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 ألانسنة و نقد العقل إلاسالمي:أركىن 

  *مخلىف بشير.د

 ملخص 

ًىؼلم أسوىن في أػشوخاجه الىلذًت للفىش الػشبي ؤلاظالمي، مً مفاهُم 

با ول دساظاجه وئن وان رلً بأشياٌ مخخلفت وهي : سةِعُت زالر، جصذسث جلٍش

الذًً، الذولت، الذهُا،ما مً شً أن جصىس أسوىن ٌػخبر امخذادا للفىش 

لت غلى الحظاسة الػشبُت ؤلاظالمُت في  ؤلاوعاهىي اإلاثمش الزي ظُؼش إلاذة ػٍى

فتراتها اإلاضدهشة، ،ئن مششوع هلذ الػلل ؤلاظالمي، غىذ أسوىن لم ًىخف باإلظالم 

همذوهت دًيُت، بل حػذاه ئلى الػلل الالهىحي غىذ أهل الىخاب والبدث في الجزس 

ت لُخدٌى بزلً هزا اإلافهىم ئلى مفهىم  اإلاشترن بحن هزه الىخب العماٍو

خي، ًبدث في أسهُىلىحُا اإلافاهُم وأهظمت الفىش ومخخلف -أهتروبىلىجي جاٍس

خ  ؤلابعدُمُاث واللؼاتؼ التي خذدث معاس هزه ألاهظمت الػلاةذًت غلى مش الخاٍس

ف الخصىساث ؤلاًذًىلىحُت  الالهىجُت، التي – ، مداوال بزلً الىشف غً ٍص

ظُؼشث غلحها مىز كشون وغالكتها بالفاغلحن الاحخماغحن اإلاخخلفحن الزًً ما 

خ ًخالغبىن باإلالذط واإلاششوغُت الذًيُت مىظفحن ئًاها في  فخئىا غلى مش الخاٍس

ش ؤلاظالمي بػذ  ت ، ئنها الػللُت  الثاكبت إلادمذ أسوىن صغُم الخىٍى الشهاهاث الذهٍُى

ابً سشذ التي اظخػملذ ول أدواث الحذازت مً أحل ئبشاص صىسة ؤلاظالم 

ت اإلاغُبت  .الحلُلُت وهضغخه ؤلاوعاهٍى

: مقدمة

ٌػخبر مدمذ أسوىن أخذ أبشص وحىه الفىش ؤلاظالمي اإلاػاصش، الزي 

جصذي طمً مششوغه الفىشي الىبحر بالبدث والخىلُب في ظاهشة هثحرا ما 

لم ًىً مىكف أسوىن . اغخبرث مً الظىاهش غحر اإلافىش فحها وهي الظاهشة ؤلاظالمُت

هعابلُه مً خُث الؼشح الػلمي، بل ججاوصه ئلى البدث في الجزوس واإلايىهاث 

شث هزا الفىش غلى مذاس كشون مً 
ّ
اإلاػشفُت ومخخلف اللؼاتؼ التي صاخبذ وأػ

معخػُىا في رلً بأخذر ما  وفّشجه أدواث اإلاػشفت الػلمُت .الضمً
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ت بما أظماه غلىم ؤلاوعان واإلاجخمؼ، مداوال بزلً  وؤلابعخمىلىحُت والىظٍش

جؼبُلها غلى اإلاجخمؼ ؤلاظالمي مً أحل جلذًم فهم أغمم وأشمل إلاالمذ هزا 

خي، أي  خُت الفىش"اإلاجخمؼ وبىِخه، طمً ؤلاػاس ألاهؼىلىجي الخاٍس وغالكخه " جاٍس

بالشاهً الاحخماعي والعُاس ي في جىلُذه اإلاعخمش للمػنى، والشً أن هزه الػملُت 

فهي بملذاس ما جخؼلبه مً حػمم هبحر في الفىش الحذًث وحػشحاجه . لِعذ بالعهلت

ت واإلاشوهت اإلاىؼلُت التي  اإلاخخلفت، فانها هزلً جخؼلب هىع مً الصجاغت الفىٍش

بل وختى الجماغُت في مجخمػاث ما . غالبا ما حػشض صاخبها للمعاءلت السجالُت

صالذ لحذ آلان بػُذة غً الحذازت بمخخلف أشيالها، حغىص في ألاصىلُت 

ئن اإلاهمت التي ولف أسوىن هفعه غىاء اللُام بها ال حػذو . والػصبُاث الخللُذًت

ذ أن ًصف وطػُاث مجخمػُت جختركها الخىاكظاث،  مجشد ئهؼباغاث إلافىش ًٍش

ئهه اإلاىكف مً . بل هي مىكف هلذي مً الفىش راجه واإلاعلماث التي ًلىم غلحها

اإلاجخمؼ ؤلاظالمي مىز صذوس الحذر  ؤلاظالمي هلحظت جذشُيُت هما ٌعمحها هى، 

خُا لخلً اللحظت في غالكتها بالحذازت بيل  ئلى وكخىا الشاهً بىصفه اظخمشاسا جاٍس

ئرن فاإلاششوع ألاسوىوي وفم هزا الخصىس هى اخخباس هلذي للفىش في . حػلُذاتها

الفلعفُت و : فهم حذلُت الىاكؼ ؤلاظالمي في أبػاده اإلاخخلفت

ؤلاهتروبىلىحُتوالعُىلىحُت، ًا له مً حهذ هبحر إلافىش هبحر هشط مػظم خُاجه 

ه لىشف الٍضف الزي ألصلخه به الخالغباث  إلاماسظت الفىش همهىت والىلذ ههٍى

ت . البشٍش

: في ثاريخية الفكر العربي إلاسالمي- 1

كلت هم، اإلافىشون الىلذًىن الزًً حػشطىا للفىش ؤلاظالمي مً 

خُت"مىظىس  ً ألاوسوبُحن روي الجزغت  « l’historicité »(i)" الخاٍس  غذا بػع اإلافىٍش

خُت اإلاػاصشة والزًً بذوسهم خشحىا غً خللت ؤلاظدششاكالفُللىحُت، هما . الخاٍس

سظمخه اإلاذاسط ألاوسوبُت في اللشن الخاظؼ غشش، أمثاٌ ولىد واهحن وفشاوعِعيى 

خُت للترار،  الي وغحرهم، وهم بزلً أظعىا إلاشخلت حذًذة مً اللشاءة الخاٍس غابٍش

ئنها اللشاءة الخفىُىُت التي ال حػخمذ مىهجا ظىي مىهج الىلذ والخمدُص 

اإلاعدىذ ئلى غلىم ؤلاوعان واإلاجخمؼ، والتي أػلم غلحها أسوىن مششوغه الػلمي 

.  ''باإلظالمُاث الخؼبُلُت''
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ال غشابت طمً هزا ؤلاػاس أن هجذ أسوىن ًىادي بهزا اإلافهىم أي 

خُت'' باغخباسه الخاصُت اإلافخاخُت ألي مششوع هلذي ًبدث في اإلاجخمػاث '' الخاٍس

خي  ؤلابعخمىلىجي هى ما ٌعمذ - اإلاخخلفت، فمىطػت اإلاجخمؼ طمً ئػاسه الخاٍس

وهى ما جدلم للغشب غلى ألاكل بعبب . في اغخلاده ًخدبؼ معاس جؼىسه وفهمه

خُت التي أصبدذ  اث الخاٍس جؼىس اإلاىاهج الىلذًت اإلاػاصشة وبدبلىس مذسظت الحلٍى

حشيل ؤلاػاس اإلاػشفي الجذًذ ألي جفىحر غلمي خٌى اإلاجخمؼ وحػلب بىاه 

ذ أسوىن أن ًإظعها . ومإظعاجه ومفاهُمه ًظهش لىا حلُا أن ألاسطُت التي ًٍش

هى ئهضاٌ الفىش والخصىساث الجمػُت التي جدىم اإلاخخُل . طمً مششوغه الفىشي 

ؤلاظالمي مىز كشون ختى وكخىا الشاهً ئلى ػبُػتها ألاهؼىلىحُت وكاغذتها 

ئن اظخخذام "الىحىدًت، وهى ًىشس داةما في هخاباجه خٌى هلذ الفىش ؤلاظالمي، 

هزه ألادواث الجذًذة في الخدلُل والخىظحر والفهم ال ًضاٌ ًيخظش مً ًلىم به مً 

أحل دساظت الفىش ؤلاظالمي وئغادة جيشُؼه وججذًذه، فال اإلاىكف ألاصىلي وال 

ت وول  اإلاىكف الفلعفي ًىجىان مً الصػىباث اإلاخػللت بيل مػالجت هظٍش

اظخخذام جؼبُلي للجهاص اإلافهىمي الزي رهشهاه آهفا والزي جبلىسه آلان بيل 

اث اإلاُذاهُت الىاظػت  وشاغ وفػالُت غلىم ؤلاوعان واإلاجخمؼ اظدىادا ئلى الخدٍش

  (ii)".واإلاخىىغت والذكُلت أهثر فىثر

         ٌػني بزلً بشيل أهثر وطىخا اظخخذام مجمىغت مىاهج مدشابىت مً 

خ(  جيىن أهثر كذسة غلى غشط الفىش )....ألعيُاث وغلم احخماع وأهتروبىلىحُا وجاٍس

ئن هزه اإلاىهجُت الخذاخلُت مخػذدة . في شبىت الىاكؼ اإلاػلذة وججزًشه فحها

، مً خالٌ هزه اإلاىهجُت (La méthode pluridisciplinaire)الاخخصاصاث 

ؤلابعخمىلىحُت الفىش ؤلاظالمي اإلاػاصش الىاكؼ الُىم جدذ طغىغ الثىساث 

خ  الاحخماغُت وألاصىلُاث ولػبت ؤلاهشاهاث الػىُذة اإلاخذاخلت بحن اللغت والخاٍس

غ  ت الخللُذ اإلاشجبؽ باإلاإظعاث وبخؼاب حعَى والفىش وجىظُف الذًً لخلٍى

شها  ٌعخؼُؼ أن ًخشج مً الذاةشة اإلاغللت التي سجً هفعه فحها، . (iii)العلؼت وجبًر

. مػشفي ًخؼلب مً الباخث كذسة غلى هذم العُاحاث اإلاغللت- ئهه حهذ هفس ي

: إلاسالميات التطبيقية وإعادة التفكير في إلاسالم- 2
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ًىؼلم أسوىن في أػشوخاجه الىلذًت للفىش الػشبي ؤلاظالمي، مً مفاهُم 

با ول دساظاجه وئن وان رلً بأشياٌ مخخلفت وهي : سةِعُت زالر، جصذسث جلٍش

الذًً، الذولت، الذهُا، وبغع الىظش غً الشؤي اإلالاسهت التي غالبا ما هجذها في 

 أهه غمذ في . ظُاق جدلُالجه للظاهشة الذًيُت بشيلها ؤلاهتربىلىجي الىاظؼ
ّ
ئال

اإلاجاٌ ؤلاظالمي غلى جدذًذها وبلىستها مفهىمُا وصىال ئلى أشيلتها، وهى ٌػخلذ 

حاصما أنها جدخاج أهثر مً غحرها ئلى ششح وجفعحر داخل الفظاء ؤلاظالمي اهؼالكا 

 جدُل ئلى بػظها البػع ئنهافهي مبلىسة فُه ئلى دسحت ''مً الخؼاب اللشآوي، 

ت ومفهىمُت راث كىة هاةلت، فغالبا  ما جزهش  باظخمشاس مً خالٌ دًىامُىُت مػىٍى

مؼ بػظها البػع أو همظاداث لبػظها البػع، فالذًً مزوىس همظاد للذهُا 

ت مخياملت مً  والػىغ صحُذ أًظا، وهىزا ٌشيل الخؼاب اللشآوي شبىت مػىٍى

ت الخاصت بالخظاد بحن الذًً و الذهُا  هزًً اإلافهىمحن، بل أن هزه اللىة اإلاػىٍى

بل ًيبغي (iv)".ال جضاٌ جظهش بىطىح في الخؼاباث الػشبُت وؤلاظالمُت اإلاػاصشة

ٌشمل الذًً والذولت أًظا، طمً " الػلم بأن الخظاد الياةً بحن الذًً والذهُا 

 الخجلي العُاس ي ليل ما ًخص الذًً 
ّ
ملُاط أن الذولت أو الحيىمت لِعذ ئال

، وهىا جبرص بالخدذًذ ئشيالُت العُاس ي في غالكخه بالششغ (v)"والذهُا في آن مػا

 وهُفُت ؤلاظالمالبششي، وئرا ما أخظػىا هزا الخصىس الىظشي ئلى الىاكؼ بخاصت 

هظشجه ئلى العُاظت، ظىجذ أهفعىا أهه ًجب أن همحز بىطىح بحن الجىاب 

خُت اإلاػاشت غلى أسض الىاكؼ فهىان الذًً اإلالذط . "الىظشي والحلُلت الخاٍس

اإلاخػالي الزي ًفشض هفعه غلى الجمُؼ، والذًً اللابل للخػذًل مً أحل 

الخىُف مؼ مخؼلباث الضمان واإلايان، في الحالت ألاولى ًلصذ بالذًً الػلاةذ 

الذوغماةُت التي ال جخؼىس وال جخغحر ختى ًشر هللا ألاسض ومً غلحها، ئهه ًخص 

أًظا الػباداث والشػاةش، أما في الحالت الثاهُت فاإلالصىد بالذًً حملت ألاخالق 

والػاداث الاحخماغُت زم اللاهىن اإلاذوي والخاص أي ما ًذعى باإلاػامالث، وهزه 

أشُاء كابلت للخؼىس والخأكلم مؼ الظشوف اإلاعخجذة والػصىس اإلاخغحرة وبالخالي 

فهىان مفهىمان للذًً، ألاٌو مخػاٌ ًلف فىق الضمً واإلاششوػُاث ألاسطُت 

خُت خُت، والثاوي مششوغ بالظشوف واإلاخغحراث الخاٍس ئن هزًً اللعمحن ". الخاٍس

م هفعه الزي "للذًً بلذس وحىدهما في الخصىس ؤلاظالمي،  بعبب اللشآن الىٍش

 أهه ظشغان ما أحهع هزا الخصىس " ألامش (vi)جشن اإلاجاٌ خشا، للخذبش مً أولي 
ّ
ئال
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ت وسهاهاث العلؼت العُاظُت في بدثها غً اإلاششوغُت  لصالح الخالغباث الذهٍُى

 داللت غلى رلً. الذًيُت
ّ
فهزا الػلم الجذًذ حػبحر . وما ظهىس غلم أصٌى الفله ئال

حذلُت سحاٌ الذًً (غً مشخلت حذًذة بذأث جظهش فحها مالمذ ئخخياساإلالذط 

.  وجىظُف الذًً لخذمت العُاس ي)والعلؼت

: أركىن، نسعة ألانسنة والسياق إلاسالمي- 3

ما مً شً أن جصىس أسوىن ٌػخبر امخذادا للفىش ؤلاوعاهىي اإلاثمش الزي 

لت غلى الحظاسة الػشبُت ؤلاظالمُت في فتراتها اإلاضدهشة، والتي  ظُؼش إلاذة ػٍى

لألظف لم حعخمش في ؤلابذاع بعبب غذًذ الػىامل والظشوف الاحخماغُت 

ولهزا الغشض بالزاث . التي ال ٌعػىا اإلاجاٌ للخىض فحها. والعُاظُت والثلافُت

هشط أسوىن أٌو أػشوخاجه الػلمُت في حامػت العشبىن للبدث في هزه الجزغت 

ت التي اخخفذ مً ظاخت الفىش ؤلاظالمي والتي لم حعخؼؼ أن جدل (vii)الاوعاهٍى

بل جبػها الاهدؼاغ والخخلف الحظاسي وألاصىلُاث . مدلها هضغت أخشي مشابهت

فارا ما اجفلىا غلى اللٌى بأن اإلاىكف ؤلاوعاوي . "الصاخبت بمخخلف أهىاغها

ًيبغي أن ًىىحذ الُىم أهثر مً أي وكذ مض ى في حمُؼ الثلافاث، فاهه ًيبغي أن 

هدعاءٌ غً ششوغ ئمياهُت وشىء وجؼىس مثل هزا اإلاىكف في مجخمػاث 

مشاكبي "، حشهذ الُىم غىدة مخىخشت ومخفُت للػامل الذًني، ئن "ئظالمُت"

شإون ؤلاظالم اإلاػاصش واإلاخخصحن بذساظخه لم ًلحظىا بما فُه الىفاًت الشيل 

وهى أن الفاغلحن الاحخماغُحن الجذد الزًً ًىدعبىن ئلُه : ألاظاس ي الثاوي

ًدذدون له وظاةف آهُت، ظشفُت، غابشة، ئًذًىلىحُت، بػُذة حذا غً اللُم 

خُت اإلاشترهت للظاهشة الذًيُت، فاإلظالم  الذاةمت، فىق الثلافُت، و الفىق جاٍس

ت باليعبت  اإلاػاصش هما بِىه أسوىن في غذًذ دساظاجه أصبذ ٌشيل ملجأ للهٍى

للىثحر مً الشػىب  وألافشاد اإلالخلػحن مً حزوسهم، هما أهه ٌشيل مأوي ليل 

اث اإلاذهُت،  أهماغ الىاكمحن الزًً ٌػِشىن في مجخمػاث صىدسث فحها الحٍش

شيل أخبرا وظُلت لبػع الؼمىخحن الزًً ججزبهم الىجاخاث الاحخماغُت أو  َو

ولىً هىان أًظا مإمىىن مخلصىن خلا . العُاظُت أو الىهىىجُت الذًيُت

ت لالئلهي ىشظىن أهفعهم ولُا لخػمُم الخجشبت البشٍش ، فالثلل البششي (viii). ٍو

غلى ئغادة " والعُاس ي لألدًان ًجبر الباخثحن الػلمُحن واإلاعإولحن العُاظُحن 
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الىظش في الػالكاث الياةىت بحن الػامل الذًني والػامل العُاس ي والػامل 

ئرا واهذ غلىم ؤلاوعان واإلاجخمؼ كذ : الفلعفي، ولىً الش يء اإلاالخظ هى الخالي

أهجضث وساهمذ الىثحر مً اإلاػاسف اإلاىزىكت غً أدًان غذًذة، فان الفىش 

ت اإلاخخلفت لم ًصبدا الُىم أهثر كذسة غلى ججاوص  الفلعفي وألاهظمت الالهٍى

الاهلعاماث اللذًمت هما وان غلُه الحاٌ في الىصف ألاٌو مً هزا اللشن، 

وهى ٌػاوي مخخلف أشياٌ  ، (ix)"فمارا ًمىً أن هلٌى غً خالت ؤلاظالم الُىم ؟

خي الحالي مخأزش حذا باإلظالم . ؤلاوغالق وألاصىلُت بخاصت أن اإلاىػؼف الخاٍس

العُاس ي الحشوي والاخخجاحاث والشػاساث، ولهزا العبب فان كعما هبحرا مً 

اإلاثلفحن ًفظلىن حػلُم  اإلاىكف الىلذي، بل وختى الخخلي غىه صشاخت ليي 

ت ب في "ًىخشػىا في مػمػت ئًذًىلىحُا الىفاح، فهم ٌػخبرون أن لها ألاولٍى ، ال ٍس

أهىا بداحت ئلى هضغت ئوعاهُت واظػت جصلح لجمُؼ البشش والبدث غجها ملمذ 

طشوسي خعب سأي أسوىن بشغم ئساداث الهُمىت التي جفشطها اللىي الػظمى، 

ت التي ًإهذ أسوىن ػشخها وهى بصذد  وهىا جىمً بالزاث ؤلاشيالُت الجىهٍش

البدث غً خلٌى لها مً خالٌ ئغادة أشيلتها اإلاعخمشة لخجاوص ألاػش اإلازهبُت 

ت  الظُلت التي ظُؼشث غلى فىشها ؤلاظالمي غلى مذاس كشون والبدث غً ئوعاهٍى

خُت    .(x)حذًذة مىفّخدت غلى الششغ البششي بيل ججلُاجه وئهشاهاجه الخاٍس

: من نقد العقل إلاسالمي إلى ثحرير الىعي إلاسالمي- 4

لألظف ال أظخؼُؼ اللٌى : "ٌعتهل أسوىن هالمه في ئخذي فلشاث هخابه

بأن أغمالي غً هلذ الػلل ؤلاظالمي، جدظى بىفغ الاهخمام الزي خظُذ به 

يىس  فػلى ألاكل وان الشحل كذ جمخؼ أزىاء خُاجه بثلت هبحرة في . أغماٌ بٌى ٍس

ػلم غلحها في الغشب، أما الباخث  ل غٍشع، ًلشأ هخاباجه َو أوظاغ حمهىس ػٍى

اإلافىش الىلذي الزي ًداٌو اظخىشاف رلً اإلاجاٌ الشاظؼ الىاظؼ لإلظالم 

خي، فال ًمىً أن ًدظى بمثل هزا الاظخلباٌ ؤلاخخفاتي وهزه . بشيل غلمي وجاٍس

مارا ًمىً أن هفهم مً هالم مفىش هبحر مثل . (xi)"هي خالتي أها لألظف الشذًذ

وهى ًداٌو أن ٌصخص وطػه الفىشي ملاسهت بمفىش ٌشبهه في اإلاجاٌ . أسوىن 

لىً طمً فظاء زلافي وفلعفي آخش وهى الفظاء الػلماوي الغشبي . اإلاػشفي

والذًملشاػي، ًدُلىا أسوىن هىا جدذًذا ئلى ئشيالُت ئبعخمىلىحُت هبحرة جدخل 



123 
 

مياهت في الفظاء اإلاػشفي اإلاػاصش وهي مذي غمم اإلاعافت ؤلابعخمىلىحُت التي 

الػلماوي، ومذي كىة – ؤلاظالمي والفظاء ألاوسوبي - جفصل بحن الفظاء الػشبي 

اللؼُػت ؤلابعخمىلىحُت التي حػلذ مجخمػا بػُىه ًذسن أهمُت الفىش الىلذي 

 ئرا أدسهه فان رلً ال ًدعنى ظىي لللت مً الخاَصت هما ًدلى .(xii)ومجخمػا آخشا

لت التي لم  لصذ بها الىخبت الهٍض ألسوىن حعمُتها مً خالٌ بدثه في الترار، ٍو

ئن اإلاششوع الىلذي الزي . حعخؼؼ الخىاصل مؼ مجخمػها فما بالً باإلاجخمؼ وله

ال ًىداص إلازهب طذ اإلازاهب "جضغمه أسوىن الظخىشاف بيُت الػلل ؤلاظالمي 

خ ؟ ئهه  ألاخشي ال ًلف مؼ غلُذة طذ الػلاةذ التي ظهشث أو كذ جظهش في الخاٍس

خي ،أهتربىلىجي في آن مػا ئهه ٌشحر ئلى أظئلت أهتروبىلىحُت في ول . مششوع جاٍس

خ الشاوي اإلاشحر ئلى أظماء  خ، وال ًىخفي بمػلىماث الخاٍس مشخلت مً مشاخل الخاٍس

ت اإلاإظعت  خ اإلافهىماث البيٍُى وخىادر وأفياس وآزاس دون أن ًدعاءٌ غً جاٍس

والذًً والذولت واإلاجخمؼ والحلىق والحشام والحالٌ واإلالذط والؼبُػت والػلل 

 )أي ألاظؼىسٍت(والخُاٌ والظمحر والالشػىس واإلاػلٌى واإلاػشفت اللصصُت 

خُت واإلاػشفت الػلمُت واإلاػشفت الفلعفُت  زم ئن مششوع هلذ  ،(xiii)''...اإلاػشفت الخاٍس

الػلل ؤلاظالمي ال ًىخفي بالبدث غما ًخص ؤلاظالم هذًً وفىش وزلافت ومذهُت 

خي لإلوعان واإلاجخمػاث، وكذ فشض  خ وهمىرج مً همارج ؤلاهخاج الخاٍس وجاٍس

واإلاخىاػئت مؼ هظشة اإلاعلمحن " ؤلاظالم"الاظدششاق هزه الىظشة اإلاىىبت غلى 

حىهشاهُا راجُا ال ًلبل الخغُحر " ئظالما"أهفعهم، ئر أحمؼ هالهما غلى أن هىان 

خُت وال ًضاٌ معخمشا هى واألكىىم ؤلالهي ًإزش في ألارهان  وال ًخظؼ للخاٍس

واإلاجخمػاث وال ًخأزش بها، وكذ بلغ هزا الخحجش الػللي الُىم هىغا مً الخؼشف 

الخىظحري في ألادبُاث اإلاتراهمت غً ؤلاظالم ألاصىلي الشادًيالي بللم أبشص 

 (xiv)... !!اإلاخخصصحن في ؤلاظالمُاث والػلىم العُاظُت 

ئن مششوع هلذ الػلل ؤلاظالمي، غىذ أسوىن لم ًىخف باإلظالم همذوهت 

دًيُت، بل حػذاه ئلى الػلل الالهىحي غىذ أهل الىخاب والبدث في الجزس اإلاشترن 

ت لُخدٌى بزلً هزا اإلافهىم ئلى مفهىم أهتروبىلىجي -بحن هزه الىخب العماٍو

خي، ًبدث في أسهُىلىحُا اإلافاهُم وأهظمت الفىش ومخخلف ؤلابعدُمُاث  جاٍس

ضداد ألامش  خ، ٍو واللؼاتؼ التي خذدث معاس هزه ألاهظمت الػلاةذًت غلى مش الخاٍس

 التي الحذازتاحعاغا بىلذ الحذازت التي بىِذ غلحها الحظاسة اإلاػاصشة وما بػذ 
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خ أوعاق الفىش ما اصؼلح  باجذ جإظغ إلافاهُم حذًذة، لم جىً معبىكت في جاٍس

، وهى غلل ًإظغ لحذازت حذًذة أظاظها ''بالػلل اإلاىبثم الصاغذ''غلُه أسوىن 

ما بػذ (الىلذ بدُث جخجاوص الحذازت اإلاػاصشة والاهخلاداث اإلاىحهت لها، 

، وجترن اإلاجاٌ في الىكذ هفعه لإلمياهاث الهاةلت للػلل الىلذي ختى )الحذازت

ش الياةً البششي مً ول التراهاث  ًلىم بىظُفخت الفلعفُت مً أحل جدٍش

ذ الحُاة ؤلاوعاهُت ظىي جلهلشا .  والخصىساث الخشافُت التي ال جٍض

: من ثحرير الىعي إلى زمن إلاصالح أو الهدم- 5

ش الػلل ؤلاظالمي مما  ئرا واهذ الغاًت الىبري إلاششوع أسوىن هي جدٍش

م مماسظت الػلل  غلم به مً جصىساث خاػئت غً الزاث ؤلاظالمُت، غً ػٍش

ش هزا الػلل . إلاهمخه اإلاىولت ئلُه وهي الىلذ مً أحل الضخشخت  والخجاوص لخدٍش

ت الػشبُت ؤلاظالمُت هى -فان الىاكؼ الاظتراجُجي الػام الزي ًؼبؼ اإلاعاخت الفىٍش

 ً الجمىد اإلاػشفي غذا بػع اإلاداوالث اإلابػثرة هىا وهىان مً كبل بػع اإلافىٍش

ً الزًً ًداولىن كذس ؤلاميان الخشوج مً هزه الىطػُت  اإلاذغىون باإلاعدىحًر

بالشغم  الصػاب و ؤلاهشاهاث الىفعُت والعىظُىلىحُت التي جىاحههم، وسبما 

هزا ما دفؼ أسوىن الخشوج باشيالُت ؤلاصالح أو الهذم مً مخابئها الظُلت ئلى 

. ؟(ؤلاصالح أو الهذم)الؼشح اإلاػشفي الػلني الجشيء، فما اإلالصىد بهزا اإلاصؼلح 

ئن ئمػان الىظش في هزه اإلاعألت ًدُلىا ئلى كظُت هبري أصبدذ جىاحه الػالم 

ئما ئغادة جىظُم مظمىن العُاج الػلاةذي اإلاىسور "ؤلاظالمي بأظشه وهي 

والاظخمشاس في ئغالن اظخدالت اإلاعاط بأصٌى الذًً اإلاإظعت لللىاهحن، 

وامخذادها الالهىاحي، مؼ الخخلي غً هزه الشمىص لصالح العلؼت العُاظُت 

لخلىم هي بخىظُفها، أو فخذ حمُؼ آفاق البدث الػلمي والفىش الىلذي الحش ألٌو 

خ جظامني للشػىب  خ الفىش ؤلاظالمي مً أحل اإلاشاسهت في ئهخاج جاٍس مشة في جاٍس

والثلافاث ومجخمػاث اإلاػشفت اإلاشترهت، وهزا الاخخُاس ًخظمً الخخلي غً 

الخصىصُاث الياربت ، و الفشوق الهىامُت و أظالُب ؤلاهخاج ؤلاًذًىلىجي 

و هزلً الخخلي غً اغتراب الػلل والخىظُف آلالي أو الهادم للمخُالث . للحلُلت 

أي )الاحخماغُت وهدً هىا بصذد الاخخُاس بحن الخىاسر باإلاػنى الاحخماعي لليلمت 

في ئػاس الػاةلت واإلاذسظت وؤلاغالم .(جىاسر أشياٌ الجهل اإلاشسخت مىز الؼفىلت
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واإلاسجذ وغحرها مً أماهً الخػبحر الثلافي والذًني، أي اإلاإظعاث باخخالف 

دسحاتها، وبحن ظُاظت هادفت ئلى ئغماٌ الػلل وبخاصت في مجاٌ البدث 

والخػلُم، وهي ظُاظت مً شأنها أن جدشس أخحرا ول اللىي واإلاىاهب 

. (xv)"ؤلابذاغُت

ئن هزه الػملُت الخفىُىُت التي ًىادي بها الخؼاب اإلاػشفي ألاسوىوي 

لبيُت الخفىحر وأشياٌ الخؼاب اإلاخىاسزت خٌى الترار واإلاخُاالث الاحخماغُت 

خُت، لِعذ مً العهىلت بدُث ًلىم بها شخص  اإلاشجبؼت به طمً الػملُت الخاٍس

بزاجه أو مإظعت مػشفُت بزاتها، بل هي مً الصػىبت لذسحت أنها جخؼلب جظافش 

مخخلف الجهىد مً أحل البذاًت في اللُام بها ، ئرا فهي مهمت غاًت في الخػلُذ  

: بعبب غاملحن أظاظحن

بعبب الػىامل ؤلاًذًىلىحُت والعُاظُت التي أضحذ مُياهحزماث مدشهت : أوال

،والتي بذوسها حػلذ مً الذًً  (الذولت، الحضب، الىػً)لذٌو ما بػذ الاظخلالٌ 

مصذسا ئًذًىلىحُت مً مصادس اإلاششوغُت باليعبت لها، باكدامها ئًاه في اللػبت 

العُاظُت و جأمُمها له، بل  وحػلها مً اللاةمحن غلى شإون الخلذٌغ هما  

اللاةمحن غلى ؤلاصالح الذًني ئما مىظفحن لذي الذولت أو أفشادا "ًلٌى فُبر أو 

هامشُحن ال جأزحر لهم غلى العلؼت الذًيُت وال غلى العلؼت العُاظُت، مما حػل 

ئمياهُت ئًجاد ظلىن ئصالحي كادس غلى الخأزحر في الػالكت بحن اإلاإمً ودًىه وهظام 

. (xvi)"الذولت شِئا غحر ممىً بعبب ػغُان هزه الذولت

- الشمىلي لألخضاب" ًمىً أن وػخبر أن ئداسة الذًً هزه جىذسج جدذ اإلاىؼم : ثانيا

الذٌو التي جشفع ول أشياٌ اإلاػاسطت العُاظُت، وبالخالي فلذ جللص دوس 

ؤلاظالم بىصفه دًىا في زالر وظاةف راث أصل ظُاس ي،  فمىز  أهثر مً خمعحن 

غاما وهى ًمثل اإلالجأ و اإلاىمً ،ئر هلجأ ئلى الخلىي إلظخػادة هىع مً ألامل بػذ 

أن ظذث الذولت مىافز ألامل العُاس ي غلب لحظاث اليشىة البذاةُت الىاحمت 

غً خشواث الاظخلالٌ، وجدىلذ ألاماهً اإلالذظت مً معاحذ وأماهً للحج 

وػشق صىفُت ئلى ميامً لإلغذاد ظشا لحشواث مػاسطت مظؼشة ئلى الاظدخاس، 

وهىزا ًصبذ الذًً شذًذ الفػالُت إلزاسة اإلاخُالث الاحخماغُت طذ ول 

الفشاغحن،أي ألاهظمت التي خاهذ غهذ هللا وهبُه، أغُذ ئرن فخذ العبُل أمام 
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الفخىت الىبري بأهذافها اللذًمت والحذًثت،بحن وسزت خشاط ؤلاظالم 

الحلُلي،ئظالم ألاصٌى واإلاىدشفحن اإلاهشػلحن الخاسححن غلُه،بيل اهخماءاتهم 

 (  xvii) ".اإلاظادة لإلظالم الزي ال ًمغ

وفي هزا العُاق الػام ًجب أن هؼشح ئشيالُت ؤلاصالح أو الهذم، و 

لشبما ًترجب مً هذم هدُجت بػع الخىظُفاث العُاظُت للذًني خالٌ فتراث 

لت وعبُا مً الضمً هى ألاصىلُت أوال زم ؤلاسهاب زاهُا أو الػىف الزي جمدع  ػٍى

غجها، الزي ججاوصث  جذاغُاجه ألاػش اإلادلُت التي ولذ فحها ئلى ألاػش الػاإلاُت فما 

 (xviii). أصبذ ٌعمى باإلسهاب الذولي

": الدعىة إلى أنتربىلىجيا ثأملية: "الفكر إلاسالمي يبحث عن ذاثه- 6

ًشي أسوىن أن الفىش الػشبي ؤلاظالمي لم ٌعخفذ ختى آلان غلى معخىي 

البدث مً اإلاىدعباث الجذًذة والدعاؤالث اإلابخىشة للػلىم الاحخماغُت اإلاؼبلت 

غلى ألادًان،سغم أن هزه الدعاؤالث واإلاىدعباث ال جضاٌ غحر وافُت ختى آلان و 

ت ، ففُما ًخص ألادًان ًيبغي غلى الػلىم الاحخماغُت أن " لىجها مهمت و طشوٍس

ججذس أهثر مً حعاؤالتها خٌى الزاث ؤلاوعاهُت أو الصخص البششي ، و مػلىم 

 في آن مػا و رلً مً لألدًانأنهما ًمثالن اإلاىطىع ألاظاس ي و الزاث الذاسظت 

أحل جمىُجهم مً ئغادة الخفىحر في اللغت و الثلافت الػشبُت مؼ غذم فصلها غً 

ؤلاظالم الزي غزاها مىز اهبثاق الظاهشة اللشآجُت بصفتها ظاهشة جخص اللغت ، و 

و رلً مً أحل جأمحن الىحىد اإلاعخلل لفػالُاث .(xix)"الثلافت و الفىش في آن مػا

ت و الثلافُت الػشبُت  و هزلً جأمحن .الفىش الىلذي الخاص بالذاةشة اللغٍى

الخظامً مؼ ماض ي هزه الذاةشة و خاطشها و معخلبلها ، ئن الهذف لِغ فلؽ 

ت و الثلافُت داخل الحشواث الىبري للفىش الخالق  دمج  هزه الذاةشة اللغٍى

ت و  اإلاػاصش ، بل أًظا ؤلاظهام في ول الىظاالث و ول ألاغماٌ التي حػؼي ألاولٍى

ألاظبلُت إلاا هى مشترن مبذةُا بحن ول البشش ، و رلً فُما وساء ول أهاهُاث و 

ت و الؼاةفُت التي حعُؼش غلى الشاسع خالُا  طالالث الاًذًىلىحُاث اللىمٍى

وليي جخطح الصىسة أهثر، ًيبغي أن هىضح اإلالصىد باإلاصؼلح الزي دغىهاه ."

ت والثلافُت الػشبُت   فهزا اإلاصؼلح مشيل مً .logosphèreبالذاةشة اللغٍى

، ومصؼلح اللىغىط sphèreأي هؼم أو فىش أو غلل وداةشة : ولمخحن لىغىط 
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أي مُثىط، : الفني حذا في اللغت الُىهاهُت ال ًمىً فهمه بذون هلُظه أو ملابله

خ الفىش البششي هى غباسة غً جىجش صشاعي خالق بحن  أظؼىسة، وول جاٍس

اإلاُخىظىاللىغىط، أو بحن الػلل وألاظؼىسة، وهزه الخىجشاث الصشاغُت 

ت  . (xx)".والخثلُلُت الغىُت بِىما هي التي غزث الفػالُاث الخالكت للشوح البشٍش

ت الػشبُت هي رلً اليل اإلاشيل مً اللىغىط ت والفىٍش / ئن الذاةشة اللغٍى

واإلاخجعذ في اللغت الػشبُت هدىا وصشفا، وبهزا اإلاػنى .الىالم / اليلمت/ الحشف

ت الػبراهُت، أو الصِىُت أو  ت والفىٍش ًمىىىا أن هخدذر أًظا غً الذاةشة اللغٍى

لُت، أو الالجُيُت  يبغي أًظا أن هخدذر غً ... العيعىشجُت، أو ؤلاغٍش ئلخ، ٍو

ت التي اظخؼاغذ  جىظػاث هزه اللغاث داخل مخخلف الثلافاث والترازاث الفىٍش

أظؼىسة، / الخىصل ئلى خصىصُاث مخىىغت ػبلا الظخػماالتها للمضدوحت غلل

وهي اظخػماالث خالكت مبذغت بشيل ًلل أو ًىثر، فمثال فُما ًخص الذاةشة 

ً لهزه اإلاضدوحت ت والثلافُت الػشبُت هجذ اظخػمالحن مخماًٍض اظخػماٌ : اللغٍى

لت الخؼاب الىبىي ،ومً هىا هلٌى بأن  غلالوي مشهضي واظخػماٌ غلى ػٍش

ا وبالغُا، ومفهىمُا  ت والثلافُت الػشبُت مشجبؼت ظُمُاةُا، ومػىٍى الذاةشة اللغٍى

خحن الثلافُخحن العامُت والهىذًت ألاوسوبُت ألاهثر احعاغا - بالذاةشجحن اللغٍى

ولىً الش يء الزي خصل هى . (أي داةشة الخُاٌ وداةشة الػلل اإلاىؼلي)وشمىال 

ت الػشبُت كذ أدخل كؼُػاث  خي الخاص بالذاةشة الثلافُت واللغٍى أن اإلاعاس الخاٍس

 (xxi)"وخصىصُاث ًيبغي أن ُجلفذ مإسخي الفىش وغلماء احخماغُت وأهتروبىلىحُت

مً خالٌ مداولت جؼبُم اإلابادب الاًبعدُمىلىحُت واإلاىهجُت التي ًخؼلبها 

بالظشوسة الاكتراب الحذًث مً الظاهشة الذًيُت، وهزا ًخؼلب جدلُم غاًخحن  

: مخياملخحن

خي للبشش في ول الػصىس وغلى - 1 الاهخمام بالبػذ الذًني للىحىد الخاٍس

. معخىي وافت الدشىُالث أو الفئاث الاحخماغُت

ئكامت معافت هلذًت بُيىا وبحن الػلاةذ ألاهثر سظىخا وججذسا وجلذٌعا، - 2

وهلصذ الػلاةذ اإلاعخيبؼت ُغملُا مً الزاث الاظخثىاةُت في مخخلف الثلافاث 

ت ورلً مً خالٌ الشؤٍت الػلماهُت التي حػخبر هخاج مباشش للحذازت   (xxii)البشٍش

فخػلُم ."ورلً مً أحل مػشفت أوحه الاخخالف والدشابه بحن مخخلف ألادًان ،
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دًً واخذ بشيل جللُذي ًإدي بذون شً ئلى الخػصب والاوغالق داخل حذسان 

و لىً حػلُم . غلُذة واخذة باغخباس أنها وخذها الصحُدت و بلُت ألادًان خاػئت

ألادًان دفػت واخذة ًإدي ئلى جىظُؼ أفاكىا و ًجػلىا وشػش أن هىان أدًان 

ت ، و غىذةز هذسن مذي وعبُت دًيىا و ال  أخشي حشيل جشازا مشتروا بحن البشٍش

وػىد وػخلذ أهه هى وخذه هى الزي ًمثل الحلُلت اإلاؼللت ، و هزا ما ًإدي ئلى 

ً و غلاةذهم  و هزا (xxiii)"الدعامذ و الاغتراف باللُمت اإلاىطىغُت ألدًان آلاخٍش

فىساء ول ألادًان "ما ًذغىه أسوىن باألشيلت الاهتروبىلىحُت للظاهشة الذًيُت ، 

هىان كاظم مشترن هى الحاحت الاحخماغُت الذًيُت التي جخخز 

فهل مً اهتروبىلىحُا تهخم ببدث ميامً اإلاػنى في  (xxiv)"أشياال و صُغا شتى 

 .الفىش الػشبي الاظالمي  و الخأمل فُه ؟

 

 :خاثمة

ئن الخػامل مؼ كظاًا الفىش ؤلاظالمي اإلاػاصش لِعذ بالػملُت العهلت 

مً الىاخُت اإلاػشفُت، فػملُت الخذاخل بحن ؤلاًذًىلىجي واإلاػشفي والخلاػؼ بُجهما 

في هثحر مً الحاالث كذ ًدٌى دون جدلُم اإلاىطىغُت والحُاد اإلاػشفي الزي جشهى  

ئلُه ول الذاسظاث، بخاصت التي أخزث غلى غاجلها الاهخمام بالشأن ؤلاوعاوي، 

وبشغم رلً فلذ أخشصث الػذًذ مً الذساظاث جلذما ملحىظا مً خُث الؼشح 

الىلذي اإلاىطىعي اإلالتزم بالذكت  والخمدُص اإلاػشفُحن و ال مىذوخت أن الػذًذ 

ئحن هم الزًً جصذوا لخلً اإلاهمت الصػبت في مجخمػاث  ً الجٍش مً اإلافىٍش

مىغلت في اإلالذط بيل جفاصُله الذكُلت وبػُذة غً اإلاػشفت ؤلابعخمىلىحُت 

هزا هى اإلابدث الزي هشط أسوىن حل خُاجه . الصاسمت هما هي مىحىدة في الغشب

فباغخباسه غاإلاا . مً أحل اظخىشاف خباًاه وجفىًُ غىاصشه مً أحل فهمه

مىظىغُا ملتزما بهمىم مجخمػه ومؼلػا بػمم غلى مخخلف الثلافاث فاهه 

اهخشغ وبشيل غمُم في جؼبُم آلالُاث الحذًثت لػلىم ؤلاوعان واإلاجخمؼ غلى ما 

ف  أظماه باإلاجخمػاث اإلاشمىلت بالظاهشة ؤلاظالمُت، مداوال بزلً الىشف غً ٍص

الالهىجُت، التي ظُؼشث غلحها مىز كشون وغالكتها – الخصىساث ؤلاًذًىلىحُت 



129 
 

خ ًخالغبىن  بالفاغلىهاإلحخماغُىن اإلاخخلفىن الزًً ما فخئىا غلى مش الخاٍس

ت والىشف في  باإلالذط واإلاششوغُت الذًيُت مىظفحن ئًاها في الشهاهاث الذهٍُى

ا  ا طشوٍس خُت التي أصبدذ حضءا مشهٍض الىكذ هفعه غً الترظباث الخاٍس

ش . الشخغاٌ اإلاخُاٌ الجماعي ئنها الػللُت  الثاكبت إلادمذ أسوىن صغُم الخىٍى

ؤلاظالمي بػذ ابً سشذ التي اظخػملذ ول أدواث الحذازت مً أحل ئبشاص صىسة 

ت اإلاغُبت . ؤلاظالم الحلُلُت وهضغخه ؤلاوعاهٍى

حامػت معخغاهم ، ،ولُت الػلىم الاحخماغُت أظخار مداطش ،*
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