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 ...حممد أركون الذي يراجع وال يرتاجع

( يف بلدة ماوريرت مبنطقة القبائل الكربى األمازيغية ابجلزائر، -1928ولد حممد أركون )
ة يف اجلزائر، وأمت حتصيله الفلسفي يف السوربون، ودرَّس فيها ودرس الثانوية يف وهران، والفلسف

لعريب اإلسالمي، ولعل كتاب نشر عشرات األعمال والبحوث والكتب ابلفرنسية يف الفكر ا
م « الفكر العريب» أول كتبه املرتمجة إىل العربية، محل يف جنباته حدسه الفكري األساسي. قدَّ

أركون نفسه على أنه حيمل مشرعاً فكرايً تنويرايً متالمحاً، بدأت إرهاصاته منذ كتاابته األوىل يف 
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لفك ما اعتربه )السياج الدوغمائي سبعينات القرن املاضي شرع فيها بنقد العقل اإلسالمي 
 .املغلق( للفكر اإلسالمي السائد

منذ أوائل الستينات رأى أركون أن الدراسات حول اإلسالم، ال تزال قاصرة عن بلوغ 
املستوى العلمي النقدي املطلوب، فقّسم الدراسات اليت اهتمت بقراءة القرآن والنصوص 

ا القراءة اإلميانية، أو الالهوتية، واثنيها القراءة اإلسالمية الكربى إىل ثالثة أنواع: أوهل
يها  االستشراقية، اليت يسميها )اإلسالميات الكالسيكية(، واثلثها منهجيته هو، اليت يسمّ 

)اإلسالميات التطبيقية(،اليت تبدو له أهنا الوحيدة الصحيحة طاملا تتبع املنهجيات اجلديدة اليت 
ما القراءة األوىل اإلميانية / الالهوتية، فقصد هبا الرتاث ظهرت يف ستينات القرن املاضي. أ

التفسريي الذي خلفه املسلمون، وكل ما دّون عن القرآن الكرمي، قدمياً وحديثاً. وتتميز هذه 
القراءة خباصيتني: األوىل إهنا تظل مسجونة يف قفص الدوغمة املغلق. حتولت إىل مسلمات أو 

نا، يدعو أركون إىل تفكيك البديهيات واملسلمات، ابحلفر اىل ما يشبه النص املقدس. من ه
على أساساهتا على طريقة املنهجية اجلنيالوجية ومن خالل املنظور الذي بلوره نيتشه لنقد 

 .القيمة، وذلك لكشف الوظائف النفسية هلذه العقائد اإلميانية

االستشراق، فقد لعبت وابلنسبة اىل القراءة الثانية، أي اإلسالميات الكالسيكية، ويقصد 
 -دوراً اجيابياً، وأهم مكتسباهتا: الطباعة النقدية جملموعة من كربايت النصوص العربية 

اإلسالمية الكالسيكية، اليت كانت منسية لقرون عدة، واعتمدت على املنهجية الفيلولوجية 
جهها الصارمة اليت تشكل إحدى امليزات األساسية لإلسالميات الكالسيكية، أما عن و 

السليب، فأركون ال يهمه احملاكمة االهتامية واإليديولوجية لالستشراق، ألن املشكلة احلقيقية 
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لديه تكمن يف الكشف عن املسلمات الضمنية واخلفية لالستشراق، فهو ميوضع نقده 
لالستشراق على الصعيد األبستمولوجي ال على الصعيد اإليديولوجي كما يفعل معظم 

جتاوز لغة االهتام إىل االخنراط يف نقد أبستمولوجي عميق للنظام الفكري  املثقفني، فينبغي
اإلسالمي الكالسيكي -العريب  . 

فعلى رغم أتثره يف بدايته مبنهج لوسيان فيفر التارخيي، وبطريقة برجييس بالشري الفلولوجية، 
وا ثورة ابستمولوجية فقد احناز أركون جليل ميشيل فوكو وبيري بورديو وفرانسوا فوريه، الذين أحدث

ومنهجية يف الفكر الفرنسي، حاول أركون تطبيقها يف الفكر العريب اإلسالمي، وكرَّس حياته 
العلميه كلها إلجناز مشروع النقدي، أي بناء القراءة الثالثة )اإلسالميات التطبيقية(، وذلك 

وللتأمل الفلسفي  إبخضاع النص حملك النقد التارخيي املقارن والتحليل األلسين التفكيكي
 .املتعلق إبنتاج املعين وتوسعاته وحتوالته

فعوَّل بذلك على ما يسميه )اإلسالميات التطبيقية( كمنهج وعلم ال بد منهما، ليس 
فقط لتعرية الصورة السائدة عن اإلسالم واجملتمعات يف املاضي واحلاضر بل للمسامهة يف صنع 

أركون يبتغي من دراسته للعقل اإلسالمي الكشف  املستقبل، وهذا طموح كبري للغاية ليبدو
عن عيوبه، يف سبيل حتديثه، أو وضع اإلمكاانت النظرية النبثاق وعي إسالمي جديد يواكب 
العصر. وانطالقاً من اعتباره العقل اإلسالمي رهينة النص، يدعو إىل حترير العقل من أية تبعية، 

كل ما خيص مبعارف اإلنسان وعالقاته ابلعامل. ليحتل مكان احلاكم األول واملرجع األول يف  
وعلى هذا يرى أركون أن نقد الرتاث على سبيل التحرر منه عرب امتالكه معرفياً، هو املقدمة 

اليت ال بد منها للتحرر، واحلداثة. ابلتايل جيب جتاوز اإلسالميات الكالسيكية وأتسيس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -أبستيمولوجي حول املنظومتني العربية  اسرتاتيجية جديدة لدراسة الرتاث، وتنمية فكر نقدي
ممارسة علمية متعددة »اإلسالمية، كشرط أول لقيام ما يسميه إسالميات تطبيقية، اليت هي 

االختصاصات، تتعدى مهماهتا االهتمام النظري إىل اجلانب العملي، وأتخذ على عاتقها 
ضع، برأي أركون، داخل هذه ، وتتمو «دراسة املشكالت اليت تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية

اجملتمعات كي تتعرَّف اىل مشاكلها القدمية واحلديثة، وهتتم بواقع املسلمني الراهن، وابلفكر 
العلمي احلديث، ال سيما يف جانبيه االجتماعي واإلنساين، كما يضم أركون هلذه املهام أيضاً، 

دية جديدة تسمح للمسلمني املقاربة الثيولوجية لبناء الهوت جديد، وتكوين منظومة عقائ
بدخول عامل احلداثة، والتحرر من التصور الالهويت القروسطي للعالقة بني اإلنسان وهللا، وهو 

 .برأي أركون شرط التحرر السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي

أن ما يطرحه أركون، على نفسه، من مهمات حتت اسم )اإلسالميات التطبيقية(، يشبه 
يطرحه على نفسه املستشرق الكالسيكي من مهمات تشمل اجملتمعات اإلسالمية  ما كان 

كافة، فيقوم بدور عامل االجتماع والفيلسوف واملؤرخ واجلغرايف واألنثربولوجي والناقد الثيولوجي 
وعامل النفس االجتماعي وعامل االقتصاد، ألنه يتعامل مع اجملتمعات املدروسة، ومع إجنازها 

تمعات بدائية يسُهل على ابحث واحد أن يدرسها من مجيع وجوهها، فعلى رغم الثقايف، كمج
إنكار أركون )نظرايً( لوجود )إسالم جوهراين جامع( فإنه وابملهمات الشاملة اليت يطرحها على 
نفسه جتاه )للمجتمعات اإلسالمية(، يفرتض ضمناً هذا املفهوم اجلوهراين لإلسالم من جهة، 

ى املهمات اليت طرحها على ويستسهل من جهة أخر  إسالمياته التطبيقية(، واليت حتولت لديه )
إىل )علم العلوم(، وهي مهمات كربى تتعلق بتقسيم العمل بني فروع العلم املختلفة، فضاًل عن 
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حاجتها لدراسات إقليمية خيتص هبا الباحثون املختلفون يف )البلدان اإلسالمية( املختلفة، 
امع للعلوموليست من اختصاص علم ج ! 

إذ استثنينا كتابه املهم عن النزعة  -وابملقارنة مع هذا الطموح )املعجزة( فإن أركون 
اكتفى إىل اآلن ابلنقد والتعرية وكشف سطحية الفكر اإلسالمي السائد  -اإلنسية العربية 

وهي مهمة حُتَسب له، وأيضاً شرح وروَّج ملنهجيات الدراسات األلسنية والتفكيكية 
ثربولوجية يف أورواب وهذا ال أبس به، ولكنه مل يقم إبجناز عملي تطبيقي هلذه املناهج واألن

املبتكرة فبقي حبثه من هذا اجلانب يعاين الفراغ والنقص، وقد عرب عن ذلك حامد أبو زيد، 
تعبري عن الرتويج ملنهج نقدي، أكثر من تعبري عن بناء منظومة فكرية أو نسق “بقوله إنه 

وعلَّق أحد الباحثني الكبار ”! هنا أتيت صعوبة احلكم على املشروع حكماً نقدايً متني، ومن 
 !يف اإلسالميات بقوله: إن جتديدية أركون هي جتديدية عدمية

 كاتب سوري *
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 اإلسالميات التطبيقية :قراءة أركون لإلسالم

ه العرب، اترخيية من منظور العالقة بني الربوفسور حممد أركون وقرائ 2010ستكون سنة 
حنو نقد »و « األنسنة واإلسالم، مدخل اترخيي نقدي»فقد شهدت صدور عنوانني ابرزين: 

)صدرا عن دار الطليعة(. ال يتسع مقال واحد أو بضعة مقاالت لعرض « العقل اإلسالمي
ص( ولكن خباصة  357ص و 310حمتوايت الكتابني، وليس سبب االستحالة الكم وحده )

بدو يل أن أركون قام بنوع من املراجعة والتقومي اإلمجاليني ألفكاره املنشورة الدسامة والتنوع. وي
منذ أربعني سنة، وأن احلصيلة كانت مزيداً من تعميق اجلانب النقدي وتقويته. لقد عاد أركون 
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 1997إىل موضوع األنسنة بعد أربعني سنة من أطروحته املشهورة )عرهبا هاشم صاحل سنة 
( 1970، وكانت قد نشرت ابللغة الفرنسية سنة «نسنة يف الفكر العريبنزعة األ»بعنوان: 

ليقدم جرداً لتطور أفكاره وتطور األفكار حوله، يف الغرب كما يف العامل اإلسالمي، فكان  
مبثابة السرية الفكرية املقنعة، يذكران بكتاب بول ريكور « األنسنة واإلسالم»كتابه اجلديد 

أركون هذه املرة أكثر أتملاً من حال الفكر العريب الذي ظل بعيداً  يبدو«. الذات عينها كآخر»
من االهتمامات واحملاور واملفاهيم واملناهج املستعملة يف الفكر العاملي، وأكثر امتعاضاً أمام 
الرفض الذي يواجه به شخصياً يف العاملني العريب واإلسالمي، وأكثر أيساً من أن يستجيب 

التحول من املركزية الالهوتية إىل مركزية إنسوية يف ظل سيطرة الوثوقية الفكر العريب لضرورة 
بشكليها العقدي واأليديولوجي، وغياب احلس النقدي والقدرة على التجديد البّناء. ومع 

ذلك ال يستسلم أركون للتشاؤم بل يعمق مفهومني كان طرحهما يف السنوات األخرية ومها 
للمشروع « التجذر»ميكن احلديث حينئذ عن اجتاه حنو «. رياهلدم الفك»و « العقل املنبثق»

، يتسع ليشمل ابلدرس «العقل اإلسالمي»األركوين ابعتبار املفهوم األول أكثر مشواًل من 
العقل احلداثي أيضاً بعد أن سيطرت عليه األداتية وابتعد من روح التنوير، وابعتبار املفهوم 

يف أتكيد القطيعة بني آليات املعرفة احلديثة وآليات  «النقد»الثاين أكثر صراحة من مفهوم 
املعرفة القدمية. لكن أركون يراجع وال يرتاجع، فال يقّر أبي تغيري الجتاهاته يف البحث 

ومصادرات أعماله وال خبطأ ما ارتكبه مع بداية مشروعه. ومعلوم أن أركون قد تعرض منذ 
من االنتقادات ما زالت مستمرة اىل اليوم، إىل محالت قاسية  2001أحداث أيلول )سبتمرب( 

ومن الغريب أهنا صدرت من طرفني متناقضني. فهناك طرف أول اعترب أن أعمال أركون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



النقدية قدمت الذريعة للغرب ملهامجة العامل اإلسالمي وثقافته، ومل يعد هذا النقد يصدر عن 
حية اإلسالمية اجلديدة، ويف احملافظني وحدهم، فقد تبنته أيضاً شخصيات حتسب على اإلصال

مقدمها حممد الطاليب. وهناك طرف اثن ميثله االستشراق اجلديد يعترب أركون مسؤواًل من 
خالل حتويله وجهة اإلسالميات الكالسيكية ذات املنهج الفيلولوجي عن تراجع البحوث 

ول مسار الذي ح« قراءات يف القرآن»التارخيية النقدية، ويستشهدون بصفة خاصة بكتابه 
النقد التارخيي ابجتاه املعاجلات البنيوية والسيميائية اليت مل جتد نفعاً يف جتديد تعامل املسلمني 

 مع نصوصهم الدينية وغري الدينية. 

لكن أركون أجاب بصفة غري مباشرة الصنفني من انقديه من خالل إصراره على مشروع 
ت عن االستشراق الكالسيكي من جهة اإلسالميات التطبيقية الذي متيز به منذ السبعينا

واأليديولوجيا العربية املعاصرة من جهة أخرى. ورمبا كان أركون أكثر وضوحاً يف كتابيه 
األخريين يف التذكري أبن نقده السابق لالستشراق الكالسيكي مل يكن يتضمن نية التخلي عن 

، وإمنا عاب على االستشراق املنهج الفيلولوجي وال التشكيك يف القيمة العلمية هلذا املنهج
إصراره على البقاء يف حدود الثقافة الرمسية املكتوبة اليت رعتها السلطات اإلمرباطورية. وينتقد 
ابلتوازي حتول الدراسات اإلسالمية إىل الباحثني يف العلوم السياسية الذين يقصرون االهتمام 

« األمد الطويل»خ وغري عابئني مبفهوم على احلدث اآلين معزوالً عن خلفياته الضاربة يف التاري
وطبعاً ال يقصد أركون أن ينتقد اإلسالميات  .كما استقر مع مدرسة التاريخ اجلديد

االستشراقية أو إسالميات العلوم السياسية من موقع أهنا غربية، فنقده األيديولوجيات العربية 
ديولوجيات أسطورية، ويتأسف أييت أقسى وأشد، فهو ال يراها أكثر من أساطري مؤدجلة أو أي
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لكوهنا مل تفهم ضرورة القطع مع املاضي والرتاث من الناحية املنهجية ومقاربتهما، أي املاضي 
والرتاث، مقاربة انرتبولوجية اترخيية. وهنا يتمثل يف هناية املطاف جوهر اإلسالميات التطبيقية 

اءات الفكرية اليت فرضتها الفرق على ابعتباره ختلياً عن أساطري النشأة وتواريخ اخلالص والبن
أتباعها، وقد تواصل هذا النمط من التفكري يف العصر احلديث عندما حلت األيديولوجيات 
القومية حمل منظومات الفرق القدمية، فلم تشهد اجملتمعات اإلسالمية تطور فضاءات معرفية 

وضعف املسامهة اإلسالمية  ابملعىن احلقيقي للكلمة، وترتب على ذلك ضمور اإلنتاج الثقايف
يف البحث األكادميي العاملي، فضاًل عن غياب املثقفني العرب واملسلمني عن ساحات 

  .املناقشات الفكرية العاملية

مل يتخل أركون حينئذ عن مشروع اإلسالميات التطبيقية ومنهجها املالزم: نقد العقل 
األفكار اجلديدة اليت يعرضها يف كتابيه اإلسالمي. لكنه اعترب أنه يوسع حدود املشروع عرب 

االجتهاد»األخريين، وقد لفت انتباهي بصفة خاصة ختليه بصفة حامسة عن مقوالت  و  «
وغريها مما كان يستعمله أركون سابقاً جبرعات ضئيلة،  « اإلصالح )الديين(»و « التجديد»

ابلشروط اليت تضعها العلوم  كأنه يقول بال مواربة إن احلّل الوحيد املطروح اليوم هو املعرفة
لدى أركون، فهو « جتذير النقد»والفلسفات احلديثة. هنا ابلذات يتأكد يف تقديري منحى 

« األنسنة واإلسالم»يقول بصراحة من خالل أحد العناوين الفرعية يف الفصل الرابع من كتاب 
ة دقيقة هلذا الفصل إن زمن اإلصالح انتهى وأننا اليوم يف زمن اهلدم، لكن ال بد من مراجع

وجملموع الكتاب لنتبني بدقة املقصود ابهلدم، وأخشى على أركون أن يذهب جمدداً ضحية سوء 
الفهم ألن السياق احلايل جيعل استعمال كلمة هدم ذا حساسية خاصة، لكن أركون ال يقصد 
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القصصية حني أحتدث عن هدم الفكر الديين ببناءاته »اهلدم ابملعىن العام للكلمة فيوضح: 
التارخيية لإلميان أو عن هدم الفكر احلديث بتحوالته األسطورية األيديولوجية، فإنين أعين 
إعادة إعمال حركة فالسفة عصر التنوير يف القرن الثامن عشر، هبدف فتح آفاق جديدة 

ا التنوير للمعىن وقابلية الفهم واملعرفة مع مراعاة ضرورة اإلفهام وتوجيه حركة التاريخ الثورية، فهذ
(. وهذا العقل اجلديد الذي يسعى إىل إحالله 168)األنسنة واإلسالم، ص « صار ضرورايً 

ومن املنعش أن يتحدث عنه أركون «. العقل املنبثق»من خالل النقد املزدوج هو املدعو عنده 
ن بتفاؤل قد يفاجئنا، وحنن نعيش واقع جمتمعات االستهالك املفرط اليت فرطت بقضية املعىن م

األصل، ونستمع صباح مساء للتقوميات املتشائمة حول مستقبل الفكر والفلسفة. لكن أركون 
يظل يراهن على املثقفني امللتزمني، وااللتزام عنده يعين السعي لتحطيم كل السياجات املضروبة 

 .على العقل كيفما كانت طبيعتها

اء العودة إىل الكتابني يف هذا جمرد تعريف أويل آبخر إصدارات الربوفسور أركون، مع رج
مناسبة قادمة مبزيد التفصيل والنقاش، وبيان جوانب من اتفاقنا أو اختالفنا يف القضااي 
املطروحة. بقي أن نشري إىل جزئية أخرية: لقد قام األستاذ حممود عزب بتعريب كتاب 

، «سالميحنو نقد العقل اإل»وقام األستاذ هاشم صاحل بتعريب كتاب « األنسنة واإلسالم»
وسيجد قارئ الكتابني متعة يف املقارنة بني الرتمجتني من انحية املصطلحات واألسلوب ومتابعة 

 .مواطن االتفاق واالختالف بني عملني جادين يف تعريب نصوص أركون العصية
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