
 



 

 

فلسفت عامتتخصص –أطروحت مقذمت لنيل شهادة الماستر   

 تحت عنوان  

  راف :ــــشإـــــب                                             :               تمن إعذاد الطالب

 د/ مساحي بوحجرة                                                                               عبدوني كحلة 

 

 

 

 

 السنت الجامعيت: 0202/0202



 

  



 هداءاإل

 آدٜ اٗي اعٌاهٛ ٗمثسٝ جٔدٜ إىل

اهسٗح اهيت ضٔست عوٟ زاحيت ٗاعاُتين باهدعاء ٗاهصرب عوٟ 

 ""ًوٚلٞ احلبٚبٞشدائدٜ اًٛ 

ٗاملوى يف ت٘فري حاجٚات  ٞاهلوٚواىل اهسٗح اهيت ال تعسف ًعِٟ 

 "ٗاضعاد قويب ابٛ اهغاهٛ "امحد

 هلحى ⃰عائشٞ  ⃰ أمساء  ⃰ :  خ٘تٛ اهثالثإىل شٓ٘ز حٚاتٛ إ

 ""مساحٛ ب٘ححسٝاىل اضتاذٜ اهلسٍٙ 

 ⃰⃰حمٌد أزكْ٘ إىل زٗح

 

 

 

 



 مة شكركل

زبٛ أٗشعين أْ أشلس ُعٌتم اهيت أُعٌت عوٟ ٗعوٟ ٗاهدٜ 

ٗأْ أعٌى صاحلا تسضاٖ ٗأخوين بسمحتم يف عبادن اهصاحلني. 

 صدق اهلل اهعظٍٚ

ٗاعاُين عوٟ اداء ٓرا  املعسفٞهٛ دزب  احلٌد هلل اهرٜ اُاز

اه٘اجب ٗٗفكين يف اجناش ٓرا اهعٌى فوٕ كى احلٌد 

ٗاهشلس عوٟ فضوٕ اهعظٍٚ ٗعطائٕ اهلسٍٙ اهرٜ ٙسشق عبادٖ 

 بغري حطاب

اًا االْ ضاقف عوٟ ًِرب اهشلس ٗاهتكدٙس ألعرب عّ احسَ عّ 

اىل اضتاذ اهفاضى اهدكت٘ز  اخلاهصٞاهشلس اجلصٙى ٗاهعسفاْ 

 مساحٛ ب٘ححسٝ

 ًٗعاًالتٕ اهطٚبٞ ٗاملِٔحٚٞ اهعوٌٟٚٞ ُصائحٕ ٗت٘جٚٔاتٕ عو

 ٞشعب أضاترٝكٌا ال ٙف٘تين اْ ات٘جٕ باهشلس اىل مجٚع 

ٗ اىل صدٙكيت اهوتاْ كاُتا ضِدا ق٘ٙا ٗعُ٘ا كبريا  اهفوطفٞ

 االضتاذتني عٌازٝ غِٚٞ ٗدزقاٜٗ ٗٓٚبٞ
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شىب١ٌخ و١ف ئٚ أاٌفىش اٌعشثٟ اٌؾذ٠ش ٚ اٌّعبصش فىش ٔٙعٛٞ فىش ٠زّشوض ؽٛي ٘بعس 

فغبٟٔ األ ،دمحم عجذٚ ،طبٚٞٙاٌط ،ٚيشىب١ٌخ ِٓ اٌغ١ً األ٘زٖ اإل س١طشدإٌٙٛض ٚ لذ 

اسزّشد فٟ اٌفىش اٌعشثٟ اٌّعبصش ثص١غ ٚ و١ف١بد اخشٜ اٍِزٙب اٌزغ١شاد اٌع١ّمخ اٌزٟ ٚ

عشفٙب اٌعبٌُ اٌعشثٟ ٚ االسالِٟ ٚ عشفٙب اٌعبٌُ ٚ ِٓ ث١ٓ رٍه اٌزغ١شاد ٔشوض عٍٝ اٌزغ١١ش 

اٌّعشفٟ ٚ اٌّزّضً فٟ رمذَ عٍَٛ االٔسبْ ٚ اٌّغزّع ٚ لذ ًٔٙ اٌىض١ش ِٓ ِفىش٠ٕب ِٓ ٘زا 

لبِخ ِشبس٠ع فىش٠خ عٍٝ غشاس ئرٛظ١ف ِٕب٘ظ ٚ ِفب١ُ٘ ٘زٖ اٌعٍَٛ فٟ  اؽبٌٚٛ اٌّجزًٙ ٚ

ُ٘ أٔصش ؽبِذ اثٛ ص٠ذ ٚ ٌعً  ،اٌعشٚٞ ،غ١ت ر١ض٠ٕٟ ،ؽس١ٓ ِشٚح ،ؽسٓ ؽٕفٟ ،اٌغبثشٞ

اسزخذاِٙب  اؽبٌٚٛدٚارُٙ اٌّعشف١خ ٚأ اِزٍىٛافٟ اٌغشة ٚ ارىٛٔٛاٌّفىش٠ٓ اٌّعبصش٠ٓ اٌز٠ٓ 

 ثبإلسال١ِبدسوْٛ اٌزٞ ٠عشف ِششٚعٗ أِششٚع فىشٞ ٔٙعٛٞ ٠مَٛ عٍٝ إٌمذ دمحم  إللبِخ

ّفب١ُ٘ اٌرؾذ٠ض١خ ٌٍزشاس ِسزخذِب شؤ٠خ ٔمذ٠خ ٚث٘ٛ اٌّششٚع اٌزٞ ٠صشػ ف١ٗ اٌّطجمخ ٚ

 .اٌّغزّعّعبصشح فٟ عٍَٛ االٔسبْ ٚإٌّب٘ظ اٌٚ

اٌذساسخ عشض اٌّفب١ُ٘ لذ ؽبٌٕٚب فٟ ٘زٖ خعٝ ٘زا إٌمذ عٓ ِششٚع ِزىبًِ ٠ّٚز لذٚ 

٠ىّٓ اٌزسبؤي اٌّشوضٞ ٌٙزٖ اٌذساسخ ت إٌمذ ف١ٗ ٚبٔئ١س١خ ٌٙزا اٌّششٚع ِشوض٠ٓ عٍٝ عاٌش

 ؟.ششٚع دمحم اسوْٛ اٌفىشِٞبٟ٘ اٌّالِؼ إٌمذ٠خ فٟ ِ :فٟ

 :٘زا اٌسإاي اٌّشوضٞ ٠زغضأ اٌٝ اسئٍخ فشع١خ ِىٍّخ اّ٘ٙب ئْ 

  ؟.ِبٟ٘ اٌغزٚس اٌفىش٠خ ٌّششٚع اسوْٛ اٌفىشٞ -1

 و١ف ٠م١ُ اسوْٛ اٌزشاس ٚ اٌؾذاصخ ؟ -2

 :عبثخ عٓ ٘زٖ اٌزسبؤالد لذ ٚظعٕب ٘زٖ اٌذساسخ ٚفك اٌخطخ اٌزب١ٌخ عً اإلأٚ ِٓ 

 ِمذِخ  -

 إٌّٙظ ٚاٌّفب١ُ٘  :ّٕٙغٟاٌّذخً اٌ -

 ِصبدس ٚ عزٚس فىش دمحم اسوْٛ : ٚياٌفصً األ -

 اٌس١شح اٌزار١خ : ٚيّجؾش األاٌ -

 ششاق ٚ ِٕب٘ظ عٍَٛ االٔسبْ ٚ اٌّغزّع اسوْٛ ث١ٓ االسز: اٌّجؾش اٌضبٟٔ -
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 ِعبٌُ ِششٚع دمحم اسوْٛ  :اٌفصً اٌضبٟٔ -

 االسال١ِبد اٌّطجمخ : ٚياٌّجؾش األ -

 اٌّمبسثبد إٌّٙغ١خ عٕذ دمحم اسوْٛ : اٌّجؾش اٌضبٟٔ -

 اٌزشاس اسوْٛ ٚ : اٌفصً اٌضبٌش -

 ٘ٛ اٌزشاس ؟ ِب: ٚياٌّجؾش األ -

 اٌزؾذ٠ش  اٌؾذاصخ  ٚ: اٌّجؾش اٌضبٟٔ -

 سوْٛ أفٟ فىش دمحم  عٍّٕخ اٌفىش ٚاٌّغزّع: اٌّجؾش اٌضبٌش -

 اٌّزّضٍخ فٟ : عٛثبد فٟ أغبص ٘زا اٌعًّ ٌٚمذ ٚاعٙزٕٟ ثعط اٌص

ؽ١ش أصجؾذ ِسأٌخ اٌم١بَ ثغّع اٌّعٍِٛبد أِش اٌغبئؾخ اٌزٟ أصبثذ اٌعبٌُ ثأسشٖ  -1

 ِسزعصٟ. 

، ِٚع ِؾزٛا٘بدسان ئصعٛثخ فٟ  عذدٚ ؽ١شسوٟٛٔ ثّفب١ُ٘ عذ٠ذح صشاء اٌفىش األ -2

 .دٔٝ اٌّطٍٛة ٌٌٍٛٛط اٌٝ فىش اسوْٛ ٚ فّٙٗاٌؾذ األِٓ خففذ لذ اعزمذ إٟٔ رٌه 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المدخل المنهجي
 

 
 ج

 :منهجي المدخل ال

ػشض َجضخ فٛٓا ػثاسج ػٍ ٔصف ٔأانظشٔف انرٙ  اكزنطثٛؼرٓا ٔ اٌ دساعرُا ٔ َظشإ

نٛح انرحهٛم ذاسج آنٛح انٕصف ذاسج ٔ آسكٌٕ  نزا حأنُا انًضأجح تٍٛ أذاسٚخٙ نًششٔع 

  .انًؼشفٌٙ تغٛالّ انراسٚخٙ انغٕعٕٛنٕجٙ ٔسكٕأخشٖ يحأنٍٛ ستظ فكش أ

 المفاهيم الدراسية 

سكٌٕ انفكش٘ ْٕ االعرخذاو أيششٔع  أْى انحمائك انرٙ ٔلفُا ػهٛٓا ٔ َحٍ َمشأنؼم يٍ 

انفهغفح  ،َغاٌ انًجرًغجشائٛح انرٙ اَثصمد يٍ انصٕسج انؼهًٛح فٙ ػهٕو اإلنهًفاْٛى اإل صفانًك

 االَرشٔتٕنٕجٛا انراسٚخ ػهى انُفظ انهغاَٛاخ 

ذحّ انًفاًْٛٛح نزنك َرمذو فٙ ْزِ انغائحح ٔ ال َغرطٛغ فٓى ْزا انًششٔع اال يٍ خالل يفا

 ْٔٙ:اْى ذهك انًفاْٛى انرٙ اعرخذيٓا اسكٌٕ ٔ انرٙ ػثش ػُٓا تكصافح فٙ يششٔػّ 

ٚصفٓا  انرمهٛذٚحتاإلعاليٛاخ  قكٌٕ ػهٗ االعرششاأس:  ٚصطهح  سالميات الكالسيكية/ اإل1

ٔٚؼشفٓا ػًٕيا تأَٓا خطاب غشتٙ حٕل االعالو    سذٕرٔكغٛحٔ انهغاَٛاخ األأتًُٓج فمّ انهغح 

فٙ االعالو انؼمالَٛحأ تاألحشٖ خطاب يٍ  انٕضغ غشتٙ  ٚٓذف انٗ ذطثٛك 
1
.  

انرشاز االعاليٙ لشاءِ  ججم لشاءأ:  يفٕٓو جاء تٓا اسكاٌ يٍ  سالميات التطبيقية/  اإل2

رصاصاخ ٚخرهف ػٍ يرؼذدج االخ حػهًٛ حَمذٚح حٛس ػثش ػُٓا فٙ لٕنّ آَا "يًاسع

تاػرثاسْا خطاتا غشتٛا تاسدا  حٕل االعالو  ٚحشش اْرًاياذّ يٍ  حاالعاليٛاخ انكالعٛكٛ

ٌ ٚحههٓاأخالل كراتاخ  انفمٓاء  َٔمهٓا انٗ انهغاخ االٔسٔتٛح انحذٚصح  دٌٔ 
2

". 

... ذأذٙ فٙ انهغح  ، االَغإَٚح األعُح، حاالَغاَٛ انُضػحيصطهح   لغة ::  األسنة/ نزعة 3

ٔذحذٚذا  انالذُٛٛحٔانز٘ ٚشرك يٍ انهغح    humanismeنهًصطهح انفشَغٙ  حانؼشتٛح ذشجً

  حانهٛثشانٛٔانرٙ ذؼُٙ فٙ انالذُٛٛح "  ذؼاْذ االَغاٌ نُفغّ تانؼهٕو   humanistes حيٍ كهً

انرٙ تٓا ٚكٌٕ جالء حمٛمح  كئَغاٌ يرًٛض ػٍ عائش انحٕٛاَاخ
3
. 

                                                             
1
  7002-7002السنة  -فً فكر دمحم اركون ، بإشراف اسماعٌل زروخً ، جامعة منتوري قسنطٌنة  والتأوٌلانطر : كٌحل مصطفى ، االنسة   

 333ص 
2

 02ص 0990بٌروت د)ط( -مركز االنماء القومً -تر : هاشم صالح  -تارٌخٌة الفكر العربً االسالمً -انظر : دمحم اركون  
 55ص  - مرجع سابق - فً فكر دمحم اركون التأوٌلاالنسنة و -كٌحل مصطفً انظر :   3
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ذًاشم يٍ حٛس انًؼُٗ أ ذطاتك  كهًّ ادب تانًؼُٗ   حانالذُٛٛ humanistasفاٌ كهًح  

ذؼُٙ يا ٚهٙ )  ٔجٕد شمافح  انكهًحانكالعٛكٙ نهكهًح ٔنٛظ تانًؼُٗ انضٛك انًحذز  فٓزِ 

َٓا شمافح ذحرٕ٘ ػهٗ كم انًؼاسف إ٘ ذهى تكم شٙء، أكايهح أ يركايهح ال ٚؼرض تٓا انُمم 

يكاَٛاخ انجغذٚح اإل حخ ذرًٛض تاألَالح انًشْفح .. ػٍ طشٚك ذًُٛٔانؼهٕو ٔذرجغذ فٙ شخصٛا

ٔانًؼُٕٚح ٔانصمافٛح نهفشد ٔيغاػذذّ ػهٗ االصدْاس
1
  

االسشٕدٔكغٛح  َجذِ فٙ انهغح   حٌ  انجزس انهغٕ٘ نكهًإ:   larthodoxرثىدوكس / األ4

٘ أٔذؼُٙ انش  doxa٘ انًغرمٛى ٔ أ droitٔٚؼُٙ  orthosحٛس ٚركٌٕ يٍ  انَٕٛاَٛح

opinion   انشعى انًغرمٛىopiniondroit 
2

سشٕدٔكغٛح فٓٙ"  يا تانًؼُٗ االصطالحٙ األأ  

انصحٛحح  اٜساءيجًٕع انمضاٚا ٔانًمرشحاخ انرٙ ذؤخز حمائك يشجؼّٛ نهرًٛٛض تٍٛ 

ٔانًطاتمح ٔاٜساء انًُحشفح
3

". 

انًؤيٍ انًغجٌٕ داخم  انؼمائذ : يفشداخ ٚغرؼًهٓا دمحم اسكٌٕ ْٔٙ ٚؼُٙ  تٓا /الدوغمائية 5

ظالل فٕحذج انصحٛحح  ٔانثمٛح ضالل  أاالًٚاَٛح  انرٙ ٚؼرثشْا يطهمّ ٔكم يا ػذاْا خط
4
. 

:  ٔيٍ اخرشع اسكٌٕ  ْٕٔ ٚؼُٙ اَا انًؤيٍ انًغٛحٙ يصال / السياج الدوغمائي المغلق 6

ظالل يشضاذّ يٍ يغجٌٕ داخم انؼمائذ االًٚاَٛح انرٙ ٚؼرثشْا يطهمّ ٔكم يا ػذا خطا ٔ

انثمٛح ظالل فٙ ظالل انًؤيٍ انٕٛٓد٘ أ االعالو ٔحذِ انصحٛح ٔ
5
. 

)  انضيُٛحٔانشؤٌٔ  انذُٚٛح:  ٔٚمصذ تٓا اسكاٌ آَا يجشد ذفشٚك تٍٛ انشؤٌٔ / العلمنة 7

ٌ ذفشٚمٓا كٓزا يٕجٕد ػًهٛا فٙ كم انًجرًؼاخ ػُذيا ُٚكش ٔجٕدِ أ(  فٙ لٕنّ انغٛاعٛح

حفشداخ انذُٚٛٔٚحجة تٕاعطح انً
6
. 

                                                             
1
 . 802ص  0992( 0لبنان .ط)-دار الشاقً بٌروت -تر ؛ هاشم صالح  -نزعة األنسنة فً الفكر العربً -انظر : دمحم اركون   

2
ص  7002- 7002السنة -جامعة منتوري قسنطٌنٌة -خً انظر : كبحل مصطفى ، األنسنة والتأوٌل فً فكر دمحم اركون ؛ بإشراف اسماعٌل زرو 

002. 
3

ص  7002- 7002السنة -جامعة منتوري قسنطٌنة  -بإشراف اسماعٌل زروخً  -: كٌحل مصطفى االنسنة والتأوٌل فً فكر دمحم اركون انظر

002 
ط -الم الٌوم( تر ؛ هاشم صالح ، دار الطلٌعة بٌروت قضاٌا فً نقد العقل  الدٌنً )  كٌف نفهم االس  -ضمن دمحم اركون   -انظر : هاشم صالح 4

 50ص  -7000-( 7)
( 7هاشم صالح، ضمن   دمحم اركون  قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً )كٌف  نفهم االسالم الٌوم ( تر :  هاشم صالح دار الطلٌعة بٌروت ط) انظر : 5

 .99ص -7000
 002ص-0998-( 7ط )-مركز االخماء القومً -، تر :  هاشم  صالح نظر: دمحم اركون،  الفكر االسالمً  قراءة علمٌة ا  6
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 مـــــدخل إلـــــــى الفصـــــــــــل األول:

 باعتباره" _إن مطلع هذا الفصــل ٌروي أهم محطات حٌــاة "محمـــد أركون

من أجــــل مـــراعــــاة التـــراث  شخصٌة جد هـــامة لـــد سعت وإجتهدت

العمــل العربً بؤنـــه  التمسالذي  واالستصغار االحتماراإلسالمً ِ،ورفع غطــــــاء 

عـــن لــراءة تـــراثه وإرجــــاع الفضـــل فً ذلن إلى العمــــل الغــربً  عاجـز

 االحتكانان بوسعنــــا رصــــد ،أمــــا الشطـــر الثــــانً مــن الفصـل فمــــد كـــ

الـٌموي والممــــابالت الهـــامة التً أجـــراهــا محمـــد أركون مع المستشرلٌـــــن 

ومع مناهج علـــــوم اإلنســــان والمجتمع ،ومن خالل لــراءتنــــا لهذا الفصــــل 

ــدرج فً أذهـــاننـا لــــــــد تنـ مصـــــادر وجذور فكــــر أركون المعنون بـــ:

حمٌمة ســـــــــامٌة وهــــً :أن محمــــد أركون شخصٌة فكرٌة ثـــرٌة لــد أســدت 

ستارهــــا على مختــلف األوساط الفكرٌة والعلمٌــة متجاوزة بذلن كــل الحدود 

 والعوابـــك.
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 فكــــر أركونوجــــذور  مصــــــادر الفصــــــــــــــــــل األول:

 السيـــرة الذاتيـــــــــة المبحث األول:

تــــورٌت مٌمــــــــون م بمــــرٌـــة ?9@8ولــــد محمــــــد أركــــون سنـــــــــــة 

وهً لـــرٌة معلمـــــــــــة على سفــــح جبــــل جــرجـــرة فــً منطمـــــة 

أســـــرة متواضعـــــة بسٌــــطة  ابنوهو  ،بالـــجزابـــــرـابل الكبـــرى المبـــــ

 تمــــطن فــــً أسفـــــــــــــــل المـــرٌة.

لضى أركون طفولتـــه ومراهمتــه فً هـــذه المـــرٌة ،وحٌنهـــا بدأ ٌتعلــم       

إضافة  ،دابٌةاالبتــو فً المدرسة اللغــــة الفـــــرنسٌـــة وعمــــره سبع سنوات وهـ

إلى ذلن أنـــه ال ٌتمــــن إال اللغـــة الفـــرنسٌة واللغــة األمـــازٌغٌــــــــــــة ،أمـــا 

اللغـــــة العربٌــة فلم ٌتلمى تعلـــمــــها  إال بعــــــد خروجــــه من منطمــــة المبابل 

 ة .الكبرى بمدٌنــــة وهـران لٌواصل تعلمـــه بالمدرسة الثانوٌ

إن أركون لــــــد شهــــد تحول كبٌر فــً حٌاتـــه وهذا ٌإثـــر على     

،ألنـــــــــــه ترعرع فً وسط وعلى أسلوب ونمط فكره شخصٌتــــــــــــــه 

بربــري ولـــد تشبــــع بثمافتــــــه وتمالٌــــــده ،ولكنـــــــــه فً ٌــوم من األٌام 

حضـــــــــان مجتمع عـــربً لـــد تلمـــــى ثمافتــــه ومعــالمه ٌجــد نفســه بٌـــن أ

فـــــا معهـــا وخٌـــــر مثال علـى ذلن تعلمـــه ٌ،ومع مــرور الولت أصبح متك

 اللغــــة العربٌة .

ٌمــــــــــــول أركون "عندمـا خرجت من المنطمـــة المبابلٌــة وألتحك بالمـدرسـة 

ــران بدأت تجربة المثالفــة المزدوجــة والمواجهــــة الثمـــافٌــــة الثانوٌة فً وهـ

،كــــــــان علً مـــن جهــة أن أتعلم العــــربٌة وأكتشــف المجتمع الناطك 

بالعـــربٌـــة ولٌس البــربــرٌة ومن جهـــــة ثانٌة كـــان علً أن أكتشف المجتمع 

إذا إن الصعوبات والموالف المصٌرٌة التً مر بها  1الفــــرنسً المستعمـــر "

ألركون جعل فكره ٌنادي باالنفتاح وتمال االخر رافضا لشتى أنواع التهمٌش 

 التحكبعــــدمــا أنهــــــى أركون دراستـــه الثـــــانوٌة بوهــــران واالحتمار 

ل علـى شهادة بجامعــــة الجـــزابر لتكملـــــة مشواره الــدراسً ،بحٌث تحص

م.كمــــــــــا تحصل 9>@8"سنـــة  اللٌسانس فً تخصص "اللغـــــة واألدب العربً

كذلن علــى شهـــادة "الدراسات العلٌــا حول الجانب اإلصالحً فً أعمــــــــــال 

                                                             
1
رون هالبٌر،العمل اإلسالمً أمام عصر األنوار فً الغرب ،الجهود الفكرٌة لدمحم أركون ،ترجمة جمال تشحٌد ،األهالً للطباعة   

 .=8،ص  9008عـــــــــــــام  8والنشــــر ،دمشك،سورٌا،ط
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طه حسٌن "وكانت هذه النمطـــــــة البداٌــــــــة األولى التصـــــاله بالفكـــــــــــــر 

 لعــربً الحدٌث .ا

كانت هذه أهم محطات حٌاته التً تعبر عن أبجدٌات نشؤته، أما اآلن سننتمل إلى 

فهً عبــــارة عــن كتب الفكرٌة التً تتصف بطابع مغاٌر  كتابات أركون ومنتجات

 بجملــــة من األبحاث شاملة لمختلف اإلشكالٌات خـــاصة فً الفلسفة، غنٌـــــــة

كما أنهــا  علـــم الفمه........................الخ" ــــــــــخ السٌــاسة،التـــــــارٌـ

و"األخالق  تـــؤخذ شكــــل الكتب الجماعٌة كمــــــــــــا فً كتـــــاب "اإلسالم "،

  .والسٌاسة" الصـــــــــادر عن منظمــــــــة

بغداد فٌمــــــــا وراء  م  ،أو كتــــابه "من منهانتن إلــــى=?@8الٌونٌسكو سنة 

و تؤخذ شكل كتب حوارٌــــة ،أي أ ،مع جوزٌف ماٌال باالشتران الخٌــــــر والشر"،

أسبلة تطرح على أركون وهو ٌجٌب ،كمـــــا فً كتابـــه "الفكـــر اإلسالمً نمد 

 .1"واجتهاد

تتناول  وبالتالً إن مإلفات أركون عبــــارة عن جملة من األبحاث والدراسات     

أال وهً إشكالٌة دراسة الفكر اإلسالمً دراسة حدٌثة .لكل  كبرى،إشكالٌة محورٌة 

رحلته الفكرٌة والعلمٌة عبر دراسات  انطالقمفكـــر مصدر ومنبع ٌسهــــم فً 

معممة وبحوث مطولــــة  أمـــــــــا أركون فجذوره ومصادر تشكــــــــل فكره لد 

بالشٌر"  على العدٌد من روادهـــا وأهمهم "رٌجٌس قاالستشرامن ظاهرة   استمدت

علٌه أركون فً دراسته للمـــرآن الكرٌم ،وكذا  اعتمدالمختص فً فمه اللغة ،بحٌث 

بالفترة التؤسٌسٌة لإلسالم المدونة فً كتابه  اهتم" الذي المستشرق "مونتغري واط

لـــد كان  االستشرافٌةإلى المصادر  ةإضافــ»المدٌنـة أو "دمحم فً  "دمحم فً مكــة"

فً  للمصادر التـــارٌخٌة دور ودخل فً ذلن ،والبداٌـــــــة مع مدرسة "الحولٌات"

فرنسا التً أعطت للتارٌخ وكتابته مفهــــــــــوم جدٌد بعدمـــــا تؤسست على ٌـــد 

 "."جورج دوبًفٌمر "لوسٌان "كل من :"فرنان برودٌل

واألنسنة العربٌة "فً  لش أركون أطروحته للدكتوراه عن "مسكوٌهبعدمــــا نا   

جــامعة السوربون الفرنسٌة،لـــد أصبح ٌملن اإلمكانٌة والرغبة فً فتح أفاق البحث 

                                                             
 .>ص ?900_<900كٌحل ،األنسنة  والتؤوٌل فً فكر دمحم أركون ،إسماعٌل زروخً ،جامعة منتوري سنة مصطفى  1
  ( هو مستشرق برٌطانً عمل أستاذا للغة العربٌة والدراسات اإلسالمٌة =900أكتوبر  ;9 - @0@8مارس  ;8)  مونتغري واط

 اسكتلندا.-والتارٌخ اإلسالمً بجامعة إدنبرة فً إدنبرة
  ( : مإرخ فرنسً ومن مإسسً مدرسة الحولٌات الحدٌثة.>?@09/8@8نان برودٌل )فر 
 (مإرخ فرنسً عرف بمشاركة بتعممٌم الموسوعة الفرنسٌة رفمة أناتول دي مونتري=>@8/?<?8لوسٌان فٌغر : ) 
 ( ًعضو أكادٌمٌة الفرنسٌة والمإرخ األكثر إنتاجا وتؤثرا فً العصور ا=@@8/@8@8جورج دوب : )لوسطى . 
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فً حمـــــــل الدراسات اإلسالمٌة التً لم تكن حاضرة فً دابــــرة البحوث العربٌة 

 اإلسالمٌة ،إال أنــــه

تشفها من خالل أعمال المستشرلٌن التً جعل منها المبدأ والمعٌار تطلع علٌهــا واك

األول فً تشكل فكره،صحٌح أنه اتصل  بهإالء ،فهنان من تتلمذ على أٌدٌهم 

وآخرون زاملهم فً الجامعة وتبادلت اآلراء ووجهات النظـــر بٌنهم إال أنه سلن 

شرلٌن من إشكالٌات طرٌما مغاٌرا لنفسه حول النظر والدراسات على خالف المست

وأدوات المراءة وأسس من خاللها مدرسة  جدٌدة فً المٌدان العلمً وأطلك علٌها 

 "اإلسالمٌات" اسم

لمـــــــــد بلغت عاللة الثمافة العربٌة بالفكر الغربً مع دمحم أركون ذروتها :"لد     

ت الفكر من المفكرٌن العرب والمسلمٌن بتٌارا اتصلٌكون الرجل األكثــــر من 

 واستضافنتهل من مصــادرها ونصوصها الكبرى االغربً الحدٌثــة والمعاصرة ،و

مفاهٌمها فً دراستــه  وطبك مناهجها التً إستعارها من علوم التارٌخ 

لــــــــد ٌكون أكثر من واكب بالمراءة ودرس  واألنتروبولوجٌا ............الخ.

 اإشكالٌته واستوعبة فً الغـــرب موجات الحداثة وما بعد الحداثـــــــــ

وموضوعاتها النظرٌة وعرف المراء ببعض فتوحاتها المعرفــــٌة . فعل ذلن من 

    1لٌودا إٌدٌولوجٌة كابحــــة." دون أن ٌفرض على عاللته بالفكر الغربً

لتان ال إن أركون ٌمـــر بؤن المعرفــة والتواصل الفكري والثمافً حلمتان متص

 .االنغالقسٌـد الموالف والكابح لظلمات  االنفتاحبل  ،أي لٌود وأغاللتفكهمــا 

للباحثٌن الغربٌٌن من  انتماداتظل أركون طوال مشواره الفكري والمعرفً ٌبنً 

خالل تحلٌل أفكارهم وتفكٌن تطوراتهم ونمـــد مناهجهم ،وكان على الوسط الفكري 

دافع عن نفســه وجعــل من لغــة العلم  الغــربً الــرد علٌه بالمسوة والتجاهل إال أنه

 والمعرفـة الرد المناسب لهإالء.

"ولــعل سٌــرته فً نمـــد المستشرلٌن وخطاباتهم تشهــد له بمنالبٌة علمٌة 

وهو  عالٌــــــــة المكانــة فً األوساط الفكرٌة التً عاش فٌها فً فـرنسا خاصة،

 2والباحث ولمعنى األخالق العلمٌــة"بذلن لــدم المثال األعلى لمعنى المفكـر 

ً تاركا وراءه فراغا كبٌرا ف 9080سبتمبــر  ;8توفً محمــد أركون بتــارٌخ 

أن منتجاته الفكرٌـة المعرفٌة تجعـــل من اسمه  الفكرٌة إالأوساط الساحة الثمافٌة 

 فكري.حٌا حاضــــرا فً كل مشـروع 

                                                             
1
 ;8ص   9088(،عام 8مركز الدراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ط) عبد اإلله بلمزٌز ،دمحم أركون المفكر والباحث واإلنسان،  

 ;8عبــــــــــــد اإللــه بلمــزٌر ،محمــــد أركون المفكـــر والباحث واإلنســـــــان ص  2
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ــدٌة تطورا لـــوٌا فً تارٌخ الفكــر العـربً لمـــــد كانت لمساهمته العلمٌــة والنم

المعاصر "هو مواطن فــرنسً حابز على وسام رفٌع من الجمهورٌة الفـرنسٌة 

،وأستاذ محاضــــر فً أكثـــر من جامعة فً العالم ،وهو متمدرس فً اإلنجلٌزٌة، 

م خارجها فً إنه  بتـركٌبته الخاصـــة كابن منفتح ال تعنً له الحدود كثٌرا ،فهو ٌمٌ

 1معظــم األحٌـــان "

فهــو مإرخ  ومن هنا ٌمكن المــول أن محمــد أركون موسوعة فكـرٌة ثــرٌة،

كنمـــده للنص ،نمـده لمفهوم أصوله األفكــار إضافة إلى ذلن مــارس النمـــد على 

 مىوارتالعــربً المعاصر لـد تغنى الفكر الحمٌمــة فالمس بذلن الفلسفـة ،كمــا أن 

بٌن المناهج ،وبٌن  للحـدود ما حدمحم أركون ذلن الــرجل المحب للثمافة والمزٌ باسم

 التــراث والحداثة ،كمــــا بٌـــن الشــرق  والغرب خاصة .

ومنهجيــة علـــــــوم اإلنســـان  االستشراقأركــــــــون بين  :الثانيالمبحـــث 

 والمجتمـــع

إن الــدراسات التــارٌخٌة لــد شهدت صراع حضاري حاد مابٌن اإلسالم    

والمسٌحٌــــة خاصة تلن الصورة النمطٌــة التً تراها المجتمعات الغـــربٌة حول 

اإلسالم والمسلمٌـــــن بــل إن العــالم الغربً ٌصدر أحكاما سلبٌة تلمس اإلســالم 

"فهـــو مشحون  عن الجمهـور الغــربً األوربًوالمسلمٌــن كذلن ،ٌمـــول أركون 

باألحكام السلبٌة المسبمة و العتٌمة عن اإلسالم والمسلمٌن ،إنـه ٌملن صورة إرتبابٌة 

 اتجاهطــــالق إنها صورة إحتمارٌة وغالبا عدوانٌة تشتبه بهم وال تثك بهم على اإل

ـــة عبــر المــرون "أو" مسلم"أو "تـركـــــً" وهً أحكام مسبم هو "عــربً كل ما

 "  2وبالتـــالً تصعب زحزحتهـــا أو تفكٌكهــا

المـــول أن تلن الصورة السلبٌة التً تراها المجتمعات وٌمصـــد أركون بهذا 

الغــربٌـــــــة نحو المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة لــد تشكلت فً اذهانهم  منذ المــدم 

هـــا ،وٌتحدث أركون عن ظاهرة وصــارت راسخة لدٌهم فمن الصعب تجاوز

العمــل الغربً فً مجمــــــــل بحوثه ،وهً مسؤلة المستشرلٌن  التمستأخرى لـــد 

الذٌن خصصوا دراساتهــــــــم وأنجزوا أبحاثهم عن الموضوعات المشبعة بالطابع 

 واالجتماعٌةالسٌاسً العنٌف متجاوزٌن بـــذلن المآسً واالوضاع السٌاسٌة 

التً تعٌشهـا الشعوب العــربٌـــــــة اإلسالمٌة "فال أحـــد ٌهتم بدراسات  المزرٌة

التفاوت التارٌخً الكابـــــــــن بٌن المجتمعات االسالمٌة ،والمجتمعات األوربٌة 

                                                             
 >8المــرجع نفســـــه ص    1
2
(،بٌروت ،لبنان ،دار :ـــــــاٌا فً نمــــــــد العمـــــل الدٌنً ،كٌف نفهم اإلسالم الٌوم ،ترجمة هاشم صالح ط)دمحم أركون ،لض  

 .@8ص   ;900الطباعــــــة 
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،فهنان تفاوت حاد جدا بٌن كٌفٌة ممارسة الفكر فً السٌاق اإلسالمً،وبٌن  المتمدمة

ته المعرفة العلمٌة وتطبٌماتها التكنولوجٌة والموالع الفكرٌة التمـــدم الهـــابل الذي حمم

 1والفنٌـة التً تــم التـوصل إلٌهــا فً الغــــرب الحدٌث"

ورإى سلبٌة عن اإلسالم  انطباعاتٌتؤسف أركون عن النخب الفكرٌة وماتحمله من 

تلن األحكام  ٌتبنوافهذا األمر مخالف للروح العلمٌة ،بل ٌجب على هإالء أن 

ٌؤخذونها بعٌن االعتبار ،ألن مولفهم السابك ذكره "دلٌل على وجود نمص معرفً 

على دراسة مجالهم  واالجتماعٌةكبٌر لدٌهم فٌما ٌخص تطبٌك العلوم اإلنسانٌة 

 2الخاص"

وٌتحســر أركون على التمٌٌز المابم بٌنه وبٌن زمالبه الغربٌٌن رغم أنهم ٌدرسون 

إذ أن هإالء ٌدعون بالمستشرلٌن أو علماء  و التراث اإلسالمً :مجاال مشتركا وه

الخ فهــذه …تمسلم المتزأو الم ،بٌنما ٌدعونه بالمسلم اللٌبٌرالًاإلسالمٌات 

المصدالٌة  بامتالنالتصنٌفات أطلمهــا الخبراء الغربٌون معتمدٌن بذلن أنهم األجدر 

تشرلٌن ٌنسبون سابــر المشاكل العلمٌة دون غٌرهـــــــــم            إن المس

التً تعانٌها الشعوب اإلسالمٌة إلى اإلسالم  وااللتصادٌةالسٌاسٌة واالجتماعٌة 

لٌام علمانٌة فً مجتمعات إسالمٌة ،ألن اإلسالم فً  باستحالة،وٌذهبون إلى المول "

هذا الطرح ألن  د(.إال أن أركون نم8")3نظرهم ال ٌمٌز بٌن الدٌن والدولة

لٌن مثلهم مثل سابــر الناس ال ٌختلفـــون عنهم ،وبهذا ال ٌجب أن تنسب المستشر

 اإلسالم. إلى أبدا تلن األوضاع المتدهورة

لـــد تعرضت إلى ثالث عوابك  االستشرافٌةٌرى أركون أن المعرفة       

منها:النزعة المركزٌة األوربٌة التً ال تعامل اإلسالم كبالً الدٌانات األخرى 

جزء من مٌراثهم الحضاري وعمــاد ثمافتهم األصلٌة  باعتبارهاكالمسٌحٌة والٌهودٌة 

وبالتالً ٌجب ان تحظى باألولوٌة فً المٌام بمختلف الدراسات ،إضافة إلى ذلن أن 

الكبرى األلمانٌة  االستشراقمستشرلٌن تناولوا الموروث اإلسالمً ودرسوه بلغات ال

الفـرنسٌة،.........الخ زعما منهم بالتحلً بالموضوعٌة إال أن أر كون  ،اإلنجلٌزٌة،

أبطل هذا الزعم خشٌة منه شٌوع وعً  ٌحتكر شؤن اإلسالم وٌستصغره بجعله 

 ٌــة.موضوع لــــابم بذاته للمعرفــة العلم

بعنوان التعمٌم غٌر العلمً وغٌر  االستشرافٌةٌتجلى العابك الثانً للمعرفة   

إذ أصبح المستشرلون ال ٌمٌزون بٌن  والثمافٌة، االجتماعٌةالتارٌخً للظواهــر 

                                                             
 .@8مـــرجع نفســـه ص ( 1

2
 .90مـــرجع نفســـه ص 
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للسٌالات التارٌخٌة  تابعة اجتماعٌةاإلســالم كعمٌـــدة دٌنٌة محضى ،وظواهــر 

والثمافٌة ٌمس كافة  االجتماعٌةبح تعمٌم المشاكل واألنتروبولوجٌة ،وبالتالً أص

المجتمعات اإلسالمٌة،وإرجـــــــاع أسباب حدوث ذلن إلى اإلسالم ،أما العابك 

ألغراض الصلة لها بالبحث العلمً  االستشراقالثالث ٌكمن فً خضوع بعض 

لمضاء  هٌبتهم العلمٌة استغلوا،فمـــد الحظ أركون أن بعض المستشرلٌن الكبـــــار 

مستشرلون الكبار حاجاتهم وخدمة مصالـــحهم الشخصٌــــــة ،فكثٌــــــــر  من ال

اسات بالدهم نحو العالم الذٌن بالغوا إلى حد كبٌر خدمة سٌ* مثل بٌرنارلوٌس

تفمــــد صرامتها وموضوعٌتها  ٌةلاالستشراومن هنا أصبحت المعرفة  ،اإلسالمً

العلم من أجل خدمة أغراض سٌاسٌة  باستغاللألنها تابعة لمضمون إٌدٌولوجً 

 نزاهته . االستشراقوبالتالً ٌفمــد 

صحٌح أن أركون ٌعترف بالدور الرٌادي الذي لعبه اإلستشراق حول تؤسٌس 

دراسات إسالمٌة التً لم ٌمم بها الباحثون عــرب ومسلمون فً المـرن التاسع عشر 

نهجٌة هابلة ولبعدهم عن المصادر ونصف المرن العشرٌن الفتمادهم إلى عـــدة م

إهتماماتهم  إلى دراسة التراث   بل وجهوا األساسٌة للتــــــــراث اإلسالمً فمط،

 ذلن التراثٌن  اإلغرٌمً والــرومانً.المسٌحً والٌهودي ،إضــافــة إلى 

ٌلمح أركون أن كل األعمال التً أداها المستشرلون والخدمات الجلٌلة التً لاموا 

بها فً مجال الدراسات اإلسالمٌة ال تعبر مطلما عن عجز وتمصٌر الباحثٌن 

"وإنما هو ثمرة تارٌخ ثمافً أصابه ما أصابه  العــرب والمسلمون فً تحمٌك ذلن

 "1وانمطاعمن وهن 

خطؤ بؤن تكون مٌدان الدراسات اإلسالمٌة وتارٌخ هذا وتشٌد مالحظته كذلن إلى "

،وإن لم ٌدرن هذا األمر أصبحت 2المٌدان نظرة استعراضٌة وصفٌة غٌر نمــدٌة "

المعــرفٌة للباحثٌن  واالستمالة لالستشراقمسؤلـــــــة التفاوت بٌن المساهمة المعرفٌة 

،ومن أبرز المضاٌا  العـــــــرب والمسلمٌن مسؤلة عوٌصة ٌصعب فهم أسبابها

التً اهتم بها أركون أوال لضٌة التسلسل الزمنً للسور واآلٌات  االستشرافٌة

كون أر والمرآنٌة ،ثانٌا ترتٌــــــــــــب مجمل عبارات ونصوص الوحً وهكذا ٌدع

أي زمن للسور واآلٌات من أجل العثور على جً إلى "إنجاز تصنٌف كرونولو

                                                             
 من موالٌد لندن ببرٌطانٌا. هو أستاذ برٌطانً أمرٌكً ?908ماٌو  @8و توفً فً  - =8@8ماٌو  8:ولد فً  بٌــرنارلوٌس )

 .لدراسات الشرق األوسط فً جامعة برنستون
 ;=،دمحم أركون المفكر والباحث واإلنســـــان ص  عبد اإلله بلمزٌز 1
2
دمحم أركون الفكر األصولً واستحالة التؤصٌل نحو تارٌخ أخر للفكر اإلسالمً،ترجمة هاشم صالح دار السالً ،بٌروت لبنان   

 ;;ص @@@8(،سنة 8ط)
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ومن أجل إعادة كتابة التارٌخ الحمٌمً  "1للنص الشفهً الوحدات اللغــوٌة األولى

  للمــران.

تؤثٌرا وتؤثرا ،ولم ٌكفٌه هذه إال أن وطـــد  باالستشراقلمــد كان ألركون احتكان 

الصلة بمناهج علوم اإلنسان والمجتمع من أجل بناء نسمه  المنهجً لدراسة التــراث 

اإلسالمً ومن بٌن تلن المناهج المعتمدة فً  ذلن أولها :المنهجٌة التارٌخٌة التً 

،بحٌث اكتشفت  افٌةاالستشر الفٌزٌولوجٌا  كانت بمثابة بداٌة للتحرر والتخلص من 

 على ٌد لوسٌان فٌمر وبعد ذلن خاصة مع المستشرق األمرٌكً المعاصــر "دافٌٌد

باورٌس" فهذا المنهج الفٌلولوجً ٌمف على معالجة األخبار المنمولة والتؤكد من 

صحتها ومصدالٌتها واهتم بتحدٌد التوارٌخ والتؤكد من مادٌة األحداث من خالل 

من أجل استنباط معانٌها ،أما بالنسبة إلى الباحثٌن العرب اإلعتماد على النصوص 

والمسلمٌن وجدوا أن هذه المنهجٌة ال تتنافى مع الوعً اإلٌمانً لدى المسلم ،بل 

تخلك نوعا من الدمار فما كان علٌه إال البحث عن بدٌل منهجً ٌراعً المعتمــد 

 .اإلسالمً وهذا ما لام به أركون

ولوجٌة  إال أنه  ذهب إلى لــراءة مجلة الحولٌات ٌزـــد الفٌلم ٌكتفً أركون بنم    

مدرسة الحولٌات على  باسموالتً تم عنها تؤسٌس مدرسة فً فــرنسا بحٌث سماها 

هذه  لوسٌان  فٌمر بحٌث هاجمت وانملبت    ودٌل  ٌـــــــــد كـــل من فرنان برو

أن الولابع هً  باعتبارداث ضد التارٌخ الولابعً الذي ٌكتفً بســرد األح المدرسة

 باهتمامهأساس التارٌخ وتمف خلفها عـــدة عوامل أخرى وهذا ما ذهب إلٌه أركون 

الكبٌر بمنهجٌة علم النفس التارٌخً الحامل للعناصــر المكونة للوعً التارٌخً مثل 

 )الخٌال،األسطورة..............الخ(

التً شهدت تطورا على ٌـــد كـــــــل  وبعـد ذلن اهتم أركون "بمنهجٌة االلسنٌات"  

كر فٌعتبر دمحم اركون مإرخا لل ستٌنفٌوبن،سونبوجاك سور،سودٌمن اللسانٌٌن 

ومعالجتها  المدٌمة ةسالمً فهذا ٌفرض حتما لراءته للنصوص الدٌنٌالعربً اإل

ن علم اللسانٌات مجال شاسع ٌحوي الكثٌر من التفرعات أٌرى هاشم صالح  السانٌا،

علم الدالالت والرموز وعلم المعانً السٌمانتٌن وعلم  ،منها " علم السمابٌات

الدالالت واالشارات السٌمولوجٌا" ... الخ وكلها علوم متماربه ومتداخله ٌصعب 

  "التمٌٌز بٌنها احٌانا

ذي ٌستوجب وٌفرض المنهج المالبم ن الموضوع المدروس هو الأن أركووفً نظر 

كون رٌمر ا أخر جهةومن  ،له فلٌس للمنهج بان ٌخضع الموضوع لمفاهٌمه واسسه
                                                             

1
 ;=مرجع نفســــــــــه ص  
 ( من رواد المدرسة الشكلٌة الروسٌة9?@8تموز  ?8-=@?8ألول تشرٌن ا 88عالم لغوي، ونالد أدبً روسً )ن   جاكبسو. 
  هو لسانً و سٌمٌابً فرنسً .عرف بؤعماله المنصبة على اللغات الهندوأوربٌة =<@8/ 09@8  بنٌفٌنست . 
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بٌن المارئ والنص وبالطبع ٌستحٌل زعزعتها وٌوضح ذلن  ةمابمال ةلصبوجود ال

 ٌمرأهع لكً ٌمرأ عن المارئ الذي سمفً لوله "أن أال ٌستطٌع أن أفصل للنص الذي 

 ".وال ولٌس اللغةأدرس الكالم نن أن ٌنبغً آما ٌخص المرنه فٌإوفً الوالع 

عتبر أن أستطٌع أو تهمٌشها ال أستطٌع كسرها أبٌن المارئ والنص ال  ةهنان عالل

 ةلآنه ؤبتفكٌكه وك أبدأابً معنوي ثم مٌولوجً وسٌنوفالنص كمجرد صوتً 

لكً ٌمرأ  ة،إن نصا ما وخصوصا إذا كان نصا دٌنٌا لد صنعجامد ةمٌكانٌكٌ

 "1الدٌنٌة اللغةوهنا نلتمً من جدٌد بمفهوم وٌعاش.

 الدٌنٌة اللغةن بٌن وومن هذا المول مباشرة نستخلص فً اذهاننا كٌف مٌز ارك

 .التوصٌل فمطال با  ًفتالتً تك العادٌة اللغةعلى الطموس والشعابر وبٌن  المابمة

االعراف والعادات ونماط من األ جملةبن االنسان ٌعٌش فً وسط محاط إ

من الخصابص التً تمٌز كل فرد او كل  ةعن مجموع ةهً عبارفوالتمالٌد...الخ 

، وٌدخل هذا ضمن االطار به مجتمع عن غٌره بل تنشا له ثمافه خاصة

االنتروبولوجً الدارس لكل ابعاد وجوانب االنسان وما ٌتعلك بحٌاته سواء فً 

 .و حاضرهأماضٌه 

التشابه واالختالف بٌن الجماعات  ةهمٌأولى األ بالدرجةرز إن "االنثروبولوجٌا تب
وهذا ما دفع  ة،مفرد دراسةلكل  الخلفٌةالدابمةالبشرٌة: فالممارنات تشكل باستمرار 

لكل اختالف وتمٌز  ةاهرصال الحضارة دراسةعن  بتعادلى اإالمهتمٌن بهذا المٌدان 
والسعً وراء مجتمعات ما زالت  الحدٌثةالعلمٌة و التمنٌة الحضارة دراسةي عن أ

ٌولٌتٌة )الزراعة أو الرعوٌة( ندابٌن أو المجتمعات البمجتمعات ال ،طارخارج هذا اإل
 "2مجتمعات الصٌد أو المطافٌتٌة أو ما لبل النٌول

مركز حول تولى ٌرفض الاأل بالدرجةبحث ممارن "لوجًروبون البحث االنتأبمعنى 
ي أفهو متعدد المٌادٌن واالختصاصات  األحادٌة بالدراسات ٌؤخذوال  ة،واحد ةهوٌ

 "3للمجتمعات البشرٌة التارٌخٌة الحركةعوامل كل ٌهتم ب
 دعن ةاستثمار لواعد خاص ً لوجروبواالنت العلم  دراسة ضرورةكون على رٌلح ا
االستعانة بالمراءة  هذا ٌستوجب ، فحتماالعربً االسالمً ة التراثلراء

سواء  الدٌنٌة والثمافٌة تالتراثٌادران المعالم التً تحملها إجل أاالنتروبولجٌة من 
 .لدٌما أو حدٌثا
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 خاتمــــــــــة الفصـــل األول:

إن محمـــد أركون منذ نشــــؤته محبذ لفكرة المحاكاة بالغٌر واالخذ عنهم وهذا 
ترحٌبه رٌمة، وخٌر دلٌل إلثبات ذلن   ماشهدناه طٌلة لراءتنا لسٌرته الذاتٌة الع

بالدراسات الغربٌة خاصة اإلستشراق والمناهج التً وضعها علماء اإلنسان 
والمجتمع ،كما تمكن من إعادة اإلعتبار للفكر العربً الذي مـــر بمحطات ركود 
بسبب األوضاع العصٌبة التً مـــر بها والتً كانت بمثابة الفضل والعرفان للفكر 

 ً بإحتضانه للحداثة.الغرب
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 تمهيــــــد :

خاصة  اهتماماتبحٌث تلمً عـــدة  ،مشروع ثري شروع الفكري األركونًإن الم
منهال للخوض فً ،الذي جعــــــل من مناهجة   الغربًالفكر  من طــرف أعالم 

إن مفكرنا لــــد مارس عـــدة دراسات إسالمٌة كمسألة التراث  سٌالاته الفكرٌة.
لٌل  وكتب من لبل سابمٌه ،ومن هنا ٌطرح  العربً اإلسالمً منتمـــدا فً ذلن كل ما

 :اآلتًاإلشكال 

 فٌمــــــــــــا تتبلور معالم مشـــروع دمحم أركون؟
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 اإلسالميات التطبيقية  المـبحــث األول:

 مفهــــــــــــوم اإلسالميات التطبيقية -1
إن اإلسالمٌات التطبٌمٌة مشروع بدٌل ومتجاوز لإلسالمٌات الكالسٌكٌة    

حٌث ٌهدف إلى إعـــــادة لـــــراءة التــراث اإلسالمً لـــــراءة  )اإلستشراق 
ٌنبغً العودة إلـــى مصدر هذا المٌات التطبٌمٌة نمـــــــدٌة ،ولتحدٌد الممصود باإلس

 المصطلح.     

لمــــد جاء محمـــد أركون بمفهوم علم اإلسالمٌات التطبٌمٌة ممتبسا فً ذلن من    
 كتاب 

ــ روجٌه باستٌد ،وبمفهوم أخر إن "اإلسالمٌات التطبٌمٌة التطبٌمٌة األنثروبولوجٌا"
،وهً علم جدٌد ٌختلف عن اإلسالمٌات  االختصاصاتهً ممارسة علمٌة متعددة 

من خالل  اهتماماتهخطابا غربٌا باردا حول اإلسالم ٌحصر  باعتبارهاالكالسٌكٌة 
 "1وربٌة الحدٌثة دون أن ٌحللهاكتابات الفمهاء ونملها إلى اللغات األ

ة وبهذا المول ٌــــرٌد أركون التمٌٌز بٌن اإلسالمٌات الكالسٌكٌة واإلسالمٌات التطبٌمٌ
 اختراعإذ ٌمصــد باألولى أنها "خطاب غربً حول اإلسالم _هً فً الوالع من 

مسٌحٌون غربً ٌكتفً به المسلمون فٌما ٌخصهم بالحدٌث عن اإلسالم مثلما ٌفعل ال
 .2"فٌما ٌتعلك بالمسٌحٌة

تهدف اإلسالمٌات ة من المناهج المائمـــة بذاتها أمـــا الثانٌة فهً علم مشبع بمجموع
إلى دراسة الولائع المختلفة التً عاشتها المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة  ةالتطبٌمٌ
التراجعٌة"أي العودة إلى ماضً –من منهجٌة أركون المسماة "بالتمدمٌة  انطاللا

الشعوب ومراعاة الظروف التً شهدتها ،ومحاولة فهم أسباب تفشٌها وطفوها من 
مضمار النهضة والحداثة ،ألن فً نظر أجل معالجة الحاضر ومواكبة السٌر على 

أركون كل الصعوبات والتعثرات التً تعانٌها الشعوب العربٌة اإلسالمٌة راجع إلى 
، إذن إن اإلسالمٌات  االضطهادتارٌخ  الفكر اإلسالمً الذي عاش أصعب مظاهر 

 ٌتعلك  بها ما  استنباطالتطبٌمٌة تنطلك "من والع المسلمٌن وحاضرهم ومشاكلهم ثم 
وغٌر ذلن من العوامل  التصادٌةمن تعالٌم دٌنٌة ،وأغراض سٌاسٌة ومصالح 
 ثم تدرسها دراسة علمٌة  "3المؤثرة فً الحركة التارٌخٌة الشاملة للمجتمعات

 موضوع اإلسالميات التطبيقية: -2

إن موضوع اإلسالمٌات التطبٌمٌة هو العمل اإلسالمً الذي تشكل عن ظاهرة الوحً 

المران خطابا دٌنٌا ٌحمل فً طٌاته دالالت عملٌة  باعتبارالمرانً ومسألة النص 

 مختلفة .
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إن اإلسالمٌات التطبٌمٌة ال تنحصر على تحلٌل الخطاب الدٌنً فمط ،بل تسعى إلى 

المواضٌع التً همشتها اإلسالمٌات الكالسٌكٌة وهً  االعتبارنمده كما أنها تأخذ بعٌن 

 كالتالً:

الشفهً لإلسالم خصوصا عند الشعوب التً لٌست لها كتابة مثل "الممارسة والتعبٌر 

البربر واألفارلة،إهمال المعاش غٌر المكتوب وغٌر الممال بسبب السٌطرة 

على المواطنٌن وهٌمنة الحزب الواحد والمنعطفات التارٌخٌة )مثل  اإلٌدٌولوجٌة

ن ان اإلسالم ً (،إهمال المعاش وغٌر المكتوب لكنه محكً وذلننضال التحرر الوط

المحكً فً اللماءات الٌومٌة والمؤتمرات ).....(لها أكثــر داللة من اإلسالم المكتوب 

الحمل الدٌنً مثل  ،إهمال األنظمة السٌمٌائٌة وغٌر اللغوٌة التً تشكل

 4الشعائر....الخ" ،الموسٌمى ،المٌثٌولوجٌات

مائمة بٌن اإلسالمٌات إنطاللا من هذا األمر أصبح بإمكاننا إستنتاج الفرولات ال

الكالسٌكٌة واإلسالمٌات التطبٌمٌة،باإلضافة إلى ذلن إن المستشرلٌن ٌرالبون اإلسالم 

عن كثب وٌكتبون عنه دون أن ٌراعوا مصٌر المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة 

وماتطرلت إلٌه من أثار مختلفة فهم "ٌتحدثون عنه إنطاللا من فرضٌات مسبمة 

 5وتٌة وإٌدٌولوجٌة "ومسلمات فلسفٌة واله

تموم اإلسالمٌات التطبٌمٌة على المرالبة والتحلٌل ثم النمد فهً "منهجٌة متعددة      

لراءة لغوٌة تدخل  باعتبارها  األنثروبولوجً-الجوانب تجمع بٌن المراءة التارٌخٌة

معامل التارٌخ فً الحسبان ،والمراءة األلسنٌة السٌمٌائٌة األدبٌة ،وهً لراءة 

جة :عمودٌة من حٌث تركٌزها على بنٌة النص والتفاعل معه ،وأفمٌة كونها مزدو

 6تشٌر إلى التناص الحاصل بٌن النص المرانً ونصوص أخرى سابمة له."

تنفصم :العامل  إن اإلسالم "كأي دٌن أخر هو جسد مؤلف من عدة عوامل ال

 المجمعاتر النفسانً والبسٌكولوجً )الفردي والجماعً(،العامل التارٌخً )تطو

 اإلسالمٌة(

 )أي محل اإلسالم "ضمن العامل التارٌخً "لكل مجتمع ، السٌسٌولوجًالعامل 

-أدب–والعامل الثمافً )فن مصٌر هذه المجتمعات على اإلسالم كدٌن( وانعكاس

 (0فكر(")
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بمثابة األعمـــدة األساسٌة التً ٌرتكز  إذن لكل مجتمع عوامل مكونة لبنٌته ،وتعتبر

 ومن خاللها تتشكل ثمافته وٌتبن تراثه .علٌها 

أما من الناحٌة اإلبستٌمولوجٌة )معرفٌة (فإن اإلسالمٌات التطبٌمٌة ال تمر بوجود   

أي منهج أو خطاب بريء وخال من العٌوب والنمائص ،فهً بدورها توجه نمدا حادا 

ات جعلها تمتدي بمجموعة من المناهج فً مختلف الدراس ألي خطاب كان وهذا ما

 اإلسالمٌة.

 مهــــــــــام اإلسالميات التطبيقية: -3

إن اإلسالمٌات التطبٌمٌة تمف على مهمتٌن رئٌسٌتٌن هما :دراسة التراث ودراسة    

المسار التارٌخً للمجتمعات العربٌة  باسمالحداثة نظرا للعاللة المتبادلة بٌنهما 

غ فجر الحداثة وتمدمها فً اإلسالمٌة الملًء باألحداث والولائع التارٌخٌة ،وبزو

غابت عن أنظارها هذه العاللة لد لمجتمعات الغربٌة،أما اإلسالمٌات الكالسٌكٌة 

ت ذكرى اإلنجازا استٌعادهبالدراسة اإلٌجابٌة لتارٌخ اإلسالم ،أي  اكتفت "حٌث

فالعرب والمسلمون ال ٌزالون ٌستمدون فخرهم  "7المختلفة لمراحل التشكل والنضج

(ذلن العصر الذي شهــد ارلى مالمح السمو بالعصر الذهبً )العباسً واعتزازهم

 للحضارة العربٌة اإلسالمٌة. واالزدهار

تعلمهما ٌتعٌن المتح من  وإلبرازإن "التراث والحداثة عملٌتان مترابطتان      

إنجازات العلوم اإلنسانٌة من لسانٌات وتارٌخ وأنتروبولوجٌا وسٌكولوجٌا وكذا من 

فكل هذا بهدف  ،فكٌكٌة درٌدا وحفرٌات مٌشال فوكوت الفلسفٌة الجدٌدة كتالتحلٌال

إذن ٌمكن المول  "8تحرٌر العمل العربً اإلسالمً من عوائمه الذاتٌة والموضوعٌة

بأن اإلسالمٌات التطبٌمٌة مشروع فكري ٌهدف إلى فتح أفاق لدراسة بعض 

إضافة إلى ذلن أنها تحث  ،نت تحت هٌمنة العملٌة الدوغمائٌةالمواضٌع التً كا

عن  واالنحٌازالمثمف العربً المعاصر على الخوض فً مسارات البحث العلمً 

وتسعى كذلن إلى "تركٌز الجهود على الفعالٌات األربعة التالٌة  ، غمائً الدو الفكر

البحث –التارٌخ النمدي للفكر العربً اإلسالمً –نمد الخطاب  ذات أولوٌة وهً:

كما أنها تحمل على عاتمها مسألة  "9للمولف الفلسفً إعادة اإلعتبار-األنثروبولوجً

طرح المشاكل والصعوبات التً تعانً منها المجتمعات اإلسالمٌة ،والمحاولة على 

تمدٌم حلول لها والسٌطرة علٌها عن طرٌك منهجٌة علمٌة ،وهذا مالم تحممه 

 تربطها أي عاللة بوالع اإلسالمٌات الكالسٌكٌة التً لم تمدم سوى رؤى خارجٌة ال
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المسلمٌن ،وهكذا تمكنا من تحدٌد منطلك اإلسالمٌات التطبٌمٌة ،ذلن المنطلك 

 المستوحى من والع المسلمٌن ومشاكلهم .

 عوائق ومصاعب اإلسالميات التطبيقية:-4

إن اإلسالمٌات التطبٌمٌة لد واجهت فً طرٌمها عائمٌن ٌحدان من حسن مسارها    

 ا على أتم وجه وهمـــــــــا كالتالً:فً إنجاز مهامه

وٌشمـــل ردود أفعال الفئات التً تخضع إلى هٌمنة السٌاج  العــــائك األول:

فالحٌن وحرفٌٌن ........الخ الذٌن ٌرفضون تماما المس بمعتمدهم من  الدوغمائً

فئة وبمٌراثهم المكون لشخصٌتهم وهوٌتهم التً ورثوها عن أبائهم ،إضافة إلى ذلن ال

فحسب  كسابمتها، االنطباعالمكونة من مهندسٌن وأطباء ....الخ التً تحمل نفس 

أركون ال تختلف هذه الفئة عن األولى)فئة الفالحٌن،والرعاة.......الخ(،ألن كلتاهما 

ولنفس الشعورات الدٌنٌة والعمائد اإلٌمانٌة  االنفعالٌةتخضعان معا إلى "نفس الموى 

 "10لمٌم األخاللٌة   والمانونٌةواألعراف االجتماعٌة وا

أي زعزعة لسلطتها  وٌتمثل فً "رفض النخبة الحاكمة )الدولة ( العائــك الثانً:

فهً إذ تسخر الممدس الرموز الدٌنٌة وتعمل على تحوٌله من شعارات إٌدٌولوجٌة 

تعارض تمـاما أي تدخـــــل ٌزعزع معتمدها ألن المساس  إنهـــا 11فمط" لالستهالن

 بمعتمدها ٌخل من نظــام مشروعٌتها .

طرٌك اإلسالمٌات التطبٌمٌة بحٌث جعال منا  اعتراضاإن العائمٌن السابك ذكرهما 

باللجوء إلى دراسات  واستلزامه:وجوبه نستدرج حمٌمة حول المثمف النمدي وهً 

مٌمة وخالٌة من كل الشوائب وحصٌنة من كل العوائك وتحلٌالت جذرٌة مصدرٌة ،ع

باإلضافة إلى ذلن العمل على إعادة بناء وتشخٌص األوضاع المزرٌة التً مرت بها 

الشعوب العربٌة اإلسالمٌة والسعً من أجل معالجة األزمات الحادة والخروج 

 بمجموعة من األسباب والعوامل الحمٌمٌة المسببة فً ذلن .

 

 المقاربات المنهجية عند دمحم أركون المبحث الثانــــــــــي:

                                                             
 السٌاج الدوغمائً:من إختراع أركون ٌعنً به المؤمن المسٌحً مثال مسجون داخل العمائد اإلٌمانٌة التً ٌعتبرها مطلمة وكل ماعااها 

خطأ وظالل وهو األمـــر ذاته عن المؤمن الٌهودي أو اإلسالمً)أنظر :هاشم صالح دمحم أركون لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً )كٌف نفهم 
 49اإلسالم الٌوم(مرجع سابك ص 

10
 22مــــرجع نفســـــــه ص  

 08المرجع ص –دمحم أركون الفكر اإلسالمً نمــد وإجتهاد  11
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ٌتمٌز البحث األركونً بالتعددٌة فً المناهج من أجل المٌام بمختلف البحوث حول    

المضاٌا والمسائل التً طرحت فً فضاء الفكر العربً المعاصر ،والعمل على إٌجاد 

 ٌكتنفها . تفسٌرات لها،ورفع غطاء الغموض واإلبهام الذي كان

لمـــــــد كان لمفكرنا الحازم محمــد أركون احتكاكا لــوٌا بالغرب بدأ من "من 

اإلستشراق ومدرسة الحولٌات فً التارٌخ ،والتارٌخ الجدٌد فً فرنسا مــرورا 

بالبحوث األنتروبولوجٌة الثمافٌة والسٌاسٌة ،وتارٌخ ممارن لألدٌان ،وصوال إلى 

واللغوٌة الحدٌثة وإنتهاءا باألدوات المنهجٌة عند مٌشال فوكو    البحوث السٌمٌائٌة

 12عند بوردٌو ،والمنهج التفكٌكً عند دٌرٌدا........الخ" االجتماعًوأدوات البحث 

وٌمكن تجمٌع مختلف المناهج التً تبناها أركون ضمن مجموعة من المماربات  

 وهً كاالتً:

 المقاربة السيميائية األلسنية: -1

ه المماربة الصدارة فً المنجٌة التً ٌمترحها أركون إلعادة لراءة التراث تحتل هذ

اإلسالمً ،نظرا للدور الهام  الذي ٌلعبه التحلٌل األلسنً أو السٌمٌائً وهو مساعدتنا 

على إلامة حاجز بٌننا وبٌن العمائد اإلٌمانٌة التً ورثناها عن أبائنا  ،إذن إن 

 ،ر من أسر النصوص الدٌنٌة وهٌبتهابأن ٌتحر"المماربة اللغوٌة تسمح للباحث 

اعده كالم مدون فً مادة مما ٌس–وتجعله ٌرى هذه النصوص على حمٌمتها المادٌة 

"أي لابال على استخدام الدالالت والمعانً السٌمٌائٌة 13على تحلٌلها تحلٌال موضوعٌا

الباحث  وإلنجاز المماربة السٌمٌائٌة األلسنٌة ،ٌشترط أركون على واللٌسانٌة،

"اإلحاطة باألرضٌــة المفهومٌة الخاصة باللٌسانٌات  شــرطٌن مهمٌن وهما:

وثانٌا  ،ـر التفكٌر والنمد اإلبستمولوجًوالسٌمٌائٌات الحدٌثة مع ما ٌصاحبها من أطـ

التأوٌل والتفسٌر الذي ٌتم  اإلدران، ،االحتجاجأي ٌتدرب المارئ على التمٌٌز بٌن 

 "14وبٌن التحلٌل والتفكٌن للخطاب الدٌنً فً اإلطار المعرفً العمائدي الدوغمائً،

األلسنٌة تحتاج إلى ضرورة تطهٌر اللغة من أركون بأن المماربة السٌمٌائٌة  ٌمر  

األلفاظ والعبارات التً تحمل دالالت مستوحاة من اللغـة األرثوذوكسٌة ،من أجل 

تلن األلفاظ نذكــر  ، ومن بٌنفًسفلـدرة على التفكٌر فً اإلسالم بشكل علمً المـ

لفظة الحالل ..........ومختلف المفردات اإلٌمانٌة العمائدٌة التً ال  ،:لفظة الوحً

أمـــــا .واضحةتحتاج إلى إعادة فً التفكٌر اعتمادا بأنها مفردات ومفاهٌم بدٌهٌة 

لكلمات واأللفاظ تظهــر لنا فً بداٌة األمــر أنها أركون ٌرى عكس ذلن ألن بعض ا

 من أجل إدران معناها الحمٌمً .  دلٌمةولكنها تحتاج إلى دراسة واضحة 
                                                             

 30مــرجع سابف  ص –التأوٌل فً فكـــر دمحم أركون األنسنة و-كٌحل مصطفى 12
13

 00مــرجع سابك ص –فارح مسرحً الحداثة فً فكر دمحم أركون  
 5مرجع سابك ص -دمحم أركون المـــران من التفسٌر الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً 14
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 المقاربة التاريخية ،األنتروبولوجية والسوسيولوجية: -2

أعطى أركون فً أبحاثه "أهمٌة بالغة للمماربة  الممــــــــاربة التارٌخٌة:لمـــد ( أ

التارٌخٌة، وشدد مرارا وتكرارا على ضرورة إدخال المنهج التارٌخً فً صلب 

،كمـــــــــــا أن إهتمامه بعلم التارٌخ 15دراسة التراث وبخاصة العمــل اإلسالمً"

لــد ظهـــر ومدى إعجابه بالثورة الفكرٌة التً أحدثتها مدرسة الحولٌات فً فرنسا 

 فً الكثٌر من كتاباته .

ٌلح أركون بأن "التركٌبات الالهوتٌة اإلسالمٌة على تعددها من تفسٌر وفمه وحدٌث 

من حك المفكر أن  وعلم كالم .............الخ هً من إنتاج البشـر،لذلن فإنه

ٌخضعها للبحث التارٌخً ،وذلن من دون أن ٌمس التجربة الروحٌة الكبرى لإلسالم 

،إذن فالنمد عند أركون لٌس نمدا سلبٌا وال ٌمس بالموروث الدٌنً بل هو 16الحنٌف "

  نمـد للمبــــــــادئ الروحٌة.

لمـــد عرفت التحلٌالت اإلبستٌمولوجٌة  المعاصرة مفهوما لد ظهر جلٌا متمثال      

فً مفهوم المطبعة ،الذي ظهر خاصة مع العالم الفرنسً غاستون  باشالر بعــد 

،أمـــا الفكر اإلسالمً بدوره مجٌئه بنظرٌة علمٌة تدعى المطٌعة اإلبستمولوجٌة

المطٌعة بٌن الفكر عــرف مختلف المطائع عبــر مـراحل تارٌخه ونذكر منها:

اإلسالمً المعاصر والفكر اإلسالمً الكالسٌكً،والمطٌعة بٌن الفكر اإلسالمً 

تعتبر بمثابة نمطة تحول من المعارف  ،إذن إن المطٌعة06والفكر الغربً منذ المرن 

 التملٌدٌة إلى المعارف الحدٌثة

وأخٌرا ٌمكن المول إذا كانت لطٌعة باشالر هً الفصل بٌن ماهو علمً     

والالعلمً ،فإن أركون لـد أحدث كذلن لطٌعة مع المراءات السلفٌة والمراءات 

 ات التملٌدٌة .اإلٌدٌولوجٌة للظاهرة الدٌنٌة وعمل على تجاوز كل الدراس

ٌلح أركون على ضرورة توظٌف المماربة  المماربة األنتروبولوجٌة:-ب

األنتروبولوجٌة  فً الدراسات اإلسالمٌة ،من أجل تبٌان مدى خضوع بعض 

الدٌنٌة ،الفلسفٌة ......الخ  التراثــــــــات الخطٌــــة إلى الهٌمنة األرثودوكسٌة

ولبلوغ ذلن ٌجب إعادة لراءة التراث اإلسالمً لكً ندرن أسباب خضوع تلن 

التراثات إلى مختلف األرثودوكسٌات وٌتم ذلن وفك ماٌدعوه أركون بالكتابة السلبٌة 

 للتارٌخ.

                                                             
 .47مرجع سابك ص-التراث والنهج بٌن أركون والجابري–ناٌلة أبً نادر  15
 48ع نفسه ص مرج 16
 المطٌعة اإلبستٌمولوجٌة:نظرٌة علمٌة جاء بها غاستون باشالر عندما درس تارٌخ الفٌزٌاء 
 األثودوكسٌة: إن الجذر اللغوي لكلمة األرثودوكسٌة نجد فً اللغة الٌونانٌة حٌث ٌتكون من  orthos ًوٌعن droit  أي المستمٌم

األنسنة والتأوٌل فً فكر دمحم أركون  –أنظر : كٌحل مصطفى )  opinion droit مأي الرأي المستمٌ opinion وتعنً الرأي doxaو

 017ص  2117/2118 –جامعة منتوري لسنطٌنة  –بإشراف إسماعٌل زروفً  –
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ن إن هذه المـراءة تسمح لنا "باإلستماع إلى مالاله المهمشون المنبوذون المعارضو

على مر العصور والذي حذفه التارٌخ الرسمً وجعله فً دائرة المستحٌل التفكٌر 

 17فٌه "

إن المسائل الدٌنٌة التً طمسها التارٌخ كنظرٌة خلك المران عند المعتزلة ٌجب ان    

تدرس أركٌولوجٌا نسبة إلى المنهجٌة األركٌولوجٌة )الحفرٌة (التً جاء بها 

و الذي لال عنها أنها "لٌست شٌئا من كتابة ثانٌة أي الفٌلسوف الفرنسً مٌشال فوك

تحوٌال منظما لما كتب ال ٌتعدى الشكل البرانً،فهً لٌست عودة أو رجوعا إلى سر 

  18األصل ذاته بل إنها وصف منظم للخطاب ٌجعل منه موضوعه

إذن ،إن دراسة التراث اإلسالمً بحاجة ماسة إلى الحفـر االركٌولوجً  الذي     

ـــه مٌشال فوكو ،ألن هنالن الكثٌر من األحداث والولائع التارٌخة ال زالت جاء ب

تكمن تحت غطاء الغموض ،وهذا ما جعل أركون ٌنتهل فً بحثه تلن المنهجٌة"ألن 

مؤرخ الفكر بالمعنى الحدٌث للكلمة)فوكو ٌمول:أركٌولوجً الفكر (هو ذلن الذي 

ورة بالركام عن طرٌك الحفر ٌستطٌع التوصل إلى تلن العصور الغابرة المطم

ا فً علم والتعرٌة ،فخالل لــرون عدٌدة حصل تــراكم لوالع ٌغطً بعضها تماما كم

 "'19األركٌولوجٌا أو األثار

وأخٌرا ٌمكن المول أن أركون عند دراسته للمجتمعات اإلسالمٌة إنطلك مباشرة من   

 ولوى الهوامش التً جاء بها العاللة التً وصفها بالجدل المائمة بٌن الموى المركزٌة 

المفكــر هٌنري لوفٌفر التً تواردت عنها مصطلحات مشابهة لها من طرف علماء 

الفكر  األنتروبولوجٌا خاصة بالمفهوم الذي جاء كلود لٌفً ستروس المسمى بــ:

 المتوحش/الفكر المدجن .

ارٌخٌة الممـاربة السوسٌولوجٌة:بعدما تطرلنا سابما إلى المماربتٌن الت–ج 

 واألنتروبولوجٌة أما األن سنسلط الضوء على ماتحمله المماربة السوسٌولوجٌة .

إن الغرض من التحلٌل السوسٌولوجً هو تموٌض الفكرة التً ٌعتصم بها     

المسلمون التً تنص على أن اإلسالم دٌن نزٌه ومتعالً عن األمور الدٌنٌة المختلفة 

،فهو بمثابة المرشد الموٌم للمجتمعات التً تبمى دائما فً حاجة إلى تعالٌمه 

 ارم المبادئ والمٌم .وتوجٌهاته من أجل خلك مجتمع بناء تسوده مك

                                                             
 006مرجع سابك ص –الحداثة فً فكر دمحم أركون –فارح مسرحً  17
18

 025ص -0987-(منمحة 2ط)-بٌروت-المومً العربً مركز اإلنمـــاء–ترجمة سالم ٌفوت –حفرٌات المعرفة –مٌشال فوكو  
 01مرجع سابك ص –دمحم أركون الفكر اإلسالمً لــراءة علمٌة  19
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ٌولوجً فً فهم الظاهرة ومن هذا المنعرج ندرن الدور الفعال للتحلٌل السوس

ألن المالحظة البسٌطة للمجتمعات تؤكد أن هنان  والتراث اإلسالمً ،"اإلسالمٌة 

إختالفا بٌن إسالم المدن وإسالم األرٌاف ،وبٌن إسالم الطبمة المثمفة وإسالم 

     "20الجماهٌر الشعبٌة

تعتبر الظاهرة الدٌنٌة كسائــر ظواهر الحٌاة اإلجتماعٌة إلتصادٌة كانت سٌاسٌة أم    

ثمافٌة لابلة للتحلٌل السوسٌولوجً ،وهذا ماعمد إلٌه أركون فً لراءة التراث 

اإلسالمً حٌث إستعان بالعدٌد من المصطلحات  السوسٌولوجة وأهمها :المصطلح 

أن التعالٌم  فهو ٌرى رأسمال الرمزي سمى بــ:الم الذي جاء به بٌار بوردٌو

اإلسالمٌة تعــــد رأسمال رمزي إال أن بعض "الحركات السٌاسٌة ترٌد إستغالله 

 " 21لصالحها من أجل تعبئة األنصار والتوصل إلى السلطة

المماربة التٌولوجٌة :ٌمصــد بالتٌولوجٌا  علم الالهوت ،وسنتطرق إلى محتوى -3

نطاللا من منالشة أركون لفكرة التوحٌد والتً جاء فٌها ماٌلً هذه المماربة إ

:")......( أنا ال ألول بالتراجع عنةهذا التصور ،معاذ هللا ،ففً التوحٌد المزه المطلك 

تتجلى عبمرٌة اإلسالم وإنما ألول بإعادة تأوٌله ،أي بتأوٌله بشكل مخالف لما ساد فً 

هان األكبر لمراجعة التراث اإلسالمً كله العصور الوسطى ).....( وهنا ٌكمن الر

، ومن خالل هذا النص نستخلص المماربة التٌولوجٌة التً 22ولتأسٌس الهوت جدٌد "

ٌمترحها أركون ،وهً بناء الهوت جدٌد ٌسمح للمسلمٌن "بتأسٌس عاللة جدٌدة بٌن 

لهذه العاللة  من التصور المروسطًضمن  الواضح إذا لم نتحررهللا واإلنسان ).....(

،فإننا لن نستطٌع أن نتحرر على المستوى السٌاسً واإلجتماعً ،أو األخاللً ،أو 

 23حتى اإللتصادي "

إن أركون لــد عمــد إلى هذه المماربة من أجل تجاوز اإلنغالق والعمبات التً       

عات التً أحدثتها التٌولوجٌة التملٌدٌة المبنٌة على أساس األحكام المسبمة لدى المجتم

عرفت الكتاب الممدس )ٌهود،مسٌحٌٌن، مسلمٌن(حٌث صرح لائال ")......(أفتتح 

حمال جدٌدا من التفكٌر تصبح فٌه المزاعم التملٌدٌة للمسحٌة واإلسالم معا متجاوزة 

 24)......(ٌنبغً العودة إلى أسس المسألة و أصلها "

                                                             
 005مــرجع سابك ص –الحداثة فً فكـــــر دمحم أركون  -فارح مسرحً  20
  ،وأحد أبرز المراجع العالمٌة فً علم  بٌار بوردٌو: الم اجتماع فرنسً، أحد الفاعلٌن األساسٌٌن بالحٌاة الثمافٌة والفكرٌة بفرنسا

 .االجتماع المعاصر، بل إن فكره أحدث تأثٌرا بالغا فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
  رأسمال الرمزي: هو مصطلح سوسٌولوجً بلوره عالم االجتماع الفرنسً بٌٌر بوردٌو، وٌمصد به تلن المنزلة التً اكتسبها الفرد

 .كالشرف والهٌبة والشهرة والسمعة والتً تحظى بتمدٌر أفراد المجتمع نتٌجة امتالكه سمات محددة
21
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ة تسمح للمسلمٌن بدخول كمــا أن هذه المماربة تهدف إلى "تكوٌن منظومة عمائدٌ

 25عالم الحداثة"

إن هــدف أركون من هذه المماربة هو مساعدة الشعوب  الممــــاربة الفلسفٌة:-4

اإلسالمٌة على فهم والعها ،وغـــرس فً نفوسهــــا مبدأ النمــــــــــد ،ألن فً نظره 

 هذه المجتمعات . االكتفاء بالبحث دون ممـــــارسة النمــد والتموٌم ال ٌسهم فً تطور

لمـــد سعـى أركون فً أبحاثه إلى تسلٌط الضوء على أي مشكلة كانت     

،والعمــــل على إخراجها من دائـــرة االنغالق ،كمـــــــــا ٌلح على أن المعارف 

الخاطئة بتعددها علــى مــــر العصـــور ٌجب أن تدرس وتكشف عن طرٌك منهجٌة 

والتصورات التً تعلك بها الناس .ومن بٌـــن تلن  االعتماداتفاذة تمحً كل 

 الوسائـــل التً تسهم فً ذلن التحلٌالت الفلسفٌة الجدٌدة ،وعلى رأسها  تفكٌكٌة 

جان درٌدا والسؤال المطروح :ماذا ٌمصد بهذه المنهجٌة ؟وكٌف طبمها أركون فً 

 دراسة التراث اإلسالمً ؟

بمنهجٌة تدعـــى التفكٌكٌة )التحلٌلٌة(حٌث تلمت لمـــد جاء الفٌلسوف جان درٌدا       

هذه المنهجٌة االهتمام الكبٌر من لبل مفكرنا دمحم أركون معبـــرا عنها لائال :"إن 

التفكٌن ٌتمثل )......( فً إكتشاف األجزاء المخفٌــــة أو المطموسة من خطاب مــــا 

ثم تموم بفــرز هذه األجــزاء . أو نصب أثري أو من أي عمـــل أو أثــــــــر ثمـــافً

المخفٌة بعـــــد نبشهـــا ونشـــــــــرها على طاولة التحلٌل لمعرفــــــــــــــة كٌف 

 "26تمارس دورها ضمن البنٌة العامة للفكر

أي أن التحلٌل الدلٌك ٌكسبنا المــــــــــدرة على بلوغ حمٌمة الشًء ،وهذا ما جعله 

إلى عناٌة كــاملة فً دراسة التراث اإلسالمً الذي ٌحتاج ٌة ٌعتمــد على هذه المنهج

ودراســــة دلٌمــة  نظرا لتبلور بعض المشاكل فً فهمــه ،إذ كان درٌدا  ألبل على 

تفكٌن المٌتافٌزٌما الكالسٌكٌة فإن أركون  عمـــــــــــل على تفكٌن العمـــــل 

ة تفسٌـــر لفظة)كاللة(الواردة فً اإلسالمً ،ونأخذ على سبٌل المثال فً ذلن :مسأل

 اجتهد فً تفسٌرها خاصة الطبري . (  من ســـورة النساء التً 075اآلٌة) 

"تشرح طرٌمــــــة اإلرث ولكنها ال توضح 27( 075)  ٌــــــــــرى أركون أن اآلٌة

ٌمثـــل بالفعـــل معنى الكاللة فهً تشٌـــر إلى أن الهالن الذي ال ٌخلف وراءه طفال 
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ففــــً نظره أن الطبري لم ٌعطً لكلمــــة كاللة معناها  ،28حالة من حاالت الكاللة"

 المستحك خوفا منه باختراق روح اإلرث العــــربً.

ــر بضرورة تحلٌل وتفكٌن وفً أخـــــر المطاف ٌمكن المــــول أن أركون ٌمــــ

ى أدوات منهجٌة تساعدنا على الدٌنٌة ،ألن الدراسات اإلسالمٌة بحاجة إلالظواهر 

بلوغ الحمٌمة خاصة أن المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة لــــد طغت علٌها اعتمادات 

غٌر صائبة توارثت من عصــــر إلى أخر ،وهذا ما جعل  أركون ٌلح بضرورة 

كتابة تارٌخ جدٌد لمـــراءة التـــراث اإلسالمً الذي لم تمم بدراسته اإلسالمٌات 

لجان درٌدا لــد كان  إال بشكل سطحً ،إضافة إلى المنهج التفكٌكً الكالسٌكٌة

للمناهج األخرى كاألنتروبولوجٌـــــة واللٌسانٌة ......الخ حضورا لـــــوٌا فً 

 المشـــروع الفكري لدمحم أركون .
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 خالصـــــــــــة الفصـــــــــــل الثاني :

لمـــد أحدث المشـــروع الفكري لدمحم أركون صدى كبٌرا فً فضاء الفكر العربً 

عندما ٌتعلك األمـــر بالدراسات اإلسالمٌة ،حٌث كرس حٌاته وجهوده من المعاصر 

أجل رفع األثمال عن كاهل األمـــة العربٌة اإلسالمٌة وتمدٌم الحلول لمشاكلها 

ٌسمى باإلسالمٌات التطبٌمٌة باإلضافة إلى  ماومعالجة إنزاللاتها  مستعمال فً ذلن 

 جملة من المماربات المنهجٌة لعلوم اإلنسان والمجتمع التً جاء بها الفكر الغربً،

 حٌث أنــــــه أحسن استغاللها وتوظٌفها طٌلة مشروعه.
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 التــــراث لغــــــــــــــــة مفهـــــــــــــوم

 ورث الوارث، فً اللؽـــــــــــــة "لفظ التـــراث تضعـــه المعاجم تحت مـــادة "ورث"،   

صفات هللا تعــــــالى ....."ورثـــــــــه ماله ومجده ،وورثــــــــه عنه ورثا ،وارثه من 

"فالتراث  ومٌراث والتراث :ما ٌخلفــــــــــــــه الــــــــرجل لورثته والتــــاء بدل الواو

مرادؾ لإلرث والورثة والمٌراث، وٌطلك على أنهما خاصتٌن بالمال ،وبٌن اإلرث على أنه 

اس خاص بالحسب أمــــــــا لفظ التراث فهـــو ألل المصادر من فعل ورث استعماال أس

وتداوال عند العرب الذٌن جمعت منهم اللؽة العربٌة " 
(1)

 

كما إن كلمة تراث  وردت فً المران مرة واحدة بموله تعالى :"كال بل ال تكرمون الٌتٌم وال 

  لما "تحضون على طعام المسكٌن وتؤكلون التراث أكال

"تؤكلون المٌراث أكال شدٌدا ،حٌث كان العرب فً الجاهلٌة ٌؤكلون  اآلٌةوالممصود من هذه 

مٌراث النساء واألوالد الصؽار أكال شرها جشعا ،أي ٌؤخذون نصٌبهم ونصٌب ؼٌرهم ممن 

ال حول له وال لوة"
(2)

 

ــــوي واالستعمال المرآنً  إضــــــــافة إلى ذلن أننـــــــا نالحظ كال من التعرٌؾ اللؽــ    

"ٌبتعـــــــــــــد بهـــا عن الموروث الثمافً والفكـــــــــري الذي ٌعطً  لكلمــــــة "تــــراث

لهــــا فً الخطاب العربً المعاصــــر ،حتى أن المفكرٌن المسلمٌن المــــــدامى كانوا إذا 

تراكٌب خاصــــــة ؼٌــــــر  استعملواـراث ،"أرادوا اإلشارة إلى المعنى الحــــــــــالً للتـ

هـ(كمـــا ٌشٌر إلى فضــل المــدامى وواجب الشكـــــــــر 378-308كلمة تــراث "فالكندي )

أمــــــــــــا ابن ، لهم مستعمال عبارة )......ما أفادونا به من ثمـــــــــــار أفكارهم .......(

:إنـــــــه ٌجب علٌنا أن نستعٌن على ما نحن بسبٌله بما  رشد فٌستعمل عبارة أخـــــرى مثل

لاله من تمدمنا فً ذلن ......."
(3)
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أمـــــــا فً الفمه اإلسالمً "حٌث عنً الفمهاء عنـــاٌة كبٌـــــــــرة بطرٌمـــــــــة توزٌع    

(فــإن الكلمـــة تركة المٌت على ورثته حسب ما لــــرر المـــــران الكرٌم )باب الفـــرائض 

الشائعــــة والمتداولة لدى جمٌع الفمهـــــــــــــاء هً كلمـــــــــــــة مٌراث باإلضافــــة طبعا 

ورث ،تورٌث ،الوارث ،الورثة..........الخ أمــــــــــــــا لفظ التـراث فال  ٌرث، إلى ورث،

ً خطاباتهم وأمــــــا فً الحمول المعرفٌة نكــــــــــــاد نعثــــــــر له على أثـــــــــــر ف

فال كلمة "تراث"  والفلسفــــــــــــة،األدب وعلم الكالم  :عــربٌة اإلسالمٌة األخـــرى مثلال

ا عن ذكـــــــــــــــر".بؤي وضع خاص كل ال نكاد نعثــــــــــــر لهـــــــــــــ
(1)

 

 مفهوم التراث اصطالحا: -

"التراث بمعناه الواسع هو ما خلفه السلؾ للخلؾ من مادٌات و معنوٌات أي كان نوعها     

أو بمعنى أخر هو كل ما ورثته  األمة و تركته من إنتاج فكري و حضاري سواء فٌما 

ٌتعلك باإلنتاج العلمً بآداب و الصور الحضارٌة التً ترسم والع األمم و مستمبلها و هذا 

اإلنسانٌة بؤشكالها و أسالٌب التعبٌر بؤنواعها سواء فً المخلفات  ٌعود إلى بدء المعرفة

األثرٌة أو فٌما سجل فً وثائك الكتابة 
(2)

و هذا ٌعنً  أن "التراث بمعنى الموروث الثمافً  

و الفكري  و الدٌنً و األدبً و الفنً و هذا المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابها 

ه وجدانٌة إٌدٌولوجٌة لم ٌكن حاضرا ال فً خطاب أسالفنا و ال فً المعاصر ملفوفاً فً باطن

حك تفكٌرهم كما أنه ؼٌر حاضر   فً أي لؽة من اللؽات الحٌة المعاصرة التً تستورد 

"األنمنها المصطلحات و المفاهٌم ٌجب أن نتجه باهتمامنا 
(3)

 

أنه " مجموع العمائد و إضافة إلى ذلن أنن الجابري ٌمصد بالتراث العربً اإلسالمً على   

التشرٌعات المعبر عنها فً لؽة تحملها و تإطرها  و المتكونة فً عصر التدوٌن ) المرون 

الثالثة األولى للهجرة ( و امتداداته التً تولفت أخر تموجاتها مع لٌام اإلمبراطورٌة 

العثمانٌة فً المرن العاشر للهجرة" )
4

إن وله " ( ، أما الطٌب تٌزٌنً فٌعرؾ التراث بم
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إنسان دخل الماضً و أصبح جزًءا منه و  إنتاجبؤحد أبعاده هو كل حدث أو أثر أو التراث 

مستمًرا و ممتًدا حتى الحاضر. –الماضً  –ببعده  الثانً ٌبرز التراث باجتٌاز التارٌخ 
)1(

 

فً تحدٌث مفهوم  اآلنبعدما عرضنا أهم موالؾ المفكرٌن حول مفهوم التراث، سنشرع   

 ً من بعض التساإالت التً فً أذهاننا و ٌلً التراث اإلسالمً لدى دمحم أركون انطاللا

 كالتالً:

ٌة تجعل من المفكر ٌنحاز إلى ما فً رحلته الفكرٌة؟ و هل ٌعتبر ئهل هنان خلفٌات ورا 

 عاكسة لحٌاة المفكر و ما مرت به من ظروؾ و ولائع؟ مرآةالمنهج 

ٌدرن أنه لد مر بظروؾ و موالؾ لٌس من لدمحم أركون  الذاتًعلى السٌرة  إن المطلع   

السهل تجاوزها أو التكٌؾ مع ممتضٌاتها، لمد أشرنا سابك ) فً الفصل األول( أن أركون 

ة أؼلبٌة ناطمة باللؽتٌن العربٌة و الفرنسٌة، و لمتابعته مشواره ئٌحمل عرلا بربرٌا محاطا بف

مدٌنة وهران ) الؽرب الجزائري(، حٌث  الثانوي بإحدىالدراسً ) الطور الثانوي ( التحك 

كبٌراً فً اكتساب اللؽتٌن السابك ذكرهما: و من هنا تكمن الصعوبات ألن مفكرنا  بذل جهد

الذي تلماه من طرؾ العرب و الفرنسٌٌن الذي      الرفض وعناء االحتمار تحمل مآسً

 ٌهمشون بمسوة الفئة البربرٌة.

إن أٌام الطفولة و الشباب الملٌئة بالفمر و االستعباد لد تركت أثًرا بلٌؽا فً وعً و   

و المجتمع  اإلنسانشخصٌة دمحم أركون، و خٌر المثال على ذلن احتضانه لمنهاج علوم 

ٌكشؾ عن الممارسات  المشحونة بالتهمٌش التً تتخذها الفئة األنتروبوجٌا لكً  خاصة

ستبعادات التً كان شات و اإلٌة نحو فئة األللٌة المنبوذة، إذن ٌمكن المول أن كل التهمبالؽال

لائالً إن ط تفكٌره حٌث عبر عنها  هاشم صالح د حددت وجهة و نملعلى أركون بمواجهتها 

فً تفكٌن أنظمة أهٌمنة و االستؽالل و النبذ سواء  ٌتمثل فكره على مدار تارٌخه الطوٌل

لؽوٌة أم دٌنٌة طائفٌة إنه فكر مهووس بمسؤلة الحك و العدالة،  –أكانت ذات طبٌعة لومٌة 

                                                           
1
 19فارح مسرحً _الحداثة فً فكر دمحم اركون_ مرجع سابك_ص - 
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 صلهبسبب أصله و فاالنتصاؾ لمضٌة المظلوم المحتمر بسبب شًء ال حٌلة له فٌه أي أي 

و مكان والدته أو لؽته و دٌنه و هذا هبة.... "
(1)

 

العربٌة اإلسالمٌة شهدت أرلى مظاهر السمو و االزدهار كمختلؾ العلوم إن الحضارة 

األخاللٌة،.......الخ التً اجتهد فً تحمٌمها مجموعة من والمعارؾ، الكتب و المٌم الروحٌة 

الجابري  هالعرٌك، و هذا ما وضح اإلسالمً الشخصٌات و التً كتب بملمها التراث العربً

 كما ٌتحدد داخل الخطاب النهضة اإلسالمًاث لائال" .... الممصود بالتراث فً تعرٌفه للتر

األدب، الفن،  اللؽة،الحدٌث و المعاصر، هو بصورة أساسٌة العمٌدة و الشرٌعة فً  العربً

الكرام الفلسفة و التصوؾ ....الخ و ذلن لبل عصره االنحطاط،
كون لد كانت له ، أما أ(2)

جعل من الدراسات االنتروٌولوجٌة المبدأ  إذمفهوم التراث    وجهة نظر أخرى حول

إلى ذلن أنه ٌرى بؤن هنان ثالثة طبمات من التراث  إضافةاألساسً لتحدٌد ذلن المفهوم 

داخل ما ٌدعى  وإنما هً داخلة فً حالة تفاعل متبادلفوق بعضها بعضا،  ت متراتبةلٌس

"اإلسالمًً: التراث مبشكل عام و عمو
(3)

 مات كما ٌلً: فً ذلن محتوى هذه الطبوضحا م 

مة بكثٌر على و التمالٌد الحرفٌة الساب الثمافٌة: و المتمثل بالماعدة يكمالعطبمة المستوى  (9

ا ٌنبؽً أن نستخدم منهجٌة التحري االنترولوجً و منهجٌة و لكً تدرسها جٌدً  اإلسالم

التفسٌر االنتروٌولوجٌة" 
(4) 

ه نلك اإلسالمً: فً اللؽة الخاصة بالحك الذي ٌمال له المستوى الصريح المعروف طبمة (2

ٌحٌل إلى ضمنً معٌشً" شدٌد التعمٌد من جزاء عاللاته األصلٌة على المستوى العرالً 

فكل ما ٌصل بوضع المرأة مثال، ٌوضح بالمثل لزوم " ضمنً واسع معاٌش" ممحول 

، تعد دراسة هذا اإلسالمًٌعترؾ به فً الصرٌح العلوم و من أجل تناول نمدي جدٌد للحك 

." اإلسالمًنمد العمل فً  أخرا حاسًما المستوى الثانً فصالً 
(5) 

شرٌعٌة الحدٌثة التً تتعاٌش فً : تتمثل هذه الطبمة فً الموانٌن التطبمة المستوى الثالث (8

من تركٌا و  البلدان بدءانفسه مع مستوى الطبمتٌن السابمتٌن ضمن ظروؾ متؽٌرة بحسب 

                                                           
1
 .152ناٌلة أبً نادر: التراث و المنهج بٌن أكوان والجابر. مرجع سابك. ص  - 

2
 .10ص  -مرجع سابك – ن الحراثة فً فكر دمحم أركو –حً ر فارح مس - 

3
 19مرجع نفسه .ص  - 

4
 .901مرجع سابك ص  –الفكر اإلسالمً نمد و اجتهاد  –دمحم أركون  - 

5
 .30ص _ مرجع سابك _ نافذة على اإلسالم _ دمحم أركون  - 
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الحظ أن فمثال نأو الجزائر أو تونس ...الخ  باكستانن أو الجزٌرة العربٌة أو حتى السودا

جزء من األعضاء الجنس للمرأة ال ٌزال ممارسا فً بعض المناطك السودان  ئصال ستإ

التشرٌعات األوروبٌة  إدخالمن العودة إلى الشرٌعة، و على الرؼم من بمصر على الرؼم 

العدد من المٌادٌن" الحدٌثة فً
(1) 

" ٌتضح لنا جلٌا أن ما ندعوه بالتراث ظاهرة  و من خالل هذه المستوٌات السابك ذكرها

معمدة جًدا، ألن الطبمات المشكلة له: تداخلت مع بعضها البعض و شكلت مزٌجا معمًدا  أو 

و تنافس مستمر، منذ العصر التدشٌنً أو التؤسٌسً لإلسالم إلى  لألدوار هً تفاعل و تبادل

ا"ٌومنا هذ
 (2) 

مستوى  أوٌستهدؾ فً دراسته الطبمة الثانٌة إلى ذلن أن أركون " إضافة

للداللة على المذهب    tractitionمستعمال فً ذلن كلمة سنة  التراث اإلسالمً الممدس، 

ٌفضل على ما ٌدعوه بالسنة اإلسالمٌة الشاملة أو الكلٌة، ألنه ال و إنما السنً فمط، 

فذلن ٌعتبره خارج مهنة كمإرخ أو باحث  ٌحاول  فرلة على أخر،اتجاههما على أخر، أو 

الكشؾ عن الحمٌمة الموضوعٌة فً التارٌخ، عن طرٌك دراسة المعتمدات و العادات 

اإلسالمٌة المتوارثة من جٌل إلى أخر.
(3)

 

خوارج( و هو –شٌعة  –إذن إن التراث اإلسالمً عند دمحم أركون " هو تراث كلً )سنة   

إلى التراث المكتوب ، التراث الشفوي أو الشعبً، و التراث الخاص  ضافةباإلمل ٌش

باألللٌات دون بتر أو تمٌٌز أو تهمٌش ممصود أو ؼٌر ممصود."
(4)

 

الم الفكر العربً المعاصر ذهبوا بجهودهم و مشارٌعهم إلى دراسة التراث " بؽٌة عإن أ  

و الموضوعٌة عن طرٌك  اإلنصاؾما تكون إلى إعادة لراءته، و دراسته دراسة ألرب 

لها كل حسب مرجعٌته و أدواته المنهجٌة مثدراسة أبعاده المختلفة و العمل على فهمها و ت

 و ؼٌاهب هذا التراث، دون الولوع فً أسره الخاصة التً ٌراها مناسبة إلعادة إحٌاء

."هماضٌ
(5)

 

                                                           
1
 900_ صمرجع سابك  –الفكر اإلسالمً نمد و اجتهاد  –دمحم أركون  - 

2
 .18ص ك_ مرجع ساب –فً فكر دمحم اركون  داثة الح –مسرحً  ارح  ف - 

3
 .18ص  –مرجع نفسه  - 

4
 .11مرجع نفسه ص - 

5
     -مإمنون بال حدود للدراسات و االبحاث لسم الدٌن و لضاٌا المجتمع الراهنة  -مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر –علً أبطاش  - 

 .91ص  – 2095 –ط ( –)د  -
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عادة لراءة التراث(، حٌث كانت إٌعتبر دمحم أركون من بٌن هإالء الذٌن اجتهدوا فً ذلن )  

 : كاآلتًله وجهة نظر خاصة لمراءته المتمثلة فً تمٌٌزه لثالث مستوٌات من التراث و هً 

كما تراه كل جماعة )هنان تراث سنً، تراث  المثالً،: التراث اإلسالمً الممدس و أوال

 شعبً، تراث خارجً.

للكلمة الذي ٌعنً كل العادات و التمالٌد  نطولوجً : التراث اإلسالمً بالمعنى االثانيا

 .اإلسالمبعد  بآخرالسابمة على اإلسالم و التً استمرت بشكل أو 

التراث اإلسالمً الكلً، أو السنة اإلسالمٌة الشاملة و هو المفهوم الذي بلوره أركون  :ثالثا

ئة" .الباتر" الخاص بكل فالمبتور و  و اشتؽل علٌه لكً ٌتجاوز مفهوم التراث " 
(1)

 

أما اآلن سنتطرق إلى تلن الدالالت التً ٌحملها كل مستوى من هذه المستوٌات و تتمثل  

 فٌما ٌلً:

 المستوى األول: مرحلة التأسيس و تثبيت األشكال الكالسيكية للتراث:

حسب نظرة أركون " أن الرسائل المرآنٌة تمدم نفسها و تمارس دورها على هٌئة حداثة  

على  تملب كل شًء بالمٌاس إلى العادات و التمالٌد فً حٌن رمً التراث العربً السابك 

اإلسالم كلٌا فً دائرة الجهل و الفوضى و الظلم و الظالل و الوثنٌة و الممع و التعسؾ أي 

فً ظلمات الجاهلٌة " . أما  التراث بالمعنى الكبٌر للكلمة ، فهو تراث  بكلمة أخرى رمً

ٌة"دفٌه شٌئًا إنه عن الحمٌمة المطلمة األب ؽٌرواإلهً ال ٌمكن للبشر أن ٌ
(2)

 

إضافة إلى ذلن ٌصرح أركون لائال " لمد حاول هذا التراث طٌلة عشرٌن عاما من النضال  

 ل ساحة اجتماعٌة وثمافٌة معادٌة و مضادة، ثم أصبحأن ٌرسخ نفسه داخ فً مكة و المدٌنة،

"،اإلسالمًالتراث  بعدئذ
(3)

و من هنا ٌطرح أركون اإلشكالٌة التالٌة هل ٌنبؽً و الحال   

سالم مفهوم التراث بالمعنى المثالً و المتعالً، استناًدا إلى مفهوم اإلة  كذلن ، ممارب

عن  حٌدوذوكسً " المستمٌم" الوثالتعبٌر األر بالمعنى المتعالً أًٌضا على أن اإلسالم ٌمثل

                                                           
1
 .8مرجع نفسه .ص - 

2
 .91ص  –مرجع سابك  –الفكر اإلسالمً لراءة علمٌة  –دمحم أركون  - 

3
 .91مرجع سابك ص  –الفكر اإلسالمً لراءة علمٌة –دمحم أركون  - 
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الذي تلمته األمة المثالٌة، أنه ٌنبؽً علٌنا إعادة تجرٌد اإلسالم بصفة عملٌة  التراث المثالً

)سٌرورات أخرى"و أو )سٌرورة ( اجتماعٌة و تارٌخٌة من جملة عملٌات 
1

.) 

إلسالمً الراهن الخاص مماربة تٌولوجٌة تتوافك مع الخطاب ا "تعتبر المماربة األولى

بشكل أعم مع كل الخطاب االصالحً أو السلفً . ٌرى  سالمً و تتوافكبحركات المدعوة إ

كلٌا فً المران بالهٌئة التً وضحه علٌنا  الحدٌث النبوي وفسره هإالء أن اإلسالم متضمن 

إسسات و ).....( و ٌرون أٌضا أن مجمل العمائد و الممارسات و المعاٌٌر األخاللٌة و الم

من لبل األمة بصفتها الناتجة المعترؾ بها  المعاٌٌر االجتماعٌة و المانونٌة و النصوص 

التراث األكبر، و ٌرون أن كل ذلن ٌوضح و ٌمثل اإلسالم الذي أراده هللا وحده، إن التراث 

تنزٌهه المتعالً األكبر اذن لٌس إال تجسٌد الدٌن الحك فً التارٌخ إنه لوة لتمدٌس الزمكان و 

الذي تتجلى فٌه األمة "
(2)

. 

تارٌخٌة المعمدة التً تمبل إذن إن مفهوم اإلسالم ٌنبع من تلن السٌرورات االجتماعٌة و ال  

 النمد.

'' فٌعمل على ترن مفهومٌه اإلسالم و التراث أما المماربة الثانٌة أو المسار الثانً   

خاضعتان للتؽٌٌر المستمر الذي ؼٌر محددٌن بشكل نهائً و مؽلك ألنهما مفتوحٌن أي 

أن ندمج فً التحلٌل كما فً الممارسة العملٌة  نستطٌع عندئذٌفرضه التارٌخ ، و 

)التراث، و ندمج تارٌخٌته أٌضا'' –المحسوسة، الدٌناموا الروحً لإلسالم 
3

(، و اذا تمعنا 

و تعرٌفه داخل كل  جًٌدا فً هذا المنظور '' نجد أن اإلسالم ال ٌكتمل أبًدا بل ٌنبؽً تحدٌده

سٌاق اجتماعً و ثمافً فً كل مرحلة تارٌخٌة معٌنة، و مع ذلن ٌتضمن اإلسالم حسب دمحم 

 أركون العناصر التكوٌنٌة و اإلجبارٌة اآلتٌة: 

 ) المصحؾ(  المرآنًالنص  -

 مجموعة نصوص الحدٌث و التشرٌع العدٌدة و المختلفة -

  لتؤدٌتها الفرائض المانونٌة الخمس و الشعائر الالزمة -

                                                           
1
 .91ص –المرجع نفسه  - 

2
 .20ص  –المرجع نفسه  - 

3
 .01ص  –مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر  – أبطاشعلى  - 
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المشترن لدا كل المإمنٌن و الذي ٌشكل خاصٌة ممٌزة للتراث * الروحً االدٌنامو -
(1) 

و فً األخٌر نستخلص أن ترسٌخ هذه العناصر ٌتطلب ولتا طوٌال و هذا ما ٌدعوه أركون   

 السٌرورة االجتماعٌة لتشكل التراث .

 :اإلسالميلمجال في ا  ات و التراثيالمستوى الثاني : التراث  

ال ٌوجد إسالم واحد )اإلسالم الذي أراده هللا كدٌن وحٌد لكل البشر( فانه "من الواضح أنه   

جد إال تراث وحٌد سنة وحٌدة ٌعبر بدلة و اخالص عن هذا االسالم و ال ٌمكن أن ٌو

رثوذوكسٌة السنٌة كما الشٌعٌة كما ألٌرسخه أبدًٌا، هذا هو المزعم الثابت  و الدائم ل

الخارجٌة"
(2)

. 

وعلٌه فإن " دمحم أركون ٌعدد المسلمات التً تمبع خلؾ هذا الكالم، و التً سٌطرت على 

 هذه األرثوذوكسٌات حتى الٌوم كما ٌؤتً:

 / إن انمسامات البشر ال مرد منها9

/ الحمٌمة المطلمة واحدة ال تتجزأ تماًما كالرسالة اإللهٌة نفسها، و كالجماعٌة الواحدة التً 2

 ، تنشرها لذلن ال ٌمكن أن ٌوجد إال دٌن واحد ) أي تراث واحد(.كفل بهات

/ إن صحابة النبً ٌمثلون جٌل األول من أمة روحٌة تتوالد من خالل التمٌد الصارم 8

 المتلمً. بالتراث

/ أن ٌكون المرء معاصًرا")1
3

) 

إلى ذلن لد حاول دمحم أركون " أن ٌمارن بٌن أهم أرثوذوكسٌتٌن انتصرتا فً  إضافة 

التراث اإلسالمً، و هما األرثوذوكسٌة السنة، و األرثوذوكسٌة الشٌعٌة، و ٌعدد دمحم أركون 

، ممارنة بٌنهما لٌثبت أن كل األرثوذوكسٌة تدعً  اإلسالم الحك، خصائص كل واحدة منها

                                                           
 الدٌناموا الروحً: أي الموة الحٌوٌة المحركة ، فً الوالع أن هذه الكلمة تعنً مجموعة التصورات األخاللٌة و الروحٌة التً تشكل الموة -* 

 .29ص  –مرجع سابك   -هوامش -الفكر اإلسالمً لراءة علمٌة –الداخلٌة لوعً فئة اجتماعٌة معٌنة ) انظر (: دمحم أركون 
1
 .05مرجع سابك ص  -مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر –على أبطاش  - 

2
 .25ص  –الفكر اإلسالمً لراءة علمٌة مرجع سابك  –دمحم أركون  - 

3
 .07مرجع سابك ص  -مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر –على أبطاش  - 
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)المذهب المنمسمة  هب السنة او التفرلات لكل مذهب، معدًدا مذلٌضٌؾ تلن النمسامات 

الحنفً( بٌن أهل الرأي ) المذهب الحنفً( ، و أهل الحدٌث ) المذهب الحنبلً(، تم التواطإ 

بٌن التراث السنً خاصة و بٌن السلطة السٌاسٌة" اإلتباعحدث فً عصر التملٌد و  الذي
(1)

 

 امل أو السنة االسالمية الشاملة:المستوى الثالث: التراث السني الك

و  اإلٌدٌولوجًٌدعونا أركون " إلى تعرٌة الوظائؾ  اإلسالمًلكً نبلور مفهوم التراث    

مطاعات الثمافٌة و التنالضات العملٌة التً تساهم فً نزع الشرعٌة نالتالعبات المعنوٌة و اإل

دارة الموثوق عن االالتعبٌر عما كان متطوًرا و معاًشا طٌلة المرون و لرون بمثابة أنه 

نتؤمل فً التراث االسالمً، أو تفكر فٌه، ٌعنً أن نحترق  إنف"االلهٌة المتجلٌة فً الوحً 

الرلابة االجتماعٌة التً ترٌد أن تبمى   أساس و  و ننتهن المحرمات و الممنوعات السائدة

فً المرحلة األولٌة و البدائٌة   فً دائرة المستحٌل التفكٌر فٌه كل األسئلة التً طرحت

ثم سكرت و أؼلك علٌها بالرتاح، منذ أن انتصرت األرثوذوكسٌة الرسمٌة  لإلسالم 

المستمدة على النصوص الكالسٌكٌة.")
2

) 

و من أجل تؤوٌل التراث اإلسالمً تؤوٌالً اٌجابٌا سٌعتمد أركون على جملة من المماربات   

 فً التراث و التفكٌر فٌه و هً كالتالً: النمدٌة التً تساعد على التؤمل

 نمائٌة األلسنٌة.ٌالمماربة الس (9

 جٌة.لوالمماربة التارٌخٌة، األنتروبولوجٌة و السوسٌو (2

 المماربة التٌولوجٌة (8

 المماربة الفلسفٌة. (1

لد تطرلنا إلى الكشؾ عن دالالتها فً العمل  إن هذه المماربات التً لام  بها أركون   

منهجا لثانً من الفصل الثانً( و التً جعلت من المنهج األركونً السابك ) المبحث ا

رات األوائل فً مختلؾ ٌلمناهج الؽرب، كما ساهم فً تخطً تؽ حاضنا  متماسكا منفتحا

 .اإلسالمٌةالدراسات 

                                                           
1
 .07مرجع نفسه ص  - 

2
 .21مرجع سابك ص  –لراءة علمٌة  –دمحم أركون الفكر اإلسالمً  - 
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بعدما تعرضنا على مفهوم التراث  عند دمحم أركون، نستخلص أنه ٌستخدم فً دراساته    

اإلنسان و المجتمع ) األنتروبولوجٌا( محاولة منه للتراث أحداث ما جاءت عن مناهج علوم 

فً محو ظاهرة االستعباد و التهمٌش التً عاشها و تكبّد معاناتها، و بالتالً لد تمكنا من 

 التساإالت السابمة.عن  اإلجابة

ٌرفض تماًما تمدٌم "لراءة أحادٌة الجانً بل ٌدخل إلى  أما من ناحٌة لراءته للتراث فهو  

كما ٌعمل على عناة و باتساع دائرة المسكوت فٌه النص من زواٌا متعددة اعترافا منه ب

مستوٌا أساس أن الحمٌمة التً ٌبحث فٌها هً متعددة بحد ذاتها، لذلن ٌمكن مماربتها من 

مختلفة" )
1

.) 

 المبحث الثاني: الحداثة و التحديث

الحداثة بؽٌة الخروج من طؽٌان و ظلمات العصر  إٌجادحرس الؽرب األوروبً على 

 بها كذلن تلن التحوالتعن أوساطه معنى الحرٌة و االنفتاح، و ٌمصد  الوسٌط الذي ؼاب

ها لسامٌة،أما األمة األخرى لد كان   الفكرٌة و  العلمٌة التً جعلت من الحضارة األوروبٌة

  اإلسالمٌةكذلن فً المٌام بتؽٌرات جذرٌة من أجل بلوغ الحداثة، و منها األمة العربٌة  ورالد

 .اآللٌةستموم بالتعرؾ على ما تحمله هذه  اآلنعملت على تحمٌك ذلن، أما التً 

 Modenniteمفهوم الحداثة:  (1

ٌحدث  الشًءث( و حدث  -د  -مة " من جذور) ح: كلمة حداثة فً اللؽة العربٌة مشتلغة -9

حدوثًا و حداثة، فهو محدث و حدٌث ، و حدث األمر ولع و حصل ، و أحدث الشًء أو 

أوجده و المحدث هو الجدٌد من األشٌاء"
(2)

و علٌه "فالحداثة فً اللؽة العربٌة ترادؾ الجد  

هو التجدٌد"
(3) 

و التً   Modernrs مشتمة من لفظة  Moderneأما فً اللؽة الفرنسٌة " كلمة حدٌث      

ت ال ظهرت فً المرن السادس، هذا اللفظ استعمل بكثٌر من المرن العاشر فً المساج

                                                           
1
 .157ص  –ناٌلة أبً نار التراث و المنهج بٌن أركون و الجابري، مرجع السابك  - 

2
 .989ص  9155لسان العرب، مج، دار بٌروت للطباعة و النشر، لبنان،  –ابن منظور  - 

3
 .20مرجع سابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً   - 
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الفلسفٌة و الدٌنٌة و ٌكاد ٌستعمل بمعنى انفتاح و حرٌة فكرٌة، و معرفة أحداث الولائع أو 

أحداث األفكار، و ؼٌاب الكسل"
(1)

 

م، و لد ارتبط  91" معناه و دالالته إال فً المرن   Moderniteلم ٌؤخذ لفظ حداثة   

بؤعمال 'شارل بودلٌر' الذي ٌعتبر أؼلب الدارسٌن أبًا للحاثٌٌن ألنه أول من حاول تمدٌم 

صٌاؼة نظرٌة للحداثة " 
 (1)

فالحداثة عنده هً المإلت و العابر، و هً الجمال الموجود فً  

صول" الموضة التً تتؽٌر فً كل فصل من الف
(2)

 

الحداثة عند بودلٌر نجدها مرتبطة و متعلمة باألدب و المسائل الفنٌة، و بالتالً ٌمكننا إن   

 التساإل : ما الممصود بالحداثة من الجانب الفلسفً؟

 مفهوم الحداثة في االصطالح الفلسفي: (2

المفكرٌن تعتبر الحداثة مفهوما معمدا ٌصعب الوصول إلى ضبطه، كما اختلؾ العدٌد من    

التً اجتهدت فً  حول تحدٌد طبٌعته و مكوناته لذلن سنؤخذ بعٌن االعتبار بعض النماذج

 ) الحداثة(. بط هذا المفهومض

ٌرى جون بودٌار أن الحداثة " لٌست مفهوماً سوسٌولوجٌا أو سٌاسٌا أو تارٌخٌا ٌحصر    

جمٌع أي أنها تعارض  تعارض صٌؽة التملٌدصٌؽة الممٌزة للحضارة، الهً  إنماالمعنى و 

السابمة و التملٌدٌة، فؤمام التنوع الجؽرافً و الرمزي لهذه الثمافات تفرض هذا المفهوم 

إلى التطور التارٌخً بؤكمله و إلى تبدٌل فً الذهنٌة "  اإلشارة إجماال
(3 )

 

العامة حدد لنا المالمح و السمات إن هذا المفهوم إن لم ٌحدد لنا الحداثة بصورة دلٌمة فإن   

 لها، و تكمن فً:

 ألن   ة أو الفكريبٌن جانبٌن حٌا صؾ بالشمولٌة و لٌست محصور و محدودة ت: تأوالا 

" الحداثة مفهوم حضاري شمولً ٌطال بكافة المستوٌات الوجود اإلنسانً" )
4

) 

                                                           
1
 .29ص  – 2009 2ط  –بارٌس  –بٌروت  –ندري الالند، موسوعة الالند الفلسفة ، مج ح ، منشورات عوٌدات  - 

2
 .  فحة نفسها ص –مرجع نفسه  - 

3
 .29مرجع السابك ص  –جون بودٌار، نمال عن فارح مسحً، الحداثة فً فكر دمحم أركون  - 

4
 .07، ص 2000( 9ال، الدار البٌضاء، المؽرب، ط )متو بالحداثة و ما بعد الحداثة، دار  – دمحم سبٌال  - 
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على التحول  من نمط  شتمل: الحداثة تمابل التملٌد، فهً " فً جوهرها عملٌة انتمالٌة تثانيا

جذرٌا و هً انمطاع عن الطرؾ تملٌدٌة  لفهم المعرفً إلى نمط معرفً أخر، ٌختلؾ عنه 

الوالع و إحالل أنمان فكرٌة جدٌدة." 
 (1)

 

 تمتاز الحداثة أنها مرتبطة بالتارٌخ األوروبً فً نشؤتها أو فً تطورها، و هذا ما ثالثا: 

 اإٌاه بالمسار التارٌخً للمجتمعات األوروبٌة، معتبراً أكده هشام شرابً: ارتباط الحداثة 

مٌز  بؤوربٌتها ) ....( و هً محصلة عملٌة تارٌخٌة بدأت فً أوربا منذ النهضة و ظاهرة تت

 هدتها شمن هذا المنعرج ٌتبٌن لنا أن كافة التطورات الحضارٌة التً  إذن، اإلصالح

 و التً شملت مختلؾ  بفعل الحداثة  تم تحمم 91المجتمعات الؽربٌة فً منتصؾ المرن 

 لفكرٌة، السٌاسٌة، االلتصادٌة، الدٌنٌة...... الخ.المجاالت  ا

ً تمتاز الحداثة أنها وحدة تنٌر العالم بؤسره ألن العالم فً حاجة دائمة إلى تطورات  رابعا

 التكنولوجٌا و ؼٌرها التً رسمت لنفسها فضاًءا ال ٌمكن اٌمافه.

لباحثٌن " أهم سمات الحداثة هً ببساطة لدرتها الكامنة على تصحٌح : ٌمول أحد اخامساا

نفسها ) . . .( و لدرتها على النضج الذاتً و مواجهة مشكالت لم تكن نخطر بالبال وفما 

"لبرنامجها األصلً 
( 2)

إذن تمتاز الحداثة بالمدرة على نمد ذاتها، و تحدٌد نمائصها و  

 تخطٌها. أخطائها، كما تسعى إلى تجاوزها و

إن الفكر الؽربً لد شهد ثورة فكرٌة تسعى إلى رفض و تعدٌل األطر و األسس التً    

 .post . modernisne داثةتمؾ علٌها الحداثة، و تدعى هذه الثورة أو الحركة بما بعد الح

وغ " لٌم جدٌدة لٌم بدٌلة لمٌم التملٌد للبعً و بالتالً ٌمكن المول أن الحداثة عبارة عن مسا  

المتوارثة، و لٌم العمل الذهنً، حٌث فجرت مؽامرة البحث اإلنسانً" 
 (3) 

 

                                                           
1
 .22مرجع السابك ص  –الحداثة  فً فكر دمحم أركون  –فارح المسرحً  - 

2
 .28ص  -مرجع نفسه - 

3
 .93ص  – 2001)  – 9كمال عبد اللطٌؾ، أسئلة الحداثة فً الفكر الؽربً، من ادران الفارق إلى وحً الذات، الت العربة بٌروت ط  - 

 ( من أعماله الثمافة و المجتمع، منابع األصل،الدٌممراطٌة.9133 – 9129س ٌوركن من بٌن نماد االنجلٌز المعاصربن عاش مابٌن ) ما* هابر
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 :تعريف الحداثة عند المفكرين الغرب ( أ

هً "مشروع ولده جهد ؼٌر عادي من جانب مفكر التنوٌر"  هابرماس *:
 (1)

 

: إن الحداثة هً المإلت و السرٌع الزوال و الجائز، هً نصؾ الفن، بٌنما األبدي و ليردبو

 .األخرالثابت هو النصؾ 

 تعريف الحداثة عند المفكرين العرب ( ب

ابري فً تصوره للحداثة بؤنها " لٌست هنان حداثة مطلمة، ج: ٌمول  الدمحم عابد الجابري

و بعبارة  ألخر، و من مكان ألخرولت هنان حدثات تختلؾ من  إنماكلٌة و عالمٌة، و 

). .. ( فالحداثة فً أوربا ؼٌرها فً الصٌن، ؼٌرها فً  الحداثة ظاهرة تارٌخٌة األخر

) ما بعد الحداثة( باختٌار أن الحداثة ظاهرة انتملت م عن  ٌتحدثون الٌوالٌابان ....ففً أوربا 

ً أعماب عصر  ) المرن مرحلة تارٌخٌة لامت ف مع نهاٌة المرن التاسع عشر بوصفها

الثامن عشر هذا العصر الذي جاء هو نفسه فً أعماب عصر  ) المرن السادس عشر ( ... 

الحداثة لٌست من أجل ذاتها بل هً دوًما من أجل ؼٌرها، من أجل عموم الثمافة التً تنبثك 

ث") من أجل الحداثة ال معنى لها، الحداثة رسالة و نزوع من أجل التحدٌمنها الحداثة 
2

) 

و مناهج فً تحلٌل ٌرى حنفً أن الحداثة لد تعنً " اتباع أسالٌب العصر،   :حسن حنفي*

لحدٌثٌن مجددٌن "إن  التراث .... و لد تعنً التحدٌث، و هو تطوٌر للتراث من داخله طبما 

الؽرب سنة لهذه ألمة من ٌحدد لها دٌنها، فالحداثة ال تعنً  كل مائةهللا ٌبعث على رأس 

بالضرورة، و إنما تعنً لدرة التراث على أن ٌجتهد طبما لظروؾ العصر"
 (3)

 

ٌرى الحنفً أنه من الظلم أن ٌستولى الؽرب وحده على الحداثة فذلن   إضافة إلى ذلن  

 لٌس بالضرورة

كانت هذه بعض وجهات نظر و تعرٌفات حول مفهوم الحداثة سواًءا من طرؾ مفكرٌن 

األن سنذهب إلى تسلٌط الضوء على مفهوم الحداثة عند مفكرنا ؼرب أو مفكرٌن عرب، أما 

 دمحم أركون.

                                                           
1
 .93ص  -هـ  9181(، 9ء الحداثة، دار الواعً ، السعودٌة، ط ) دا اع –نمدا عن ٌاسٌن أحمد طه  - 

2
مفرد  -وجس حنفً، مثلث المعارؾ –كالٌة التراث و الحداثة فً فكر العربً المعاصر دمحم عابد الجابري اش_ نمال عن علً رحوبة سحنون  - 

 .82ص  2007)ط(، 

 ، درس الفلسفة فً جامعة الماهرة و السوربون ) فرنسا( أهم كتبه )التراث و التجدٌد، ممدمة 9185* حسٌن حنفً: مفكر مصري ولد عام 
3
 .81ص  –مرجع نفسه  - 
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 :مفهوم الحداثة في فكر دمحم أركون

ؼربٌة فمط، فهً تمٌز المدٌم عن الجدٌد عبر ٌرفض أركون أن مسؤلة الحداثة خاصٌة    

مختلؾ العصور و الحضارات التً عرفتها البشرٌة، فهً أن الحداثة " لٌست المعاصرة فمد 

اناس ٌنتمون عملٌا بالمرحلة المرون  و  العصربالحادثة و لهم ٌحاصرنا اشخاص عاللة 

)" د المرون السابمة شخصٌات تمثل الحادثةـــى و لد توجـــالوسط
1

كذلن على  كما الخ (

و المجتمعات  اإلسالمٌةالشاسع بٌن المجتمعات ضرورة المٌام مسافة التفاوت التارٌخً 

و  اإلسالمٌةدرجة انه عزل المجتمعات  إلىالنه لد زاد هذا التفاوت التارٌخً  األوروبٌة

" بٌةحشرها داخل دائرة وجوده عاللة لها بالمجتمعات االوروبٌة او بالحادثة االورو
(2)

لمد  

عرفها كذلن على انها مولؾ فعلً و توتر روحً معٌن ٌتسم بالحٌوٌة الفكرٌة و االنفتاح 

النزعة الفكرٌة("الثمافً )
(3)

  ال 

و المشاركة الفعالة  ان اركون ٌستوجب  ان الحداثة ضرورٌة للمسلمٌن إذا  أرادوا البماء  

الطرٌك الحداثة و ة ادراكه و وعٌه بوعورت الحاضر و المستمبل، و انطاللا من افً صناع

التحدٌث فإنه حرٌص على الحفر فً كل االتجاهات بافتتاح العدٌد من الورشات لتوضٌح 

التً ٌعتمد  آلٌاتالرإٌة، و تبٌان المنهج على دخول عالم الحداثة، ممدًما بذلن مجموعة من 

أنها سبٌل لذلن" 
(4)

 

بلوؼها  اإلسالمٌةة ٌصعب على المجتمعات العربٌة ٌمكن المول بؤن الحداثة لٌست ؼاٌ إذ  

ً رسمت ذلن التفاوت الهائل بٌن المجتمعات الؽربٌة و الت من أجل تجاوز االنؽاللات

 .اإلسالمٌة

 السياق التاريخي لمفهوم الحداثة الغربية:

إن الضؽط الدلٌك للسٌاق التارٌخً للحداثة أمر فٌه صعوبة و خٌر مثال تعدد التعرٌفات    

لها، و تضارب اآلراء و الموالؾ حولها، إال أن بذل الجهود فً تحمٌك ذلن أمر لم ٌتولؾ " 

الوسطى، انطاللا من حوادث  حٌث ٌمٌز أؼلب المإرخٌن بٌن األزمنة الحدٌثة و العصور 

م  9112م، و اكتشاؾ المارة األمرٌكٌة سنة   9158سموط المسطنطنٌة سنة تارٌخٌة مهمة ك

                                                           
1
 .901، ض 9111( ،9الحداثة  دفاتر فلسفة، دار توبمال، ط ) –ضمن عبد هللا بن عبد العالً ، دمحم سٌال  - 

2
 .902كٌؾ نتهم االسالم الٌوم، مرجع سابك، ص   –دمحم أركون ، لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً  - 

3
 .901عبد العالً، مرجع سابك ص  –ضمن دمحم سٌال  - 

4
 .938مرجع سابك ص –فكرة دمحم أركون  –ثة الحدا –فارح مسرحً  - 
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ففً هذه الفترة بدأ انتمال المجتمعات األوروبٌة من العصور الوسطى و ٌبدأ تشكل الحداثة، 

أهمها النهضة  اإلستراتٌجٌة  المفاصلالذي  دام أزٌد من ثالثة لرون و مر عبر العدٌد من 

خاصة، الثورة الصناعٌة فً  الفلنالعلمٌة  ةٌن فً ألمانٌا، الثورفً اٌطالٌا، االصالح الد

انجلٌترا و الثورة الفرنسٌة "
(1)

 

و للتطلع أكثر  على تلن الجوانب التارٌخٌة و ما مّربها ٌنبؽً ابراز بعض المالمح    

األساسٌة لعصري النهضة و التنوٌر. فما الممصود بعصر النهضة و التنوٌر؟ و الخصائص 

 تمٌز بها كل منهما؟التً 

" ٌستعمل مصطلح النهضة   الديني: اإلصالحالمالمح األساسية لعصر النهضة و ( أ

Renaissance   لإلشارة إلى المذاهب االجتماعٌة و الفلسفٌة، التً فً تارٌخ الفلسفة

بصفة مبدئٌة فً اٌطالٌا خالل فترت انهٌار النمطاع و لٌام المجتمع  –ظهرت فً أوربا 

م "  95البرجوازي األول فً المرن 
(2)

كما أن النهضة األوربٌة لد عرفت ظهور حركتٌن  

ان تعتبران بدٌل اللتفكرٌتٌن متكاملتان و هما النزعة االنسانٌة و النشؤة العلوم الطبٌعٌة 

 ً فهم اإلنسان و العالم.ف    الالهوتٌة  نظراللوجهة 

ارة و التكوٌن ( " تؤثٌراً واسعاً فً الفن و العم9100 – 9100لمد كان للحمٌمة الزمنٌة )    

العمل الحدٌث و العودة إلى المثل العلٌا و األنماط الكالسٌكٌة ذلن أن كتاب النهضة كانوا 

التراث الٌونانً الذي لصدوا به احٌاء   Restounationٌسمون حركتهم باسم االحٌاء 

"  م  اإلنسان و اعالن حرٌتهالمدٌم كما عملت حركتهم الفكرٌة على تمجٌد لٌ
(3)

. وهنا  

الذٌن   Humanisteأصبح ٌطلك على مفكر عصر النهضة لمب اإلنسانٌٌن أواإلنسانٌون 

ً بالمبادئ  كان لهم الدور األساسً و الفعال فً حضارة عصر النهضة، حٌث ٌنادون دائما

جوهر  فرٌد  من نوعها و عظٌمة الشؤن  ، باعتبار اإلنساناإلنسانٌة كالرفع من لٌمة الفرد

ام هو تحرٌر من لٌود تستحك بجدارة كل ذلن األهمٌة، و الهدؾ من وراء هذا االهتم

مفهومه التملٌدي المنطوي على نظرة فوق تارٌخ اإلنسان  باالنتمال التدرٌجً و  الالهوتٌة

                                                           
1
 .21مرجع سابك ص  –فارح مسرحً ) الحداثة فً فكر دمحم أركون  - 

2
 .552، ص 9135 -5بٌودٌن: الموسوعة الفلسفٌة ت . سٌركرم، دار الطلٌحة للطباعة و النشر بٌروت، بٌروت ط  –م. روزنتال   - 

3
 .21مرجع سابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 
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من مفهوم المسٌحً عن اإلنسان ككائن روحً منفتح على العالم األخر إلى اإلنسان ككائن 

رؼبة و دوافع ؼرٌزٌة" )حً متطور، سٌمته األساسٌة أنه كائن 
1

) 

عوض  الشمسمركزٌة  لنظرٌة  اعالنه بلمد شهد المٌدان العلمً ثورة فكرٌة كوبرنٌكس   

 األوربٌٌن للكون تصورالمركزٌة األرض للكون، حٌث أحدثت هذه الثورة تحوال أولًٌا فً  

 ورات و النظرٌات العلمٌة.صالكثٌر من الت ألنها ؼٌرت

* ثم شملت بعد مارتن لوثر بزعامةالدٌنً ثورة بدأت فً ألمانٌا   اإلصالحتعتبر حركة     

و عملت على التملٌل  للكاثولٌكٌة مناهضة من البلدان األوربٌة " لمد كانت حركةذلن عددا 

فوق المظاهر الخارجٌة للدٌن  الشخصً الداخلً  اإلٌمانمن لٌمة الكنٌسة و الرفع من لٌمة 

 "
 (2)

باهلل أي رفضه  اإلنسانلوثر أن تكون الكنٌسة و رجال الدٌن وسط عاللة  كما أنكر 

ن الؽفران، كما ألح على ضرورة خضوع كل إلنسان إلى الكتاب صكو تماما المسؤلة

 protastatisnتً نالدٌنً ظهور المذهب البرتستا اإلصالحالممدس، و لد نجم هن حركة 

e ثولٌكٌة  التحرٌر من  الفكر الدوؼمائً المباشر فً الكنٌسة الكا وم. 

الحركات الفكرٌة التً ، ٌمكن المول أن مجمل و بعد تطلع على مالمح عصر النهضة  

لٌدي و تمودنا إلى شهدها ذلن العصر ) النهضة ( هً بمثابة لطٌعة تفصلنا عن كل ما هو تم

 ما ٌسمى بعصر التنوٌر.

 المالمح األساسية لعصر التنوير: ( ب

إن المجتمعات األوربٌة لد دخلت مرحلة جدٌدة من تارٌخها و هً الخوض فً مسارات     

م على ٌد مجموعة من الفالسفة الذٌن لاموا بحركات فكرٌة  93و  97الحداثة  خالل المرن 

 انتهت بانجازات هامة جعلت من المجتمعات  األوربٌة مواكبة للحداثة و السإال المطروح 

 ما الممصود بالتنوٌر؟  -

 و ما هً أهم االنجازات التً أحدثها فالسفة األنوار؟ -

                                                           
1
                   23فارح مسرحً_الحداثة  __ فً فكر دمحم اركون _مرجع سابك_ص  - 

2
 82مرجع سابك_ص  - 
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ظهور المنهج التجرٌبً على ٌد بمٌزتٌن أساسٌتٌن تكمن األولى فً  97تمٌز المرن    

إلى التنظٌر بما ٌسمى "  و عمد ن * الذي انتمد المنطك األرسطً فرانسٌس بٌكو

على ٌد رونٌه  األورؼانون الجدٌد" أما المٌزة الثانٌة تجلت فً تؤسٌس المنهج العملً

 "." ممالة فً الطرٌكدٌكارت من خالل كتابه المسمى بـ 

لمد عمل بٌكون على تحرٌر الفكر البشري من التملٌد األفالطونٌة و األرسطٌة عن طرٌك   

سمراطً الذي وضع له صورة كاملة، كما ٌمؾ كذلن  هذا المنهج على كل ج اإلالمنه

، جون لون و جون ستٌوارت مٌل و إلى دافٌد هٌوم  المالحظات و التجربة الذي  امتد

 الذٌن بفضلهم ازدهر عصر التنوٌر. آخرون

أما دٌكارت مّجد العمل و جعل من سإال المعرفً كٌؾ أعرؾ محورا أساسٌاً لفلسفة الذي   

أجاب عنه فً كتابه ممالة فً الطرٌمة  أو ممال الطرٌمة الذي بٌن لنا من خالله لواعد 

و عملوا  ة مون الدٌكارتٌإلى ذلن لدم أصبح  الكثٌر من المفكرٌن ٌعتن إضافةالمنهج العملً، 

الحمٌمة . و لما ال  فً بلوغ جدارتهالعمل و بإمكانٌاتكما أصبحوا ٌإمنون على نشرها، 

، حٌث ٌسعى  ٌصبح معٌار أولً للحٌاة اإلنسانٌة، إن دٌكارت ٌلمب بؤبو الفلسفة  الحدٌثة 

الفٌزٌاء، و من  دائما فً أعماله إلى " نمل المعرفة و موضوعاتها من الكونٌات اإللهٌة إلى

 .نظام العلل األولى إلى أنظمة المٌكانٌكا ) ....( و التخلً عن النظر بعٌن هللا إلى العالم"

مالبرانش ، لٌبنتز، سبٌنوزا لمد سار على خطى دٌكارت العدٌد من الفالسفة فٌما بعد أمثال  

ه فارس العمالنٌة و و ؼٌرهم، فمد كان الفكر السائد فً الحداثة الولٌدة هو فكر دٌكارت، ألن

 إذ حرر دٌكات نفسه من عالم األحاسٌس واثمتٌن لكن ألنه جعل الحداثة تسٌر على لدمٌن  

العالم"  نظام  إلكتشاؾ إلى األفكار  ائعالتً ال تسمح له بالصعود من الول األراء الخادعةو 

(
1

) 

إن األفكار الفلسفٌة التً جاء بها بٌكون و دٌكارت لد كانت العامل األساسً فً بزوغ    

إلى  la philosophie des lumiennes ٌشٌر التنوٌر أو فلسفة  األنوار  93المرن 

فً أوربا أثناء المرن المتمٌز ببروز فكرة النمد و بتحدي  الحركة الفلسفٌة التً ازدهرت
                                                           

1
 .82مرجع السابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أكون  -فارح مسرحً  - 
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التهذٌبٌة للتعلٌم و بالدعوة إلى التفكٌر  باآلثار بالعمل، و  لإلٌمان لدعوةالتملٌد و السلطة و ا

ذاتٌا على األمور." و إلى الحكم 
(1)

 

 91و جاءت هذه الحركة نتٌجة عوامل مختلفة مثل الصراعات الدٌنٌة التً عاشها المرن     

 م . 97و 

بؤن التنوٌر " هو خروج (  9301- 9721لمد عبر الفٌلسوؾ األلمانً اٌمانوٌل كانط )      

اإلنسان من حال كونه لاصًرا و تعنً هذه الحالة أنه عاجز عن استعمال ذهنه دون 

سببها لٌس فً الذهن، بل نمص فً اخذ   ألناالستعانة باآلخرٌن، و هو المسإول عنها 

األنوار "، هذا هو رصٌد ا و استعمل ذهنن ـكن شجاعو نمص فً الشجاعة،  فالمرار 
 (2)

و  

نستخلص من هذا النص أن التنوٌر مشروع ٌنادي بالعمالنٌة، و ٌعمل على ازاحة كل من 

 ٌمؾ فً وجه التفكٌر العمالنً كالسلطات الدٌنٌة، سٌاسٌة أو معرفٌة.

 :إن الفلسفة التنوٌرٌة دارت حول موضوعٌن أساسٌٌن و هما كما ٌلً  

: ٌتجلى هذا الموضوع فً بروز نظرٌات العمد االجتماعً على ٌد كل من الموضوع األول

 جون جان روسو. –ز ب توماس هو –جون لون  –دافٌد هٌوم 

 – 9135و ٌشمل نظرٌة المعرفة خاصة ما جاء به كل من بٌركلً )  :الموضوع الثاني

 التً تعتبر( و دافٌد هٌوم وصوالً إلى أعمال اٌمانوٌل كانط صاحب النزعة النمدٌة  9758

 بمثابة نمطة تحول فً تارٌخ الفلسفة،  كما ٌعد من أبرز فالسفة التنوٌر.

عصر التنوٌر شهد تحوالت علمٌة و صناعٌة كبرى فجر أهلها ثورة فكرٌة حادة  ان   

بناء أنساق معرفٌة إلى  باإلضافةالفلن و الرٌاضٌات، شملت مختلؾ المٌادٌن الفٌزٌاء، 

 الفلسفة.حدٌثة فً 

اتسمت بمٌام الثورة الفرنسٌة المائمة على الدستور و حموق اإلنسان، نهاٌة المرنٌن  أما  

 بٌر فً وسائل النمل و االتصال.كالتطور الإلى  باإلضافة

                                                           
1
 .751ص  –اندري الال ند الموسوعة الفلسفة  - 

2
 .88مرجع السابك ص  –دمحم أكون   -الحداثة فً فكر  -ح مسرحًفار - 
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لموالؾ المصٌرٌة و باالنجازات إذن ٌمكن المول أن السٌاق التارٌخً للحداثة حافل با  

الهامة التً أحدثها أهل االختصاص المتمثلة فً األفكار و األنماط الجدٌدة النابعة عن رواد 

عصر النهضة و عصر التنوٌر، هذان العصران اللذان لاما بتؽٌٌر جذري لألوضاع فً 

 التملٌدٌة التً سادت أن ذان.  المعتمداتعالم الحداثة و تحرٌرها من  إدخالهاو  أوربا

فلو ال هإالء ) فالسفة عصر النهضة و عصر التنوٌر( لما وصلت أوربا تفشً مظاهر 

 ، االجتماعٌة ....... الخةٌاسٌكافة المٌادٌن المعرفٌة، الس فً الحداثة

 ممومات الفلسفة للحداثة: (3

ٌاق التارٌخً لها ٌمكننا مفهوم الحداثة  و بعد تبٌان السبعد عرض التعارٌؾ المختلفة حول 

استخالص الممومات الفلسفٌة التً كونت مبدأها و أثبتت وجودها، فما هً تلن الممومات 

 التً تمؾ علٌها الحداثة؟

                  بعد ما كانت  : تركز الحداثة على مبدأ إعادة االعتبار لإلنسان و انتصار ذاته الذاتية -9

و مسجونة بٌن نطاق سلطة الممدسة، و هذا ما شهدت المون الوسطى  أي هٌمنة دة مٌم

الكنٌسة و استوائها على خاصٌة إصدار األحكام و المعارؾ ذات الطابع المٌتافٌزٌمً الذي 

سلب اإلنسان الحرٌة  فً التفكٌر و بلوغ درجات المعرفة، إال أن الحداثة عمدت على 

وج من الظلمات التً زرعتها  الكنٌسة، برز فكر دٌكارت " و الخر اللؼاألالتحرر من تلن 

أصبح اإلنسان ٌستمد ٌمٌنٌاته  من ذاته و لٌس كما فً العصور الوسطى و الثورة األساسٌة 

فً الفلسفة الحدٌثة تتمثل فً نظرتها إلى اإلنسان كذلن هً ممر و مرجع الحمٌمة و الٌمٌن 

مستمل واع، فاعل و مالن للحمٌمة " أي تنصٌب اإلنسان ككائن لكل شًء )....( 
(1)

إن  

الذاتٌة رسخت فً االنسان مبدأ إلرادة المعرفٌة أي حب البحث و التفكٌر مختلؾ مٌادٌن 

 الحٌاة بوضعه لنظم و لٌم جدٌدة.

تعتبر العمالنٌة أحد الممومات األساسٌة التً ترتكز علٌها الحداثة " فال ثمة إال  :العمالنية -2

  اإللراراالختبار ؼٌر ممكن إال لفكر ٌسلن عمال ) ...( فالعمالنٌة على بالعمل بمعنى أن 

بؤولٌة العمل و بؤن المعرفة تنشؤ عن مبادئ العملٌة المبلٌة و الضرورٌة ال عن التجارب 

                                                           
1
 .83مرجع السابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أكون  –فارح مسرحً  - 
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مع االكتفاء به و الحسٌة، فالعمالنٌة اتجاه إلى اإلٌمان بمدرة العمل فً االستدالل و الرهان 

عام مفهوم ٌمول بسلطان العمل و ٌرد األشٌاء فهً بوجه  ،ًء تحكٌمه فً كل ش

المعمولة."
(1)

 كما ترتب عن اإلٌمان مبدأ العمالنٌة ما ٌلً: 

: أي جعل العلم مستمال عن المعتمدات و التطورات الدٌنٌة و عملنة الفكر العلمي.( 2-9

و السٌاسٌة، و االعتماد على البرهنة و التجرٌب حتى فً الفلسفة و هذا ما  اإلٌدٌولوجٌة

 إلٌه هٌجل بتمرٌب العلم من الفلسفة و جعله لدوة لها لكً تبلػ الحمٌمة بجدارة. دعً

 .( عملنة الفكر السٌاسً: تسعى هذه العملنة إلى و ضع نمطتٌن لالنفصال و هما 2-2

 ٌما التفكٌر فً تدبٌر شإون الدولة و اعتبار الظاهرة السٌاسٌة كوالع فٌزاالنفصال عن مٌتا

ممارسة السٌاسة."ٌجب تحلٌله و فهمه، الستخراج لواعد عامة 
(2) 

  االنفصال عن االٌدٌولوجٌا الدٌنٌة، أي العمل على ابعاد األمور السٌاسٌة و االجتماعٌة عن

العلمانً المائم على األطر لدولة ذات الطابع ) الدٌن( و هذا ما حممته اأي  الظاهرة المتعالٌة 

 الوضعٌة التً وضعها فالسفة العمد االجتماعً، و فالسفة عصر التنوٌر المتمثلة فً: 

 .العمل، المواطنة .....الخ،الحرٌة المساواة

: و ٌتم عبر "  تجاوز األطروحة المسٌحٌة حول التارٌخ التً عملنة المول التاريخي.( 2-8

مولد المسٌح و صلبه، و نهاٌته تتم بعودة المسٌح، " و تبنً نظرة جدٌدة  تجعل بداٌته

منطمٌة" أي العمل على تجاوز الفكر التملٌدي من ال  و خبرللتارٌخ تعتمد أساسا على ممولة ال

 أجل فهم الحاضر.

و الممصود منها العمل على " لراءة النص الدٌنً و فهمه  :عملنة المول الديني.( 2-1

المجال الدٌنً تعنً التدخل فً  عملٌا، و تفسٌره من خالل معطٌات العصر فالعملنة فً 

و االبتعاد  عن طرٌك المعرفة و الؽرطسة و التسلط " ) إلصالحهجمٌع مستوٌات  بدلة 
3

 )

بحك اإلنسان فً التفكٌر بالمسائل الدٌنٌة  إلٌه فالسفة التنوٌر إلى المطالبة ما دعىو هذا 

 بحرٌة.

                                                           
1
 _مرجع سابك _ص الحداثة فً فكر دمحم اركونفارح مسرحً _   - 

2
 19مرجع نفسه  _ ص   - 

3
 12مرجع نفسه_ ص   - 
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المٌم  هنٌتش ، و ٌعتبرلألشٌاء: و ٌمصد بها التصدٌك الجازم بعدم وجود المطلمٌة العدمية (1

التً كانت صاحب مبدأ العدمٌة و ٌمصد بها " ال لٌمة للمٌم "فهو منافً للمبادئ و المٌم  

ك كانت الحمائك المجرة أوهام ، ففً السابثابتة و راسخة فً الماضً ألن فً نظره 

لد طؽت على كافة أنماط الحٌاة لذا ٌجب تجاوز األمور التً تحمل الطابع  ا  مٌالمٌتافٌز

 المٌتافٌزٌمً و منها المٌم.

من خالل ما سبك ذكره عن ممومات الحداثة نستخلص " أنها من وجهة النظر الفلسفٌة   

و نزعة العملٌة و المعرفة و المول بالعدمٌة و النسبٌة فً  ٌموم على الرإٌة الذاتٌة للوجود،

مجال المٌم" 
 (1)

  

 مستويات الحداثة و أنماطها: (5

تعتبر الحداثة بمثابة ..... عن كل ما هو تملٌدي فً كافة مجاالت الحٌاة سواًء فً المجال 

ٌة التً السٌاسً، و االلتصادي و االجتماعً لذلن سنعمل على البحث فً التؽٌرات الجذر

 أحدثتها فً مختلؾ مستوٌات الحٌاة، و هً كاالتً:

" مرتبطة بخصوصٌة الدولة الحدٌثة  المائمة على المانون و  المستوى السياسي: ( أ

المإسسات المانونٌة و المتكونة من مواطنٌن أحرار لهم حموق، خاصة حك المواطنة و حك 

طاعة المانون "  الملكٌة و حك التعبٌر، و علٌهم واجبات خاصة  احترام و
(2)

كما تمنح  

بل تزرع فً أنفسهم مبادئ الوعً و االنتماء  ، للمواطنٌن حرٌة التعرؾ باختٌار  حكامهم

 الدٌممراطٌة. إطارتلخص كل هذا تحت ٌو  للمجتمع السٌاسً 

تتمثل الحداثة فً الصعٌد االلتصادي فً ظهور الملكٌة الخاصة و  المستوى االلتصادي:  ( ب

 اإلنتاجاستمالل المإسسات االلتصادٌة، حٌث أصبح اإلنسان سٌطرة على الطبٌعة و لوى 

فهو دائمة خاضع لمنظومات مؽلمة فً الماضً لم ٌتمتع مطلما بهذه الحرٌة،  اإلنسانألن 

 منة تكبح دائما إبداعه.مهٌ

                                                           
1
 .18ص  – فارح مسرحً _الحداثة فً فكر دمحم اركون _مرجع سابك  - 

2
 .11ص  –مرجع نفسه  - 
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: تتجلى الحداثة فً هاذٌن المستوٌٌن من خالل مجموعة جتماعي و األخالليالمستوى اال  ( ج

المٌم و العاللات االجتماعٌة التً تسود المجتمع الحداثً، و من هنا ٌتجلى الفرق بٌن 

المجتمعات المدٌمة و المجتمعات الحدٌثة، حٌث كانت األولى تابعة و خاضعة ألطراؾ 

 بالمٌم المنفتحة المحبة للتؽٌٌر و الحرٌة. الثانٌة تتؽنىمتشددة مؽلمة، بٌنما 

بفضلها استطاع الفرد أن  تعتبر لاعدة أساسٌة أي تركز علٌها الحداثة ف هذه المستوٌاتإن 

 اد.عممجتمع لوٌم ال ٌبنً 

 / أنماط الحداثة:2

أن  ٌنبؽً التمٌٌز بٌنهما و ٌكمنا فً الحداثة المادٌة و الحداثة العملٌة كما إن الحداثة نمطٌن  

لد حضٌت باهتمام كبٌر من لبل دمحم أكون " حٌث ٌعتبر األولى على أنها لٌست  هذه المسؤلة

و تحسٌن طرق اإلنتاج"  اآلالتالتمنٌة و استٌراد  إدخالأكثر من 
(1 )

و هذا ما ٌنطبك فعال 

ٌطرأ  إنالحداثة المادٌة، دون ٌسمى  ما شهدتالتً  اإلسالمٌةعلى المجتمعات العربٌة 

علٌها تؽٌٌر ملموس فً اللؽة الثمافة و األنظمة العائلٌة و العشائرٌة، و أحٌانا فً النظام 

السٌاسً" 
(2)

للحداثة  اإلسالمٌةأي أن أركون ٌلح جاهًدا على ضرورة احتضان المجتمعات  

و عدم تمبلها للحداثة المادٌة فمط و بالتالً ٌمكن المول أن المجتمعات العربٌة العملٌة 

 مظاهر الحداثة و المٌم  و المبادئ و العاللات التملٌدٌة.اإلسالمٌة ذات نمط ٌمزج بٌن 

هً المكافؤة بٌن الجانب المادي و العملً و  الحمة و من خالل ما سبك نستنتج أن الحداثة 

 .اإلسالمٌةهذا ما تحتاج إلٌه المجتمعات العربٌة 

 :اإلسالميتحديث المجتمع //(  

التً لام بها  أركون فً مجال الحداثة الذي ال ٌعرؾ االنمطاع هو  اإلسهاماتمن بٌن    

ضرورة التمٌٌز بٌن الحداثة و التحدٌث، حٌث لال عن األولى أنها مولؾ للروح أمام 

 إدخالمجرد المناهج التً ٌستخدمها العمل للتوصل إلى معرفة للوالع، أما التحدٌث فهو 

" للتمنٌة و المخترعات األوربٌة االستهالكٌة
 (3)

إلى ذلن ٌتفك  المإرخون على  باإلضافة  

المجتمعات  العربٌة  إدخالأن تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة فً المرنٌٌن األخرٌٌن ٌحاول 

                                                           
1
 .17مرجع السابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أكون  –فارح مسرحً  - 

2
 .17ص  –مرجع نفسه  - 

3
دار الطلبعة  للطباعة و  –فوكو ، الفكر العربً المعاصر، دمحم عابد ، دمحم أركون ، فتحً التزٌكً مطاع صفدي  شال   مٌ –الزواوي بؽورة   - 

 .38.31صص  – 2007( 2ط) 2009( 9بٌروت، )ط –النشر 
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و لكنه ٌبمى مشروع ؼٌر مكتمل ألن هذه المجتمعات الزالت اإلسالمٌة فً تٌار الحداثة، 

و فمره و همومه  لتملٌدي و هذا ما جاء به أركون " فالمجتمع نتٌجة أزماتهخاضعة لإلرث ا

لم ٌعد ٌستطٌع أن ٌفتح صدره للفكر الحر و النمدي، و إنما فمط للفكر األصولً التملٌدي 

الموروث أباً عن جد " ) 
1
 ). 

أركون مجموعة من الشروط و المٌم التً تجعل من المجتمعات العربٌة  و لهذا ٌمترح 

 المٌة مجتمعات حدٌثة فما هً تلن الشروط التً ٌراها أركون مناسبة لتحمٌك ذلن؟إلسا

 نظير للعلمانية:تأوالا: ال

إن الفكر العربً الحدٌث لد ؼرته مشكلة العاللة بٌن الدٌن و الدولة التً الزالت ٌكتنفها    

بموله إنه "  ما من شعار من شعارات الفكر  إلٌه الجابريو الؽموض و هذا ما أشار  اإلبهام

" كشعار العلمانٌة مدعاة للبس و سوء التفاهمو ال ٌزال  –العربً الحدٌث كان 
 (2)

  

هو الممصود  أن العلمانٌة شرط أساسً لتحدٌث المجتمعات اإلسالمٌة، فماكما ٌعتبر أركون 

 ؟بالعلمانٌة؟ و ما هو مولؾ أركون منها

 :العلمانية/ مفهوم 1 

إن مفهوم العلمانٌة لفظ حدٌث االستعمال فً اللؽة العربٌة    و هو  إن لفظة العلمانٌة    

و العلمانٌة أو المالئكة   seculans و الكلمة  االنجلٌزٌة   laicileترجمة للكلمة الفرنسٌة 

لٌمً العام، ممارسة السلطة السٌاسٌة و عن التنظٌم   التعٌبعد الكنائس عن  هً النظام الذي

كما تعنً عدمن توظٌؾ الدٌنً فً تنظٌم المجتمع  و التربٌة و ؼٌرها "  )( و هذا ما ش 

النزاعات المائمة بٌن  ة أي تلن االشتباكات وضهد التارٌخ األوروبً خاصة فً عصر النه

  laiciteالتمٌٌز بٌن العلمنة "ورهم ذهبوا إلى ن  و أهل العلم ، أما الفرنسٌون بدرجال الدٌ

لمحك  من الدٌن عدائً فالعلمنة حٌاد  و العلمانٌة مولؾ   coicicismeو العلمانٌة  

 "الدٌن
3

          

نتحدث   عن العلمنة  عندما النمدي  لعلم االجتماع مفهوم  العلمنة إذ المعجم  لمد ورد  فً  

لد اختفى  من  نًالدٌو بخاصة ؼمائً ودكمعٌار  للحداثة     نرٌد  المول أن كل اٌمان 

                                                           
1
 .972ص –لضاٌا فً نمد العمل الدنً  –دمحم أركون   - 

2
 –( 9(، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط )11سلسلة الثمافات المومٌة )  –الدٌن و الدولة تطبٌك الشرٌعة  –دمحم عابد الجابري  - 

 .903ص  – 9111
3
 .921مرجع السابك ص  –الحداثة فً فكر دمحم أكون  –فارح مسرحً  - 
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بٌن  الفصل المائم أنها    )....( ما تعنٌه  بالعلمانٌة لٌس اذن وجود أو ؼٌاب   أي اتنا مجتمع

الكنٌسة ) و كذلن الدولة( و من وجهة اخرى مإسسات   البحث العلمً و التعلٌم" )
1

(و 

اتجاهه بل  ٌجب علٌنا أن   أي عداء شكلبالتالً ان العلمنة لٌست راضٌة للدٌن   و الت

 النماش نفهمها بشكل علمً  و فكرى ال من شكل  االٌدٌولوجً، كما ٌمكن  االشارة إلى

من كلمة علم  و أخرى مشتك من ٌرى أنه  هذا المصطلح فهنان ل مصدرالذي دار حو

ي   ٌرون أنه مشتك من كلمة عالم و هذا ما نجده  عند الكثٌر   من المفكرٌن  أمثال الجابر

زكرٌا  ٌرى "  أن  الرأٌٌن متكاملٌن و لٌس متضادٌن   إال أن فإاد  ، و ٌوسؾ  المرضاوي

بالعالم" .  ) عن  االهتمام العلم لٌس  ببعٌد  فً ، ألن البحث
2

( فرؼم تعدد  التعرٌفات  و 

األراء  حول مفهوم العلمنٌة  سواء بفتح عٌنها أو كسر ها  تبمى فكرة متعلمة بالمجتمعات 

 نشؤ أو التوظٌؾ.ملؽربٌة سواًءا فً  الا

)...( من   مزٌفةمسؤلة العلمانٌة   فً العالم العربً مسؤلة  "إذا  كان الجابري  ٌعتمد  أن  

الواجب استبعاد شعار العلمانٌة   من لاموس الفكر العربً" )
3

( فان أركون  ٌرى عكس 

 نمتثلها و نهضمهاو نستطٌع  أن  عندما نفهمها فً نظره " مفٌدة جدًّا  ذلن، فالعلمانٌة

لنا أن نفعله " ) و ما تتٌح  تعالٌمهاونسٌطر على 
4

كونً   لد أحدث رإن هذا المولؾ  األ (

و تبمً  –فً  المبحث  الموالً   بالتطرق إلٌهضجة كبٌرة فً الساحة الفكرٌة و سوؾ نموم 

المتمثلٌن فً احترام  طٌنإلى الشربدأ أولً  فً تحمٌك  الحداثة باالضافة مشرط  أساسً  و 

 الدٌممراطٌة و المجتمع المدنً. ،حموق اإلنسان

 ثانيا: احترام حموق االنسان:

االستعباد الكلً للدالالت الحاملة لمعانً  الحرٌة، العدل  و  لمد  طؽى فً العصور الوسطى 

ضوع التام الحك    حٌث كانت مجتمعات ذلن العصر تعٌش ألصى مظاهر االضطهاد و الخ

المفمودة للسلطة  الحموق لتلن االعتبارللسلطة الدٌنٌة  إال أن جاء  فالسفة التنوٌر  و أعطوا 

بواسطة الجمعٌة العامة  الممترعو المواطن  اإلنسانحموق  نالدٌنٌة عظٌمة متمثلة فً اعال

لٌكفل للمواطنٌن التمتع بالحرٌة بعد رفع التهم عنه ، و   اإلعالنالفرنسٌة حٌث جاء هذا 

هذا االعالن كذلن على حك المواطنٌن  نص  عدم إلماء المبض  علٌهم دون محاكمتهم، كما

بالحرٌة الفكرٌة و الدٌنٌة   و الممارسة  االلتصادٌة المتمثلة فً حك التمتع بالملكٌة 

نظمة على حمٌن أساسٌن تتفرع عنهما بمٌة ، كما تموم هذه الم1491الخاصة، و بعد سنة 

الحموق األخرى المتمثلة فً حك الحرٌة و حك المساواة أن هذه  المنظمة اعادت االعتبار 

 على شرفه و كرامته.  تلالنسان و حافظ

                                                           
1
 مرجع نفسه صفحة نفسها - 

2
 مرجع نفسه صفحة نفسها.- 

3
 .998مرجع سابك ص  –دمحم عابد الجابري الدٌن و الدولة و تطبٌك الشرٌعة  - 

4
 .927ص –مرجع سابك - كون رفارح مسرحً الحداثة فً فكر دمحم أ - 
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لمً لحموق االنسان االع اإلعالن إن الممصود بحك االنسان هو جملة المواد الواردة فً  

 تضمن  م المتحدة و التً تتضمن مجموعة من األفكار و التًالصادر عن منظمة األم

االنسان المائمة على اعتبار الناس  ٌولدون أ حراراً و متساوٌن، و كل أشكال الهٌمنة و 

)طبٌعة األمور "  ال عن   ،االستؽالل ناتجة عن المجتمع
1

نها وحدة تنادي أنى أخر معو ب (

 باالنسانٌة و رفع مظاهر االستؽالل

بعد مٌثاق  اإلعالناتعن صدور الكثٌر من  اإلشارةلبطش بكل أنواعه، كما ٌمكن و ا 

 اإلعالن،  1411لحموق االنسان و الشعوب لسنة  اإلفرٌمًو المتمثلة فً المٌثاق  1491

ثاق العربً لحموق ٌ، مٌثاق مشروع الم 1411فً االسالم سنة  اإلنسانالعالمً لحموق 

 ....الخ. 1440سنة  اإلسالم، اعالن الماهرة عن حموق االنسان فً  1411االنسان 

حموق االنسان سنذهب االن الى مولؾ  بعدما تعرفنا على السٌاق التارٌخً لنشاة منظمة  

 أركون من والع هذه الحموق و كٌؾ ٌنظر الحترامها ؟

شكلة فً تطبٌك لواعده و بنوده التً نص علٌها ن نوعا ما ملمد عرؾ والع حموق االنسا  

هذه المشكلة فً استخدام االلوٌاء لهذه الحموق من أجل خدمة مصالحهم و  و تكمن

أؼراضهم و تحمٌك أهدافهم بمختلفها و هذا ما ذهب إلٌه أركون بموله " لمد تحولت هذه 

ه ، فالؽرب ٌرفعه دلج أكثر من اللزوم، بل مستهلن و فالد لروحإاألخٌرة إلى مصطلح م

األخرٌن أكثر ما ٌتمٌد به عندما ٌتعامل مع االخرٌن" )للضؽط على  ٌولوجً   كشعار اٌد
2

 )

فهو ٌرفض تماما كل أسالٌب الممع و االستبداد و ٌنتمد انتهاكات الؽرب لحموق االنسان 

بالعجز و معبرا فً ذلن بموله " ان العمل لٌشعر خاصة التً ٌمارسها اتجاه العالم االسالمً 

الوعً بالذهول امام االهانات التً ال تحمل و التً تصٌب الشعب الفلسطٌنً و ٌشعر المرء 

أمام المصائب و الوٌالت التً ٌتعرض لها الشعب العرالً، و أمام السجن بالشًء ذاته 

الجماعً الذي ٌتعرض له الشعب اللٌبً، و أمام الجنون الماتل الذي ٌدمر الشعب 

نً، و أمام سجن اام االحتمار الذي ٌتعرض له الشعب السودانً و األفؽالجزائري، و أم

، و أمام المحن التً ٌتعرض لها الشعب األندنوسً، و أمام التالعبات كرديالشعب ال

المفروضة على الشعب االٌرانً العظٌم" ) 
3

(، و تبمى هذه األعمال دون شن " تحسب على 

الؽرب و على ارادته فً الهٌمنة و التوسع على حساب الدول المستضعفة  و الجعال 

التً ٌمبع خلفها الؽرب" )  اإلنسانلحصرنتها . كانت حموق 
4

.) 

تتصؾ نوعا ما من التعمٌد كما هو  اإلسالمٌةفً المجتمعات  اإلنسانإن وضعٌة حموق    

الؽربٌة تتصؾ نوعا من التعمٌد كما هو الحال فً المجتمعات  فً المجتمعات الؽربٌة الحال

                                                           
1
 .988ص –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 

2
 .910مرجع سابك ص  –لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً  –دمحم أركون   - 

3
 .281ص  –مرجع سابك  –الفكر االصولً و استحالة التؤصٌل  –دمحم أركون  - 

4
 .981ص  –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 
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و التضامن و احترام حٌاة األشخاص و أرزالهم هً  اإلخاءفٌمول " من المعلوم أن مبادئ 

طالما تحدث عنها المران و كرر الحدٌث و كذلن فعل التراث الذي تاله ) ما ندعوه أشٌاء 

اآلن فً المجتمعات اإلسالمٌة بشكل مؤساوي ن هذه المبادئ تطبك بالتراث الحً( و لك

إن األمر  المعمم على المستوٌٌن المحلً و الدولً).....( اإلرهابمرعب، وفً جو من 

بالمعنى الحرفً للكلمة ") باإلرهابفعال ٌتعلك 
1

) 

الحرٌة فً على ث  تنص و تح اإلنسانالعالمً لحموق  اإلعالن من 14إذا كانت " المادة   

 الرأي و التعبٌر"

، إلمتالن لؽة خاصة للحوار مع  اإلسالمٌة" فإن الحركات االصولٌة  المنتشرة فً البلدان 

محمود دمحم  إعداماحدتها  الثمافات ألخرى و األمثلة على ذلن كثٌرة و متنوعة لعل أهمها و

م، محاولة اؼتٌال نجٌب محفوظ 1442اؼتٌال فرج فودة سنة  1411طه فً السودان سنة 

اضافة إلى االرهاب الجماعً فً مصر و الجزائر 
 (  "2)

 من أكثر عمد من الزمن. 

إن حموق االنسان و البلدان االسالمٌة تمر بؤزمات  حادة، فهً معرضة للخطر و التهدٌد   

 عن عروؾ بحكم الردة أي المتل و المضاء على كل مرتدٌصدر حكما المحٌث أن الماضً 

على تجنب   ث، رؼم  أن المران الكرٌم جاء بنصوص متعددة ترفض هذا الحكم و تحاإلسالم

و لل الحك من ربكم " *"ت و النزاعات بموله تعالى " ال إكراه فً الدٌنعات  راصكل ال

و من شاء فلٌكفر" ** فالمسلمون عوض أن ٌنظروا للحرٌة الدٌنٌة حصل  فلٌإمن فمن شاء 

 عكس ذلن.

فً  اإلنسانو تحسٌن وضعٌة حموق  اإلسالمًٌث المجتمع ٌرى دمحم أركون أن تحد   

كار البٌولوجٌة المسبمة ، و من بٌنهما تلن التً حمن خالل " تحاشً كل األ ٌتممجتمعنا 

ولوجً ال ٌثبت  أمام االستجاب من ؼٌر المسلم، فهذا مزعم تٌنمول )....( بؤن المسلم أفضل 

و التفحص العلمً الحدٌث )....( فكل الناس متساوون أمام هللا و التارٌخ " )
3

( كما ال ٌمكن 

لوجٌة المروسٌطٌة و الحساسٌة التً تإٌدها فً النفوس، إال وأن نخرج من التركٌبات التٌ

بالمعنى الواسع و الحدٌث للكلمة" ) اإلنسانبواسطة التوكٌد على حموق 
4

( و من هذا الصدد 

 نفهم أن المجتمعات االسالمٌة ال تدخل عالم الحداثة إال من خالل احترامها الحموق االنسان.

ٌرى دمحم أركون أن تعزٌز لٌمة االنسان فً البلدان اإلسالمٌة ٌتحمك بفعل مفهوم االنسنة 

أدعوا بااللحاح ضروري لحٌاء المولؾ ... ( لكً بموله " لمد الترحت مصطلح االنسنة ) 

                                                           
1
 .981ص  –مرجع سابك  –الفكر األصولً و استحالة التؤصٌل  –دمحم أركون  - 

2
 .981ص  –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 

 .21، األٌة * سورة البمرة

 21* * سورة الكهؾ األٌة 
3
 983ص  –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً   - 

4
 .981ص  –مرجع نفسه  - 
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الفلسفً فً الفكر العربً خاصة و الفكر االسالمً عامة، و كنت أعتمد و ال أزال بؤنه ال 

سبٌل إلى االلتناء بمصٌر االنسان اعتناًءا شامال نمدٌا، منًٌرا، محرًرا بدون تساإل الفلسفً 

عنها " ) العمل و ٌدافع  ٌمترحهاعن أفاق المعنى التً 
1

التؤكٌد على االعتراؾ ( كما ٌنبؽً " 

بالتعدٌل المذهبٌة و الثمافٌة و اللؽوٌة موصفة من صفات األساسٌة و التؤسٌسٌة للمولؾ 

االنسانً " ) 
2

.) 

من خالل هذٌن النصٌن ٌتبٌن لنا أن مفهوم األنسنة  هو تؤكٌد و تثبٌت لمفهوم العلمنة،    

اإلنسان المسلم و تؽرس فٌها مبادئ تمبل التمافٌة األخرى و  تثمٌؾألن األنسنة تهدؾ إلى 

امة و هً الحفاظ على كرأال  التبادل معناها اضافة إلى ذلن أن األنسنة تحمل ؼاٌات أسمى

و مراعاة حموله ، من أجل بناء نظام إنسانً بعٌد عن العنؾ و أسالٌب العنؾ و اإلنسان 

 فاتالتطركل  خالٌة من  مةمن تؤسٌس مجتمعات لوٌٌمكننا أسالٌب العنؾ و الهٌمنة، و هذا 

 و االنحارفات.

 ثالثا: الديممراطية و المجتمع المدني:  

ان احترام حموق االنسان أمر ٌرتبط بنظام الحكم و السلطة السٌاسٌة التً ٌمؾ علٌها كل   

مجتمع كما أن المجتمعات اإلسالمٌة بدورها تسعى إلى تجاوز عوائك التؤخر التارٌخً له و 

معالجة ثؽرات ماضٌها الذي ٌتم إال بتعزٌز المٌم السٌاسٌة للحداثة، ألن المجتمعات العربٌة 

حٌاة اجتماعٌة مستمرة مسالمة و متحدة بفعل إدراكها الٌمٌن لمفهوم الدٌممراطٌة و تشهد 

 مإسسات المجتمع المدنً و من هنا ٌطرح االشكال : 

 أن تحمك االرتماء إلى جانب الدول الحدٌثة ؟  كٌؾ ٌمكن للدول االسالمٌة  -

 فً هذه الدولة؟و ما هً األسالٌب المستعملة من أجل تعزٌز المٌم السٌاسٌة للحداثة  -

 

 الديممراطية: (1

أنها " كلمة ٌونانٌة األصل و ٌمصد بها سلطة من الجانب اللؽوي ٌمصد بالدٌممراطٌة  

تم بلوؼه فً الشعب أو حكمه لنفسه بنفسه، إال أن هذا المعنى فً اعتماد الدارسٌن ، ما 

ر " )والماضً و لن ٌتم فً أي عصر من العص
3

اطٌة الدٌممر( و بصورة معاصرة فإن 

اب الحر ، الكتساب مشروعٌة الحكم، مع الفصل بٌن بناء الحكم على االنتخ  "تعنً

عٌة و التنفٌذٌة و المضائٌة ")بالسلطات الثالث التشر
4

( إذن إن الدٌممراطٌة تمنح الفرد حرٌة 

 اختٌار حاكمه و هكذا أصبح الفرد مشاركا فعاال فً الحٌاة السٌاسٌة لمجتمعه .

                                                           
1
 .981 –مرجع نفسه  - 

2
 مرجع نفسه ، صفحة نفسها. - 

3
 .95ص  -2( مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط17الدٌممراطٌة و حموق االنسان، سلسلة الثمافة المومٌة  )  –دمحم عابد الجابري  - 

4
 .912ص  -مرجع سابك –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 
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إن الدول االسالمٌة تسعى لتحمٌك هذه اآللٌة ) الدٌممراطٌة ( و لكن السعً من أجل الظفر   

بها ٌواجه جبهتٌن األولى تضم الدولة المتسلطة و المستبدة المائمة على مختلؾ االنمالبات 

كاالنمالب العسكري من اجل االستالء على السلطة و الحكم و االنمالب الفكري للسٌطرة 

ل و الفكر، أما الجبهة الثانٌة تتمثل فً التٌارات االسالمٌة التً تعمل على " تؤوٌل على العم

التارٌخ و التراث لٌكون ناطك باسمها ).....( فتنشر فٌهما على أنها المٌم الحمة ")
1

 ) 

أما اآلن سنشٌر إلى مولؾ أركون حول مسؤلة الدٌممراطٌة . لمد تواردت ألسنة كثٌرة    

الذي كان سبالا للدعوة إلى الدٌممراطٌة من خالل تشرٌعه لمبدأ الشورى و حول أن المرآن 

لكن أركون ٌرى بؤن " هنان فرق كبٌرا بٌن الدٌممراطٌة بالمعنى الحدٌث للكلمة و بٌن 

الشورى ، فالشورى محصورة بفئة العلٌا من كبار المسلمٌن ، فً حٌن أن الدٌممراطٌة 

ستثناء و بؽض النظر عن أدٌانهم و مذاهبهم و تشمل جمٌع البشر فً المجتمع دون ا

أعرالهم و لبائلهم و عشائرهم ، و بالتالً فإن الشورى تظل سجٌنة الفضاء العملً للمرون 

الوسطى، فً حٌن أن الدٌممراطٌة تنتمً إلى الفضاء العملً للحداثة ، و لكن ٌمكن تطوٌر 

هنان فرق بٌنها وبٌن  الشورى أو توسٌعها لكً تشمل كل الشعب و عندئذ ال ٌعود

الدٌممراطٌة ")
2

 ) 

كما أنه ال ٌجد أٌة مشكلة اتجاه أشكال الدٌممراطٌة المتعددة بموله " ال ٌمكن ضمان الحموق 

الروحٌة و األخاللٌة  و الثمافٌة للشخص البشري إال بواسطة النظام الدٌممراطً و دولة 

مهوري للحكم ، ال ٌهم فهذا الشكل المانون ، سواءا اتخذت الشكل الملكً الدستوري أو الج

أو ذان ٌختاره كل بلد بحسب حاجٌاته و طبٌعته التارٌخٌة") 
3

) 

إذن إن تبنً الدٌممراطٌة أمر البد منه عند بناء كل مجتمع ، فبمجرد التحلً بها تتخلص   

 المجتمعات من مختلؾ المشاكل  و الصراعات  التً كانت عائما فً مواكبة الحداثة .

                                                           
1
 .911مرجع نفسه ص  - 

2
 .913مرجع سابك ص  –لضاٌا فً نمل العمل الدٌنً  –دمحم أركون   - 

3
 .282ص -مرجع سابك –الفكر األصولً و استحالة التؤصٌل  –دمحم أركن  - 
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من بٌن اآللٌات المساهمة فً تحدٌث المجتمعات اإلسالمٌة المجتمع المدنً ، و و      

السإال المطروح:  ما الممصود بالمجتمع المدنً ؟ و كٌؾ ٌمكن للمجتمعات العربٌة 

 اإلسالمٌة أن تتبناه ؟.

 ( المجتمع المدني:2  

المجتمع المدنً و  لمد شاع فً األوساط الفكرٌة و السٌاسٌة خاصة بروز إشكالٌة هامة بٌن 

الدٌممراطٌة من حٌث األسبمٌة ، و فً صدد هذا المولؾ ٌتفك كل من الجابري و أركون 

الدٌممراطٌة عن المجتمع المدنً حٌث لال  الجابري " إن الدٌممراطٌة سابمة  مٌة  على أسب

عن كل المنوات و المإسسات التً تمارس فٌها بواسطته )........( صحٌح أن المإسسات 

لدٌممراطٌة إنما تتم و تتؤتى عبر ما نسمٌه بمإسسات المجتمع المدنً، و لكن الشًء الذي ا

ٌجب أن ال ٌؽٌب عن أذهاننا هو أن لٌام هذه المإسسات جزء من الدٌممراطٌة نفسها" ) 
1

 )

أما أركون ٌبرر مولفها لائال " إن التوصل إل هذه المإسسات مشروط باكتساب الثمافة 

شرها أكثر ما هو مشروط باالزدهار االلتصاد الذي ٌبمى ورلة مهمة عندما الدٌممراطٌة و ن

ٌسٌر مع المشاركة الدٌممراطٌة لكل الفاعلٌن االجتماعٌٌن" )
2
( ، كما ٌشٌر أركون كذلن  

إلى أهمٌة المجتمع المدنً بموله" إن أهم مكسب توصلت إلٌه أوربا الحدٌثة هو تشكٌل 

ت أن تتحرر لانونٌا بشكل  الكافً الذي ٌمكننا من أن المجتمعات المدنٌة التً استطاع

تتصرؾ بصفتها شركاء فعالٌن فً دولة الحك و المانون")
3

) 

إن المجتمع المدنً هو جملة من المإسسات بتنوعها كااللتصادٌة ، االجتماعٌة ، الثمافٌة    

تنظم فاعلٌات  و السٌاسٌة المنعزلة عن مإسسات الدولة فهً عبارة عن" أطر اجتماعٌة التً

البنٌات الحدٌثة السٌاسٌة و االلتصادٌة و الثمافٌة ")
4

. ) 

إن بناء مجتمع مدنً ٌشترط توفر دولة الحك و المانون و هذا ما انعدم اصال فً    

المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة الحدٌثة التً اتصفت مإسساتها بالهشاشة ، و هذا ما دعى إلٌه 

                                                           
1
 .982، 988 –ص  ص  –مرجع سابك  –الدٌممراطٌة و حموق اإلنسان  –دمحم عابد الجابري   - 

2
 .282ص  -مرجع سابك -الفكر األصولً و استحالة التؤصٌل –دمحم أركون  - 

3
 .913ص  –مرجع سابك  – الحداثة فً فكر دمحم أركون –فارح مسرحً  - 

4
 .993ص   –مرجع سابك  –الدٌممراطٌة و حموق اإلنسان  –دمحم عابد الجابري   - 
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ن أجل تكرٌس مإسسات المجتمع المدنً فً الدول اإلسالمٌة أركون باٌحاد سبل  كفٌلة م

عن طرٌك " ضرورة تشكل رأي عام فً هذه البلدان ٌحسب الحكام له حسابا " ) 
1

.) 

إن للمجتمع المدنً أهمٌة بالؽة جدا تكمن فً فتح أفاق الممارسة الدٌممراطٌة، ألن " من    

مإسسات المجتمع المدنً ، باعتبارها شروط نجاح النظام الدٌممراطً ، العمل على بناء 

مإسسات وسٌطة بٌن الفرد و الدولة ).......( ألنها مإسسات المرالبة و المحاسبة بل 

المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة و االجتماعٌة و االلتصادٌة ")
2

( أما بالنسبة لمإسسات الدول 

العربٌة اإلسالمٌة ال ٌخفى على أحد أمر هشاشة جمعٌاتها الثمافٌة و السٌاسٌة و مختلؾ 

النمابات المتفشٌة فً أرجائها ألن " عصبٌات المرابة ال تزال تضؽط حتى ٌومنا هذا على 

حول دون تشكل التشكٌل الحدٌث للنسٌج االجتماعً أو للروابط االجتماعٌة، و ال تزال ت

المواطن بصفتهم فاعلٌن  –الفرد  –المجتمع الدولً و دولة الحك و المانون و الشخص 

متداخلٌن للمسار التارٌخً الهادؾ إلى الحداثة الفكرٌة و الروحٌة و السٌاسٌة التً ال تنفصم 

 ( "
3

 ) 

هدؾ تحدٌث إن الصعوبات التً تعانً منها المجتمعات اإلسالمٌة المتمثل فً العجز ببلوغ 

" انمالب تارٌخً لم ٌشهد عالمنا ال  بإحداثاألنظمة االجتماعٌة و السٌاسٌة لها ٌنبؽً 

الفكري و ال السٌاسً و ال االجتماعً  و ال االلتصادي له مثٌل ، و البد من نفس طوٌل و 

البد من عمل متواصل و أٌضا البد من صبر أٌوب )..........( فالدٌممراطٌة فً مجتمعاتنا 

لعربٌة لٌست لضٌة سهلة و لٌست انتماال من مرحلة إلى مرحلة بل هً مٌالد جدٌد  و ا

بالتؤكٌد عسٌر " ) 
4

. ) 

و فً أخر المطاؾ ٌمكن المول أن تحمٌك ؼاٌة بناء مجتمع مدنً خاصٌة ال تنفرد بها    

ن المجتمعات الؽربٌة فحسب ، بل إن للمجتمعات العربٌة اإلسالمٌة الحك فً ذلن و لكن ع

طرٌك تجاوز األفكار التملٌدٌة المتعلمة بالمضاٌا السٌاسٌة ، و االنخراط فً المبادئ التً 

 تنص على الدٌممراطٌة.

                                                           
1
 .211ص -مرجع سابك –دمحم أركون _ لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً  - 

2
 .911ص  –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 
3

 ..950ص  -مرجع سابك -الفكر األصولً و استحالة التؤصٌل –دمحم أركون  -
4
 .58-52 –ص ص  –مرجع سابك  –الدٌممراطٌة و حموق اإلنسان  –دمحم عابد الجابري  - 
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أما اآلن سنخرج بخالصة شاملة لهذا الموضوع الشٌك و تكمن فً : لمد حان األوان   

معات إلٌماض الضمٌر العربً اإلسالمً لكً ٌشد العزم و ٌوثك الخطى من أجل بناء مجت

بناءة و مثمرة متحررة من المٌود الفكرٌة التً ال طالما كانت سببا فً عجز هذه المجتمعات 

بمزامنة الحداثة ، باإلضافة إلى لزوم بذل الجهود من أجل تحدٌث المجتمع العربً 

سلمه و أبعدته عن التحضر ت اإلسالمً الذي ال ٌزال ٌعنً من اضطرابات عسٌرة لد أعال

 و الرلً.
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 : علمنة الفكر و المجتمع في فكر دمحم أركونالثالثالمبحث 

إن العلمنة  مسؤلة هامة تشؽل الكثٌر من المسإولٌن   فً مختلؾ لطاعات المجتمع فعندما   

ٌمبل  هإالء إلى دراسة المشاكل المطروحة و تمدٌم الحلول لها ، فإنهم ٌالحظون  ؼٌاب 

المول أن العلمنة لم تعاش حٌاتٌا لدى المسلٌمٌن ، و هذا اإلطار الفكري ، كما ٌمكن 

 باألحرى لم تعرفها البٌئات اإلسالمٌة بشكل عام .

ٌعتبر مفكرنا دمحم أركون أحد أجدر الدارسٌن للمجتمعات العربٌة اإلسالمٌة ، حٌث أعطى    

ة فً لمسؤلة العلمنة اهتماما كبٌرا ألنه ٌسعى إلى تؽٌٌر جذري ألوضاع األمة اإلسالمٌ

مختلؾ المجاالت ، و آلن سنذهب إلى تلن السبل التً من خاللها تتم علمن الفكر و المجتمع 

 بالنسبة ألركون. 

 ما هي العلمنة في فكر دمحم أركون ؟  -1

لمد كان دمحم أركون عضوا كامال فً التعلٌم العام الفرنسً و بالتالً لد عاش العلمنة و تلمى 

فرنسا لد علمنً أشٌاء كثٌرة  اٌجابٌة و سلبٌة  عن تجربة  تعالٌمها بموله " إن و جودي فً

العلمنة  أو طرٌمة ممارستها و عٌشها ، و لد انتهى بً األمر أخٌرا إلى تلن الممارسة  و 

تلن المناعة الفكرٌة التً تمول بؤن العلمنة هً:  أوال و لبل كل شًء احد ى مكتسابات و 

فتوحات الروح البشرٌة ")
1
لمنطلك تبٌن لنا أن العلمنة هً انفتاح فكري شاسع (و من هذا ا 

 رافض لظلمات االنؽالق و محاربًا لها.

منذ ازمنة خلت و المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة تشهد صراعات و نزاعات لد أفشلت      

حسن سٌرها نحو األمام ، و ٌرجع هذا العجز إلى الخضوع إلى الفكر الدوؼمائً المنؽلك و 

ام التملٌدٌة، فهً لم تعرؾ االستمرار و لم تتمتع بالحكمة و الموعظة فً تسٌر التمٌد باألحك

مختلؾ شإون األمة خاصة الفكرٌة السٌاسٌة ، و ٌكمل مولؾ أركون من هذا المنعرج فً 

اعتباره  بؤن العلمنة " هً مجرد تفرٌك بٌن الشإون الدٌنٌة و الشإون الزمنٌة ) السٌاسٌة ( 

موجود عملٌا فً كل المجتمعات عندما ٌنكر وجوده و ٌحجب بواسطة بموله إن تفرٌك كهذا 

                                                           
1
 .01ص  -.9111 –( 2ط ) –لبنان  –دار السالً  –ترجمة هاشم صالح  –الؽرب  –المسٌحٌة  -اإلسالم   –العلمنة و الدٌن   -دمحم أركون - 
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المفردات الدٌنٌة ")
1

( و خٌر دلٌل على ذلن رفضه تماما للفكرة المائلة  بؤن اإلسالم دٌن و 

دولة  أو دٌن و دنٌا " ألن الدولة فً اإلسالم  و المسٌحٌة ظاهرة دنٌوٌة لبل أن تكون دٌنٌة  

دٌن لتؤصٌل  مشروعٌتها " )و انما استعانت برجال ال
2

) 

إن أركون ٌرفض كل ما ٌسمى بالعلمانٌة االٌدٌولوجٌة التً عرفها الؽرب خالل المرن      

فً تركٌا " ألن تجربة أتاتورن  رؼم تثمٌنه لها  رن التاسع عشر و التً طبمها كمال أتاتو

بنمط معٌن من جعلت تركٌا تدخل عصر الحداثة ، و لكن أتاتورن فً نظره كان محكوما 

و بنمط معٌن  من العلمانٌة ذات المنزع اإلٌدٌولوجً و  91اإلسالم أو هو إسالم المرن

لٌست العلمنة ذات المنزع العلمً و الفكري ")
3

( و ٌمكن المول أن النمد األركونً لنمط 

ة العلمنة المائم على الجانب االٌدٌولوجً له تبرٌر لوٌم ألن فً نظره العمٌدة األٌدٌولوجٌ

 تكبح التفكٌر و تحد من حرٌته .

إذن بعد تبٌان النمد األركونً للنمطٌن السابمٌن للعلمنة ٌتضح لنا أنه ٌرى العلمنة من    

المنظور األنتروبولوجً ، ألن اإلنسان من الناحٌة األنتروبولوجٌة ٌمتلن دوافع و حاجات 

مع كل   linstance du désirتسٌر فً اتجاهٌن متالزمٌن و هما أوال " مرتبة الرؼبة 

هذا   léxrigence de l’intelligibiالموى الملحك بها ، ثانٌا : الحاح الفهم و التعمل 

الحاجة الكامن فً أعمك أعماق االنسان )....( لكن حدثا تارٌخٌا أن إلحاح الفهم  –االلحاح 

فً  هذا كان ٌتعرض للمماومة و حرؾ دربه الصحٌح ).....( لمد حدثت عملٌات تحرٌؾ

الماضً ، تحرٌؾ الوالع و تزوٌرا له إلى حد أن اإلنسان  اضطر للنضال و الكفاح من 

أجل اكتساب حمه العمٌك فً المعرفة و الفهم  ضمن هذا الخط ) ......( ٌندرج تارٌخ 

العلمنة بالضبط")
4

 ) 

لمعرفة إذن من خالل هذا الطرح نستنتج أن العلمنة فً نظر أركون تتعلك بارادة الفهم و ا   

و هً كفاح من أجل تحرٌر  هذه اإلرادة و هذا ما صرح به لائال " تإخذ العلمنة كمصدر 

للحرٌة الفكرٌة و كفضاء تنتشر فٌه هذه الحرٌة من أجل افتتاح نظرٌة جدٌدة فً ممارسة 
                                                           

1
 .903ص  –مرجع سابك  –الفكر اإلسالمً لراءة علمٌة  –دمحم أركون  - 

2
 .927ص  –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 

3
 .31ص –مرجع سابك  -مٌشال فوكو  فً الفكر العربً المعاصر –الزواوي بؽورة  - 

4
 .218ص –تارٌخٌة الفكر العربً االسالمً  –دمحم أركون  - 
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السٌادة العلٌا و المشروعٌة ")
1

( و لال عنها سفً موضع آخر  " أن العلمنة كما نفهمها 

جابهة  السلطات الدٌنٌة  التً تخنك حرٌة التفكٌر فً اإلنسان ووسائل تحمٌك هذه تركز فً م

الحرٌة ).....( أنها تركز فمط فً اإللحاح على حاجة الفهم و النمد داخل توتر عام لإلنسان 

 ("
2

. ) 

بعدما تطرلنا إلى تحدٌد مفهوم العلمنة عند دمحم أركون نستخلص أنه ٌعتمد بضرورة تنظٌر   

منة و وجودها فً المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة ، و سبل من اجل اٌجاد  العلمنة فً تلن العل

المجتمعات ٌستوجب تفحص المشاكل و أزمات التً تعانٌها هذه المجتمعات و العمل على 

الؽموض الذي ٌكتنؾ العاللات المائمة بٌن مختلؾ المجاالت فً ة  اعطاء الحلول لها بازاح

 لمجاالت السٌاسٌة ، العلمٌة و الدٌنٌة .هذه المجتمعات كا

إن العمل على تحمٌك العلمانٌة فً المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة أمرا البد منه ألنه ٌموم "    

بسحب البساط من تحت ألدام  الحركات األصولٌة و التمٌٌز بٌن المستوى الروحً و 

)......( و هكذا تنطلً الحٌلة على  المتعالً للدٌن  و بٌن المستوى اإلٌدٌولوجً السائد حالٌا

الناس و ٌحول الدٌن إلى نظام إٌدٌولوجً هدفه الوصول إلى السلطة أو تحمٌك مزٌد من 

السلطة ")
3

(  فالبشر منذ أمد بعٌد فً صراعات دائمة من أجل تحمٌك مصالحهم الشخصٌة، 

 ولكن هذا األمر مإسؾ  ألنه ٌمس بنزاهة الدٌن المتعالٌة.

إن المجتمعات الؽربٌة تتمٌز بالموة الحداثٌة فً كافة مجاالت الحٌاة، فهً تحتل الصدارة   

الحضارٌة فً كافة المٌادٌن ، فبالتالً ٌجب على المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة أن تحدث 

تؽٌٌرا فً أعمالها لكً تستطٌع اللحاق بركب الحضارة العالمٌة و إال سوؾ تهمش تماما ، 

ن المسلمون ٌحملون على أكتافهم مهمة " أن ٌكونوا مستملٌن تنوٌرٌٌن فٌفصلون و علٌه فإ

بٌن الذروة الدٌنٌة و الذروة السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو االلتصادٌة  على ؼرار ما فعل 

الفالسفة األوربٌون فً المرن السابع عشر و المرن الثامن عشر، كما ٌنبؽً تحمٌك 

و عدم الخلط  بٌنها و بٌن بمٌة الذرى من اآلن فصاعدا فهذا أفضل االستماللٌة للذروة الدٌنٌة 

                                                           
1
 .938ص  –مرجع سابك  –الفكر االسالمً لراءة علمٌة  –دمحم أركون  - 

2
 .938ص  –مرجع سابك  -لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً   –دمحم أركون -  

3
 .921ص –مرجع سابك  –الحداثة فً فكر دمحم أركون  –فارح مسرحً  - 
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للدٌن و السٌاسة و للجمٌع " ) 
1

(   إن هذا الفصل البارز " بٌن السٌاسة و الدٌن ال ٌعنً  

المضاء على الدٌن كما توهم بعضهم و إنما ٌعنً احترام الدٌن و عدم زجه فً كل شاردة و 

وسطٌون ، و هذا  التماٌز  الذي حرر أوربا من أثمال واردة كما ٌفعل األصولٌون المر

الماضً و لٌوده و جعلها تنطلك و تفتح العالم ،  ولكن هذا التماٌز لن ٌحصل إال بعد 

حصول معارن فكرٌة و سٌاسٌة بل حتى عسكرٌة عنٌفة  كما حصل فً أوربا ذاتها، فلٌس 

من السهل أن ٌحصل هذا الطالق التارٌخً العسٌر " ) 
2

.) 

إننا لن نفهم  حمٌمة المشاكل و المصاعب التً تعانً منها  المجتمعات اإلسالمٌة إال      

 بحضور  بإجراء دراسة علمٌة دلٌمة نظرا لتداخل هذه المشاكل فٌما بٌنها  و لتعمدها الشدٌد.

إن باحثا أجنبٌا ال ٌستطٌع تحلٌل هذه المشاكل و الكشؾ عن العوامل المإدٌة لها و السبب 

ٌنتمً  إلى مجتمع آخر  و لتارٌخ آخر، لذا ٌجب على المثمؾ و الباحث العربً المسلم  أنه

 أن ٌلتمس هذه المسإولٌة و ٌتكفل بدراسة مجتمعه .

إن الدولة العلمانٌة " تشتك مبادئها من ال تنفصم بالنشاط اإلنسانً االجتماعً المادي    

الحك اإلنسانً و لٌس تطبٌك الحك اإللهً المباشر و لٌس من لٌم مفارلة، إنها أداة لتطبٌك 

("
3

 ) 

لمد تمت معالجة العلمانٌة فً الفكر السٌاسً العربً بضرورة فصل الدٌن عن الدولة فً   

الخطاب العربً الحدٌث و المعاصر، و من بٌن الشخصٌات الفكرٌة و التنوٌرٌة التً سعت 

سالمة  -شملً شمٌل  -ن ** فرح أنطوا -لتحمٌك ذلن المراد نذكر : بطرس البستانً * 

 موسى **** .

ٌستعٌد أركون مفهوم العلمانٌة و هو متحرر و مستمل لن كل الخلفٌات  سواء دٌنٌة أو   

سٌاسٌة أو إٌدٌولوجٌة، متؤمال فً األفاق التً سٌفتحا متولفا عن نجاحاته و انزاللاته كما 

ءه مع أخذه بعٌن االعتبار ٌسعى إلى تفكٌن هذا المفهوم و تحلٌله و نمده ثم ٌعٌد بنا

                                                           
1
 .995ص  –مرجع سابك  -لضاٌا فً نمد العمل الدٌنً   –دمحم أركون  - 

2
 صفحة نفسها . -مرجع نفسه  - 

3
 .11ص  -2099- 9182 –( 9ط ) –اعمال ندوة  –لراءات فً مشروع دمحم أركون  –مخبر الدراسات الفلسفٌة  - 
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المالبسات التارٌخٌة و الصراعات الدٌنٌة التً أحاطت بهذا المفهوم ، لذلن ٌجب استخدام  

 جملة من المناهج و األدوات المعرفٌة و الفلسفٌة لضبط هذا المفهوم .

سة أو ٌذهب أركون إلى التمٌٌز بٌن العلمانٌة و العلمانوٌة بموله " إن العلمانٌة لٌست رئا    

سلطة تعلٌمٌة ناظمة حٌال الفكر ٌفترض فٌها أن تكون بدٌال عن السلطات أو الماجستٌرٌات  

) الرئاسة التعلٌمٌة( المدٌمة .... و لكن هذه العلمانوٌة ٌجب فضحها بموة العلمانٌة كما 

نفهمها  و نمصدها إنما تعارض فمط هذه الرئاسة التعلٌمٌة  التً تخنك فً اإلنسان حرٌة 

فكر و وسائل ممارسة  هذه الحرٌة)ال
1

( أي أن العلمانٌة تحث على حرٌة اإلنسان فً 

التفكٌر فهً متحرر من العمٌدة اإلٌدٌولوجٌة التً هً فً صراعات دائمة منذ المدم  حول 

 السلطة .

إن أركون ٌخلص إلى علمانٌة إٌجابٌة تسمح لإلنسان من دراسة الظاهرة الدٌنٌة و      

اعتبار الدٌن معرفة متحررة من اإلكراهات الدٌنٌة و السٌاسٌة و اإلٌدٌولوجٌة التعمك فٌها ب

و المشكلة الكبرى تكمن فً كٌفٌة ادراكنا للعالم و الظواهر، إذن ال تمتصر المشكلة بمسؤلة 

الفهم فمط، حٌث ٌعتبرها أركون  مسإولٌة كبٌرة و جد خطٌرة ألن فً نظره أن العرب و 

عٌدٌن عن تحمٌك ذلن المطلب  ) العلمنة(،  حٌث أن الؽرب لد سلن المسلمون ال ٌزالون ب

أشواطا عدٌدة لتطوٌر األعمال النمدٌة  الخاصة بالظاهرة الدٌنٌة و المسٌحٌة خصوصا ، أما 

اإلسالم الزال بعٌدا عن هذا األمر ، فعندما تطرح مسؤلة العلمانٌة و اإلسالم فً الؽرب 

ائلٌن أن اإلسالم ال ٌمٌز بٌن ما هو دٌنً و ما هو ٌسارع المستشرلون فً اإلجابة  ل

سٌاسً، إال أن أركون ال ٌتهاون فً " الرد على هذه المؽالطات و ٌتهم االستشراق بالنفاق 

و االنحٌاز الحضاري و عدم اتصافهم باألمانة العلمٌة حٌث ال ٌمارسون نفس المناهج ، و 

مجتمعات اإلسالمٌة  ")نفس المفاهٌم عندما ٌتعلك األمر باإلسالم و ال
2

 ) 

                                                           
 .أدٌب وموسوعً ومربً ومإرخ دخل المدارس الوطنٌة وألؾ أول موسوعة عربٌة سماها دائرة المعارؾ البستانً:بطرس  -* 

، اشتهر بدراساته عن حٌاة وفلسفة 9317ن أعالم النهضة العلمانٌّة العربٌة. هاجر من طرابلس لبنان إلى الماهرة عام  :فرح أنطوان  -**

 الفٌلسوؾ العمالنً ابن رشد، متؤثرا فً ذلن بؤعمال اللؽوي والمإرخ الفرنسً أرنست رٌنان. فرح بن أنطون بن الٌاس أنطون، صحافً وروائً
 ًومسرحً وكاتب سٌاس

هو رائد االشتراكٌة المصرٌة ومن أول المرّوجٌن ألفكارها. ولد فً لرٌة بهنباي وهً تبعُْد سبعْة كٌلو متراْت عن الزلازٌك  سالمة موسى: -****
 ن.ألبوٌن لبطٌٌن. عرؾ عنه اهتمامه الواسع بالثمافة، والتناعه الراسخ بالفكر كضام

1
 .902ص  –مرجع سابك  -أعمال ندوة  –لراءات فً مشروع دمحم أركون  –مخبر الدراسات الفلسفٌة  - 

2
 . 901مخبر الدراسات الفلسفٌة_ لراءات فً مشروع دمحم اركون_ اعمال ندوة  _ مرجع سابك _ص   - 
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ولبل أن ٌذهب أركون إلى نمد هذا المولؾ فإنه" ٌلجؤ إلى الدراسة الممارنة لألدٌان )  

اإلسالم ( لٌنتهً إلى نتٌجة واحدة و هً أن جمٌع األدٌان واحدة  –المسٌحٌة  –الٌهودٌة 

تشتؽل بطرٌمة واحدة ، و ان مستوٌات الخلط و الفصل موجودة فً كل األدٌان و إن 

بدرجات مختلفة ")
1

 ) 

هنان  جملة من العوامل تسهم فً نشوء العلمنة و  العوامل المشكلة لنشوء العلمنة :( 2

 تتمثل فً ما ٌلً :

/ ظهور عمٌدة اإلصالح الدٌنً  ) البروتستانتٌة ( و تبلورها : أي اصالح الكنٌسة 2-9

 باعتبارها مإسسة روحٌة و دٌنٌة .

 / نشوء الفلسفة العمالنٌة التً مجدت العمل و أكسبته األولوٌة بدل االٌمان .2-2

ل، الحرٌة ، / بروز الدولة المومٌة المنادٌة لمفاهٌم الحكم المدنً ، المساواة ، العد2-8

المواطنة، العدل ..... الخ باالضافة إلى الثورة الفرنسٌة و االعالن العالمً لحموق اإلنسان 

الذي كان بمثابة حصٌلة تهدؾ إلى تطبٌك الموانٌن و األخالق على كافة البشر دون أي 

تمٌٌز عرلً أو دٌنً ،  و من خالل هذه العوامل نستخلص أن العلمنة تحرص دائما على 

ع الصراعات العنٌفة من خالل مواجهة الكنٌسة و اإللرار بوجود فرق شاسع بٌن المجال رف

السٌاسً و المجال الدٌنً، بل أعادت االعتبار لإلنسان بجعله " محور للكون و ممٌاس للمٌم 

و ذلن من خالل تحوٌله إلى فرد متمٌز حر، فً هذا السٌاق لدمت العلمانٌة نفسها س بدٌال 

دٌنٌة ")عن كل هٌمنة 
2

. ) 

إن أركون ال ٌخفً مطلما مدى اعجابه بهذه العلمنة التً كانت بمثابة الفضل الكبٌر فً   

تطور المجتمعات األوربٌة و لكنه فً نفس الولت ال ٌبدي اعجابه بنتائجه النهائٌة التً تمؾ 

                                                           
1
 مرجع نفسه _صفحة نفسها  - 
2

 .900ص  –بك مرجع سا -أعمال ندوة  –لراءات فً مشروع دمحم أركون  –مخبر الدراسات الفلسفٌة  -

هً مدرسة للنظرٌة االجتماعٌة والفلسفة النمدٌة مرتبطة بمعهد األبحاث االجتماعٌة فً جامعة ؼوته فً مدٌنة مدرسة فرانكفورت:  -* 

( 9181-9193( خالل فترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن )9188-9193فرانكفورت. ضّمت مدرسة فرانكفورت التً تؤسست فً جمهورٌة فاٌمار )

االجتماعٌة المعاصرة )الرأسمالٌة، الفاشٌة، الشٌوعٌة فً -مفكرٌن واألكادٌمٌٌن والمنشمٌن السٌاسٌٌن ؼٌر المتفمٌن مع األنظمة االلتصادٌةال
 ثالثٌنٌات المرن العشرٌن.

ة النموذجٌة التً أصبحت لدوة لكل تجربة المدٌنة : و ٌمصد بها العمل السٌاسً و التبشٌري للنبً دمحم فً المدٌنة، عندما أسس نوعا من الدول -**

 .295ص –مرجع سابك  –دمحم أركون الفكر اإلسالمً نمد و اجتهاد  –األجٌال) انظر هاشم صالح 
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محل على مفهوم ما جاءت به فلسفة أنوار المتمثل فً استبداد العمل و سٌطرته الذي ٌحل 

الدٌن، ألن العمل األنواري جعل من الدٌن مجرد بماٌا خرافات و أساطٌر تملٌدٌة ال تإخذ فً 

الحسبان و هذا ما عبرت عنه الفلسفة الوضعٌة ألوؼست كونت و لهذا ذهب أركون إلى 

بناء نمد فلسفً لائما بذاته متشبع بمختلؾ األدوات المنهجٌة  المعاصرة لنمد العمل و 

 ًءا من نٌتشه ثم مدرسة فرانكفورت*، مرورا بمٌشال فوكو ، وانتهاءا بهابرماس.العمالنٌة بد

 . المساهمات الفكرٌة ألركون بخصوص مسؤلة العلمنة : و ٌمكن اٌجازها فً ما ٌلً:8

 / العلمنة متضمنة  و موجودة فً المرآن الكرٌم و فً تجربة المدٌنة ** 9 

 لمانٌة و لٌست دٌنٌة / إن الدولة األموٌة و العباسٌة دولة ع2

/ لٌام الموة العسكرٌة بدور مبكر  فً نظام الخالفة و نظام السلطة، و فً مختلؾ أشكال 8

 الحكم المدعوة باإلسالمٌة. 

 /  محاولة عملنة العلمنة  الممارسة فً المجتمعات اإلسالمٌة مع تطوٌر المولؾ العلمانً.1

سٌة  كاإلتجاه السنً ، الشٌعً، الخارجً، / اعتبار أشكال االسالم المدعوة باألرثوذوك5

 بؤنها ال تعد كونها انتمادات و توظٌفات اٌدٌولوجٌة لمجموعة العمائد و األفكار.

/ وجوب إعادة تفحص مكانة العامل الدٌنً و التمدٌسً  و الوعً و دراستها عن طرٌك 1

 النظرٌات الجزئٌة للمعرفة .

ظهرت فً المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة بعدما  / اعادة اعتبار األنظمة السٌاسٌة الت7ً

تحررت من االستعمار هً أنظمة علمانٌة و تسٌطر علٌها النماذج الؽربٌة فً اإلدارة و 

 األحكام.

/ باعتبار العلمنة مصدر للحرٌة الفكرٌة إذن ٌجب كذلن الشروع فٌها داخل المجتمعات 3

 األوربٌة المعاصرة .
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مات التً لام بها أركون بخصوص مسؤلة العلمنة و من خالل إذن كانت هذه تلن اإلسها   

ما سبك ذكره نستنتج أن مفكرنا أركون ٌدعوا إلى تبنً العلمانٌة أي علمنة منفتحة التً 

تحمل بٌن أسطرها  مختلؾ األبعاد اإلنسانٌة بما فٌها الدٌنٌة،  دون حلول أي هٌمنة من بعد 

اإلٌدٌولوجً النضالً الذي " ٌختزل الدٌن إلى إلى بعد آخر ، إنها علمنة رافضة للنمط 

مجرد بمٌة أو بماٌا من التارٌخ التحرري و ٌزٌؾ رهانات الجدلٌة الكائنة بٌن الموة و 

المعنى")
1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .51ص –مرجع سابك  –المرآن من التفسٌر الموروث إلى نمد الخطاب الدٌنً  –دمحم أركون  - 
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 خالصة الفصل الثالث:

بعد التعرؾ على الجوانب التً اهتم بها دمحم أركون حول الدراسات اإلسالمٌة كمراءته   

 للتراث العربً اإلسالمً، السعً إلى دخول عالم الحداثة و تحدٌث المجتمعات اإلسالمٌة

إلى علمنة الفكر و المجتمع: نستنتج من كل هذا أنه مفكر ٌحمل فً ذاته حب   باإلضافة

ر، بل ٌمكن المول  أنه تؤلم و تؤسؾ على التؤخر التارٌخً لألمة العربٌة المعرفة و التؽٌٌ

 اإلسالمٌة و بعدها عن أفاق اإلنتاج الفكري و الرلً فً مختلؾ المجاالت.
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 المحتويات الصفحة

 اهداء  

 شكر 

 خطة بحث
 مقدمة أ

 انمدخم انمنهجي ج

 

31 

31 

34 

 جمهيد 

مصادر وجذور فكر أركون :الفصل األول  

سيرة ذاتية المبحث األول :   

بين االستشراق ومنهجية علوم  أركونالمبحث الثاني: 

 اإلنسان والمجتمع

 خالصة

 

62 

62 

62 

62 

64 

65 

65 

13 

13 

13 

16 

 جمهيد

معالـــــم مشروع أركـــون الفكــــــريانفصم انثاني6   

 سالميـــــا  المطبـــــــــــةاإل األول: المبحث

 التطبيـيةمفهوم االسالميا   -1

 التطبيـيةاالسالميا  موضوع  -2

 التطبيـيةاالسالميا  مهام  -3

 التطبيـيةاالسالميا  عوائك  -4

 المنهجيــــة عنــــد أركون  الثاني: المـارباالمبحث 

 المـاربة السيميائية األلسنية -1

 المـاربة التاريخية  -2

 جية لووبورنتاأل المـاربة -3

 سيولوجية ال المـاربة -4

 الفصل  الصةخ

 

15 

15 

15 

03 

00 

 جمهيد 

أركون والتـــراثالفصل الثالث :   

 المبحث األول: مــــا هو التــــراث

 في انهغة -3

 في االصطالح -6

 مراحم جشكم انحراخ -1
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00 

02 

03 
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 الديمـراطية  -

 المجتمع المدني  -

 المبحث الثالث: علمنة الفكـــــر والمجتمع في فكـــر أركون

 ماهي العلمنة في فكر دمحم أركون -1

 العوامل المشكلة لنشوء العلمنة  -2

 ألركون بخصوص مسألة العلمنة المساهما  الفكرية -3

  خالصة الفصل

 خاجمة  43
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رى ػشظّ فً سٍبق ْزا انجحش َسزخهص اٌ يششٔع دمحم اسكٌٕ ْٕ يششٔع  ثُبء ػهى يب

االثٓبو نًخزهف انمعبٌب  َمذي عشيء ٔيزًٍض لذ احذس صٕسح فكشٌخ حبدح اصاحذ انغًٕض ٔ

 االشكبنٍبد انزً شغهذ انفكش انؼشثً . ٔ

ٌ نكم يفكش ػٕايم رغؼهّ ٌُزٓظ ًَػ فكشي يؼٍٍ غٍهخ يشٕاس ػًهّ ، ارٌ نمذ كبَذ نًحًذ إ

اسكٌٕ عًهخ يٍ انؼٕايم انزً دفؼزّ انى ٔظغ االغشٔحخ االصيخ يٍ اعم ثُبء يششٔػّ 

 انفكشي ًْٔ َٕػبٌ انؼٕايم انزارٍخ ٔركًٍ فً : 

يبصٌغٍخ ( يٍ غشف كم يٍ انزًٍٓش ٔانشفط انمبسً انزي رهمزّ فئزّ االعزًبػٍخ ) األ -

 نى صسع يجبدئ انزؼبٌش يغ انغٍش ٔاألخز ػٍ يؼبسفٓى إانغضائشٌٍٍ ٔانفشَسٍٍٍ نزنك سؼى 

ساليٍخ فً كبفخ ٔظبع انًضسٌخ انزً رؼبٍَٓب انًغزًؼبد انؼشثٍخ اإلسفّ انشذٌذ ػهى األأ-

انؼشثٍخ يخ عم يصبنحخ صغشاد األأنى اٌغبد سجم كفٍهخ يٍ إيغبالد انحٍبح نزنك ػًذ 

 يب انؼٕايم انًٕظٕػٍخ ٔرزًضم فً : أساليٍخ اإل

 ٌجذع  ٌُزظ ٔال انصفبد انزً ٌُسجٓب انغشة ػهى انفكش انؼشثً ثؤَّ فكش ػمٍى ال -

 يى االعذس ثجهٕؽ يؼبنى انُٓعخ ٔانشلً دٌٔ سٕاِ يٍ األ غشٔس انفكش انغشثً ثؤَّ انٕحٍذ ٔ -

ثؼذ انزؼشف ػهى رهك انؼٕايم انسبثك ركشْب َخشط ثحٕصهخ شبيهخ ألفبق يششٔع دمحم 

 : كبَرًاسكٌٕ يٍ خالل ْزا انؼًم 

حذٔد نهًؼشفخ ثم ٌغت اٌ رزحهى فٍُب يجذأ احزعبٌ انغٍش ٔانخٕض فً ػبنى انًؼشفخ  ال -

ل احزكبكّ انشبسغ يٍ اعم سفغ غطبء انغٓم ػٍ انجششٌخ عًؼبء ٌٔظٓش ْزا االيش يٍ خال

 ثبالسزششاف ٔيُبْظ ػهٕو االَسبٌ ٔانًغزًغ .

يغًء دمحم اسكٌٕ ثمشاءح َمذٌخ يؼبصشح نهزشاس انؼشثً االساليً ٌٔزغهى ْزا االيش يٍ  -

  .خالل انًمبسثبد انًُٓغٍخ انزً ٔظؼٓب

يسبػً دمحم اسكٌٕ نهمعبء ػهى انفكش انزمهٍذي انًُغهك ٔرخهٍص االيخ انؼشثٍخ االساليٍخ  -

 لٍٕدِ . يٍ
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غبس انحذاصخ ٔانزحذٌش إاعزٓبد دمحم اسكٌٕ يٍ اعم ادخبل االيخ انؼشثٍخ االساليٍخ ظًٍ  -

 .يطجمب فً رنك يغًٕػخ يٍ االغش نزحمٍك رنك انًشاد

رشغٍغ دمحم اسكٌٕ ػهى رجًُ انؼهًُخ فً انًغزًؼبد انؼشثٍخ االساليٍخ يٍ اعم ظًبٌ  -

 خ .رؤشٍشح انزحهٍك فً فعبء انُٓعخ ٔانحذاص

ايب االٌ سُُزمم سكًَٕ، كبَذ ْزِ انُمبغ ثًضبثخ االسزُزبعبد انًسزٕحبح يٍ انًششٔع األ -

انى االعبثخ ػٍ االشكبل انزي داس حٕنّ انكضٍش يٍ انُمبشبد ٔ انًزًضم فً يبًْ االساليٍبد 

 انًطجمخ ؟

ثّ  عبء (انكالسٍكٍخ )االسزششاق نإلساليٍبديزغبٔص االساليٍبد انًطجمخ يششٔع ثذٌم ٌٔ إ

أسكٌٕ لذ ٌ أل ،ساليً لشاءح َمذٌخػبدح لشاءح انزشاس انؼشثً اإلإنى إحٍش ٌٓذف  دمحم أسكٌٕ

ساليً نزنك عبء ثٓزِ انمشاءح ْٕاٌ فً لشاءح انزشاس انؼشثً اإلالحظ ثشٔص ظؼف ٔ

  .انًؼبصشح نًؼبنغخ رنك انُمص انزي رؼشض نّ رنك انزشاس

 َسبٌ ٔانًغزًغ َٔزكش انجؼط يُٓب:ػهٕو اإل كًُبْظٌ نالساليٍبد انًطجمخ سٔافذ فكشٌخ إ

يٍ يبدٌخ  أعم رحذٌذ انزٕاسٌخ ٔانزؤكذنمذ عبءد ْزِ انًُٓغٍخ يٍ   :المنهجية التاريخية - 

 يشٌكً دافٍذ ثبٔسٌس زششق األسش ٔ انًمحذاس حٍش اكزشفذ ػهى ٌذ كم يٍ نٕسٍبٌ فٍاأل

نمذ رطٕسد ػهى ٌذ كم يٍ دٌسٕسٕس ٔ عبكٍجسٌٕ ثٍُفٍُسذ كًب  :نيةلسالمنهجية األ -

 ...انخ.رحزٕي ػهى رفشػبد كضٍشح يُٓب ػهى انسًٍٍبئٍبد ػهى انذالالد ٔ انشيٕص

رحًهّ يٍ اَزًبءاد  يٍ خالل يب انًغزًؼبدًْ دساسخ  :ةنتروبىلىجيالمنهجية األ -

  ... انخ. ػشافانؼبداد انزمبنٍذ ٔ األ كبألػشاق

ْٕ َمذ االسزششاق يٍ غشف دمحم ساليٍبد انزطجٍمٍخ ٔخش نإلآى سافذ إنُُزمم سٌ يب اَأ

سً آٌ فً َظشِ ْزا انؼهى يشجغ ثبنطبثغ انسٍبسً انؼٍُف يزغبٔصا فً رنك انًسكٌٕ  ألأ

ٌ إخش آثًؼُى ساليٍخ ٔصيبد انحبدح انزً رؼٍشٓب انًغزًؼبد انؼشثٍخ اإلاألانؼٌٕصخ ٔ

  .كًم ٔعّ نزنك ٔعت ثٕظغ َمذ نّأاالسزششاق نى ٌؤدي ٔاعجّ ػهى 
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ٌ انفكش انؼشثً ثؼٓذٌّ انحذٌش ٔانًؼبصش شغهّ انشبغم انٕالغ انًشٌش ؤٌ ًٌكٍ انمٕل ثيب اَأ

نى اسزالو يٓبو إدفغ انكضٍش يٍ انًفكشٌٍ  ساليٍخ، ْٔزا يبيخ انؼشثٍخ اإلانزي رؼٍشّ األ

ٌ ْزِ انًمبصذ انغهٍخ ٌحًهٓب كم إ ،زٕاصَٓبثٌخم  ٔاسزجؼبد كم يب يخيؼبنغخ اشكبنٍبد ْزِ األ

سزشعغ ريششٔع فكشي نؼم ٔػسى اٌ ٌجضؽ فغش انحعبسح انؼشثٍخ االساليٍخ يٍ عذٌذ ٔ

 يٕسْب .أيخ صيبو ْزِ األ
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 المصادر 

 :القزآن الكزيم 

( 2ط ) -نبُبٌ-داس اإلَٓبء انمٕيٙ-تبسٚخٛت انفكش انؼشبٙ اإلساليٙ  - -دمحم أسكٌٕ .1

1992. 

-ْبشى صبنخجًت: تش -انغشة-انًسٛذٛت -انذٍٚ-انؼهًُت ٔ انذٍٚ االسالو -دمحم أسكٌٕ .2

 .1996( 3بٛشٔث. ط ) داس انسبلٙ

-داس االَٓبء انمٕيٙ -تشْبشى صبنخ  -اإلساليٙ لشاءة ػهًٛت  انفكش -دمحم أسكٌٕ .3

  1996( 2ط)-انذاس انبٛضبء-بٛشٔث

بٛشٔث -ْبشى صبنخ, داس انسبلٙ: دمحم أسكٌٕ انفكش األصٕنٙ ٔاستذبنت انتأصم تش .4

  1991( 1ط)

ْبشى : تش–انمشآٌ يٍ انتفسٛش انًٕسٔث إنٗ تذهٛم انخطبة انذُٚٙ  -دمحم أسكٌٕ .5

  2005( 2ط ) -نبُبٌ-بٛشٔث-انطهٛؼت داس-صبنخ

-بٛشٔث-داس انسبلٙ-ْبشى صبنخ: تش-انُضػت اإلَسبَٛت فٙ انفكش انؼشبٙ -دمحم أسكٌٕ .6

 .1997( 1ط)-نبُبٌ

-أٍٚ ْٕ انفكش اإلساليٙ انًؼبصش؟ يٍ ٚفصم انتفشلت إنٗ فصم انًمبل -دمحم أسكٌٕ .7

 .2003( 3نبُبٌ .ط)-داس انسبلٙ-ْبشى صبنخ: تش

يشكض دساسبث -  شٚش ػبذ اإلنّ بهم-انذهمت انُمبشٛت-انًفكش ٔ انببدج  دمحم أسكٌٕ، .8

 .2011( 1ط ) -نبُبٌ-بٛشٔث-انٕدذة انؼشبٛت

د -انًؤسست انٕطُٛت نهكتبة -انفكش األصٕنٙ االساليٙ َمذ ٔ اجتٓبد صبنخ-دمحم أسكٌٕ .9

 .1993)ط( 

 -ْبشى صبنخ: تش-لضبٚب فٙ َمذ انذالل انذُٚٙ ) كٛف َفٓى االسالو انٕٛو(-دمحم أسكٌٕ .10

 1977-د)ط(  -داس انطهٛؼت

-(1ط) -بٛشٔث  -داس انطهٛؼت نهُشش-صببح جٓٛى -َبفزة ػهٗ االسالو-دمحم أسكٌٕ  .11

1996  



 قائمة المصادر و المزاجع
 

 
85 

 مذتيُ (2ط ) -نبُبٌ-بٛشٔث-انًشكض انخمبفٙ انؼشبٙ-دفشٚبث انًؼشفت-يٛشبل فٕكٕ .12

1987. 
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 المزاجع:

دٕٚاٌ  –دساست تبسٚخٛت يمبسَت  –انتشاث انؼشبٙ اإلساليٙ  –دسٍٛ دمحم سهًٛبٌ  .13

 .1998 –د )ط(  -انجضائش –انًطبٕػبث انجبيؼٛت 

انجٕٓد انفهسفٛت  –انؼمم اإلساليٙ أيبو ػصش األَظبس فٙ انغشة  –سٌٔ ْبنبٛش  .14

 –ديشك  –األْبنٙ نهطببػت ٔانُشش ٔانتٕصٚغ  –تشجًت جًبل شذٛذ  –نًذًذ أسكٌٕ 

 .2011 –( 1ط )

 –داس انطهٛؼت  –فٙ انفكش انؼشبٙ انًؼبصش  –يٛشبل فٕكٕ  –انضٔأ٘ بغٕسة  .15

 .2011 –( 1ط ) –بٛشٔث 

بٛشٔث  –يُتذٖ انًؼبسف  –لشاءة انُص انذُٚٙ ػُذ دمحم أسكٌٕ  –ػبذ انًجٛذ خهٛمٙ  .16

 . 2011- (1ط )

 – دمحم أسكٌٕ ًَٕرجب -يفٕٓو انتشاث فٙ انخطبة انؼشبٙ انًؼبصش –ػهٙ أبطبش  .17

 .2015 –د )ط(  -يؤسست يؤيٌُٕ بال دذٔد نهذساسبث ٔاألبذبث

تٕصٚغ  –ٔانذذاحت فٙ انفكش انؼشبٙ انًؼبصش  إشكبنٛت انتشاث –ػهٙ سدٕيت سذبٌٕ  .18

 .2007 –د )ط(  –االسكُذسٚت  –يُشأة انًؼبسف 

 –َبششٌٔ  –انذاس انؼشبٛت نهؼهٕو  –انذذاحت فٙ انفكش دمحم أسكٌٕ  –فبسح يسشدٙ  .19

 ..2006 – (1ط ) -نبُبٌ

 –(1ط ) –يخبش انذساسبث انفهسفٛت  –أػًبل َذٔة  –لشاءاث فٙ يششٔع دمحم أسكٌٕ  .20

1432 – 2011. 

يٍ إدسان انفبسق إنٗ ٔػٙ  –أسئهت انذذاحت فٙ انفكش انؼشبٙ  –كًبل ػبذ انهطٛف  .21

 .2009 – (1ط ) –بٛشٔث  –انشبكت انؼشبٛت نألبذبث  –انزاث 

ط  –انًغشة  -انذاس انبٛضبء  –داس تٕبمبل  –انذذاحت ٔيب بؼذ انذذاحت  –دمحم سبٛال  .22

(1 )– 2000. 

 –داس انتٕبمبل  –دفبتش فهسفٛت  –انذذاحت  –ػبذ انسالو بٍ ػبذ انؼبنٙ  –دمحم سبٛال  .23

 .1996 – (1ط ) –انًغشة 
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يشكض انذساسبث  –دساسبث ٔيُبلشبث  –انتشاث ٔانذذاحت  –دمحم ػببذ انجببش٘  .24

 .1991ٕٚنٕٛ  – (1ط ) –نبُبٌ  -بٛشٔث –انٕدذة انؼشبٛت 

 -( 67سهست انخمبفت انمٕيٛت ) –انذًٚمشاطٛت ٔدمٕق االَسبٌ  –دمحم ػببذ انجببش٘  .25

 .1997 –(2ط ) –بٛشٔث  –يشكض انذساسبث انٕدذة انؼشبٛت 

ُمبشبث انمٕيٛت سهسهت ان –انذٍٚ ٔانذٔنت فٙ تطبٛك انششٚؼت  –دمحم ػببذ انجببش٘  .26

 .1996 – (1ط ) –بٛشٔث  –يشكض انذساسبث انٕدذة انؼشبٛت  –( 69)

 .1434 –( 1ط ) –انسؼٕدٚت  –داس انٕػٙ  اػذاء انذذاحت _  –ٚبسٍٛ أدًذ طّ َٕس   .27

 –انشبكت انؼشبٛت نألبذبث  –انتشاث ٔانًُٓج بٍٛ اسكٌٕ ٔانجببش٘  –َبٚهت أبٙ َبدس  .28

 .2008 –( 1ط )  –بٛشٔث 
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 المعاجم والموسوعات : 

 –نبُبٌ  –داس بٛشٔث نهطببػت ٔانُشش  -2يج –نسبٌ انؼشة  –ابٍ يُظٕس  .1

1955. 

 –بٛشٔث  –يُشٕساث ػٕٚذاث  – 2يج –انفهسفٛت  الالَذيٕسٕػت   –أَذس٘ الالَذ  .2

 .2001 –( 2ط ) -ببسٚس

داس انطهٛؼت  –تشجًت سًٛش كشو  –انًٕسٕػت انفهسفٛت  –ة. بٕدٍٚ  –و. سٔصَتبل  .3

 .1985 –( 5ط )–بٛشٔث 

 .1986 –(1ط ) –بٛشٔث  –يؼٓذ االًَبء انمٕيٙ  –انًٕسٕػت انفهسفٛت انؼشبٛت  .4

 المذكزات:

بئششاف إسًبػٛم  –األَسُت ٔانتأٔٚم فٙ فكش دمحم أسكٌٕ  –كٛذٛم يصطفٗ  .1

جبيؼت  -أطشٔدت يمذيت نُٛم دسجت انذكتٕساِ انؼهٕو فٙ انفهسفت  صسٔخٙ

-2007انسُت انجبيؼٛت  –كهٛت انؼهٕو االَسبَٛت االجتًبػٛت  –يُشٕس٘ لسُطُٛت 

2008. 


