بعد أن كا وأخريا يري أركون أن الفكر
أخري.  سدنته وخدامه املتحمسني )رجال الدين( وأما دريئة للمجادلني الذين يستهدفون غاايت حكرا علي

فعل املفكرون املسيحيون  هؤالء الباحثون هم املفكرون املسلمون املعاصرون، الذين عليهم أن يفعلوا كما
األلسنيات احلديثة وكيفية تفسري النصوص القـــدميـة  وا علي علماألوروبيون، إن عليهم أن يفكروا ابجملاز ويتدرب

استخالصه منه. إن حمـــمد أركون يدعو ايل التايل هو أن تطبيق الدراســة النقدية  واستخالص أكبـر ما ميكن
 .كلها الفكر االسالمي سوف يؤدي شيئا فـــشيئا ايل اعــادة النظر ابملسألة الدينية علي

 

 ملغربكاتب من ا  ہ
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