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 محمد المزوغي
 

 (1خ.. منابع إسالميات محمد أركون )العقل في التاري
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إبداعات   وُشكرهم على كّل ما قّدموها لنا ِمناجلدير الثناء على املفكرين العرب احملدثني ِمن
يوم ما هو العامل الذي يُنِتج  علمّية وأدبية حنن اآلن يف أمّس احلاجة إليها. لقد كان العامل العريب يف

ّد العلمي وَسَكنت روح  املعرفة ويُرّوج هلا خارج حدوده، ولكن ُمنذ قرون
َ
َخلت، انقطع هذا امل

على األمم األخرى. وحىت الرتاث اإلسالمي مل يُدَرس بكفاءة  ح العرب عالةاإلبداع واملبادرة، وأصب
طرف الغربيني، وَمَكث العامل العريب خارج حلقة اإلنتاج املعريف حىت يف  علمية متجّردة إاّل من

 خُيّصه هو ابلذات. لكن مفكرينا احملدثني، واعني هبذا النقص املعريف الفادح، مشّروا اجملال الذي

احتكار  واعدهم وابدروا هم أنفسهم إبنتاج املعرفة، وحترير الرتاث العريب اإلسالمي منعلى س
اإلنسان العريب الذي يَبغي  العلماء الغربّيني. هذا عمٌل ُُيمدون عليه، وال ميكن إاّل أن يُثلج صدر

ل ترتّبص بنا من  اإلنسانية. لكن َخيبة األم اإلستقالل يف إنتاجه النظري، واملسامهة يف تقّدم املعرفة
النظري لبعض أولئك الرجال، هو ليس إاّل استنساخا  كّل اجلهات، ذلك حينما نعَلم أن املشروع

الغريب ـ الذي يّدعون التخّلص منه ـ وهو يف جوهره مشروع حَتُوم  وتطبيقا ملشروع أُنتج يف العامل
 .ِجّدته العلمية وتقّدميته الشكوك حول مدى

 لُت أبهنا الكارثة اليت أجهزت سواء على تلك القصدية النهضوية، أو علىاملبالغة إن ق ال أودّ 

انتاجاهتا  املشروع املعريف ذاته. يف هذا اإلطار، كاتب هذه السطور يُدرج فكر حممد أركون وُُممل
حاز شهرة كبرية  الفكرية القدمية واحلديثة منها. ولكي ال يبدو ُحكمي هذا متعسفا على رجل
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ابلدليل واحلجة، ُمتقّيدا  ألوساط األكادميية، سأعمد إىل الربهنة على ما أقولهوعال صيته يف ا
  .بنصوص أركون ال أحيد عنها ابملرّة

 :ـ أركون يف دنيا اإلسالميات 1

على جوهر مشروع أركون ومنهجيته يف قراءة الرتاث ومقاربته للعقل  من يَوّد التعّرف      
إن مشروعي يف نقد العقل اإلسالمي يتمايز » له هبذه العبارات: ذاته يُقّدمه  اإلسالمي فإن أركون

 ما عداه ... فأان أهدف إىل نقده بطريقة اترخيية، وليس بطريقة أتملية، جتريدية، عن كلّ 

وخيتلف  سكوالستيكية...إن مشروعي هنا ينخرط ابستيمولوجيًا يف الُعمق، بل ويف عمق العمق،
اإلسالمي هو نقد  الفكرة احملورية هي أن نقد أركون للفكر «.1ابلتايل عن كّل مشاريع الفكر

الفكرية، نظرا لشموليته وعمق  اترخيي بعيد عن التجريد، ومشروعه خيتلف عما سواه من املشاريع
عند املستشرقني ومل يَعثر عليه عند  نظره. وهو يعرتف أبن املشروع الذي اضطلع به مل يعهده

مل يَعَتد مؤرّخ الفكر » معريف جديد، فّذ وفريد من نوعه:  مشروعالدارسني العرب احملدثني؛ إنه 
االهتمامات )اهلموم(، ويفتتح كّل هذه املنظورات، ويتابع كّل هذه  على أن جيمع بني كّل هذه

وبكّل تواضع يعرتف أركون بصعوبة «. 2احلركة الواحدة من الفكر والكتابة املهّمات يف نفس
املشروع شديد اجلّدة وشديد التعّقد » ية استكماهلا يف وقت قصري: العلمية وإمكان حتقيق مآربه

تكن  ومع ذلك فإن هذه الصعوابت مل«. 3حّد أنه يتعّذر اجنازه متاما منذ احملاوالت األوىل إىل
الرجل يؤكد على  لتفقده الثقة ابلنفس واإلقدام الفكري وحماولة إيضاح املسائل العويصة: يكفي أن

الثمن اإليديولوجي  مببادئ املعرفة العلمية واحرتام حقوقها َمهما يكن اإللتزام» ِحرصه 
  .«4نتيجة القيام بذلك( ابهظا والبسيكولوجي واإلجتماعي الذي ينبغي َدفَعه للقيام بذلك ) أو

على ما  أكثر ما ُيرص عليه أركون هو الرتكيز على َتفرُّد آفاقه النظرية وجّدهتا وتفّوقها ولكن،
يف حقول فكرية  ملشاريع الفكرية األخرى، عالوة على طُول نـََفسها، وتشّعبها وغورهاعداها من ا

العميق والدرس املتأين، وأحاط  خمتلفة. فهو مل َيرتك شيئا من إنتاجات الروح إاّل وأخضعه للفحص
إن هذا الربانمج الّضخم من التفّحص  » :بكّل جوانبه، مبا يف ذلك األعمال األدبية الَبحتة

تمّثل يف َفهم كل املنتجات الثقافيةوال
ُ
العربية )مبا فيها األدب ابملعىن الصرف للكلمة( من  بحث امل

واألنرتوبولوجية والفلسفية هو الذي أحاول تنفيذه واإلحاطة به. إن هذا  الناحية السوسيولوجية
 العربيةخيتلف عن برانمج بروكلمان وفؤاد سيزغني املتمّثل فقط يف جرد املؤلفات  الربانمج
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ضمن  وإحصائها. إنه برانمج نقدي مبعىن دراسة شروط صالحية كّل املعرفة اليت أنتجها العقل
قد  واملؤسسايت والسياسي الذي فرض عن طريق ما كنت (,sic اإلطار امليتافيزيكي )هكذا

 .«5دعوته ابلظاهرة القرآنية والظاهرة اإلسالمي

اتّبعها  كون لتحقيق مشروعه هذا؟ وما املناهج اليتاملصادر األساسية اليت رجع إليها أر  ما هي
أركون مل يُقّر  لقراءة الرتاث اإلسالمي وأتويله؟ ليس من السهل اإلجابة عن هذه األسئلة، ألن

الثقافة الفرنسية، لقد استخدم  صراحة بَدينه الكامل للثقافة اليت هي أقرب إليه من غريها، أعين
الحقة أنكر ذلك بشّدة وادعى أنه مل ُيسقط  اهجها، ولكنه يف فرتةأطروحاهتا ومقوالهتا واستعار من

  .على اإلسالم طُرق تفكري مغايرة له

تتبع لفكر أركون واملطلع، عن كثب، على ُممل انتاجاته النظرية يستطيع بسهولة أن لكن
ُ
 امل

يُدّعم ذلك  اُيدس احلقيقة التالية، وهي أن مصادره األساسية ال تتعدى ُمال الفكر الفرنسي، وم
اليت امتمّد أتثريها من  هو التطابق الواضح بني أطروحاته الفكرية، وخالصة أعمال أولئك املفكرين

املمّيزة لتلك التيارات الفكرية اليت  السبعينات إىل آواخر التسعينات من القرن املنصرم. والّسمة
النظري والتنوير. إهنا تيارات  حىت املوت، للعقل رجع إليها أركون، هي الالعقالنية وُمعاداهتا،

الفرنسيني ِمن أتباع نيتشه وهايدغر، الذين رّكزوا نقدهم على العقل  فكرية رّسخها بعض الفالسفة
لزعزعة أسسه املنطقية والتقليل من شأن أهدافه التحّررية، فاحتني اجملال لكّل  العلمي التنويري

 ألسطورة، بوضعها على قدم املساوات يفالالعقل، ِمن اجلنون حىت الشعر واخليال وا أصناف

هذه  . لقد تلّقف بعض املثقفني العرب، ومن بينهم أركون،6إنتاج املعىن من العلوم والفلسفة
كانت أّم الكوارث.  األفكار، ورّكزوا عليها حتاليلهم وأعطوها أمهية تفوق قيمتها الفعلية، وتِلُكم

 :تلك الفرق يت أمجعت عليها كلّ وميكن اختزال هذه املواقف يف بعض املبادئ ال

لشيء  الضمين أو الصريح، للعقل والعقالنية واحلّط من قيمة مبادئ التنوير ومعارضتها ال الَعداء،
واخلرافة والفكر الالعقالين   إاّل ألهنا ترّكز أساسا على إرادة التخّلص من الدين ومن أْسر األسطورة

  .ككلّ 

واخلطابة وإدماجها يف لعبة العقل أو إدماج العقل  رة والشعررّد اإلعتبار للدين والوحي واألسطو 
  .7ذاته يف لعبة الالعقل

 للتاريخ الوضعي ومهامجة املستشرقني ورفض العلمانية، أعين فكرة فصل الدين عن الدولة، العداء
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  .واعتبارها كارثة على اجملتمعات البشرية

يازهتا على معىن روحي متعاٍل، وأبن ذلك واإلدعاء حب إعادة أتهيل ما يسّمى ابلكتب املقّدسة
  .دراسته دراسة بنيوية، سيميائية لسانية املعىن مُيكن سربه عن طريق

هناك حقائق اثبتة ميكن للعقل أن يتوّصل إليها وليست  الّنسبويّة، والّسياقية والسلطوية: ليست
ما ُوضعت يف سياقها  وتصحيحها، بل كّل اآلراء قد تتساوى إذا هناك أخطاء يقدر على كشفها

إّن غياب املعيار الذي يَفصل بني الصواب واخلطأ جيعل من كّل  وانسجمت مع مقدماهتا. مث
أمورا مربوطة ابلذات، يعين إبرادة القّوة وابلسلطة اليت ترغب يف متريرها  حقيقة وكّل إنتاج نظري

  .كذلك على أهنا

وتقدمي تعريفات  ة ونقض املواقف السابقةاإلزدواجّية يف الرأي وعدم الثبوت على فكرة واحد
معانيها الثابتة، مّث  وضماانت منهجية مث خرقها أو إضعاف مفعوهلا وزحزحة املصطلحات عن

  .والتقّعر يف الكتابة، أعين اإلطالة والثرثرة (sadisme) الساديّة

سلَمات" األخرى اليت بُنَيت عليها تلك
ُ
العدمية ولكننا نرى  النظرة ميكن أن نعّدد الكثري من "امل

 .بنصوص حممد أركون أنه من األجدر االكتفاء هبذا القدر والعمل على ربطها

  :ـ أركون بني الرتاث والتجديد 2

 قارئ أركون يتفّطن منذ البداية إىل أن الرجل يف دراسته للفكر اإلسالمي وللقرآن إن      

يشمل كّل  رابت النظرية: الصنف األّولخصوصا يُريد ألعماله أن تكون مغايرة لصنفني من املقا
تتميز إبطارها املعريف  التفاسري القدمية املوروثة وصوال إىل التفاسري اإلسالمية احلديثة، واليت

تعتمد التجّرد واملوضوعية والسرد  ، واألخرى هي املقاربة اإلستشراقية اليت8العقائدي الدوغمائي
ابستعمال املنهج الفيلولوجي والتحليل النقدي  لكالتارخيي لإلحداث والتثّبت من صحتها، وذ

 .الوضعي

 الذي ارآته أركون لدراسة اخلطاب الديين هو منهج التحليل والتفكيك، وليس اهلدف منه املنهج

من  هو هدف عقائدي، كما احلال عند املؤمنني، ولكن أيضا ليست غايته منازعة الدين وشطبه
تفكيكه يتّم ال  حتليل اخلطاب الديين أو» ستشرقون، بل إّن: ُمال الفعاليات البشرية، كما فعل امل

الصفات اللسانية اللغوية وآالت  لتقدمي َمعانيه "الصحيحة" وإبطال التفاسري املوروثة، بل إلبراز
 .«9املعنوية اخلاصة مبا أمسيته "اخلطاب النبوي" العرض واالستقالل واإلقناع والتبليغ واملقاصد
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ويَنزع  ند أركون، ال يؤّداين أساسا إىل استخراج أّي َمعىن ُيشفي ُفضول القارئوالنقد، ع التفكيك
التفاسري القدمية  عنه ِحجاب األوهام اليت دامت قروان من الزمن؛ وليس من مشموالت َعمله نقد

أن هدفه يقتصر فقط على إبراز  وإظهار بطالهنا أو إجحافها، بل إن الرجل ـ ُمنذ البداية ـ يُعلن
 .للقرآن ات اللسانية اللغوية للخطاب النبوي، أيالصف

 قليل! قليل جّدا، ابملقارنة مع عظم مشروعه وضخامة برانُمه النظري، الذي ما فتئ حّقا هذا

الَبّت يف  يتباهى به يف كّل كتاابته. بل إن أقوال أركون هي دليل على اليأس من احلقيقة، وعدم
املوروثة اليت تـََرّبت عليها  فاصيل وسرب أدبيات التفاسريشيء والتمّلص من مهّمة النزول إىل الت

واخلرافات ابلواقع وحاولت الربهنة على قُدسية  أجيال عديدة واليت، مبعىن ما، َمزجت األساطري
واملكان. وهذا األمر ـ ِمن وجهة نظر موضوعية متجّردة من أي  النّص، وإخراجه من حّيز الزمان

نهاية إىل تلك التفاسري حبّد ذاهتا، ولكن إىل النصوص الدينية اليت تندرج ال هّم ديين ـ ال يَرِجع يف
تفسري  نظرة أسطورية العقالنية لألشياء. أركون ال يـَُبّت يف شيء وال يرغب يف تقدمي أي يف إطار

 علمي أو موضوعي للقرآن. لكن هذا ال يعين أنه اختار لنفسه، ما ُيسمى يف أدبيات

والتحليل، بل إن  يق احلكم" ريثما تتبنّي عنده األمور بعد التعّمق يف البحثالفينومينوجليا، " تعل
وهلا أبعاد إبستيمولوجية انُتقيت  مواقفه الغري حمّددة ختضع، يف أساسها، إىل خيارات نظريّة ُمسبقة،

 ومل يتزحزح عنه قيد أمنلة منذ عقود: األضداد بدّقة. ولقد بَقي الرجل صامدا، معتصما بنهجه هذا
العقل/ اإلميان، قانون الوحي/ قانون بشري وضعي،  » غري موجودة، والثنائيات املتضادة مثل

هي اآلن، حسب أركون « معىن ُمازي/ معىن حقيقي حقيقة /ضالل، صواب/ خطأ، خري/ شّر،
  .«10يف طريقها لإلحماء والتجاوز» 

الفرنسيني،  امعنا، إسوة ابلنيتشوينيقاله يف الثمانينات من القرن املنصرم، مث َرّدده على مس هذا ما
كتابه املتأخر "  يف أواخر التسعينات، دون تّريث أو مراجعة أو حىت بصيص من النقد. يقول يف

ماركس ونيتشه وفرويد يف  وقد استمّر العقل احلديث قبل ُميء» قضااي يف نقد العقل الديين": 
استغّلها الفكر القروسطي حىت شبع منها.  استغالل تلك املزدوجات الثنائية الضّدية اليت طاملا

صحيح / خاطئ، مجيل / قبيح، ماّدي / روحاين،  أقصد بذلك املزدوجات التالية: خري / شر،
مل يكتف العقل احلديث هبذا اإلرث «. 11متعال...إخل فان / ابق، حلويل أو مثويل / منّزه أو
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سطوري، مقّدس / دنيوي، ديين / اترخيي / أ» متضادات أخرى  القروسطي بل إنه أضاف إليه
 .«12زمين...إخل / سياسي، كنيسة / دولة، روحي

 يبحث عن احلقيقة ويبغي جتاوز التناقضات، أو يرغب يف حّل اإلشكاالت والبّت عقالنيا كل من

جّدا على  يف أيهما أصّح القضية أم النقيض، هو قروسطي. هذا كالم حُمرّي حّقا، بل إنه خطري
إاّل إىل نوع من العدمية  يف، ألن مواقف من هذا القبيل ال تؤّدي، يف هناية املطاف،اإلنتاج املعر 

  .معناها األكثر شراسة النظرية واليأس من طلب املعىن واإلستسالم إىل الريبية يف

 ذلك أن أركون رجل تنعدم عنده احلقائق ودوغمائي يف تشبثه هبذا الرأي؟ أم أنه يفتح هل يعين

ننفيه مسبقا. فالرجل  ُمنبطحا كّلياّ على مواقع دينية إميانية؟ ال ميكن أن نقّرر ذلك أوُماال لإلميان 
امللل واألداين األخرى وتقسم البشرية إىل  ينقد جبّد األدبيات اإلسالمية القدمية واحلديثة اليت ُتَكّفر

ما  » ول أركون: وزائغني. إن أصحاب هذه الفكرة، يق معتنقي الدين القومي، الناجني وإىل ضاّلني
النظرية الالهوتية القائلة ابلدين احلّق من جهة وابلنحل واألهواء  كان يف إمكاهنم أن يتحّرروا من

وهذه النظرة اإلقصائية ال ختّص الدين اإلسالمي وأصحاب الكالم، «. 13أخرى الضالة من جهة
 شاعت هذه» فعال، لقد  مستقرّة واثبتة متيزت هبا ذهنية كّل األداين التوحيدية. بل هي مِسَة

هذه النظرة  وهذا أمر خطري للغاية واألخطر منه هو أن« الذهنية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم
متجّددة يف كّل زمان  قد أيَّدت وال تزال تُؤيد وتُعطي املشروعية حلروب متتابعة» اإلقصائية 

 .«14ومكان

أمام تلك  ملقّدسة فإنه ال يتمالك من أن يَنَزِعجصحيح؛ األمر بنّي للعيان، وَمن يقرأ الكتب ا هذا
يّتبع ما جاء به األنبياء،  الشُّحنة املستقرّة من العنف اللفظي يف حّق من ال يؤمن ابلدين احلق، وال

إاّل اإلستتابة أو اإلقصاء والتقتيل. إنه  وابلتايل ال يبقى ملن خرج عن تلك املنظومة اإلميانية
مربوط ابلالعقل أساسا وابعتقادات وخرافات وقناعات   بعينه، وهو أمرالتعّصب الديين اإلمياين

التنويري ومع مشولية مبادئه. ومن الواضح أنه على هذا  ماورائية يف تضارب مع أُسس العقل
أبن األطراف املسؤولة عن التعّصب الديين هم ابلدرجة  األساس ميكن القول، دون إجحاف،

تبهم أو َمن دّوهنا عليهم، واليت يكفي فقط أن َيطّلع عليها املرء بعني وكُ  األويل حاملي تلك الرسالة
 .حىت يصطدم بتلك البداهة انقدة،
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التدّين وعقل  أركون له بداهة أخرى وتصوُّر ُمغاير لألشياء: املسؤولية، حسب رأيه، يَتقامسها ولكن
تنوير قد عارض التزمت ال األنوار واحلداثة على حّد سواء؛ هذا على الرغم من أنه يعرتف أبن

تشفع له اطالقا، إذ أّن عقل األنوار:  والعصبية الدينية واندى ابلتسامح، لكن كّل هذه امليزات ال
والطائفية والدوغمائية واإلنعكاف على  الذي دعا إىل التسامح وحارب العصبية الدينية» 

أقول من املالحظ أن تلك عن تلك "املصاحل"،  "مصاحل" األمة أو املّلة ورفض كّل ما هو خارج
احلديثة والتخّلي عن ذهنية التحرمي أو التكفري واحلروب  "احلداثة الفكرية فشلت يف تعميم "األنوار

وما السبب يف ذلك اي ترى؟ وفيمن خُياطب «. 15األنسنة املتفتحة حمّلها الدينية وإحالل ذهنية
ق اإلنسان، وتوقه لتحرير الوضع البشري التنوير، مببادئه العقالنية وتشريعه حلقو  أركون؟ وهل أن

تَهم الرئيسي هو احلركة من
ُ
املضاّدة والرجعية  االضطهاد والقمع والظلم واخلرافة، هو املّتهم، أم أن امل

  األسطورة والالعقل؟ اليت تبغي احملافظة على األشياء كما هي وقهر اإلنسان وأتبيد

 لتنوير هو املسؤول عن ذلك، وال دخل للذهنيةأُسس ابستيمولوجيا أركون يبدو أن ا بناء على

التنوير، ليس  الدينية الدغمائية، ألن الرجل ـ كما سنرى الحقا ـ يعارض العلمانية، اليت هي نتاج
العّلة اليت أدت إىل فشل  معارضة فكرية منطقية، بل َيسّبها ِجهارا وَُيتقر معاملها. أما خبصوص

احلديث مل يتقّيد بتعاليم األنرتبولوجيا  العقل» رجعها إىل أن: يف الوفاء بوعوده فهو يُ  16األنوار
«. 17منذ القرن التاسع عشر ابلغرب وحصر نفسه فيه احلديثة ]املتأتية من الغرب[، وإمنا اكتفى

فَتعلة، أعين عدم وفاء األنوار بعهده يف  هل فعال هذه هي العلة الكافية
ُ
لتفسري تلك التهمة امل

 ّن األنثربولوجيا هي املخّلص وكبش الفداء يف نفس الوقت، عالوة على أن هذهوكأ حترير اإلنسان؟

متأتية من الغرب أما  املأساة تدور دائما يف الغرب. فاألنثربولوجيا احلديثة احملمودة ـ حسب أركون ـ
ن واردة من الغرب. الكّل يَعَلم أ تلك املذمومة، أعين األنثربولوجيا "الغرب ـ مركزية"، فهي أيضا

إىل أرضيتها العنصرية التفاضلية هم من العلماء  الذين نقدوا األنثربولوجيا اإلستعمارية وتفطّنوا
مزاعمها وجعلوها ترتاجع عن مواقفها الالعلمية. إذن، ِبضاعتنا  الغربّيني، وقد تصّدوا هلا وفندوا

وير فهم فصيلة رجعّية اعرتض بعضهم على أركون. أّما الذين أقدموا على نقد التن ُرّدت إلينا، كما
أن  العامل الغريب حدست املخاطر الكامنة يف تلك الثورة النظرية من حتّرر فكري وما ميكن من

يف فرنسا، من  تفيده َعَمليا للخروج من الدين وختليص الناس من األوهام واخلرافات، وقد كانوا،
اإلكلريوس املتشّدد: ألّد  لدين منزمرة احملافظني امللكّيني وَمن حنا حنوهم من املؤمنني وحرّاس ا

اإلنسانوية واملساواة والكلية، وهي مبادئ،  أعدائهم هو الفكر العقالين والتنوير واملادية، ومبادئ
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سَتقضي على أساطريهم الدينية وُتدّمر معاملهم التفاضلية اهلرمية،  إن فـُعِّلْت على أرض الواقع، فإهنا
. إذن ال األنثربولوجيا احلديثة وال شيء آخر، بل عوامل التعامل مع اخللق أعين عنصريتهم يف

 واجتماعية وإيديولوجية كّلها ُموّجهة ضّد الفكر احلّر وغايتها هي معارضة فكرة انشاء سياسية

  .ُمتمع علماين خال من األساطري واخلرافات

 لكن الوضعية أركون خياطب الغرب كمؤّدب، ويؤنّبه على استفزازاته جتاه الشعوب األخرى،      

 أبعد ما يكون عن» ليست على أحسن حال يف العامل اإلسالمي. فعال، لقد بقي هذا األخري 

والتفكري السائد يف  ممارسة الفكر األنثربولوجي ابملعىن الواسع الذي ندعو إليه، من العقل والثقافة
من ذاك الِعلم  هو النهل احلّل الوحيد الذي ارآته، للخروج من التخلف الفكري،«. 18الغرب

احلياتية وسريته الذاتية يف دراساته  )الغريب( أعين األنثربولوجيا، وكما عادة الرجل يف مزج مهومه
سنوات عديدة على ضرورة دراسة العلم األنثربولوجي  فقد أحَلحُت ومنذ» وحتاليله العلمية يقول: 

ائي املغلق" إىل التفكري على التفكري داخل "السياج الدوغم وتدريسه. فهو الذي خيرج العقل من
مستوى مصاحل اإلنسان، أّي انسان كان. كما أن العلم  مستوى أوسع بكثري: أي على

التعامل مع الثقافات األخرى بروح منفتحة متفّهمة، وضرورة تفضيل  األنرتبولوجي يعّلمنا كيفية
 ملنرية على اجلهل املؤسس أوأو السلطة، مّث تفضيل السلم على العنف، واملعرفة ا املعىن على القّوة

 .«19املؤسسايت

محاستنا  اإلطراء لعلم األنثربولوجيا احلديث وتنزيهه واإلعالء من شأنه، ال ينبغي أن َيستثري هذا
األنثربولوجيا، اليت يدعو إليها  أكثر من الالزم، وال جيب أن خُييفنا، ألن هناك ُشكوك مّجة يف أن

َمدارَه، خُترج اإلنسان من التفكري الدغمائي  في شرتاوس وَمن دارهذا الرجل، أعين أنثربولوجيا لي
 .مع الثقافات األخرى بروح إنسانوية ُمنفتحة وتعّلم الناس، ابلفعل، كيفية التعامل

 نَبقى يف العموميات جيب الدخول يف التفاصيل، وآُخذ مثاال عينيا عن ذلك: معلوم أن ولكي ال

مبواقفها العنصرية،  زالت على حاهلا من حيث عدائها لآلخر وتشبثها الثقافة اليمينية يف أورواّب ما
التفاضل الثقايف واستحالة  حىت وإن أقلعت أخريا على إلباسها لباسا بيولوجيا وأصبحت من دعاة

األنثربولوجيا، العزيزة على أركون، ملقاومة ذاك  تقريبها لبعضها أو اختزال خصوصياهتا. ماذا فعلت
القليل أو أهنا مل تفعل شيئا بل، يف بعض احلاالت ـ رمّبا عن  ولَِنقده؟ لقد فعَلت املنحى العنصري

، وأحد أولئك الذين سامهوا يف 20املنحى العنصري التفاضلي وَجّذرته غري قصد ـ دّعَمت ذاك
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شرتاوس األنثربولوجي الفرنسي الذي جعل منه أركون سلطة عليا ومن علمه  تدعيمها هو ليفي
 .به ىمثاال ُُيتذ

 الفكرة العزيزة اآلن على اليمني العنصري، أعين "التفاضل الثقايف" أو "عنصرية أجل إن

متناوابن  اإلختالف"، موجودة يف فكر ليفي شرتاوس. فمفهوما "العرق" و"الثقافة" مها مفهومان
ألول والتاريخ" )ا عند شرتاوس، أي ينوب أحدمها اآلخر. إن دراستيه: " العرق والثقافة؛ والعرق

اليونسكو اليت نّظمت  ( قُوبلتا ابستنكار ومتّعض يف أوساط1971والثاين سنة  1952سنة 
 .للتحّدث يف هذا املوضوع تظاهرة عاملية ضّد العنصرية، واستدعت األنثربولوجي الفرنسي

، بقدر ما يُعارض فكرة وجود ملكات طبيعية (Race) شرتاوس ال يرفض مفهوم العرق ليفي
مفهوم  . ولكي يفّسر اإلختالفات بني الناس ارأتى21رق وميكن الربهنة عليها علميامن الع انبعة

أنتجهما أانس ينتمون إىل  كما أن ثقافتني» الثقافة، كعامل حُمّدد للتفريق بني اجملتمعات البشرية: 
ألانس ينتمون جملموعات عرقية  العرق نفسه ميكن أن ختتلفا بقدر ما ختتلف ثقافتان تعودان

اإلختالفات البيولوجية اليت رّكز عليها  الثقافة هنا َعّوضت«. 22اعدة ورمّبا أكثر منهامتب
العامل املمّيز بني اجملتمعات البشرية. هكذا يقول يف  العنصريون يف فرتة اترخيية ما، وأصبحت هي

التساؤل هل أن الثقافة هي دالة اتبعة للعرق أم ال، نكتشف  عوضا عن: » 1971مقاله لسنة 
يعين هذا أن َمن يُولد يف ثقافة ما فإنه «. 23خمتلف الدوال التابعة للثقافة أن العرق...هو من بني

املعروف أن  من» مسجوان فيها إىل األبد، و جَيُّر وراءه إرثه الثقايف املطبوع فيه أينما حّل  يبقى
قطاره. إذ أنه منذ  ابن أية ثقافة ُمتضامن معها تضامنا وثيقا كما هو ذلك املسافر املثايل يف

نظاما معقدا من املراجع، املكّونة من  والدتنا، ُتدخل فينا بيئتنا، عرب ألف طريقة واعية وغري واعية،
نتحّرك حرفيا مع نظام املراجع » هي أننا  ، النتيجة«أحكام قيمية، ودوافع مراكز اهتمام

منها إىل العامل، ختلق حواجز  بني نظرة كل واحدة إن االختالفات الثقافية والتباعدات«. 24هذا
فهي تنتج اختالفات ميكن مقارنتها بتلك اليت تقوم بني  هلا نفس طبيعة تلك البيولوجية؛» 

لقد حتّول مفهوم الثقافة «. الفيزايئية عن أخرى، تثّبتها، مث تنشرها األعراق؛ مفّضلة بعض النماذج
فظ، يف هناية املطاف، على نفس التحديد البيولوجي العنصري، ولكنه حا إىل بديل من ذاك

اليت تسجن اإلنسان يف حتمية ُمطلقة. النتائج اليت أخلص إليها ليفي شرتاوس،   خاصيات العرق
أبهنا طموح  حقا: لقد أدته النسبوية الثقافية إىل مناهضة الدعوة إىل املساواة واألخّوة وقال كارثية
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وابألخّوة اليت يقتضي أن  عية بني مجيع الناساملطالبة البسيطة ابملساواة الطبي» خميب لآلمال: 
ليس هناك «. 25هو خُميِّب للفكر جتمع بينهم، دون متييز بني األعراق والثقافات، ُيمل بعض ما

حتمل هي » وهي عرضة لإللتباس ألهنا  إنسانية موّحدة؛ وإعالانت حقوق اإلنسان غري مقنعة
غالبا ما يَنسى حقيقة أن اإلنسان ال ُُيقق طبيعته  األخرى يف طياهتا، قوهتا وضعفها ابعالهنا مثاال

أما القول أبن تنوّع الثقافات ليس إاّل عرضا «. 26ثقافات تقليدية يف إنسانية ُمّردة، ولكن يف
اإلنسانية تشرتك فيها ابلتساوي كل اجملتمعات، وابلتايل فإن القاعدة هي  ظاهراّي، ألن مقولة

 » إلختالف الثقايف، فإن شرتاوس يقذف هبذا الرأي يف عاملالطبيعية والنشاز هو ا املساواة

هو أن يَعي   اليت استسلم إليها اإلنسان احلديث. املبدأ األساسي« التأمالت الفلسفية اإلجتماعية
وهذا «. 27التنوّع الثقافات األخرى خمتلفة عن ثقافته أبكثر ما يكون من» كّل واحد مّنا أبن 

التمييز العنصري"؛ فعال،  نسي إىل اصدار ُحكمه السليب على "مناهضةما أدى ابألنثربولوجي الفر 
حماولة لتوحيد اإلختالفات يؤدي إىل  إذا كانت الثقافات هي اخلصوصيات احملدِّدة للبشر، فإن أي

على أنفسنا، رغم أمهيته الضرورية والعاجلة يف  ال ميكن أن ُُنفي» حمو ثراء الثقافات وتعّددها: 
العالية اليت يصبو إليها، أن الصراع ضّد كل أشكال التمييز  ي والغاايت الثقافيةامليدان العمل

احلركة اليت جتّر اإلنسانية حنو حضارة عاملية، مدّمرة للخصوصيات  ]العنصري[ يساهم يف تلك
 .«28األسبقية يف خلق القيم اجلمالية والروحية اليت تعطي معىن للحياة العتيقة اليت هلا

الذي نشرها  (Didier Eribon) فات شرتاوس يف حماورة له مع ديديه إريبوناعرتا ُمدهشة
لقد اعرتف هو  .(De près et de loin) " بعنوان " ِمن قريب وِمن بعيد يف كتاب

 il a fait scandale à) أحدث فضيحة يف أوساط اليونسكو نفسه أبن عمله

l’UNESCO )فع عن ُمنّظر العنصرية املعروف إاّل كذلك ألن الرجل دا ، وال ميكن أن يكون
هذا األخري مل يكن عنصراي أو امربايليا كما يُعتقد، وكشف  ُمدعيا أبن (Gobineau) غوبينو

قنَّعة )أو املكشوفة( املستمّدة من كتاب  حملاوره حقيقة أن ُكتبه
ُ
حتتوي على الكثري من الشواهد امل

”(. أساطري“وكتاب ” دارات احلزينةامل“التساوي األعراق" )مثال يف آخر صفحات " غوبينو
صّحح للطريقة اخلاطئة اليت قرئ هبا فأفكار

ُ
عمله  غوبينو، ابلنسبة لشرتاوس ال تلعب فقط دور امل

العمل. )انظر، ديديه  "العرق والتاريخ"، بل هي األرضية النظرية اليت انطلق منها يف كتابته ذاك
وانظر أيضا  ،207ـ  206ص، ، 2001ابريس، طبعة ” من قريب ومن بعيد“إريبون 

شرتاوس يف   و (Dumézil) الباحث اإليطايل غرواتنيّلي الذي كشف عن عنصرية دوميزيل
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 C. Grottanelli, Ideologie, miti e) كتابه، إيديولوجيات، أساطري، إابدات

massacri, Palermo 1993, p. 167 - 169).  لقد قال أبن اختالط
ويسّكن صريورة اجملتمعات، وهذه التخمينات  (Entropie) رارياملوات احل األعراق يؤدي إىل

من غوبينو، وحىت رفضه إلمبارايلية الرجل األبيض، اليت شرّع هلا غوبينو، فهو  استقاها مباشرة
هي الدواء  (جزئي إن مل يكن يف احلقيقة تسليما مقنعا. فبالنسبة إليه، الرأمسالية )واإلمربايلية رفض

محاية نفسها، ولقد  الشعوب، الذي قد يؤذن بتفّسخ خصوصياهتا إن مل حتاول األخري ملرض تالقح
العنصرية يف العامل، أعين  قال هذا يف النص الذي طلبته منه منظمة اليونسكو جملاهبة مشاكل

منفتحا على اآلخرين وأن يعي أبن  األنثروبولوجي الذي من املفروض أن يكون”. "العرق والتاريخ
هذا الرجل الذي من املفروض أن يَِقيه علمه،  ال ُيول دون تقارهبا وانصهارها، تنوّع الثقافات،

األنثربولوجيا، من السقوط يف فّخ األحكام املسبقة، ها هو ذا يقول  الذي أثىن عليه أركون، أعين
 االحتكاكات الوجيزة اليت مجعتين ابلعامل العريب َوّلدت يف نفسي ُكرها غري قابل إن» ابحلرف: 

البلدان  )من رسالة بعث هبا إىل راميون آرون(، ونفس هذا الشعور اختلجه إزاء« جتثاثلإل
قرفه من الشعوب  اإلسالمية، واعرتف بذلك يف "املدارات احلزينة". لكن األدهى هو أنه يربّر

أمريكي إزاء بعض القبائل من  العربية اإلسالمية، ذاكرا نفس احلالة اليت انتابت عامل اثنولوجي
  .ان أمريكا األصلّينيسك

لكننا  أوّد التشكيك يف علم األنثربولوجيا، أو أتعّمد مصادرة ُمهودات العلماء ابلكامل، أان ال
العلم طريقا يؤدي  ينبغي أن نّتخذ احلذر من تلقي هذه األشياء الغث والسمني منها، واعتبار ذاك

  .ابلضرورة إىل اإلنفتاح واملثاقفة

  :لعقل املُجتثّ ـ عّينات من مبادئ ا 3

 ليس هناك عند أركون تفاضل هرمي، يف القدرة املعرفية، أو حىت تعارض نظري، بني      

والتاريخ املقّدس...إخل(  اإلنتاجات الثقافية املختلفة )األسطورة واخليال؛ الدين والعلم؛ الفيلولوجيا
ألن األصل ال وجود له. رأي واحد  بل الكّل يتكافؤ، وال ميكن أتصيل أي فكر وال الثبوت على

لفالسفة فرنسيني مثل فوكو ودريدا ودولوز، اليت  َمدفوع إبحدى التخرجيات الالعقالنية املعاصرة
استقراره وال أصل ميكن أتصيله، فإن أركون تلّقف هذه الفكرة  تزعم أن ال شيء ميلك يف ذاته مبدأ

نقلَبة على ذاهتا ابستمرار: إشكاالته ومركز مهومه النظرية املتحّولة  وَجعل منها مدار
ُ
 أردتُ » وامل
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التأصيل  قبل كّل شيء أن أنقد مفهوم األصل وعملية التأصيل، أو ابألحرى اإلدعاء إلمكانية
«. 29اقتصادية، أم اجتماعية لفكرة ما، دينية، أم علمية، أم فلسفية، أم أخالقية، أم سياسية، أم

اجملاالت، وَمن كان يَرغب يف اكتناه  من إذن ليس هناك حقيقة على اإلطالق ويف أي ُمال
يُثّبط من عزمه، منذ البداية، وُيشِعره أبنه خاسر ال  حقائق األمور، مبوضوعية وجتّرد، فإن أركون

معمعة الفكر. العقل اإلنساين إبمكانه أن يتوّصل إىل احلقيقة إذا  حمالة يف أول حماولة للدخول يف
 ع منهجّية جتريبية صارمة، هذا اإلعتقاد هو الذي حّرك العلماءلقواعد دقيقة واتّب مارس عمله طبقا

هذا الرأي  وجَعَلهم ينتجون نظرايهتم العلمية ويكتشفون قوانني اآللة الكونية. لكن أركون يدحر
أرسطو...على َيد  قبل أن يُنَقد منطق» وُيسميه ادعاءات العقل الكالسيكي اليت كانت سائدة 

جديدة، مرحلة "هناية اليقينيات"  ن انتقلنا، على حّد قوله، إىل مرحلةحنن اآل«. 30العلم احلديث
  .31بريغوجني حسب عبارة عامل اإلبستيمولوجيا البلجيكي إيليا

ومؤسساته  إذن، ُمؤّطر يف الّنسبويّة ومأسور يف الالحقيقة، ودنياه اليت يعيش فيها ولُغته اإلنسان،
من استمداد أي نوع من  إىل العامل مبوضوعية، وال مُتَكِّنههي سجن مؤّبد ال ترتك له فُرَجة للنظر 

قاعدة راسخة يف منهج أركون  اليقينيات. فعال، هناك قاعدة معرفية ال حَميد عنها، إهنا
إلزاما مطلقا يف مجيع إنتاجاته الفكرية  وتُلزِم العقل» اإلبستيمولوجي، تؤّطر آلياتنا الذهنية 

واملدين واالجتماعي الذي ينشأ فيه اإلنسان ويتقّيد  لوضع اللغويوالعملية. وهي قاعدة مرتبطة اب
وممارساته. تقول هذه القاعدة ما يلي: إن ُكلَّ مُجلة يَنطق هبا متكّلم ما  به العقل يف مجيع نشاطاته

«. 32للمعىن التأصيل حُتيل ابلضرورة إىل مستوايت مرتابطة من التفكري والتعبري وإجياد إلزام ِبَقصد
ما، بـ"مفارقة  ُتسمى يف أدبيات الفلسفة "ُمفارقة السفسطائي" وهي شبيهة، إىل حدّ هذه 

يُؤّصل؛  َمن يَنفي التأصيل فهو نفسه :(paradoxe du menteur) 33الكّذاب"
الذي يرفض  إذا كان كّل سلب هو إجياب ما، فإن نـَزْع التأصيل هو بدوره أتصيل. السفسطائي

يُثِبُت أبحكامه وأقواله،  ثال، يَعرتف به ضرورة حىت يف رفضه إايه، ألنهاإلقرار مببدأ عدم التناقض م
. 34أتصيل مبدأ عدم التناقض وأبفعاله أيضا شيئا ما، حىت وإن كان ذاك الشيء هو رفض
جوهرها استأصال. لكن أركون ال  فأطروحة أركون هي أيضا أتصيل لشيء ما، حىت وإن كانت يف

النسبوية ويُدّعمها مبقوالت الفلسفة املعاصرة  فية، بل إنه يتباهى بتلكيعبؤ بدقائق املفارقات الفلس
احلقيقة بِصفتها مؤصَّلة أو قابلة لتأصيل أنطولوجيا،  ترفض التفكري يف» اليت، حسب زعمه: 

جديد هذا الذي دشَنته الفلسفة املعاصرة )على القارئ أن  إنه عصر«. 35ومنطقيا ومفهوميا
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عند أركون، هي الفلسفة الفرنسية، وليست كل الفلسفة الفرنسية، بل  اصرةيعلم أبن الفلسفة املع
 نـََفر ِمن النيتشويني اهلايدغاريني مثل دولوز وفوكو ودريدا وريكور الكارهني للتنوير ابلتحديد فلسفة

احنالل  » والعقل واملنطق والعلوم الصحيحة(؛ قلُت إنه عصر جديد دخَلت فيه اإلنسانية حقبة
  .«36والتفسريات و تفّككها، أو.. عصر ِنسبية القيم، أو ذاتية التأويالتاألصول أ

األول لبناء  الكلي اجملّرد، واملوضوعية العلمية اليت تعلو على الذوات الفردية ومُتّثل الشرط املفهوم
بشَّر

ُ
ابستيمولوجيا » هبا هي  خطاب علمي معقول، ال معىن هلا بتاات ألن ابستيمولوجيا أركون امل

الصحيحة الثابتة هو التأويل، أو  والبديل الوحيد عن املعرفة«. رافضة لكّل فكر أصويل أو أتصيلي
انظر  «. اسرتاتيجيات أتويل»فقط يف ما أمساه  ابألحرى، معرفة األشياء ابلنسبة ألركون، خُتتَزل

مل العريب ـ هبذه وُمؤوِّله وُمرّوج أفكاره يف مجيع أحناء العا كيف يهيم هاشم صاحل ـ ُمرتجم أركون
 » :الفّذة اليت ختَّلصت من ُعقدة التأصيل، حيث يُعّلق على كلمات أركون قائال اإلبستيمولوجيا

احلقيقة بشكل  اإلبستيمولوجيا املعاصرة أو فلسفة العلوم مل تُعد تعتقد إبمكانية أتصيل العقل أو
 .«37آخر عصر إىلهنائي. والدليل على ذلك أن احلقيقة تتغرّي، والعقل يتطّور من 

 أركون على هذا النهج منذ زمن طويل، أعين منذ صدور كتابه " يف سبيل نقد العقل لقد دأب

اإلسالمي"، ومَتّسك بنهج  اإلسالمي" الذي ُحّرَِفت َترمَجة عنوانه إىل العربية بـ" اترخيية الفكر العريب
حاكية

ُ
سطائية ميشال فوكو واليت َشهدت لسف التشكيكية اجلديدة، بل ُقل السفسطائية اجلديدة امل

اآلن يف العامل العريب الفرنكوفوين، وأثىن عليها  رواجا كبريا يف تلك الفرتة، ومازالت رائجة إىل
 .«38وآخر كشوفاته َمواقف العقل املعاصر» ومسّاها بـ

 ليس هناك من حقيقة غري احلقيقة اليت ختّص الكائن اإلنساين» أركون يف الكتاب أعاله:  يقول

احلقيقة هي  مّث إن«. 39املتفرد واملتشخص واملنخرط ضمن أوضاع حمسوسة قابلة للمعرفة والدرس
إن احلقيقة ُموجَّهة لكي  » :وليدة السلطة كما عّلمنا فوكو، الذي يُرّدد أركون أقواله على حرفيتها

ص السلطة خمتلفون من أجل اقتنا تُعلن وتُنشر ضمن وسط اجتماعي ـ اترخيي يتنافس فيه أانس
ال تُعِلمنا شيئا عن كينونة » التجريبية فإهنا  أّما العلوم الصحيحة واملناهج«. والسيطرة عليها

  .«40وهكذا تنتهي العقالنية إىل الفساد والتلف .األشياء وعن كينونة األفراد األحياء
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غَلق الذي أحَكم فيه الذات العارفة وخَتم به على  على
ُ
التفكري  ملكاتالرغم من هذا القالب امل

يضيف أبن الفالسفة  ، مثّ «41َمكانة العقل ُمشّوشة متاما اآلن» اإلنساين، فإن الرجل يّدعى أبن 
التفكري النقدي املتمركز على  ال يزالون ُمستمّرين يف النضال من أجل احلفاظ على أولوية» فقط 

حنن هنا دائما يف «. 42تركيبة معرفية نظام العقول املفرتض وجودها، صراحة أو ضمنا يف كلّ 
ألن األمر واضح وبديهي، ليس الفالسفة فقط  ُمال السفسطة وأمام تصعيد دراماتيكي لألشياء،

َتنّوِرين، ال زالوا متشّبثني ابلعقل ويعتربونه درعا  بل إن كّل العلماء املختصني وحىت الناس
ُ
العاديني امل

تدينني الالعقل، وضّد اهلجمات اليت أتتيه من طرف واقيا ضدّ 
ُ
 ذاك الَعِجني اهلالِمي من امل

  .ومفكري اليمني يف كّل األمصار

 اإلجحاف القول أبن أركون، مثله كمثل املفكرين املتديّنني، ال يؤمن ابلعقل وال يعرتف ليس من

البشري إىل  مببادئ كّلية، ألنه ُمتشّبث ابلنسبّية املطلقة، الشيء الذي أداه إىل تفتيت العقل
ومبدئية بينها. لقد اكتشف  جيمعها جامع، وال ميكن وصلها أو إجياد حىت قرابة نظريةهباءات ال 

يستخدمه احَلسن البصري ليس هو  أّن مفهوم العقل نفسه له اتريخ. فالعقل الذي كان» مثال: 
كان يستخدمه ابن خلدون ليس  العقل نفسه الذي كان يستخدمه ابن خلدون. والعقل الذي

حممد عبده ليس هو نفسه الذي  حمّمد عبده. والعقل الذي كان يستخدمه نفسه الذي استخدمه
«. 43أستخِدمه أان شخصّيا اليوم استخدمه طه حسني. وعقل طه حسني ليس هو العقل الذي
بينها؟ كيف ميكن ذلك إن كانت  كيف ميكن هلذه العقول أن تتواصل إن كانت خمتلفة فيما

عقد أو عقدين ال يوجد أي تناسب  درجة أنه يف غضونالعقول متحّولة جذراي وابستمرار إىل 
نقرأ لُِمفكِّر سبقنا بقرن من الزمن، ال بل  جيمعها؟ إذا كان كالم أركون صادقا فإننا ال ميكن أن

وُماله النظري بعيد عن ُمالنا. وفعال أركون يؤّكد  حىت بعقد واحد، ألن عقله خمتلف عن عقلنا
أطروحات اإلنثربولوجيني الفرنسيني ومَجهرة الفالسفة أتباع التيار  هذه النسبوية السفسطائية ويرّدد

ليس شيئا ُمّردا قابعا يف اهلواء وإمنا هو شيء حمسوس ومؤّطر بشكل جّيد.  العقل» النيتشوي: 
من  جوهرا اثبتا خَيرُج على كّل اترخيية وكّل مشروطية. فللعقل اترخييته أيضا. وكّل واحد العقل ليس

وأدواهتا. إنه مرتبط  املذكورة مرتبط مبرحلة معينة من مراحل التاريخ بكّل معطياهتاهذه العقول 
واملعرفية السائدة يف زمن كّل مفّكر. املفّكر  ابلبيئة واجملتمع واحلالة التطّورية لألنظمة الثقافية

 وهلذا السبب حتّدثُت عن اترخيية العقل » :ويقول أيضا«. 44مشروط بقدر ما هو حرّ 
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(L'historicité de la raison)املتغرّي واملتحّول للعقل، وابلتايل  ، أقصد الطابع
  .«45العقل الطابع املتغرّي للعقالنية املنتجة عن طريق هذا

وإشعار  الواضح أن خطاابت العقالنية من هذا القبيل ال تعمل إاّل على تدمري حّب احلقيقة من
العامل. وال يَنفّك   فة أّي شيء وعلى اإلطالق يف هذاالناس ابليأس من قدرة العقل العلمي على معر 

دشَنته تيارات العقالنية حديثة،  كاتب هذه السطور من التنبيه على أن هذا الّصنف من التفكري
رأوا يف املوضوعية العلمية ويف املفهوم اجملّرد العدّو  ورّوجت له ثّلة من النيتشوّيني الفرنسّيني، الذين

احلقل املعريف القائم على إبداع » قال دولوز إن الفلسفة هي  يه. لقدالذي جيب القضاء عل
املفهوم ال يُعَطى وإمنا يُبدَع وجيب إبداعه... بقدر ما يكون املفهوم  » ، ذلك ألنّ «46املفاهيم

يفرض نفسه. فكّل ما يرتبط بنشاط إبداعي حّر هو أيضا ما يفرض ذاته يف ذاته  ُمبَدعا، فإنه
هذه أقوال جّيدة على مستوى خطايب شعري، إاّل أهنا على «. 47وضروريةمستقّلة  بطريقة
يروق  علمي فهي ُخلف ال معىن هلا أصال، ألّن إطالق العنان للّذات كي تُبدِع حبريّة ما مستوى

يكون إىل  هلا من املفاهيم، دون التقّيد مبعطيات موضوعية واإلرتكاز على مبادئ اثبتة، قد
التفكري إىل ذاتوية  قرب منه إىل الفلسفة والعلم، بل قد يؤدي هذا النهج يفاإلعتباط والشعريّة أ

األوفُر ذاتية » بصراحة حينما يقول:  خالصة وإىل نسبية ُمطلقة، وهذا فعال ما يـَُنظِّر إليه دولوز
تكون أّي شيء إن كانت ال حَتِمل توقيع  لن» ، أي أن املفاهيم «سيغُدو األوفر موضوعية

 .«48ُمبدعيها

نقيضة:  الفكر العلمي، والفلسفة ككّل، بُِنيت أساسا على أرضّية ُمغايرة متاما، إن مل تكن لكن
مكتشفيها، وهناك أيضا  هناك قوانني ومبادئ خَتضع هلا عملية إنتاج املعرفة متعالية عن أهواء

فّكر، ِمن أن
ُ
 َيسبح يف ُمهمال» يُطلق ذهنه  شبكة من الرموز املوضوعية والقواعد اليت تقي امل

 .«49اتفق أشياء غري حممودة ويروم املصري إليها من حيث

منطقية  دولوز ال تعبؤ مبثل هذه التقييدات النظرية، بل مَتنَـُعه حىت ِمن الّتمّسك بثوابت نيتشويّة
عن األشخاص  ومبادئ عقلية تشرتك فيها البشرية مجعاء، وتسمح إبنتاج حقيقة علمية، متعالية

هذا األمر غري ممكن،  .50ية، ومُتّكن أيضا من التواصل بني كّل الذوات العاقلةوأوضاعهم احليات
وصلوحيتها للجميع، ذلك ألّن الرجل  ألّن دولوز يرفض، رفضا نيتشواّي، مفهوم ِوحدة احلقيقة

 األرض: حقيقة َوِضيعة للّدمهاء، والّسفالة، والعبيد، يـَُنّظر إىل حقيقتني متباعدتني بُعد الّسماء على
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واألسياد. هذا ليس ابملزاح الّسمج أو ابلّتخريف األخَرق: لَِنفتح فقط  وحقيقة راقية للّنبالء
 ( من الرتمجة العربية لكتابه " نيتشه والفلسفة" حىت نقرأ شيئا134وأربعة وثالثني ) الّصفحة مائة

والسافل،  ايلليست مقوالت الفكر هي احلقيقي والزائف، بل النبيل واخلسيس، الع» مذهال حّقا: 
احلقيقي كما من الزائف،  وفقا لطبيعة القوى اليت تستويل على الفكر حبّد ذاته. إن لدينا دائما، من

 .«51العبد احلّصة اليت نستحقها: هناك حقائق للسفالة، حقائق هي حقائق

 ،العقل هو وليد السلطة، وليست هناك حقيقة مستقّلة عن إرادة تنشؤها أو قّوة تفرضها      
احلقيقة  احلقيقة ليست خارج السلطة، وال هي دون سلطة )ليست» كما يقول فوكو، ذلك ألن: 

فيه بفضل إكراهات  َجزَاء الّنفوس املفكرة احلرّة...(. إن احلقيقة ِمن هذا العامل، فهي انجتة
ومغزى أطروحتيهما  ليس هناك إختالف جوهري بني مواقف دولوز ومواقف فوكو،«. متعّددة
من اجملاالت املعرفية: وعلى  أال وهو انعدام احلقيقة املوضوعية على اإلطالق ويف أي ُمال واحد،

النجوم تتكّون من كتلة من  هذا األساس فإن حقيقة أن األرض تدور حول الشمس، وأن
اجلاذبية، وأن املاء يتكّون من  اهليدروجني، وضوؤها انتج عن تفاعل حراري نووي بسبب ضغط

املادة حُتيِن مسار الضوء يف ُمال  دروجني وواحدة من األكسيجني، وأن كتلةذرتني من اهلي
أفضل من القسوة، والسلم أفضل من احلرب، كّل  جاذبيتها، وأنه، من وجهة نظر أخالقية، الرمحة

» عن الذوات، والسبب يف ذلك، حسب فوكو، هو أن  هذه احلقائق ال تفيد يف شيء وال تتعاىل
إهنا النسبوية النظرية اليت وصلت إىل حّد «. 52العامة" هلا حقيقة، و"سياستهلكل ُمتمع نظامه لل

شاملة أو قيم أخالقية اثبتة جتتمع عليها البشرية كافة، كل ما يُنتجه  اهلوس: ليس هناك حقائق
 ذلك العلوم الصحيحة )وال أستثنيها ألن الّرجل َعمَّم ومل خُيّصص(، هي يف نظر فوكو البشر، مبا يف

إىل اليقني  ر مرتبطة ابلسلطة وابلعصر الذي ُولدت فيه، ولذلك فهي ُمتزمنة وال ميكن أن ترقىأمو 
فوكو )وكذلك أركون، عن  التام، ألن اليقني ال وجود له يف هذا العامل. العزاء الوحيد الذي يُتيحه

ي  على دور املثقف الذ مضض( هو وجود اسرتاتيجيات للحقيقة، وهذا املوقف العدمي ينعكس
البشرية بل، لإلنسانية مجعاء،  كان يف وقت ما حامال هلموم كونية ويـَُنّظر، ال جلزء حمدود من

لإلنسان ويتقامسون مثله نفس املصري؛ هذا  وذلك اعتقادا منه أبهنم يشرتكون معه يف املفهوم الكلي
يم كونية، بل حامال لق» يف رأيه، كّف عن أن يكون  األمر غري ممكن عند فوكو، فاملثقف اجلديد،

ُمرتبطة ابلوضائف العامة جلهاز احلقيقة يف ُمتمع كمجتمعنا  هو َُيَتّل موقعا خاصا...وخصوصّيته
على أرض الواقع النظري لفكرة اترخيّية الدازاين عند هايدغر، أعين مَتَوقع  إهنا ترمجة«. 53]الغريب[

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

 وم الكلي لإلنسان، وجُتّذريف عامله وتراثه اخلصوصي، وهي فكرة ترفع متاما املفه اإلنسان

فقط عند  اخلصوصية اليت تكتفي ابلعامل الغريب على األكثر، ولكنها، ابلنسبة هلايدغر، َتِقف
من الدائرة  حدود أملانيا. فوكو استوعب الدرس اهلايدغاري، واكتفى إبخراج كالمه الشوفيين

وَيشمل ِسواه من  ُحدوده الضّيقة للشعب األملاين، مث َسَحبه على الغرب فقط دون أن يتعدى
العام لنظام احلقيقة الذي  يعمل حينئذ أو يناضل على املستوى» األمم األخرى. املثقف، إذن: 

 .«54الغرب[ وَسرِي أمورها غدا شديد األمهية ابلنسبة لُِبنَيات ُمتمعاتنا حنن ] يف

 الوا يستخدمون مقوالتهكالم فوكو على حممل اجلّد، وأرى أن املثقفني العرب الذين ما ز  جيب محل

ُبيَّتة بل والصرُية يف بعض األحيان؛
لقد قال يف  وُمولعني بفلسفته، عليهم أن يَعوا أبغراضه امل

مُتيُِّز َحصرا اتريخ ثقافتنا  يف إمكانيةٍ » "الكلمات واألشياء" أبن ِعلم اإلثنولوجيا يتجّذُر 
عامل الغريب فقط؛ وكأن الشعوب األخرى لل وكأّن َهّم احلقيقة هو خصوصية مالزمة«: 55]الغربية[

وال تستطيع التمييز بني ما يتعاىل عنها وبني َمن  ليست لديها مهوم جتاه احلقيقة أو السلطة،
الواقع. على كّل حال، ما يـَُهمُّنا، يف هذا الصدد، هو أن احلقيقة ال  يُنتجها أو يكّرسها على أرض

ز الصواب من اخلطأ، واألخالقي من الالأخالقي، و هناك معيار يسمح لنا بتميي وجود هلا، وليس
وهي ] ...احلقيقة ُمرتبطة أبنظمة الّسلطة اليت توّلدها وتساندها، » من الومهي، ذلك ألن  الواقعي

َمفّر منها، حتميُة  إهنا حتمية ال«. أيضا[ مرتبطة مبفعوالت السلطة اليت تتمّخض عنها وَتُسوُسها
املهّمة األساسية للفيلسوف  التخّلص منها أبي وسيلة من الوسائل،ُسلطٍة ال ميكن تفاديها أو 
سلطة، إذ أن ذلك عني الوهم ما  ختليص احلقيقة من كّل منظومة» اجلديد ال َتكُمن إذن يف 

عن أشكال اهليمنة )اإلجتماعية واإلقتصادية  دامت احلقيقة ذاهتا سلطة ـ وإمنا إببعاد سلطة احلقيقة
ال نعجب إذن، وعلى أساس هذه العدمية «. 56اآلن ل يف حضنها حلدّ والثقافية( اليت تعم

واجنازاته النظرية والعملية، وأن يّتهم العقالنية ابقرتاف جرائم  النظرية، أن ُيّط فوكو من شأن العقل
حَرقة:  َبشعة يف حق

َ
وجتاوزات  إّن العالقة بديهية بني العقلنة» اإلنسانية، مثل املعتقالت النازية وامل

اإلعتقال حىت نعرتف بوجود  السلطة السياسية. وما كان علينا أن ننتظر البريوقراطية أو معسكرات
عند أركون أيضا، ولكنها بداهة غري  هذه بداهة عند فوكو، ونوعا ما،«. 57هذا النوع من العالقة

ابلفلسفة أشّد إن أقواال ِمن هذا القبيل تُنّكل  مربهن عليها وابلتايل فهي ليست ُملزِمة ألحد، بل
استقاللية املعرفة النظرية ومشولية العلم، وتُثين الناس عن حّب  الّتنكيل، ألهنا تُقّوض من األساس

عنهم أّي فضول نظري. ملَ البحث عن احلقيقة يف ذاهتا؟ وملا الداعي لإللتزام  احلقيقة، بل تنزع
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علينا حترُّكاتنا،  أو حتت إرادة قاهرة َتفِرضاملفهوم إن كّنا يف النهاية لُعبة يف َيد سلطة عليا،  جِبُهد
والبحث عن ِعاّلهتا، بل هناك  وأساليب تفكريان وَنظرتنا للعامل؟ ليست هناك وقائع جيب سربها

اإلستمرار يف أتويل تلك التأويالت إىل  فقط أتويالت المتناهية، وغرض الفيلسوف يف ِعلمه هو
وال أقّل، تتضارب مع أبسط مقومات الفعالية  رغري هناية. هذه عدمية نظرية خالصة ال أكث

 .التنويري، بل وإدانته ابلكامل النظرية، وتعمل على احلّط من ُقدرة العقل

 احلظ أن موضوعنا ليس فوكو، ولكننا أُرِغمنا الدخول يف مثل هذا النقاش ألن أثَر ِمن حسن

ُمشّرطة  العمق نظرته لألشياء، منهجية فوكو وأفكاره تسرّبت بكّل حّدهتا إىل أركون، وهيكلت يف
للعلم ونفور من العقل  متاما مقاربته التارخيية للرتاث اإلسالمي، والنتيجة هي كما نراه: عداء

  .58التنويري، وسفسطة واضحة

 أقول: على عكس العدمية النظرية اليت يرّوج إليها هؤالء الفالسفة، هناك حقائق علمية،      

والتقنني، العامل ليس  إنساين يُنّظم ويُقّنن، ألن الواقع ذاته قابل للتنظيم وهناك قوانني شاملة وعقل
هناك قانون عدم التناقض الذي  هو شواش مادي ميِكن فيه ألّي شيء اتفق أن يفعل ما اتفق، بل

ضروراي يف هذا الكون. لقد تفّطن الفيلسوف  َيضمُن معقولية األشياء وثباهتا وجيعل ِمن العقل أمرا
الكامنة وراء توجهات فكرية إيديولوجية مماثلة تقريبا للعدمية   ابن رشد إىل العدمية النظريةالعريب

املوجودات » الفالسفة احملدثني ذوي املنحى النيتشوي اهلايدغاري قائال:  اليت يُرّوج هلا بعض
تقابالت. ]  ُمتقابالت وإىل ُمتناسبات، فلو جاز أن تفرِتق املتناسبات جلاز أن جَتتمع تنقسم إىل

ُ
امل

هذه احلكمة كان العقل عقال  لكن املتناسبات ال تفرتق وابلتايل فاملتقابالت ال جتتمع[. وإبدراك
على صفات خمتلفة، كما َتوهَّم ذلك  يف اإلنسان... ولذلك فالعقل ليس جبائز فيمكن أن خُيلق

  .«59ابن حزم

  ال تستثري حس أركون النقدي، فالرجلالتنبيهات املتأتية من تراثنا الفلسفي العقالين لكن هذه

وترسيخ معامله،  متشّبث مبوقعه هذا، وَمن اطّلع على ُكتبه فإنه سيحدس مبفرده أنه واصل يف جتذيره
أركيولوجيا فوكو، تفكيكية دريدا،  وإطاره املرجعي مل يتغرّي طرفة عني مبرور عقود من الزمن، أعين

مع أفكار هؤالء الفالسفة إىل حّد أنه تبناها   . لقد متاهىأتويلية ريكور واتريخ ُمموعة احلوليات
لكي أبنّي بشكل واضح الفروق اليت متّيز بني التاريخ  » :كشيء بديهي، واعتربها من عنداّيته

اجلديد الذي أريد أن أفتتحه وأمّهد له الطريق فسوف أذّكر ببعض  التقليدي للفكر وبني الفكر
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خ األفكار قد فرض نفسه يف ُمال التعليم والبحث لفرتة طويلة كان اتري .خصائص األّول وصفاته
 متمّيزا وخمتلفا عن الفروع واإلختصاصات األخرى لعلم التاريخ. إنه يستند على بصفته علما

 الفرضّية اليت تقول أبن األفكار ذات قوام متماسك واثبت، وإهنا ذات دالالت ومعان فوق

واإلجتماعية والسياسية  عقلية مستقّلة عن اإلكراهات اللغوية انسانية. كما ويربزها مبثابة كائنات
 .«60واإلقتصادية

 اجلديد الذي يبغي افتتاحه أركون قاده، إىل تبيّن األطروحة النقيض، أي أن األفكار إن الفكر

ميكن إنتاج أية  وليدة الشروط اللغوية والقوى املتصارعة وخمتلف السلطات اإلجتماعية، وابلتايل ال
املاّدية. لقد ذهب الرجل أبعد  قة، الكّل اتبع للغة واإلقتصاد والسياسة ومشروط ابلظروفحقي

  .انتاجات الروح والظروف املادية حىت من غالة املاركسّية الذين يربطون ميكانيكيا بني

اإلعتقاد  ) املسؤول األول عن هذا الزيغ وعن كّل تلك األخطاء اجلسيمة اليت عّددها أركون َمن
اإلكراهات اللغوية...(؟  ثبوت األفكار ومتاسكها، يف حيازهتا على دالالت ومعان متعالية عنيف 

النيتشوي اهلايدغاري، يقول  بدون َترّدد أو ترّيث، وعلى شكل حكم قيمي، نعلم جّدا مصدره
 كثريا ابلفلسفة اجلوهرانبة واملاهياتية نالحظ أن تصّورا كهذا لتاريخ األفكار مرتبط» أركون: 

الكالسيكي الذي منا وترعرع يف أحضان الوحي  [sic لألنظمة التيولوجية وامليتافيزيك ]هكذا،
الفلسفة اإلفالطونية ]....[ كانت التيولوجيا والفلسفات  من توراة وأانجيل وقرآن، ويف أحضان

 حّد  الوسطى يف كّل الفضاء اجلغرايف اإلغريقي ـ السامي قد قّوت إىل اليت انتشرت أثناء العصور
 الذي يقّدم األفكار على أهنا كائنات منفصلة ومتفّرقة تستمّر فقط بقّوة الذهن كبري هذا التصّور

 .«61العقل(، مؤّسسة على األنطولوجيا املتعالية ومؤّسسة هلا =)

ابلفلسفة  جّم من التّيارات الفكرية ومن علوم خمتلفة، وتعاليم متتّد من التوراة مرورا إنه خليط
التوحيدية، ُوُصوال إىل الفلسفة  ة، ابألخّص منها األفالطونية، وامليتافيزيقا والهوت األدايناليوانني

أركون: إنه َيَضع كل األشياء، الغّث والّسمني منها،  اجلوهرانية واملاهياتية احلديثة. هذه هي عادة
فوارق ومَتييز أصناف أو يربهن، مّث يُعّمم األحكام متجاهال ِذكر ال يف نفس السّلة، دون أن يُفّسر

  .وحتديد أطرها املرجعية بدّقة التّـَعاليم،
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والربهنة  الدخول يف التفاصيل، جَيب اعطاء األمثلة وإيضاح املسائل العويصة وتربير األحكام جيب
عند أركون،  عليها مّث دحض اعرتاضات اخلصم. لكن ال شيء من هذا القبيل ميكن العثور عليه

  .بل ُيكي ويقّص مث َيشتم ويُدينفهو ال يربهن عقالنيا 

املاهياتية، أي الفلسفة  أردان الدّقة، فإن الوحي ال عالقة له ابمليتافيزيقا، أّما الفلسفة اجلوهرانية إذا
 .وِبُكُتِبها، من توراة وإجنيل وقرآن األفالطونية، فال عالقة هلا مباشرة ابألنظمة التيولوجّية

اجملّردة، أو  اطعني هنا: الفرضّية اليت تقول أبن األفكار الكليةعلينا أن َنُكون صرُيني وق ينبغي
ثل، هي كياانت ذات ِقوام اثبت وأهنا حتِمل دالالت وَمعاٍن خالدة،

ُ
مهما كان التاريخ والسريورة  امل

الكتب املقّدسة أو تعاليمها الالهوتية.  الكونيّة، ليست من ابب الدين وال َتدخل يف مشموالت
أو تلميحاهتا يف تلك الكتب هي أاّل شيء اثبت وال  ة املركزية اليت جند بذورها،بل إن األطروح

الكون، بل الكّل ُمعّلق إبرادة هللا ومشيئته. والكائنات ليست  توجد هناك قوانني ختضع هلا صريورة
مستقرّة، وال شيء ميلك يف ذاته حمموال خاصا أو طبيعية الزمة جَتعله ضرورة  هلا خاصيات جوهرية

فعول دون آخر. واإلعتباطية تكتسح حىت اجلانب األخالقي، ألنه ابلنسبة يفعل أو
َ
 يُنتج هذا امل

أن ُُيّسن شيئا  للفكر الديين ليست هناك قيم متعالية ومستقّلة عن إرادة هللا، وال مُيكن حىت للعقل
يلة والعكس ابلعكس. تنقلب رذ أو يُقّبحه، بل الكّل ُمسريَّ بيد اإلرادة اإلهلية وميكن للفضيلة أن

القبيح ما هُنَي عنه شرعا واحُلسن  » :يقول الشريف اجلرجاين يف شرحه على "املواقف" لإلجيي
عائدا » ، وابلتايل فإن العمل القبيح ليس «62وقبحها خبالفه، وال ُحكم للعقل يف ُحسن األشياء

ثبت له إىل أمر حقيقي يف الفعل َيكِشف
ُ
بنّي. ولو َعَكس ]الشرع[  عنه الشرع، بل الشرع هو امل

ُ
وامل

 إذن ال شيء اثبت يف ذاته،«. 63ما قبََّحه وقبَّح ما حسَّنه، مل يكن ذلك مُمتنعاً  القضية، فَحسَّن

املطاف ما  وال مُيكن لإلنسان أن يعرف جوهر اخلري والشّر إن مل يُوقفه الشرع، وهذا يف هناية
الولدان يف انر جهّنم وال  سطينوس أبن هللا يُعذبأخلص إليه الالهوتّيون املسيحيون. لقد قال أوغ

، أن هذا (Abelard) الالهويت أبيالر يُعّد ذلك شرّا يف ذاته، وعلى نفس هذه الوترية يُؤكد
لكن ال ميكن أن ُنسمَِّي شرّا ما هو  » العقاب لو صدر من طرف قاٍض إنساين، يُعّد ظلما

منّيز اخلري ِمن الشّر، إاّل ألن اخلري هو ما وافق  أن مفعول إرادة اإلله العادلة. ألننا ال نستطيع
ولذلك فإن بعض األعمال، تبدو يف ذاهتا قبيحة جّدا، وابلتايل  .اإلرادة واستجاب إىل رغبة هللا

كّل تفريق بني اخلري والشر جيب » النتيجة هي أّن «. 64تُنَجز أبمر من هللا حُمّرمة، لكن مُيكن
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ما كان  اإلهلية... ال شيء إذن ميكن أن حنكم عليه أبنه خري أو شّر، إالّ  إىل إرادة العناية إحالته
النهائية حمبطة جّدا  وطبقا هلذه املبادئ فاحلصيلة«. 65مطابقا أو منافيا هلذه اإلرادة الكاملة

الغري ُمعمَّدين، جيب اإلعرتاف  ولكنها ضرورية: وهي أنه حىت إن مل نُدرك معىن تعذيب الولدان
 .66التعذيب عادلأبن هذا 

 احقاقا للحق، جيب القول أبن فكرة اإلعتباطية اإلهلية مل تكن هي السائدة بني مفكري لكن،

أو قبيح يف  والفعل َحَسن» العامل اإلسالمي واملسيحي ألن املعتزلة قالوا أبن احلاكم هو العقل 
حدس خماطر  نولكن أكثر مَ «. 67نفسه. والشرع كاشف وُمبنّي. وليس له أن يعكس القضّية

اليقيين يتالشى،  هذه املواقف اإلعتباطية على الفكر النظري هو الفيلسوف ابن رشد، ألن العلم
والشّر( أو ُعّلقت إبرادة هي  إن تساوت اإلمكاانت واجتمعت األضداد، )احلقيقة واخلطأ، اخلري

تقابلة يف املوجودات املتكلمون أن األم أما إذا َسّلم» اليت تقّرر املعىن دون قانون يضبطها: 
ُ
ور امل

الفاعل وإمنا خيتّص أحد املتقابلني إبرادة فاعل ليس إلرادته  ممكنة على السواء وأهنا كذلك عند
دائما، وال يف األكثر، فكل ما يلزم املتكلمني من الشناعات يلزمهم. وذلك  ضابط جيري عليه، ال

املتقابلني يف  ا مل يكن يف الوجود إالّ إمكاناليقيين هو معرفة الشيء على ما هو عليه، فإذ أن العلم
  .«حق القابل والفاعل فليس ههنا علم اثبت بشيء أصال، وال طرفة عني

كّل  نسبوية الهوتية تشبه إىل حّد كبري نسبوية برواتغوراس األنثربولوجية )اإلنسان مقياس إهنا
أمورا جائزة وفاقدة  ل من األشياءاألشياء(، وقد تؤدي أصال إىل نوع من العدمية الشاملة اليت جتع
وجود مبادئ اثبتة وغري خاضعة  ألية قيمة نظرية ُتذَكر: ابن رشد عارض هذا الرأي ألنه يعتقد يف

وأّما أن األمور ليست كّلها ممكنة » طبيعتها:  للجواز وال ميكن حىت لإلرادة اإلهلية أن تغرّي من
لّيا وال ميكن أن يكون األزيل فاسدا كما أنه ليس الفاسد أز  فظاهر جّدا: فإنه ليس ميكن أن يكون

زواايه مساوية ألربع قوائم وال يف األلوان أن تعود مسموعات، والقول هبذا  ميكن يف املثّلث أن تعود
 .«68العلوم اإلنسانية جّدا ضاّر يف

إلعتباط ا نظرية اجلواز العاّم ضارّة يف العلوم فقط، بل إهنا تنسف مبادئ األخالق وتكّرس ليست
وذلك » اخلري والشّر:  والنسبوية السفسطائية وجتعل كّل فعل جائز، ويغيب أّي معيار للتمييز بني

وال شيء هو شّر بذاته،  أنه ]حسب رأي األشاعرة[ ليس ههنا شيء هو خري بذاته بل ابلوضع
م األّول أصال، حىت يكون تعظي وميكن أن ينقلب اخلري شرّا والشّر خريا فال يكون ههنا حقيقة
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اخلري يف ترك عبادته واإلعراض عن اعتقاد  وعبادته إمنا هو خري ابلوضع. وقد كان ميكن أن يكون
 .«69برواتغوراس  تعظيمه، وهذه كّلها آراء شبيهة آبراء

 وقُوف أركون ضّد أي نوع من التأصيل يبدو، للوهلة األوىل، أّن له مربراته املوضوعية، إن      

اثبتة  ّد الباب أمام الفكر األصويل الذي يّدعي إرساء معتقداته على أسسفالرجل يريد أن يس
أن النسبوية اليت يدعو  وابلتايل الربهنة على صحتها املطلقة، ومن مَث اقصاء املعتقدات األخرى. إالّ 

ال األصوليني: ألن القول أبن املعرفة اإلنسانية  إليها أركون وُياول " أتصيلها" خَتدم أّوال وابلذات
احلقيقة ليست إاّل ُمموعة من التأويالت الذاتية، جيعل ِمن نسق  ُتدرك جوهر األشياء، والزعم أبن

 ونظام املعتقدات الدينية األسطورية أمرين ُمتكافئني: وابلتايل فإنه ال ُمفاضلة بني العلوم العقالنية

علينا حىت  املوقف اإلمياين، من جهة، واملوقف العقالين النقدي، من جهة أخرى، بل إنه متعّذر
التعابري الثقافية. وهو  التجرؤ على دحض اخلرافات واألساطري، ألن إنتاج املعاين متساٍو بني مجيع

ر، وإمنا أريد َتفّوق أحدمها على اآلخ ال أريد هنا أتكيد» الذي اعرتف هبذه النتيجة حينما قال: 
  .«70فقط التنبيه إىل الفروق اليت متيز بينهما

 يشّدد كثرياعلى هذه النقطة، ألن ُمهّمة الباحث، يف رأيه، ال تكُمن يف الكشف عن أركون

اليت تُنِتج املعىن،  تكُمن يف أشكلة كّل األنظمة الفكرية» احلقائق واستنباط اجملهول من املعلوم، بل 
متييز املعىن وآاثر املعىن. هنا يكمن  ختفت أو ال تزال حّية واليت تُنتج بدونوكّل الّصيغ اليت ا

إستحالة التأصيل، وما حتمله من «. 71احلديث التفريق األساسي بني الباحث التقليدي والباحث
، أعين عقل بول ريكور، أو ما أمساه أركون 72كبريهم عدم القدرة على نيل احلقيقة يُدّعمه عقل

 
ُ
 Le conflit des) يعتمد على نظرية التنازع بني التأويالت » نبثق حديثا، الذيابلعقل امل

interprétation) الدفاع عن طريقة واحدة يف التأويل واإلستمرار فيها مع رفض  بدال من
وعلى هذا األساس فهو يستخلص «. 73كانت وجيهة ومفيدة اإلعرتاضات عليها حىت ولو

عقالنية ابن رشد ضّد الغزايل أو ابن »ميكن لنا أن نُفاضل أو َُنتار بني  النتيجة السلبية التالية: ال
 .«74العكس سينا أو

 :اهلوامش
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 أركون، قضااي يف نقد العقل الديين: كيف نفهم اإلسالم اليوم؟، دار الطليعة، بريوت، حممد 1

 .49ـ  48، ص، 2004، 3ط. 

، ص، 1998اإلمناء القومي، بريوت  حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، مركز 2
11.  
  .(الصفحة )ن. ص حممد أركون، نفس املصدر )ن. م(، نفس 3

  .حممد أركون، ن. م، ن. ص 4

 .(التشديد من عندي) .13حممد أركون، ن. م، ص،  5

الغربية، أستسمح القارئ إبحالته  خبصوص العدمية النظرية اليت استفحلت يف األوساط العلمية 6
 .2004املعرفة، تونس  يب: نيتشه، هايدغر، فوكو. تفكيك ونقد، دارإىل كتا

األسطوري، يف الغرب، متثل رّد  إن إعادة اإلعتبار للفكر»يقول أركون خبصوص هذه النقطة:  7
املركزي ـ املنطقي، والوضعي )يف القرن التاسع  فعل على مرحلة اإلنتصار املتطّرف للعقل التكنيكي،

أن زمننا الراهن ميتاز أبنه يعرتف، وللمرّة األوىل،  القرن(. هكذا يبدو عشر وحىت منتصف هذا
كل قيمها اإلجيابية )الواقعية( ضمن إطار معرفة تعّددية. يسمح  بألسطورة كأسطورة، وإدخاهلا مع

اجلديد، أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديين، دون أن نظطّر إىل معاكسته  لنا هذا الوضع املعريف
املركز  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. قراءة علمية،«. إلعتباطي للعقل املنطقي ـ املركزيا ابلرفض

 .126ص،  ،1996، 2الثقايف العريب ـ مركز اإلمناء القومي، الدار البيضاء ـ بريوت، ط. 

الطليعة ـ بريوت،  حممد أركون، القرآن. من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين. دار 8
 .5ص،  .2001

 .ن. م، ص، ن 9

 .25ـ  24العريب اإلسالمي، م. س، ص،  حممد أركون، اترخيية الفكر 10

 .238م. س، ص،  حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، 11

 .حممد أركون، ن. م، ن. ص 12

  .6املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين م. س، ص،  حممد أركون، القرآن. من التفسري 13

 .ن. صن. م،  14

 .ص .ن. م، ن 15

قضااي يف " أرى أن كالم أركون هذا يناقض ما قاله يف موضع آخر، أعين ابلتحديد يف كتاب 16
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مقدرته على حّل  العقل مل يكّذب وعوده يف تبيان»نقد العقل الديين"، حيث ذهب إىل أن 
«. ناس عنهالنصرف ال مشاكل الناس وبناء حضارة رائعة يف هذه األرض. ولو أنه خلف بوعده

نفس ذاك الكتاب،  . ولكنه يف320حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، ص، 
ألقيت عليه من قبل الالعقالنيني  يُعيد الكرة ويتهّجم على عقل التنوير، ملقيا عليه نفس التهم اليت

ره األوىل ذلك أن العقل قد نسي جذو  » :الغربيني، ومناهضي التنوير من ميشيل فوكو وأمثاله
مهيمن ومسيطر وابرد. لقد فقد طزاجته األولية وبراءته  ومعاركه التحررية األصلية، وحتّول إىل عقل

ترتّسخ وتنتصر. وهكذا يَرفع شعار العلمانية وَيستغيث بفولتري كلما ملح  األصلية ككّل العقائد اليت
 .264م. ن، ص، «. اإلسالمية! شبح األصولية

  .6حتليل اخلطاب الديين م. س، ص،  ن. من التفسري املوروث إىلحممد أركون، القرآ 17

 .ن. م، ن. ص 18

 .ن. م، ن. ص 19

20 M. TERKESSIDIS, Kulturkampf. Volk, Nation, der 
Westen und die Neue Rechten, Kiepenheur & Witsch, 

Köln 1995 (trad., it., Tempi di reazione.a cura di F. 
Giorgi. Est, Milano 1999, pp. 38-39)  

ترج سليم حّداد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  كلود ليفي شرتاوس، العرق والتاريخ، 21
اخلطيئة األصلية لألنرتوبولوجيا تكمن يف اخللط بني  » .6، ص، 1997والتوزيع، بريوت 

ا، حىت على هذه وذلك مع اإلفرتاض، أن هذه الفكرة ميكنه) الفكرة احملض بيولوجية للعرق
املوضوعية، األمر الذي خيالفه علم الوراثة احلديث(، والنتاج اإلجتماعي  األرضية احملدودة، إدعاء

 .«للثقافات اإلنسانية والنفساين

 .7كلود ليفي شرتاوس، ن. م، ص،  22

23C. LÉVI-STRAUSS, Razza e cultura, in Lo sguardo da 
lontano, Torino 1984, p. 18. cit, in, TERKESSIDIS, 

ibidem.  
 .33كلود ليفي شرتاوس، العرق والتاريخ، م. س، ص،  24

 .16ن. م، ص،  25

 .ن. م، ن. ص 26

 .61ن. م، ص،  27
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28C. LÉVI-STRAUSS, ibid, p. 29. cit, in M. 
TERKESSIDIS, ibid, p. 40.  

 .9. ص، 2002واستحالة التأصيل، دار الساقي،  حممد أركون، الفكر األصويل 29

 .315الديين، م. س، ص،  حممد أركون، قضااي يف نقد العقل 30

الرغم من ذلك فإن امليتافيزيقا  مث جاءت احلداثة وأحّلت على اترخيية احلقيقة. وعلى » 31
حىت بعد ظهور فلسفة التفكيك للمعىن  الكالسيكية تشّبثت مبفهوم احلقيقة املطلقة املتعالية

اللوغوس أكثر منها على امليتوس )القصص( ومل يبتدئ  لعقالنية املتمركزة علىواإلشتباه ابلنظرايت ا
اليقينيات وتعددية أنظمة احلقيقة، على غرار تعّدد األنظمة السياسية،  العلماء ابلتحّدث عن هناية

«. بريغوجني( اخلمسينات والستينات من القرن العشرين )انظر أحباث العامل البلجيكي إيليا إالّ بعد
 .10س، ص،  .مد أركون، القرآن. من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، محم

 .9حممد أركون، الفكر األصويل، ن. م، ص،  32

أو مبدأ أوليا من جهة فهو يثبته من جهة أخرى، هذا هو اخللف  من ينفي صفة جوهرية 33
لتناقض: يكفي أهنم يتفّوهون السفسطائيون الذين يبغون دحض مبدأ عدم ا املنطقي الذي وقع فيه

 .ما تعين شيئا ما ابلنسبة إليهم ولآلخرين فإهنم يثبتون شيئا ما وابلتايل يعرتفون مبدإ جبملة مفيدة،

 .وما بعدها 12أ 1006أرسطو، امليتافيزيقا،  34

 .176األصويل، م. س، ص،  حممد أركون، الفكر 35

 .177ن. م، ص،  36

 .ن. م، ن، ص 37

 .37اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م. س، ص،  ،حممد أركون 38

 .ن. م، ن. ص 39

 .39 ن. م، ص، 40

 .17حممد أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل، م. س، ص،  41

 .ن. ص ن. م، 42

 .241حممد أركون، الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، ص،  43

 .ن. ص ن. م، 44

 .242ن. م، ص،  45

صفدي، مركز اإلمناء القومي ـ املركز  ف. غتاري، ما هي الفلسفة، ترمجة مطاعج. دولوز و  46
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  .30ص،  ،1997الثقايف العريب، بريوت ـ الدار البيضاء، 

  .36ـ  35ج. دولوز و ف. غتاري، ما هي الفلسفة، م. س، ص،  47

 .30ـ غتاري، ن. م، ص،  دولوز 48

، ص، 1996اهلالل، بريوت  ، دار ومكتبةهذه قولة أليب نصر الفارايب، إحصاء العلوم 49
29. 
ذلك ألنه حسب ِحَكم نيتشه، لن تعرفوا أي » دولوز يؤيد فكرة ذاتوية املفاهيم أبقوال نيتشه 50

 .32ن. م، ص، «. ابتدعتموها أّوال شيء بواسطة املفاهيم إن مل تكونوا قد

معية للدراسات والنشر احلاج، املؤسسة اجلا ج. دولوز، نيتشه والفلسفة، ترمجة أسامة 51
  .134، ص، 1993والتوزيع، بريوت 

52 M. FOUCAULT, Entretien avec M. Fontana, in Dits et 
écrits II, Gallimard, Paris 2001, p. 158. 

53 M. FOUCAULT, Ibid, p. 159. 
54 Ibidem. (عندي التشديد من) 

، 1990بريوت،  كز اإلمناء القومي،ميشيل فوكو، الكلمات واألشياء، ترمجة مجاعية، مر  55
 .(. )التشديد من عندي306ص، 

56 M. FOUCAULT, Dits et écrits II , ibid, p. 160. 
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ذهب بعض  وقد» تكلمني خبصوص هذه النقطة، قائال: وقد سبق إلبن رشد أن عرض آراء امل

وِشبهتهم أن قضاء العقل ِمّنا  .اإلسالميني إىل أن هللا تعاىل يوَصف ابلقدرة على اجتماع املتقابِلني
طبعا يقضي إبمكان ذلك ملا أنكر ذلك  ابمتناع ذلك إمنا هو شيء طُِبع عليه العقل، فلو طُبع

طبيعة حُمّصلة، وال للموجودات، وال يكون الصدق املوجود   يكون للعقلوجَلوَّزَه. وهؤالء يلزمهم أالّ 
فأما املتكلمون فاستحيوا من هذا القول، ولو رَِكبوه لكان أحفظ  .فيه اتبعا لوجود املوجودات
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الواردة عليهم يف هذا الباب من خصومهم، ألهنم يطلبون ابلفرق بني ما  لوضعهم ِمن اإلبطاالت
 نس وبني ما نفوه، فيعسر عليهم، بل ال جيدون إالّ أقاويل مُموَّهة، ولذلك جند َمناجل أثبتوه من هذا

وحّده،  حذَق يف صناعة الكالم قد جلأ أن يُنكر الضرورة اليت بني الشرط واملشروط وبني الشيء
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65 Ibidem. 
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 محمد المزوغي
 

 (2العقل في التاريخ.. منابع إسالميات محمد أركون )
 

05 March 2008 10:55 am 
 

 

 

 لقد قلنا سابقا أبن أركون استمّد كل أطروحاته ومناهجه وحىت مصطلحاته من املفكرين      

نقصا يف حد  الفرنسيني واستثمرها يف أتويله للرتاث اإلسالمي، وهذه اإلقتباسات املنهجية ليست
استخالص نتائج علمية  ذاهتا، وال ضري فيها إن كانت تلك األطر الفكرية انجعة ومؤدية إىل

الفكرية الغربية، وُيمل على من يزعم  ة. لكن أركون يُنكر بشّدة أن يكون قد أتثر ابلتياراتجديد
رمّبا ظّن بعضهم أين » منتقديه واعرتاضاهتم، ويقول:  ذلك، واصفا إايه ابلسطحية. الرجل واع آبراء

 ابعة السائدة يف اجلامعاتواملناهج التابعة له أتثّرا ابلتيارات العلمية املتت تَبّنيُت هذا املوقف املعريف

ينطبق  الغربية وخباصة ابريس. ورمبا استنتجوا أين أفرض على اإلسالم والفكر اإلسالمي ما ال
األورويب.   عليهما ِمن اشكاليات ومنهجيات ومصطلحات وأتويالت خاصة ابلفكر الغريب أو

تقدميات سريعة وسطحية  كثريا ما مسعُت هذا اإلعرتاض. وكثريا ما رأيُت هذا "النقد" َيرتدد يف
وإذا قرؤوا فإهنم مل يدركوا أو مل  .لكتيب. وهذا دليل على أن أصحابه مل يقرأوا إبمعان ما كتبتُ 

 ملا أمسيته ابإلسالميات التطبيقية أو املطّبقة ينتبهوا إىل ما بّينُت وشرحُت يف مقااليت املخصصة

(Islamologie appliquée)1». 

بتاات أولئك  أركون مُجلة وتفصيال، وأظّن أنين بَرهنُت على أهنم مل خُيطؤواالسهل َتفنيد مزاعم  ِمن
مناهج الفكر الفرنسي،  الذين أخلصوا ـ مثل كاتب هذه السطور ـ إىل أن أركون مل خَيرج ِمن حقل

َفرض على اإلسالم مناهج خاصة  وِمن أطُر فلسفته النيتشوية اهلايدغارية. حنن ال ننقده ألنه
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التنويري، حنن نسائله عن جناعة تلك املناهج،  ريب، هذه شوفينية بعيدة عن عقل املفكرابلفكر الغ
االعرتاف مبصادره. وفقط كلمة "اإلسالميات التطبيقية"، اليت  وأنخذ عليه نكرانه للبداهة وعدم

، هي استنساخ لعنوان كتاب روجي 2ِعلمه الذي دّشنه منذ بضع سنوات قال أركون أبهنا مُتّثل
اخلارجة  األنثربولوجيا التطبيقية". وكّل ما ورد يف حتاليله خبصوص اإلسالميات اجلديدة،" يد،ابست

امليتافيزيقا  عن معايري اإلستشراق اإلستعماري، جند بذورها يف مشروع ابستيد. أما نقد
خيال ؛ املِ 3الغراماتولوجيا" لـدريدا" الكالسيكية فإن َمرجعه األوحد، الذي ُييل إليه القارئ، هو

األعمال املبدعة للمؤّرَِخنْي » مّمن وصفها بـ والتخّيل والعجيب املدهش هي مصطلحات استمدها
؛ «4(Duby) وجورج دويب (Le Goff) لوغوف الفرنسيني عن القرون الوسطى: جاك

سمَّى " علم النفس
ُ
التارخيي" والذي حاول تطبيق مقوالته على التاريخ اإلسالمي،  أما ِشبه العلم امل

الفرنسي لوسيان فيفر؛ الفيلسوف الروحاين هنري كورابن مُيثل مرجعه  قد استمّده من املؤرخف
 خيّص الفلسفة اإلشراقّية؛ العالقة بني إنتاج املعىن والقّوة، استوحاها ِمن جورج األساسي يف ما

؛ وخبصوص الروابط اليت (Sens et puissance) ابالندييه وابلتحديد من خالل كتابه
 La violence et le) ني العنف والتقديس، مرجعه املفّضل هو كتاب رينيه جريارب جتمع

sacré)5املؤرخ  ؛ وملعرفة اتريخ الصراع بني األسطورة والعقل عند اليوانن ُُييل إىل أعمال
ُعلماء  أحد كبار» أما إميل بوال الذي يصفه أبنه  .6(Vernant) الفرنسي ج. ب. فرانن

مُيكن فهم كيفية انبثاق  ال» ، واَبلغ يف الثّناء عليه إىل حّد القول إبنه «رنسااإلجتماع الديين يف ف
مفّكر » مّث ظهر أخريا «. 7بوال احلداثة وخماضها العسري إاّل بعد اإلطالع على مؤلفات إميل

 .«8الشهري "خيبة العامل" فرنسي هو مارسيل غوشيه ونّشط من جديد مصطلح فيرب

 قف يف كّل إنتاجات أركون، وحضوره يربو على كّل املفكرين الفرنسينيفهو سّيد املو  أما فوكو

 . لقد استوعب درس فوكو، )الذي تبىّن هو بدوره أطروحات9الذين أتثر هبم وانساق وراءهم

املوضوعاتية  كان ميشيل فوكو قد بنّي أن» مجعية احلوليات(، يف ازدراء التاريخ الوقائعي العلمي: 
سامهت يف اعطاء صورة خاطئة  ية اليت سيطرت على الفكر األورويب لفرتة طويلة قدالتارخيية ـ املتعال

فوكو نفسه هو الذي أجنده كي  مث«. 10أو انقصة عن التحقيب اإلبستيمولوجي هلذا الفكر
« اإلبستمولوجيا اإلستشراقية التقليدية( العقلية اإلستشراقية الكالسيكية )أو» يتخّلص من أسر 
الثقيل الذي يضغط علينا والذي كان ميشيل فوكو  ذلك اإلرث» أمساه أركون  وذلك بتصفية ما

أما معيار التحقيب الزمين لتاريخ الفكر فهو «. 11املتعالية" قد دعاه بـ" املوضوعاتية التارخيية ـ
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إنه املعيار املعريف العميق أو ما يُدعى ابللغات األجنبية اإلبستمولوجي  » :أيضا ُمستمّد من فوكو
 لقد تفّطن حىت مرتمجه نفسه أبن منهجية أركون ال ختتلف يف شيء عن«. اإلبستميائي وأ

اجملّددون على  أركون يُطّبق على نقد اإلستشراق ما طبقه هؤالء الرّواد» منهجية فوكو وبورديو 
  .«12الفكر األورويب الكالسيكي عامة

الكبرية اليت  ها أبدا ومل ُيدس املخاطرتشّبث أركون أبطروحة فوكو هذه إىل درجة أنه مل يراجع لقد
أشياء أهّم من ذلك   ميكن أن تنجّر عنها؛ إهنا كارثة ليس فقط على مصري علم التاريخ، بل على

اليوم الذي يَتخّلى فيه املؤّرخون  إنه يَوم َمشؤوم ]...[ ذاك» كما قال أحد املؤرخني اإليطاليني: 
 .«13يةالسياس عن اإلعتناء ابألحداث وابلصراعات

ها » الوقائعي:  يُفّعل كل طاقاته األدبية وجُيّند َخطابته الّراّننة لكي جُيهز على التاريخ لكن فوكو
الطويلة، كما لو كانوا  قد َمَضت عشرات السنني واهتمام املؤرخني مرتكز ابألوىل، على الفرتات

ت القارة اليت يعسر التوازان يسعون إىل أن يكتشفوا، خلف تغريات السياسة وتقّلب أحواهلا،
واإلنتظامات الثابتة، والظواهر املالية اليت تنقلب  اإلخالل هبا، والتطورات اليت ال ترتّد على عقبيها،

قد استمّرت حقبا زمنية طويلة، وحركات الرتاكم واإلشباع  عندما تصل إىل أوجها بعد أن تكون
شابك احلكاايت التقليدية بغالف مسيك الثابتة اخلرساء اليت كساها ت البطيئ، والدعائم العظيمة

َجاعات» عوضا عن هذا التاريخ  .«14من األحداث
َ
« الذي يَعّج ابحلكومات واحلروب وامل

كتاريخ الطّرق البحرية، واتريخ القمح ومناجم الذهب، واتريخ » بطيئة احلركة  أقيمت تواريخ
كّل  ؛ على«بشري بني العوز والرخاءوالّري واألراضي، اتريخ التوازن الذي يقيمه اجلنس ال اجلفاف

الالحمدود حنو  إىل تقّصي البداايت الصامتة وال إىل الصعود» حال، التاريخ اجلديد ال يهدف 
مهِّدين األوائل، بل إىل َرصد منط جديد من املعقولية

ُ
يكفي أن تُوصَف البداية  هكذا،«. 15امل

الوضعي خاطئا، وتفقد منهجيته من  ريخأبهنا صامتة، والصعود أبنه الحمدود، حىت ُيصبح التا
  .جناعتها

ذاهتا،  املؤرخ مل يَعد ُمقّيدا ابلواثئق واملعطيات اخلارجية، الوثيقة ال معىن هلا يف حدّ  إن عمل
» أن توضع هي ذاهتا  وابلتايل ال ينبغي اعطاؤها أمهية حمدِّدة يف سرب األحداث املاضية بل ينبغي

بصددها تساؤالت،  ضالة املؤرخني، استنطقوها وطرحوا» فالوثيقة هي «. 16َموضع سؤال
احلقيقة فعال، وأبّي حق تّدعي  فسألوها ال عّما تريد أن تقوله فحسب، بل وعّما إذا كانت تقول
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ابألمور أم على جهل هبا، حقيقّية أم  ذلك، وما إذا كانت تقول الصدق أم تزيّفه، على دراية
موقفه جتاه الوثيقة، فأخذ على عاتقه كمهّمة أوىل،  دَّل منعَ » لكن التاريخ احلديث «. 17مزيّفة

وقيمتها التعبريية، بل فحصها من الداخل وتدبّرها؛ فهو يُنّظمها  ال أتويل الوثيقة أو مدى صدقها،
ويقّسمها إىل مستوايت، ويُقيم سالسل، وميّيز ما يستحّق النظر عما ال يستحّقه،  وجُيّزؤها ويُرتبها

 .«18ويعنّي وحدات وَيصف عالقاتعناصر،  ويرصد

ميكنه أن  السَّيل من اخَلطابة والتكرار ـ الذي َمرَّرَه فوكو ألتباعه وِمن بينهم أركون ـ كان كل هذا
اثبتا نَتقفَّى هبا آاثر  يقوله يف كلمتني ويريح القارئ: الوثيقة ال َتُدّل على املاضي وليست َمرجعا

دون إحالتها إىل شيء خارج عنها.  ين يف بنيتها الداخليةاألحداث، جيب دراستها يف ذاهتا، أع
خطابة فوكو، كي نُبنّي ابلدليل واحلّجة ما كّنا قد  ولكن من أجل األمانة العلمية، علينا أن نتجرّع

الذي كثريا ما أشاد به أركون، هو ليس إاّل استنساخا ألردئ ما  ذهبنا إليه سابقا من أن املشروع
 مل تَبق الوثيقة» نسية يف العقود األخرية من القرن العشرين. يواصل فوكو قائال: الفر  أنتجته الفلسفة

أقوال  ابلنسبة للتاريخ، تلك املادة اخلام اليت يسعى من خالهلا استعادة ما صدر عن الناس من
هذا «.  19ذاكرة وأفعال ]...[ ليست الوثيقة األداة السعيدة لتاريخ يكون يف ذاته وبكامل احلق

الصَُّور اليت ارتضاها لنفسه زمنا  من» لتاريخ التقليدي، الذي ينبغي، كما يقول فوكو، ختليصه هو ا
 .«20طويال

 َيسعى إىل أن جيعل من نصب املاضي وأثرايته» ذاك العصر الذي كان فيه التاريخ  لقد وىّل 

ما تكون  غالبا ذاكرة"، وُيّوهلا إىل واثئق وَُيّث تلك اآلاثر على التكّلم، تلك اآلاثر اليت"
احلوليات بتدشني  وقامت مدرسة«. 21خرساء، يف حّد ذاهتا، أو أهنا تقول صمتا ما تقوله جهرا

ويَعرض كّمية من العناصر اليت  ُُيّول الواثئق إىل ُنُصب أثرية،» عصر جديد أصبح فيه التاريخ 
 .«22ُمموعات ينبغي عزهلا وابرازها والربط بينها وحصرها يف

ِعني الذي استقى منه فوكو انتقاداته للتاريخ الوقائعي مدرسة      
َ
تلك  :احلوليات إذن هي امل

احَلَدثي، وأاتحت له  هي املدرسة اليت أرادت أن تُثّور التاريخ وأوحت إىل أركون مبقوالت التاريخ
رسة كانت املبالغة القول أبن هذه املد تفادي ما أمساه َوْهم املوضوعية التارخيية املتعالية: ليس من

ملّدة سبعني سنة تقريبا، وأدخلت التاريخ يف حلقة  السبب يف تعطيل مسار علم التاريخ يف فرنسا
 .العلمية متاما مفرغة، وكادت أن تقضي على أغراضه
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أن  ، هكذا يقول جورج دويب، ُمرّكزا على ضمري املتكلِّم، يعين«23أكتُـُبه هو اترخيي أان ما » 
ثقلها لُتشّرط عمل  ضوعية وأصبح ُُمّرد نزعة فرديّة هتجم فيها الذات بكلّ التاريخ فَقَد مثال املو 

إنه «. إخفاء ذاتوية خطايب ال أنوي، على اإلطالق،» املؤرخ، هذا ما صرّح به دويب وأكد عليه: 
فيه َخياله الشخصي دورا استكمالّيا  شيء ُمذهل حقا: التاريخ أصبح اترخيه هو ابلذات، يَلَعب

كتابة التاريخ هي من جنس األدب، هلا عالقة  . التاريخ، أو24املواّد والواثئق حينما تنقصه
يستخدم خياله اخلاّلق، مثل األديب، لكتابة التاريخ، مع  ابألدب الرّتفيهي، وابلتايل فإن املؤرّخ

. لقد وصل اليأس من 25مهموم حبقيقية الشيء أكثر منه بواقعيته فارق بسيط، وهو أن املؤرّخ
قال  (Rabelais) إىل درجة أن لوسيان فيفر، يف كتابه عن داينة رابليه عية التارخييةاملوضو 

حبضور  َيصَنع مَتَثّله للماضي، أثينَته، ُروَماه، قُرونَه الوسطى، هَنضَته؛ وأبنه حىت أبن كّل عصر
واد األوىل فإن كّل البناءات التارخيية تبقى

َ
هارة العلمية وَتوّفر امل

َ
ابلتايل ليست أكثر خيالّية، و  امل

نفس احلقبة حبسب اهتماماهتم ومصاحلهم،  صدقا من تلك اليت سبقتها: فاملؤرخون القدامى صّوروا
. هذه النسبوية التارخيية 26منها، ولكنها ليست أصدق وقد تكون التواريخ احلديثة، أَثـَْرى وأَزخر

ِشّطة كانت ابلنسبة ألركون
ُ
يَنزل َعَلّي. لقد كشَفت يل  مبثابة الصاعقة أو الوحي الذي » امل

أركون ـ الذي ينبغي أن أسلكه ]...[ ولوال َُميء لوسيان فيفر من ابريس  الطريق ـ هكذا يعرتف
 احملاضرة العصماء وحضوري إايها بطريقة ُتشبه الصدفة لرمّبا بقيُت انئما كغريي دون وإلقائه تلك

  .«27أن أحّس بشيء

العلمي  العدمية التارخيية ويؤّيد فكرة لوفيفر يف نزع التقّدم حال دويب يوافق متاما هذه على كلّ 
بعدم إمكانية  أان مقتنع» واملوضوعية عن عمل املؤرخ، وُييل صناعة التاريخ إىل الذات فقط: 

الذايت؛ إنه نِتاج ُحلم،   التاريخ هو نوع من التحليل النفسي«. 28تفادي ذاتوية اخلطاب التارخيي
الواقع ال وجود له، وابلتايل )وهذا   له احلق يف أن ُيلم كما يشاء، ألنكما يقول دويب، والكلّ 

ميكن أن نَنُقض أحالمه أو نُفّنَدها،  ال (Faurisson) استنتاجي( فإن هَبلواان كفوريسون
  .فمعيار الصدق معدوم واحلدث التارخيي غائب

 املسيحية هي دين» املؤرخ دويب، على العكس من ذلك، متأكد من شيء واحد، وهو أن  ولكن

أما  كما قال أيضا زميله بلوخ؛ علم التاريخ هو علم مناسب للغرب املسيحي فقط،« ُمؤّرِخني 
البّتة )كالم دويب(. وذلك  الصني واهلند والعامل اإلسالمي وإفريقيا السوداء فإهنم مل يُنتجوا اترخيا
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 (vecteur) شيء ُمرتَِبط مبُّتَجهك تـََتمثل سريورة اإلنسانية» لسبب بسيط وهو أن الفكرة اليت 

، كّل شيء نـََبع من املسيحية، ال بل «29املسيحية ُمعنّي، هي إحدى العناصر اجلوهرية يف الثقافة
هذا هو جورج دويب «. 30وُمَوجَّه؛ مفهوم التارخيية، ُمتضمَّن يف املسيحية مفهوم َزَمٍن ُمنَتظم» إن 

 ؛ دويب مل يثّور التاريخ، وأحكامه القاسية ضدّ 31زمالئهبه أركون، واقتفى أثرَه وأثر  الذي أشاد

الغربية، واتريخ  احلضارات األخرى، تُبنّي أنه مل يتخّلص من النظرة العنصرية لآلخرين، ومن املركزية
  .احلوليات مل يُعّلمه شيئا وما كان لُيعّلمه

 لتاريخ مثل فوريهمتّثل أركون هذه األفكار العدمية وحىت أطروحات بعض املراجعني ل لقد

(Furet)  اخلاصة عن  مُيكن للَعرب أن تكون هلم قراءهتم» وقال، مدّعما النسبوية التارخيية أبنه
اإليديولوجية يف حلظة ما من  الثورة الفرنسية، وهي قراءة تُليّب حاجيات اجملتمعات العربية ومطالبها

 .«32الفرنسية ذاهتا الثورة حلظات التاريخ، أكثر ممّا تُقدِّم صورة حقيقية عن

اإلهتداء إىل  املؤرخني العرب ال ينبغي عليهم أن يُقدِّموا احلقيقة على املصلحة، أو ُياولوا يعين أن
ألعماهلم. ملاذا نعيب  قراءة علمية حلدث اترخيي ما، بل احلاجة اإليديولوجي امللّحة هي احملرك

التاريخ على حساب احلقيقة العلمية،  كتابة  على الفرنسّيني تدليسهم لتارخينا؟ ملاذا نستنكر إعادة
الفرنسيون حمقون يف ذلك إن كان  وعلى حساب الشعوب املستعمرة؟ حسب أقوال أركون،

مبهّمتهم التارخيية. هذا استنتاج منطقي  الغرض هو إعادة اللحمة القومية ومتتني اإلحساس
 .كالمي هذا ضروري، ال ميكن تفاديه. وأوّد أن أعارض يف

ليس من املستغرب، على أساس مواقف من هذا القبيل، أاّل حُتضى أفكاره ابلرتحيب من       
يقتنعون  إهنم ال ُيصّدقونين حىت اآلن وال» العلماء الغربّيني أنفسهم، وقد اعرتف قائال:  طرف

صدمته على  ولقد كانت«. 33مبشروعية هذا التجديد املنهجي واإلبستيمولوجي الذي أدعو إليه
 مبجّلة 1996حني َعِلم أبن كلود كاهني، الذي خّصص له دراسة مطولة يف سنة  أشّدها

(Arabica)اليت يدعو  ، هو ِمن بني أولئك العلماء الذين يرفضون منهجية اتريخ احلوليات
فرانن بروديل صاحب  :الشخصّيتني العلميتني الكبريتني» إليها، وابألخّص يُعارض بشّدة أعمال: 

الشخصية فيها شيء من املرارة  إن اعرتَافاته«. 34املتوّسط، و د. غوااتنالكتاب الضخم عن 
ال ُمربَّر له أصال. أركون، يرغب يف أن  واخليبة، ولكن فيها نوع من التعّنت وإجهاد لروح العلم

أعرتف » إىل َصّفه ويتقّبلوا سفسطة مدرسة احلوليات:  يَنَظمَّ املؤرخون، دون حّق الفحص والنقد،
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وخيَّب أملي بسبب موقفه السليب )وغري املفهوم( من فريانن  د كاهني قد صَدمين كثرياأبن كلو 
» ، مّث يستنكر على كاهني إعراضه عنهم، ويتساءل: «35مساع امسه! بروديل. فلم يكن َيِطيق

، «36العدائي من زعيم التجديد يف ُمال البحث التارخيي واملنهجية التارخيية ملاذا هذا املوقف
النتائج،  ينصحه ابلرتاجع عن مواقفه وبَتقّبل تلك األعمال اليت تناقض، سواء يف املنهج أو وأخريا

ُمربكة، وتصرُيات  أعماله التارخيية، وذلك لكي يتمّكن من فهم الشرق اإلسالمي. حقيقة أشياء
ّجة لكي يريهن، ابلدليل واحل ال تليق ابملفّكر، ولكن كاتب هذه السطور يُوردها هكذا يف عرائها

آرائه وأحكامه جتاه أركون. كان على كلود   الّنصّية ـ كما أكد على ذلك يف بداية املقال ـ على
املفروض أن يكون األمر كذلك، لكنه مل يفعل، وهذا حِبّد  كاهني أن يتبىّن بروديل وأعماله؛ من

ن َيستلِهم لو قَِبَل ]كلود كاهني[ أ» األمل، ألنه، حسب أركون:  ذاته مدعاة لإلحباط وخيبة
جدِّد الستفاد كثريا من حبوثه عن الضّفة اجلنوبية والشرقية للمتوسط، ولكان أعمال هذا الزميل

ُ
 امل

 تراجع عن ذلك اإلستخدام السهل ملصطلحّي " الشرق اإلسالمي" بشكل تعميمي. لو أنه اطلع

 م علىعلى أعمال بروديل لقام بنقد ِصّحي وضروري هلذين املصطلحني وملا ألقى الكال

 لكي يُقلع كاهني على استعمال مصطلح متداول منذ عصور غابرة، أعين " الشرق«. 37عواهنه

احلكم  اإلسالمي" عليه أن ينتفع ابحلوليات واتريخ بروديل. ليس لدّي شيء آخر أضيفه. أترك
 .النهائي للقارئ

  :ـ العدمية املُكتَملة 4

 ها على قدم املساوات مع اإلنتاجات العلمية،إعادة أتهيل اخلطاابت الالعقالنية، ووضع      

حفرايت  " هي األطروحة الثابتة اليت استقاها أركون من فوكو. لقد ذهب هذا األخري يف كتابه
ذلك ألنه ِمن غري  املعرفة" أن يف عامل اخلطاب، ليس هناك متييز أو تفاضل بني أصناف املعاين،

أنه قائم بني أمناط اخلطاب  ييزا كذلك الذي يَُظنّ أن نَقَبل، هكذا، وعلى ِعالته، مت» املعقول 
متعارضة فيما بينها، كالعلم واألدب  الكربى، أو كذلك الذي يُعتقد أنه يوجد بني أشكال وأنواع

 .«38اخلرايف والفلسفة والتاريخ واخليال

ورية التالية: احمل منهجية فوكو، اليت استمّدها منه أركون وطّبقها على القرآن، تتلّخص يف الفكرة إن
والنظر إىل ما يف خصوصياهتا  التعامل مع العبارة كشيء قائم الذات ال ُُييل إىل مستوى آخر،» 

وتعيني حدود تلك الشروط بكيفية دقيقة  ومَتَيُّزها كحدث ال أصول له، وحتديد شروط وجودها،
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وهذه «. 39صلة هباالعبارة وعبارات أخرى هلا  وواضحة أكثر، مع إبراز الرتابطات القائمة بني
أو ما دعاه أركون، منهجية العقل الكالسيكي  املنهجية تتضارب مع منهجية اتريخ الفكر،

وابستمرار حتليل يسعى إىل البحث عن املعىن احلقيقي  حتليل الفكر هو دوما» لإلستشراق، حيث 
 .«40وراء اخلطاب وراء املعىن اجملازي، يبحث عما

 مسّاه حفرايت املعرفة، فهي حفرايت ال تُعىن بتحديد اخلواطر علم فوكو اجلديد الذي هذا هو

ال » اخلطاابت،  والتمثالت والصور واألفكار احملوريّة واملوضوعات األساسية اليت ختتفي وتظهر يف
إن «. 41شيء آخر تنظر إىل اخلطاب على أنه وثيقة، وال تعتربه عالمة أو إشارة حتيل إىل

رة، ال ترى يف  أجرؤ القول أبهنا َعبث فكري وعدمية نظريةحفرايت املعرفة هذه، واليت  ُمدمِّ
الغالب األعّم، ابخرتاق عتمته  عنصرا، َمهَما بلغ من الشفافية، نكون ملزمني، يف» اخلطاب 

ما ُمهّمة احلفرايت؟ ومباذا «. وجوهري فيه وضبابيته، حىت نصل أخريا إىل حيث يقبع ما هو عميق
تُعىن ابخلطاب يف حّد » ورّدده عديد املرات؛ حفريايته  ى مسامعنا ما قالهتعىن إذن؟ فوكو يُعيد عل
فحفرايت املعرفة ليست مبحثا أتويليا: ما دامت ال تسعى إىل اكتشاف  .ذاته بوصفه نصبا أثراي
خلف اخلطاب. كما ترفض أن تكون دراسة تبحث عن املعىن احلقيقي  "خطاب آخر" يتوارى

هذه اخَلطابة الّراننة، هذه الفلسفة األدبية، «. 42يست مبحثا ُمازايل خلف املعىن الظاهر، فهي
مكان وحتل يف آخر، وتّدعي أن اخلطاب ال ُييل إىل شيء آخر، مث مَتنع من  اليت تربط يف
األصول وعن العلل واألسباب، هي اليت شّجعت أركون على عدم اختاذ أي رأي  الكشف عن
 .القرآين بشأن النصّ 

، فقد استوحى هذه الفكرة أيضا من خترجيات فوكو، 43ركون ابألطراف واهلوامشدعاه أ أما ما
 ُيكي اتريخ األطراف واهلوامش، وال ُيكي، إطالقا، اتريخ العلوم، بل» يصف منهجه أبنه  حيث

حياهتا املثابرة، من  اتريخ تلك املعرف الناقصة غري املؤسسة واليت مل تتمّكن، يف يوم من األايم طيلة
ختالط اآلداب والفن والعلم  ل على الصفة العلمية...اتريخ تلك الفلسفات األشباح اليتاحلصو 

 .«44اليومية والقانون واألخالق وحىت حياة البشر

 َعّلم فوكو اإلقالع عن تتّبع املعاين أو حىت البحث عن املغزى احلقيقي وراء الكلمات، نيتشه

تكّلم، مكانته، هويّته، ا
ُ
لنيتشه التوصل  مل يكن املقصود ابلنسبة» نتماؤه، فعال واإلكتفاء فقط ابمل

عيّن، أو
َ
  .«45ابألحرى َمن املتكلِّم إىل معرفة اخلري والشّر يف اجلوهر، بل اكتشاف َمن امل
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**** 

 أّن عدمية أركون اقتصرت فقط على اجلانب املعريف ملا أوليناها أمهية كربى، ألهنا من لو      

لكن  .أنه من اهلنّي جّدا على الفيلسوف أن ينقضها مجلة وتفصيالالتهافت واهلشاشة حبيث 
العقل الذي يبغي  ُمعاداته للعقل التنويري، الذي يدعوه بكل احتقار "العقل السكوالستيكي"، أي

فارقات، هلا
ُ
استتباعات عملية خطرية: لقد أدت  اكتشاف احلقيقة، وعدم الركون إىل اخَلطابة وامل

وإىل تكرار هُتم كثريا ما كررها األصوليون  طاف، إىل مناهضة الدميقراطيةأبركون، يف هناية امل
» الدميقراطية الغربية هي دميقراطية استهالكية، حتيا ومتوت يف حينها  .والدكتاتوريون يف العامل العريب

 ذلك فإهنم، أي الغربيني املسيطرين، أيمرون الشعوب النامية والثقافات املتخلفة وعلى الرغم من

 .«46ابعتناق هذه الدميقراطية التمثيلية الليربالية اإلنتخابية

والفعل،  املوقف ليس مستغراب من أركون، ألن الرجل هو أيضا ِمن ُمناهضي العلمانية ابلقول هذا
يف معاهدها  فهو ما فتئ ينصح فرنسا أبن تُغرّي مناهج تعليمها وتُقحم الدراسات الدينية

تقّل خطورة،  ن استتباعات أفكار أركون على اجلانب النظري ال. لك47ومؤسساهتا التعليمية
أرضية من هذا  ليس على قرّائه فقط بل على مشروعه هو ابلذات. ذلك ألن َمن يَِقف على

طّولة واإلختزال  القبيل فإنه من الصعب جّدا أن يُنتج علما، بل ستغلب على أعماله
ُ
اخلطابة امل

التبسيطات اليت وقع فيها حينما تكّلم عن  ت )انظر مثالواألخطاء وعدم الدّقة يف اإلحاال
، أو يف حديثه عن "تصّورات السعادة 48الدينية الفلسفة احلديثة وخصوصا عن فلسفة كانط

اإلسالمي"، حيث َوَعد ابلتحّدث عن مفهوم السعادة خصوصا يف  والتوقان إىل النجاة يف الفكر
تشهد ولو بكلمة واحدة من الكتاب الكالسيكي الذي إاّل أنه مل يس "هتذيب األخالق" ملسكويه،

أعين "أخالق نيقوماخوس" ألرسطو، وال حىت أورد مُجلة واحدة من كتاب  تناول مفهوم السعادة،
لقاة على عاتقه واته يف ؛ لقد49مسكويه

ُ
هاّم اإلستكشافية امل

َ
 استشهد بنفسه وأشاد أبعماله وابمل

 .(50ع البحثمواضيع ليست هلا عالقة مباشرة مبوضو 

 نتعّجب إذن واحلال هكذا، إن عثران يف صفحات ُكُتبه على مواعظ دينية أو دروس يف قد ال

بتمامها حملاربته  الرتبية اإلسالمية على الشكل السلفي الوهايب، الذي اّدعى أنه نذر حياته العلمية
فالوحي، أو ما يدعوه عني:  وتفنيده. الرجل مؤمن مقتنع كمثله من املؤمنني ال خيتلف عنهم طرفة

اقتصادايت اخلالص، حبيث أنه عن  أركون ابخلطاب النبوي، يؤدي حسب اعتقاده دورا عظيما يف
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امليثاق املتعاقد مع هللا احلي، املتكّلم، الفاعل يف  َيظَهر ألول مرة يف التاريخ إنسان» طريق الوحي 
 اإلنسان ـ وهللا، أو هللا ـ واإلنسان وتوسيع العالقة املتبادلة بني التاريخ األرضي، من أجل إغناء

الِغىَن الكاشف للخطاب النبوي فإن اإلنسان يرتقي إىل مرتبة الشخص وكرامته عن  ]...[ وبفضل
 استبطان هللا كمقابل محيمي. وُيصل هذا اإلستبطان عن طريق الصالة وعمل اخلري والتأمل طريق

هبا هللا  يتّم عن طريق هذه النعمة اليت خصّ يف كّل آايت هللا يف خلقه وفّك رموزها. كما أنه 
وتسيري شؤون النظام العادل  اإلنسان من بني مجيع املخلوقات ومحّله تلك املسؤولية الثقيلة إلدارة

 .« 51بصفته "خليفة هللا يف األرض"

 " سبيل املبالغة أنين قُلُت أبن مواعظ أركون هلا نفس طبيعة املواعظ الوهابية، فعبارة ليس من

تعاقد مع هللا"، مث األخرى: "خليفة هللا يف األرض"، عالوة على
ُ
أهنا عبارات  إنسان امليثاق امل

تُعَترب من بني املكوانت اجلوهرية يف  ُموِغلة يف التشبيه وخُمّلة مببادئ التنزيه والتعايل اإلهلي، فهي
له"، فهذه أقوال خارجة يف اخللق" و"استبطان اإل . أما "التأمل52إيديولوجيا اإلستخالف الوهابية

 .ملناقشتها عن مدارك عقولنا، وال داعي

 أنين ال أحتاور مع فيلسوف حَمض، وكأين بكاتب السطور أعاله هو ِمن الفقهاء أو يؤسفين

متّلص منهم  الوّعاظ، وال ينتمي إىل زمرة املفكرين العقالنيني الذين كثريا ما هَتجَّم عليهم أو
للتاريخ أبنه مثايل،  م كّل من يَبحث عن حقيقة اثبتة وغري خاضعةوعارضهم بشّدة. لقد اهتَّ 

  .«53َموعظة وذكرى» يسّميه ابحلرف  ولكنه، يف مقابل هذه املثالية الّسيئة، يُقّدم البديل الذي

 للتثّبت من مواقفه اإلميانية، معارضته دون رجعة ألولئك املفكرين العلمانيني الذين ويكفي

علميا" أو " ابطال» سية على الكتب املدعّوة "ُمنّزلة" ويعتربون الوحي يَرفضون إضفاء الُقدُ 
ابختالفه عن املفكرين  لقد موقع نفسه، وأعرب صراحة عن منحاه اإلمياين، معرتفا«. 54جتريبيا

ُيتقرون املؤمنني احتقارا، ويزّجون  املعاصرين الذين وصفهم ابلعنجهية والغرور، وابلتغطرس ألهنم
إىل احتقار القدمي » منهجّيته اجلديد ال هتدف  الفئة غري العلمية. أما هو شخصيا فإنهبم يف ركن 

الرتاث ابسم العلم احلديث املتأكد من قواعده ومبادئه ومناهجه  أو املاضي أو الدين أو العقائد أو
اّل حلظة التضاّد احلاّد والقاطع بني الرتاث واحلداثة مل ُيشكل يف التاريخ إ » ذلك ألن«. ونتائجه
اآلن.  هي حلظة العقالنية العلموية اليت فرضت حتديداهتا ووصفاهتا. لقد جتاوزان هذه املرحلة حمددة
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املعريف  إن اجملتمعات تتكّلم على عدة مستوايت وينبغي أن نتلّقى كل خطاب على املستوى
  .«55اخلاص به ومن خالل املقوالت اليت ساعدت على تشكيله ومتَْفُصله

سبة ألركون العصر الذي اضطهد الفكر األسطوري ومهشه قد انقضى، والدليل على ابلن لكن
والرتكيبات  اجلهود اليت يبذهلا حاليا علم االتنولوجيا من أجل إعادة اإلعتبار لألسطورة » ذلك

ُضّخم كثريا، يف  لقد«. 56احلكاايت" و"الشعوذات" و"السحر"، إخل" األسطورية و"اخلرافات" و
املخيال وعدم التعّرض له إالّ  احتقار اخليال أو» دور العقل وَعملت الثقافات على املاضي، من 

 .«57اندرا

 الفكر العلماين الوضعي، الذي يرّوج إليه العلماء، وأركون يقصد حتديدا املستشرقني جيب دحض

فكرين العرب التنويرّيني، ذلك
ُ
ُيَِّلون »  ألهنم العلمانيني واملؤرخني وعلماء األلسنيات، وحىت امل

الديين هو أّول مرجعية وجودية  التفسري الوضعي والعلموي حَمّل غريه من دون أن يَعوا أن النصّ 
النهج، أعين هنج أولئك الذين  أركون يعارض بكّل حزم هذا«. 58إجبارية ابلنسبة للمؤمن

 .«59ليس هذا موقفي» قائال:  يكتفون فقط ابلتفسري الوضعي العلموي، ويتمّلص منهم

 إنطفاء شعلة الفضول العقلي وضمور اهلواجس النظرية، اليت جندها عند أركون، واليت يبدو أن

املتشائمة: فالعامل هو كيان  يبّثها إىل قرّاءه، سببها األساسي هو نظَرته للعامل، وتصّوراته األنثربولوجية
كن تعليلها، والتاريخ وليس هناك ظواهر مي ُمغلق ال ميكن فهمه، والكلمات ال حتيل إىل األشياء،

اإلستغناء عنه، واألساطري واخلرافات والسحر والشعوذة تُنتج  فاقد للموضوعية، واملقّدس ال ميكن
العلم والدين. عن طريق هذا الصنف من الفكر الَعدمي ال ميكن أن تـَُريبَّ  املعىن كما يُنتجها

  .دواه ويصبح انفال، وعبثّيانظرية جّدية، بل إن البعد النظري العقالين، يفقد ج اهتمامات

 جيب املساس من معتقدات الناس؛ ِمن رأمساهلم الرمزي على حد تعبري بورديو، وال البوح ال      

هذه، مع  ابحلقائق العلمية هبدف تغيري العقليات وبّث روح التنوير. أركون يتحالف، أبطروحته
واعية أو الواعية( ) قوال هناك رغبةالوعي الشعيب ضّد املفكرين األحرار. وأرى أن خلف هذه األ

اجلهالة. احلرية الفكرية هلا  يف أتبيد حالة اجلهل، ومنع الناس عن حّب اإلطالع واخلروج من نفق
الظروف السياسية واإلجتماعية ُمتوّترة،  ُمال خاص وزمن حمّدد وال متتد لتشمل الكل، إن كانت

» ما يقصده أركون صراحة حينما يقول أبنه:  هذا جيب تعطيل العلم واملعرفة وتكميم األفواه،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39 

وطبقا ملبدأ التقية هذا فإن الرجل «. 60َترفا ما بعده ترف ِضمن هذه الظروف ُتصبح حّرية الفكر
لقد » العرب التنويريني مثل طه حسني وعلي عبد الرازق ويقول ابحلرف:  يُِدين ذاكرة املفكرين

ت علمية شديدة اجلّدة حىت ابلنسبة للغرب الذي الكّتاب وتسرّع يف إدخال نظراي هَتّور بعض
كنظرية داروين فيما خيص تطور األنواع. ميكن أن يُقال نفس الشيء فيما خيص طه  اكتشفها
 وعلي عبد الرازق اللذين برهنا على سذاجتهما الفكرية عندما اعتقدا ابمكانية التعّرض حسني

هذا املقام  ال حتضرين يف«. 61ية والتقديسية...ملوضوعني مشحونني ابلتصورات امليتولوجية والدين
فيها ـ  ، الذي صرّح(Benedetto Croce) إاّل قولة للفيلسوف اإليطايل بندتو كروتشي

هايدغر، إنه  لقد قرأُت ابلكامل خطاب» بعد أن اطّلع على خطاب العمادة هلايدغر ـ قائال: 
طريقته يف الّتفلسف:  ا، لبعض الوقت،شيء أمحق وعبودي. ال أستغرب الّشهرة اليت ستحوز عليه

أعتقد أن الرجل يف ميدان السياسة  .اخلواء والعموميات دائما تكسب الشهرة. لكنها ال تُنتج شيئا
«. 62وهذا ضرر حىت على السياسة ذاهتا لن يكون له أّي أتثري يُذكر، لكنه يُدّنس الفلسفة

ابلسياسة وُتدّنس العلم، فلو أن املثقفني تضّر  أجل، اخلواء والعموميات ال تنتج شيئا، لكنها
صادق جالل العظم " نقد الفكر الديين" وملا جتّرأ، يف تلك  العرب اتّبعوا نصائح أركون َلَما كتب

سلمان رشدي واآلايت الشيطانية(، على كتابة "ذهنية التحرمي"، وَلَكَبَت  الفرتة ابلذات ) أحداث
  .إىل أجل غري مسّمى حىت متّر األزمة وتنطفئ انر الفتنةوِعلمه بني جنبيه، أو أرجأها  أفكاره

ابملؤمنني[ أو ] ال ُيَِّق لك كمفّكر أن َتستهني هبم» املبدأ األساسي عند أركون هو هذا:       
َيطلب الرجل ِمن ُمنتقديه "  غريب جّدا أن«. 63أن حَتتقر ُمعتقداهتم ... قليال ِمن احلَياء إذن

ـ مث يزعم الدفاع عنه ـ واحتَقر املثقفني  و الذي شنَّع على العامل اإلسالميقليال من احلياء"، وه
وأهاهنم فيها، وأمعن يف إهانتهم وذلك يف أيٍّ من مؤلفاته  إالّ  64العرب ومل يُفوِّت فرصة واحدة

 :ى أركونالساحة الثقافية العاملية. أقول: ليس ِمن النُّبل والسَّخاء الرّد عل اليت أّلفها منذ بروزه على

 .قليال من احلياء"، ولكن " قليال من التواضع" الزمة يف هذا املقام "

من  حال، أرى أهنم مل جُيانبوا الصواب أولئك الذين اعَتربوا فكر أركون ومشروعه النظري على كلّ 
، ولكنه بّرر « أُمِنية طوابوية» ابب الطوابوية، بل إن أركون ذاته اعرتف أبن مشروعه ليس إاّل 

عريضة و ]...[  قاعدة سوسيولوجية» وابويته تلك، وعدم حَتقُّق أهدافه بسبب غياب ط
  .«65مجاهري
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عدمية  ميكن، موضوعّيا، ألركون أن ُيكوِّن قاعدة شعبية تَتبىّن أفكاره انطالقا من مسّلمات كيف
ؤمنون غاضبون العلماء؟ امل من ذاك القبيل؟ كيف ميكن له ذلك وقد نَبَذته اجلماهري املؤمنة ورَفضه

وادعى تنسيب الوحي؛ أما العلماء  عليه ألنه أوهم إبدخال التارخيانية يف قراءة نص القرآن،
مبناهج البنيوية والسيمياء وأركيولوجيا فوكو واتريخ  الوضعّيون فقد أصيبوا خبيبة أمل من َتعّلقه املفرط

. كان على أركون، إن أراد 66غلقةعلمية منفتحة وأخرى إميانية من احلوليات، وَتذبذبه بني مواقف
بقاعد سوسيولوجية عريضة، أن يرّد اإلعتبار للعقل، وأن خيتار بوضوح  لنفسه تكوين ما أمساه

املفّكرون العرب املستنريون ـ أطروحاته ومواقفه وأن يدّعمها، ليس ابخلطابة  وصراحة ـ كما فعل
اإلميان الصرف  ملوثقة ؛ كان عليه أن خيتار: إّماولكن ابلرباهني املنطقية والتحاليل العميقة ا الراننة

شكل مرّبع  أو العلم، فاجلمع بينهما مستحيل كاستحالة أن حنصل يف نفس الوقت على
 .ومستدير

 **** 

حممد أركون ليس هو أبرسطو، وشارحه، هاشم صاحل، ليس هو اببن رشد، وقد ال        
وُموّحدة  ، وِكالمها جَيتمعان يف نقطة اثبتة67اآلخرعلى هذه التسمية ألن أحدمها يُزّكي  يُوافقان

ُملّحفة بلحاف شبه علمي  أال وهي ضرب العقل العلمي والتنوير والوضعّية، والتشّبث مبواقع إميانية
ال أريد اختزال الظاهرة » اجلازمة:  تنويري. كل مواقف أركون تتلّخص يف هذه القولة السلبية

ومواقف هاشم صاحل تتلّخص يف هذه القناعة:  .«68ل الكثريونالدينية أو نفي الوحي كما يفع
  .«69احلقيقة اخلطأ والكذب... ضروراين للحياة أكثر من» 

 تَلزم عّدة كتب من أجل شرح كتاب واحد ُمرتَجم» َيّدعي ُمرتمجه، هاشم صاحل، أبنه  وأن 

فهو يّدعي  حساس ابلواقع،، فهذا ال يستثريان كثريا وال نعجب منه، ألن الرجل َفقَد اإل«70له!
، أما أركون 71ثالثة قرون أبنه ال يعيش بَيَننا وال ينتمي إىل عاملنا، بل إىل جيل أورويب انقرض منذ

الذي احّمى بال رجعة، وُُياول الدخول  فإنه يُريد الغوص يف دنيا ال وجود هلا، دنيا الوحي الشفهي
 .خلت سنة 1400يف أذهان أانس ماتوا منذ 

 ن ِمن هذا العامل، نعيش فيه بكل جوارحنا، نوّد أن نعرف قوانني هذا الكون، والكشفحن      

واقعنا، شئنا هذا أم  عن أسراره، نُؤِمن ابلعقل، ومقتنعني بقدرته املعرفية املطلقة؛ حنن ُمنغمسون يف
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 مكان لكي تشتعل يف مكان أبينا، بكّل ما ُيمله ِمن َنَكد وَضنك، وحروب وحشية تنطفئ يف
َمرّدها األساطري واألداين: أسطورة  آخر. وكثري من تلك املِحن واحلروب اليت تُعاين منها البشرية

التواراة اليت َكتبها يهوه أبصابعه؛ أسطورة موسى  شعب هللا املختار وإسرائيل الكربى، أسطورة
، بناء املعبد املصريني؛ خرافات حول والدة عذرية، هناية العامل خُمّلص بين إسرائيل من عبودية

املسجد األقصى، أسطورة املسيح واملسيح الدجال؛ أساطري الوحي والنبّوة  اجلديد على أنقاض
 القرآن، واخلوارق واملعجزات، إرعاب الناس بكائنات خرافية: الشيطان، اجلّن، ملك وإعجاز

خُيِضعها إىل  املوت، عذاب القرب، منكر ونكري. كّل هذه األساطري مل يُناقشها أركون جبدية ومل
وبغزارة انتاجاته،  متحيص عقالين، وهذا أمر يُعَجب له حّقا، خصوصا ملن مسع بشهرته الفائقة

الرجل يؤمن بتلك األساطري )  ولكن الدارس الذي يباشر ُكتبه بروح نقدية ال يعجب كثريا، ألن
لك فهو ال يؤمن وعلى العكس ِمن ذ على األقل تلك اليت ختّص الدين اإلسالمي( إمياان كّليا،

  .ابلعقل بتاات

تبّصر أن يناقش هذه املسائل وَيضع األداين على حمك العقل وينّور املطلوب
ُ
الناس،  من العامل امل

اخلرافات واألساطري  اباث فيهم روح الفضول النظري وحب املعرفة، وتشجيعهم على القطع مع نسق
يفعله، ألنه لو أقلع طرفة عني  وال ميكن أن اليت ال تؤدي إاّل إىل الكوارث، لكنه مل يفعل ذلك،

العقل، ولو قذف صراحة ابألداين  عن هنجه الاّلعقالين العدمي وختلى عن عادته يف إهانة
وَلما َكّلفنا أنفسنا عناء كتابة هذا النّص  والكتب املقّدسة يف عداد اخلرافات، ملا كان أركون،

 .لدحضه

 . روما .لدراسات العربية واإلسالميةمحمد المزوغي، أستاذ الفلسفة. معهد ا

 :اهلوامش

 .(. )التشديد من عندي13ن. م، ص،  1

 .35ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، 2

 .6، هامش، 43ص،  حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م. س، 3

 .1هامش،  .214 حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، ص، 4
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 .278ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. قراءة علمية، م. س، 5

 .32. هامش، 140ن. م، ص،  6

 .1. هامش، 260ص،  حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م. س، 7

 .209ن. م، ص،  8

الدراسات  فوكو مبا يفعله هو اآلن يف حقل أقول سّيد املوقف إىل درجة أن أركون يشّبه ما فعله 9
فوكو يف الساحة الفرنسية، عندما فّكك ُأسس اإلنسية  إن الثورة اليت أحدثها ميشيل» اإلسالمية: 

«. والتقليدية األوروبية ُتشبه ما نفعله حنن يف الساحة اإلسالمية والعربية البورجوازية والعنجهية
فوكو، ال أن أعمال فوكو عليه أن يعكس اآلية، ويقول أبن أعماله ُتشبه ما قام به  حقيقة كان

 .334 ما يفعله هو. انظر حممد أركون، الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، ص، تشبه

 .88س، ص،  .حممد أركون، ، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م 10

 .91ن. م، ص،  11

الكالسيكي عن نقد ميشيل فوكو لتاريخ  هل خيتلف نقد أركون ملنهجية اإلستشراق » 12
التاسع عشر، أي يف القرن الذي شهد ظهور  ألفكار التقليدي الذي كان سائدا يف القرنا

بورديو للنزعة الفكرية احملافظة يف علم اإلجتماع؟ ال  اإلستشراق؟ ال أعتقد. هل خيتلف عن نقد
على نقد اإلستشراق ما طبقه هؤالء الرّواد اجملّددون على الفكر  أعتقد. وإذن فإن أركون يطّبق

 .147ن. م، هامش ص، «. عامة ورويب الكالسيكياأل

13 G. GALASSO, Storia e sociologia, in M. DEL TREPPO, 

La libertà della memoria, cit in M. CEDRONIO, F. DIAZ, 

C. RUSSO, Storiografia francese di ieri e di oggi, Guida, 

Napoli, 1977, p. XV. 

(، املركز الثقايف العريب، بريوت ـ 2ط. ) عرفة، ترمجة سامل يفوت،ميشيل فوكو، حفرايت امل 14
 .5، ص، 1987الدار البيضاء، 
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 .6ميشيل فوكو، ن. م، ص،  15

 .8ن. م، ص،  16

 .ن. م، ن. ص 17

 .ن. م، ن. ص 18

 .9ـ  8ن. م، ص،  19

 .8ن. م، ص،  20

 .9ن. م، ص،  21

 .ن. م، ن. ص 22

 حوار بني جورج دويب والردرو 23

G. DUBY, Dialogues, Flammarion, Paris 1980 (trad., it., Il 

sogno della storia, Garzanti, Milano 1987, p. 39) 

 .40ن. م، ص،  24

 .42ن. م، ص،  25

 .45ـ  44ن. م، ص،  26

 .252ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، 27

 .45 س، ص،، م. (Dialogues) جورج دويب، حوارات 28

 .134ن. م، ص،  29

 .135ن. م، ص،  30
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هبا يف التأريخ حلوض البحر األبيض  يقول خبصوص أعمال فرانن بروديل والثورة اليت قام 31
أملعية واقتدار املنظور احلديث لتاريخ عامَل البحر  كان فريانن بروديل قد افتتح بكلّ » املتوسط: 

زال أبعد من أن يفرض نفسه سواء يف اجلهة الغربية أم يف املنظور ال ي األبيض املتوسط. ولكن هذا
 .152 انظر، حممد أركون، الفكر اإلسالمي: نقد واجتهاد، م. س، ص،«. اإلسالمية اجلهة

 .233ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، 32

 .82 حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، ص، 33

  .ص ن. م، ن. 34

 .ن. م، ن. ص 35

 .ن. م، ن. ص 36

 .83ـ  82ن. م، ص،  37

 .(التشديد من عندي) .22ميشيل فوكو، حفرايت املعرفة، م. س، ص،  38

 .27ن. م، ص،  39

 .فوكو، ن. م، ن. ص 40

 .128ن. م، ص،  41

 .ن. م، ن. ص 42

صية أخرى عامة هناك خا. » 27س، ص،  .حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م 43
استبعاد كّل اجلانب غري املكتوب وغري احلضري وغري  تشرتك فيها كّل األدبيات التأرخيية وتتمثل يف

 .«والثقافية النخبوي للحياة اإلجتماعية

 .126 ميشيل فوكو، حفرايت املعرفة، م. س، ص، 44
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 .255 ميشيل فوكو، الكلمات واألشياء، م. س، ص، 45

 .177س، ص،  .األصويل واستحالة التأصيل، م حممد أركون، الفكر 46

، 2001اإلسالمية، دار الساقي، بريوت  حممد أركون، معارك من أجل األنسنة يف الّسياقات 47
 .وما بعدها 267ص، 

 .209ـ  207 حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، ن. م، ص، 48

. أركون 189سالمية، م. س، ص، اإل حممد أركون، معارك من أجل األنسنة يف الّسياقات 49
األمساء املذكورة عن مسكويه، صاحب   سوف أحتّدث من بني» يَِعد القارئ هبذه الكلمات: 

كتاب مسكويه، لكنه اكتفى ابلقول،  مل يستشهد ولو بنّص واحد من« كتاب هتذيب األخالق
ثر وضوحا ومشوال الكتاب ميثل التعبري األك هذا» دائما حسب عادته يف املبالغة والتهويل: 

 .«يف السياق اإلسالمي واألفضل أتليفا وأتثريا عن موضوع السعادة

والسياسية هلذه املناقشة املتكّررة على مدار التاريخ  لكي نتجاوز اجلوانب اجلدالية والصراعية » 50
لفكري ينبغي علينا أن نعيد التفكري يف تلك القطيعة ذات اجلوهر ا بني "اإلسالم" و "الغرب"، فإنه

 القطيعة اليت أحدثتها أورواب الغربية التاجرة والرأمسالية والعلمانية منذ القرن والروحي. وأقصد هبا

املكان  السادس عشر. مث عممت هذه القطيعة على مجيع الثقافات البشرية بعدئذ. ولكن ليس هنا
املهاّم امللقاة  ماملناسب لتعميق احلديث حول هذه النقطة احلامسة. أريد فقط أن أشري إىل حج

اإلغريقي ـ السامي. وكان ميكن أن  علينا من قبل جتميع األوصال الفكرية والروحية والثقافية للفضاء
ـ  188ن. م، ص، «. التشديد من عندي() أقول توحيد هذا الفضاء جبميع ثقافاته وترااثته

لى ذلك أنه يف كتابه منوال أركون، والدليل ع . ويبدو أن ُمرتمجه، هاشم صاحل، اتبع نفس189
يف الفصل الرابع بعنوان "ُرّواد التنوير األوائل" حيث أثىن  "مدخل إىل التنوير األورويب" وابلتحديد

، قائال أبن هذا املفكر قد نسيه (Pierre Bayle) بيار ابيل الرجل على املفّكر احلرّ 
، ال نعثر اطالقا على «عأنه كان املمّهد لفولتري ابعرتاف اجلمي على الرغم من» الفرنسيون 

واحد، بل ولو بكلمة واحدة من كتاابت بيري ابيل، الذي ادعى سابقا أبن  استشهاد ولو بنصّ 
 نسوه. انظر، هاشم صاحل، مدخل إىل التنوير األورويب، دار الطليعة للطباعة والنشر، الفرنسّيني قد

  .178ـ  167. حتديدا الصفحات، 2005بريوت، 
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. )التشديد من 208ـ  207م، ص،  .فكر األصويل واستحالة التأصيل، نحممد أركون، ال 51
 .(عندي

» الفكر اإلسالمي. نقد واجتهاد:  انظر خبصوص مقولة اإلستخالف ما قاله مثال يف كتاب 52
ترّكز بشكل خاص على ترقية اإلنسان وترفيعه،  وميكننا أن نستشهد هنا ابلكثري من اآلايت، اليت

ينبغي على اإلنسان أن يتقّيد هبا يف حياته لكي يستحّق هذه  قية والروحية اليتوعلى القيم األخال
حممد أركون، الفكر «. العالية اليت أّهلته ألن يكون "خليفة هللا يف األرض" الرفعة وتلك الدرجة

. )التشديد من عندي(. ومن أراد أن يطّلع بُعجالة 319نقد واجتهاد، م. س، ص،  .اإلسالمي
الذي  من تلك اإليديولوجيا اإلستخالفية، أحيله على ُكتّيب اتفه لـفاروق الدُسوقيعّينة  على

العاملية للدراسات  يُعّرف بنفسه، يف واجهة الكتاب، أبنه دكتور حائز على جائزة امللك فيصل
األصول اإلعتقادية  اإلسالمية، والكتاب عنوانه: استخالف اإلنسان يف األرض. نظرات يف

 .1986اإلسالمي، بريوت  مية، مكتبة فرقد اخلاين، الرايض، واملكتبللحضارة اإلسال

 .131ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. قراءة علمية، م. س، 53

 .18اخلطاب الديين، ن. م، ص،  التفسري املوروث إىل نقد حممد أركون، القرآن. من 54

 .67ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. قراءة علمية، م. س، 55

 .30س، ص،  .حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م 56

 .ن. م، ن. ص 57

 .22ن. م، ص،  58

 .(ن. م، ن. ص. )التشديد من عندي 59

 .(التشديد من عندي) .318 حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، ص، 60

 .32س، ص،  .حممد أركون، اترخيية الفكر العريب اإلسالمي، م 61
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62 B. CROCE, Carteggio Croce- Vossler (1899-1949), in 

Scritti Vari, Bibliopolis, Napoli 1991, pp. 361-362. 

  .(. )التشديد من عندي318ص،  حممد أركون، ، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، 63

سة العرب والغربيني مجع من املثقفني والسا انظر مثال ما قاله يف الكلمة اليت ألقاها أمام 64
املشكل هو مع الشعوب العربية ومع الصحافة » احلّر:  مبناسبة حصوله على جائزة ابن رشد للفكر

تساعد أبدا، فهي متماشية مع اخلطاب الشعبوي، املدرسة  ومع خطاب الشارع، واملدرسة ال
 .«الواقع تستعمل اخلطاب الشعبوي وهذا هو

 .223م. س، ص،  واستحالة التأصيل،حممد أركون، ، الفكر األصويل  65

عليه قائلني، حسب ما يورده هو  يعرتف أركون خبيبة أمل املستشرقني الذين يستنكرون 66
آخر صرعة أو آخر موضة! أهذه هي  انظروا إىل هذه الفجاجة الناجتة عن مناهج» شخصيا: 

نقد العقل الديين، م. س،  أركون، قضااي يف حممد«. البنيوية؛ أهذه هي احلداثة؟ حنن ال نريد ذلك
 .150ص، 

بعد أن تركُت حممد أركون » صاحل:  ، يقول هاشم1989إثر حوار مطول، أجراه معه سنة  67
مالبساهتا وتفاعالهتا وهالين األمر. فكّلما  ُرحُت أفكر يف حجم املعركة اليت خيوضها بكلّ 

ا متشابكة، معّقدة، شبه حمصورة، كّلما اكتشفُت أهن اكتشفُت أن حدودها قد أصبحت واضحة
على كل حال: هو أن حممد أركون خيوض املعركة على جبهتني:  الهنائية. هناك شيء واحد مؤّكد

انظر، حممد «. جبهة أصولّيي املسلمني، وجبهة أصولّيي املستشرقني جبهة الداخل وجبهة اخلارج،
 .(عندي. )التشديد من 335اإلسالمي. نقد واجتهاد، م. س، ص،  أركون، الفكر

 .67ص،  حممد أركون، الفكر اإلسالمي. قراءة علمية، م. س، 68

أركون، الفكر اإسالمي: نقد واجتهاد،  قولة هاشم صاحل جائت يف تعاليقه على كتاب: حممد 69
 .48، هامش 206م. س، ص، 
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. 313وكالم هاشم صاحل ورد يف صفحة،  حممد أركون، قضااي يف نقد العقل الديين، م. س، 70
كّل كتاب مرتجم عّدة مرّات لكي يُفهم على  مبعىن أنه ينبغي شرح» ُيضيف يف نفس الصفحة: مث 

 .«حقيقته

هلذا السبب قُلُت أكثر من  » .167 هاشم صاحل، مدخل إىل التنوير األورويب، ن. م، ص، 71
 .«ايلثالثة قرون أكثر مما أان معاصر للجيل احل مرّة أبين معاصر للجيل األورويب الذي مات قبل
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