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 اإلهداء 
: أهديثمرة جهدي إلى

 لررو  للت  سكب أ ر اهه  ت  قمكت ر أأهالتت  هللمل ا  لدأل ا أأت  للكبكب  
 ". لبلب"

".  مققه م" إلى  لررو  للت  هرا أمى اأهيلت رأممتت أمتى  لسكقهو أ ت  لمعيع  

ر لى رك أهاملت ر لى  " أتللا"إلى  لررو  للت  هارلتت  ت  بهات  رجت  لمعيع  
 ".  تت" رة أبتت  للت  الظرهه

 ". مكهن،  رأضهن، ألمد، أر د: "إلى  لررو  للت   لضتب رجلدي إخلات

".  ضبمب، قهطمب،راديب:"إلى  ألار و  للت ا  قب أسبرة دا ت  أخل ات

. إلى  رجها إخلات ر لى أ كقهد  لمهامب

". رادة ،  مبب مبب،»ر لى  للديققها  للهلبها  

 .ر لى رك أن  أر ت رلم يذرره  قممت

 “ . ن دابه"ر لى  أل لهاة   لكقهامب  
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ٌحتلالتراثمكانةهامةفًالفكرالعربًوالحدٌثالمعاصر،إذنجدهٌشتغلفكركل

باحثعربًحدٌثاكانأومعاصروذلكمنذأواخرالقرنالعشرٌن،والٌزالالجدال

متواصلحولالتراثإلىٌومناهذا،وٌظهرذلكمنخاللطرحالمفاهٌموالمصطلحات

اإلجرائٌة،ورصدقضاٌاهالفكرٌةوالمنهجٌةإلبرازاإلشكالٌاتالعوٌصةرؤٌةوموضوعا

مختلفاالهتماماتالعلوماإلنسانٌةوالمجاالتالمعرفٌةاألدبٌةفًومنهجا،وٌتضحهذا

والفنٌةوالفكرٌة،نظراألهمٌةالتراثالعربًاإلسالمًفًبناءالثقافةالعربٌةالحدٌثة

والمعاصرةمعرفٌاوفكرٌاوتصورٌا،ومدىدورهالكبٌرفًالحفاظعلىالهوٌةوالذاتو

الكٌنونةالوجودٌة،وكذلكنظرالبعدهاالستراتٌجًفًتحدٌداالنطالقةالصحٌحةمنأجل

.تحقٌقالمشروعالمستقبلً

وهذاماجعلجهودومشارٌعالباحثٌنوالمفكرٌنفًالفكرالعربًالمعاصرإلىالتراث

بغٌةإعادةقراءتهودراستهدراسةأقربماتكونإلىاإلنصافوالموضوعٌة،عنطرٌق

دراسةأبعادهالمختلفةوعلىالعملعلىفهمهاوتمثلهاكلحسبمرجعٌته،وأدواته

المنهجٌةالخاصةالتًٌراهامناسبةإلعادةإحٌاءهذاالتراثدونالوقوففًأسرهوغٌاب

ماضٌهفإحٌاءالتراثوإعادةقراءتهحداثٌةضرورةملحةلتجاوزحالةالركود،وهذاال

ٌخرجعننطاقمشروعمحمدأركونالفكري،وعنالسجالتالحاصلةفًالساحة

الفكرٌةحولإعادةقراءةالتراثحٌثٌندرجهذاالمشروع،وذلكضمنبرنامجنقدي

شاملٌدرسكلالمعارفالتًأنتجهاالتراثاإلسالمً،وهومشروعٌنخرطابستٌمولوجٌا

فًالعمق،كماأنهمشروعضخمحاولمنخاللهإخضاعالتراثلمناهجالنقدوكذلك

توظٌفالمناهجالفلسفٌةالحدٌثةفًقراءتهشرطاأساسٌالمواكبةمستجداتالعصر

.والنصوصباألمة

والشكأناختٌارنالهذاالموضوعلمٌكنمنبابالصدفةبلهناكعدةأسبابدفعتنا

الختٌارهذاالموضوعمنهاالموضوعٌةومنهاالذاتٌة،ولقدتجلتاألسبابالذاتٌةالتً

:نذكرمنبٌنهافٌماٌلً

 .حاجتنالتعرفأكثرعلىقراءاتمحمدأركونفًالفكرالعربًاإلسالمً-



 ب
 

كثرةالنقاشمنطرفالمتخصصٌنوغٌرالمتخصصٌنعلىمحمدأركونلذاولدلدٌنا-

الرغبةوالفضولفًالتعرفعلاإلضافاتالتًقدمهامحمدأركونمنحٌثالمقاربات

 .العلمٌةوالكشوفالمعرفٌة

المٌلالذاتًالذيولدتهرغبتًدفعتنًإلىالبحثفًالفكرالعربًاإلسالمًالمعاصر،-

وذلكلتحدٌدالحدوداإلبستٌمولوجٌةللعقلالعربًالمعاصرومدىتأثٌرالفكرالغربًعلى

.الفكرالعربًوحجمهذاالتأثٌرومنثمبٌانهوٌةهذاالفكر

:أمافًماٌخصاألسبابالموضوعٌةفتلخصتفًماٌلً

الغربًكثرةالنقاشحولفكرمحمدأركونبٌنماٌحتسبهمستهلكاللفكر-

الفلسفةالفرنسٌة،وبٌنٌنظرإلىفكرهعلىأنهفكرعقالنًتنوٌري

ٌراهنعلىمشروعهفًتحقٌقالنهضةبماٌنطويعلٌهمنثوراتدٌنٌةوابستٌمولوجٌة

ٌّزأركونبالجرأةجعلتهٌختلفعنالكثٌرمنالمفكرٌنوالباحثٌنوذلكمنخالل تم

طرحهألفكارهأثناءتناولهللنصوصالدٌنٌة،ولوكانتالنتائجٌفضًإلٌهادراساته

 .مخالفةللقناعاتالمترسخةفًالعقل،بإضافةإلىغزارةفكره

: اإلشكالية 

 :لعلأنجملةهذهاألسبابالمختلفةدفعتنالمعالجةاإلشكالٌةالتالٌة

هلاستطاعمحمدأركونأنٌعطًللتراثمفهوماجدٌداٌستطٌعمنخاللهبناءعقل

إسالمًمعاصر؟



:       الفرضيات 

فًمحاولةحلنالهذهالمشكلةارتأٌناأنهناكعدةفرضٌاتٌمكننااقتراحهامنبٌنها

 :نذكرماٌلً



 ج
 

 .نجاحمحمدأركونفًتحدٌثالعقلوالوعًاإلسالمً -

 .تحصٌلمفهومجدٌدللتراثوهوتراثحٌويمنفتحعلىمنجزاتالحداثة -

تقدٌممحمدأركونقراءةمعاصرةتختلفعنالقراءاتالتقلٌدٌةفًحجمهاوفً -

 .نهامضمو

والختبارصدقهذهالفرضٌاتاقتضتمناطبٌعةالموضوعأننتبعفًهذهالدراسة -

المنهجالتحلٌلً،وذلكمنخاللاعتمادناعلىبعضالدراساتالسابقةالتًقمنابهامنأجل

:عرضأفكارأركونوأرائهفٌماٌخصموقفهمنالتراثاإلسالمًومنأهمها

:       الدراسات السابقة 

لعبدهللابنمحمد"نقدالدٌنوالتراثاإلسالمً:"أطروحةالدكتوراهالموسومةب    

هحٌثدرسنافٌها1431المالكً،تحتإشرافالدكتورعبدهللابنمحمدالقرنًبتارٌخ

:توسلتإلٌهاالدراسةوبعضالمباحثومنأهمالنتائجالتًبعضالعناصركالمقدمة

 .اعتبارمحمدأركونمنكبارمفكريالحداثة-

ٌتلخصمشروعهفًالكشفالتارٌخًعنالنظامالفكريالعمٌقالذيٌحكمالتصورات-

 .اإلسالمٌةوٌستمرفًإنتاجها

لصاحبها"األنسنةوالتأوٌلفًفكرمحمدأركون:"وكذلكأطروحةالدكتوراهبعنوان

،بإشرافالدكتورإسماعٌلزوخًومنأهمالعناصرالتًدرستهاسٌرةكحٌلمصطفى

:محمدأركونومنهجهأماالنتائجالتًتمالحصولعلٌها

 .اعتمادمحمدأركونعلىالمنهجٌةالتداخلٌةالمتعددةاالختصاصات -

 .البعدالنظريفًعملهٌطغىفًالكثٌرمناألحٌانعلىالبعداإلجرائًوالتطبٌقً -

كانعنوانلمذكرةتخرجمن"المقاربةالسٌمٌائٌةفًتحلٌلالخطابالقرآنً"وكذلك

من2009/2010إعدادهشاممدقٌنومنإشرافالدكتورعباسبنٌحً،نوقشتبتارٌخ

والخاتمةألهمالنتائج"اإلسالمٌاتالتطبٌقٌة"أهمالخطوطالتًتمدراستهاعنصرحول

:التًتوصلإلٌها
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 ممارسةأركونفًنقدهجانبٌن،الجانبالتنظٌريوالتطبٌقً-

إظهارهلقدرةمنهجٌةفائقةتدلعلىتمكنهمنناحٌةالمناهجالتًٌستعٌنبها،واتقانه-

.للمصطلحاتالتًٌستخدمهاواألخرىالتًٌبدعها

تبنًأركونلمشروعالحداثةالغربٌةمنهجاوتارٌخا،وٌرتقًذلكحالللخروجالفكر-

.اإلسالمًمنحالةالجمودوالركودالتًٌعٌشها

حٌثقسمناهإلىثالثةفصولحٌثعنونا:لهذاأنجزناهذاالعملوفقالخطةالتالٌة

قسمناهبدورهإلى"محمدأركونحٌاته،ومؤلفاته،ومشروعهالفكري:"الفصلاألولب

ثالثةمباحثتناولنافًاألولأهممعالمالسٌرةالعلمٌةلمحمدأركونوأبرزمؤلفاته،أما

المبحثالثانًفتناولنافٌهأهممنهجهومصادرهأماالمبحثالثالثفتناولنافٌهمشروعه

.الفكري

تجلٌاتالتراثالعربًاإلسالمًعندمحمدأركون:أماالفصلالثانًفكانتحتعنوان

وهوبدورهقسمناهإلىثالثةمباحث،المبحثاألولبعنوانمفهومالتراثلغةواصطالحا،

أماالمبحثالثانًبعنوانماهٌةالتراثالعربًاإلسالمًعندمحمدأركون،أمافًما

ٌخصالمبحثالثالثتناولنافٌهإشكالٌةقراءةالتراثالعربًاإلسالمًالمعاصرعند

.محمدأركون

نقدالتراثالفكريالعربًاإلسالمًعند:أمافًماٌخصالفصلالثالثمعنونب

محمدأركونحٌثقسمناهإلىثالثمباحث،المبحثاألولتناولنافٌهاإلسالمٌاتالتطبٌقٌة

أمافًماأماالمبحثالثانًتناولنافٌهنقدالعقلالغربًاإلسالمًالوعً/ونقدالعقل

وفًاألخٌرٌخصالمبحثالثالثتناولنافٌهننقدأركونللتراثالفكريالعربًاإلسالمً

 .خاتمةناقشنافٌهاأهمالنتائج
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 :          توطئة

 عند محمد لمعاصرالفكر العربً افً صورة التراث "ت ٌثٌاقبل أن تخوض فً ح

محمد "الذي اتخذناه موضوعا لبحثنا من احرى بنا أن نمهد بالبحث عن حٌاة " أركون

و مشروعه الفكري، لما لهذا التمهٌد من اهمٌة بالنسبة لموضوع البحث و بناءا " اركون

على ذلك فقد قسمنا هذا الفصل الى ثالث مباحث، نتناول فً األول منها ابرز المحطات فً 

 المنهج أهم إلبرازو مساره الفكري، بٌنما نخصص المبحث الثانً " محمد أركون"حٌات 

الذي سار علٌه أركون و أهم المصادر التً استنقى منها فكرة، لٌشتمل المبحث الثالث على 

. المالمح األساسٌة لمشروعه الفكري
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.  العلميةةسيرال:األولالمبحث 

، بقرٌة 1928  مفكر من أصل جزائري أحد اعالم الفكر اإلسالمً المعاصر، و لد سنة 
ل الكبرى بالجزائر، تلقى فترة دراسته باالبتدائٌة فً تورٌرت ئون، بمنطقة القباٌمتورٌت م

مٌمونة، وواصل تعلٌمة الثانً بمنطقة وهران، أحب دراسة الفلسفة فكان بكلٌة الفلسفة 
، و عمل 1968بالجامعة الجزائر، و من ثم رسالة بحثه فً الدكتوراه بالجامعة السوٌسرٌة 

أستاذا جامعٌا فً الجامعات عدٌدة حول العالم، و عمل مستشارا علمٌا
1  

 .

 و ٌضاف الى ذلك عن أن أسرته تقطن فً أسفل القرٌة ألن الموقع البٌت ٌشٌر الى نزالة 
 قسنطٌنةترتبط بالتارٌخ و بمكانة  العائلة و تشٌر الذاكرة السفهٌة لعائلة أنها تركت ناحٌة 

 مٌمون الى جانب ست قرى أخرى تورٌرتلطلب الحماٌة فً دوار بنً ٌنً، و تشكل قرٌة 
دوار بنً ٌنً، و هً نفسها قرٌة مولود معمري

2
 .

و نجد أن محمد أركون قد قضى طفولته و مراهقته،و بدأ ٌتعلم اللغة الفرنسٌة و عمره سبع 
 و منذ ذلك الحٌن ٌعٌش الصدمة المرٌرة بسبب تسربه لثقافة واالبتدائٌةسنوات فً مرحلة 

 اللغة إالأخرى غٌر الثقافة األصلٌة كما هو موضح فً ذلك الوقت أن أركون لم ٌكن ٌعرف 
الفرنسٌة و اللغة االمازٌغٌة، و لم ٌتعلم العربٌة الى بعد خروجه من منطقة القبائل و التحاقه 

بمدٌنة وهران فً الغرب الجزائري لٌعمل مساعدا مع أبٌه
3

. 

و كل ما أراده أركون هو مواصلة تعلٌمه بالمدرسة الثانوٌة فً وهران إذن نجد نجده انتقل 
و بٌنما أمضى دراسته الثانوٌة، و هذا كله " موسٌٌر"و ال " دار دٌون"بٌن الثانوٌتٌن هما 

عندما خرجت من المنطقة : "راجع الى التحول الكبٌر الذي أثر على شخصٌته اذ نجده ٌقول
القبائلٌة التحق بالمدرسة الثانوٌة فً وهران بدأت تجربة المثاقفة المزدوجة و المواجهة 

الثقافٌة كان علٌه من جهة أن أتعلم العربٌة و أكتشف المجتمع الناطق بالعربٌة و لٌس 
البربرٌة و من جهة ثانٌة كان علً أن أكتشف المجتمع المستعمر

4
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- Mohamed.Akron.humanisme et .Islamcombats.et peoposition librairie philoso-
phique.jurinparis.2005.p295. 

2- Ibid .p 296. 

رون هالٌٌر، العقل اإلسالمً أمام تراث عصر األنوار فً الغرب الجهود الفلسفٌة لمحمد أركون،تر جمال شحٌد األهالً 3
. 166،ص1،2001للطباعة و النشر و التوزٌع،دمشق،ط
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وعندما أنهى دراسته الثانوٌة بوهران التحق بجامعة الجزائر و هنا تحصل على شهادة 
، كما تحصل على دبلوم الدراسات 1952لٌسانس فً اللغة و األدب العربً و ذلك سنة 

و كل هذا ٌرجع الى أول اتصال له " الجانب االصالحً فً أعمال طه حسٌن"العلٌا حول 
 فً تلك الفترة بالتدرٌس بثانوٌة الحراش بالجزائر التً اشتغلبالفكر العربً الحدٌث الذي 

"مٌزون كارٌة"كانت تعرف باسم 
1

. 

أداء تلك المهنة التً ٌقوم بها و هً تدرٌسه بوهذا ما نجد أن محمد أركون لن ٌكن ٌبالً 
أنها حررتنً و "و هنا ٌقول" مدرسة األنال "إلىو فضل كله ٌرجع . كأستاذ بجامعة الجزائر

زودتنً بأسلحة ثقافٌة جدٌدة ألجل هذه المشكلة التً لم تحل فً الجزائر، ألن أستاذتً كانوا 
هناك فً درجة الصفر

2. 
 ٌضاف الى ذلك أنها لم تكن أٌة أبنٌة ثقافٌة كانت الصحراء، و هنا 

، لقد كان معلما "لقد تعلمت على ٌد شخص هنري بٌرس الذي كان مربٌا ممتازا" ٌقول 
بأٌة مشكلة أو نظرة فكرٌة الى وضعنا مع  قصٌر القامة و ال ٌشعر بأي قلق فكري و ال

العلم أن الغالٌان كان قد بدأ مع الحركة الوطنٌة و أن الحرب ستنشب بعد ذلك بثالث سنٌن 
، وكان الجنون1951كنت فً الكلٌة عام 

3
  .

ومن خالل ما تقدم نجد أركون ٌسعى الى أهم المرجعٌات التً تحد عنها أال وهو 
"  الذي اعتبره من الصعب التخلص منه اال بعد رحٌل الى بارٌس و اكتشفهاالستشراق

، لهذا ٌنبغً أن ٌعرف الناس ذلك لكً ٌفهموا أسباب تمردي الفكري،وما "لمدرسة الحولٌات
أرٌد أن أبنٌة ، فأنا ال أكتفً بالرقص أو بالهدم أو بالنقد لما ٌشع بعضهم اذ نجده عاش أٌام 

االستعمار ضمن مناخ من القهر ، والكبت، و الصمت، و االحباط األخرس
4

. 

وهذا ما نجد أركون ما كان علٌه لم ٌمكنه أن ٌقدم قول على رأٌه وٌصف تلك الوضع وهذا 
كان هذا االستعمار المتعجرف موجودة بقوة داخل الجامعة، وكنا خمسة أو " ما نجده ٌقول

ستة طالب فقط من أصل جزائري ٌدرسون اللغة العربٌة، أما الفرنسٌون الذٌن ٌدرسون فً 
بقٌة الكلٌات األخرى فكان عددهم باأللوف، وكانوا ٌأنفون من دراسة اللغة العربٌة و 

ٌحاولون منعها و التصنٌف علٌها الى أكبر حد ممكن
5 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .       167، صسابقرون هالٌٌر، العقل اإلسالمً أمام تراث عصر األنوار فً الغرب الجهود الفلسفٌة لمحمد أركون،مرجع 1
.                                                                                       168مرجع نفسه، صال2
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وكل ما ٌرٌده أركون أنه ٌسجل الوضع الذي عاشه فً جامعة الجزائر فً منتصف القرن 
الماضً وهذا الذي كان السبب فً رفضه ونقده لالستشراف بمناهجه وطرائق، وهذا ما 

: جعل أركون ٌقارن نفسه فً تلك الفترة بشخصٌن مهتمٌن

لى وهً شخصٌة ابن خلدون الذي ولد فً أوساط األستقراطٌة العربٌة وعند ما بدأ واأل
التعلم وجد أمامه مكتبة عربٌة عنٌة جدا ، وما ٌقوله أركون فقد نشأ فً الجزائر ابان 

األربعنٌات و الخمسٌنٌات ولم أخط بمثل تلك المكتبة لقد درست فً ثانوٌة فرنسٌة علمانٌة 
أثناء الجمهورٌة الفرنسٌة، وكنت بعٌدا عن كل مكتبة عربٌة لقد اختلف األمر ، وكان علً 

أن أقاتل وحدي
1

 .

أما الشخصٌة الثانٌة هً شخصٌة مولود معمري ابن قرٌة ولكن مولود معمري ٌنتمً الى 
عائلة لها مرموقة فً تاورٌرت مٌمون وٌذكر أركون أن شباب القرٌة كانوا معجبٌن 

 المتفق الالمع و األنٌق و المحبوب فً 1952- 1945بشخصٌة مولود معمري، الذي كان 
القرٌة وكان له الحظ أنه درس فً بارٌس ، وتحصل على شهادة لٌسانس فً اآلداب 

الكالسٌكٌة وكان أبوه هو أمٌن القرٌة ٌمثل الذاكرة الجماعٌة للقرٌة و ٌحضا بمكانة كبٌرة 
فً دوار بنً ٌنً

2
 .

وهكذا نجد اركون ٌذكر حادثة سوسٌر ثقافة التً كان هو بطلها غاس فً قرٌته بعد تخرجه 
من الجزائر بشهادة لٌسانس فً اللغة العربٌة، حٌث شعر بأنه باال مكانه ألول مرة أن 

ٌعوض عن شعوره بالنقص أمام عائلة معمري فً قرٌته ، ألن التمكن من اللغة العربٌة 
" ٌسمح للفرد بفهم مصادر الدٌن الصحٌح ، وتتمثل هذه الحادثة فً انه ألقى محاضرة فً 

" سالم معمري" حول ظروف المرأة القبائلٌة و لكن الذي حدث أن أمٌن القرٌة " نادي رٌفً
وهو والد بنً ٌنً ، وأن أركون غٌر مؤهل لذلك بسبب انتمائه للعائالت الدنٌا، وهو بذلك 

خرق الهرمٌة القائمة و الذي شفع ألركون وهو كون والده معروف بسلوك القدٌم
3

.
 

اذ تتمثل هذه الحادثة فً شخصٌة و مسار أركون التً لها أثر عمٌق و ٌفسرها ثقافٌا و 
سوسٌولوجٌا و أنتروبولوجٌا ألنها تدل على تجلٌات لمٌكانٌزمات ضبط خطاب السلطة و 

المجتمع فً منطقة القبائل كما تدل أٌضا على بنٌة العالقات االجتماعٌة بٌن الصغار و 
الكبار وأسالٌب تسٌٌر الجماعة لنفسها فً غٌاب الدولة

4
 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 263،ص1993مصدر سابق نقد و اجتهاد،:محمد أركون،الفكر اإلسالمً 1

.                                                                                          264المصدر نفسه، ص2

3 Mohamed Arkoun. Humaisme et islam com bats et proposition pt. Est .p 300. 
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4I bit. P299. 

وهكذا رفض أركون كل شًء ٌدور حوله فً مجتمع الجزائري، ولم تكن رغبته اال ذهاب 
الى بارٌس لٌكمل دراسته و ٌنتقل بٌن الجامعات الفرنسٌة طالبا أوال و أستاذا ثانٌالقد سجل 

ولكن اندالع الثورة " ٌنٌة فً منطقة القبائلدلدراسة الممارسة ال" أركون بحثا مع جاك بٌرك
 رٌجٌس" العسكرٌة بمنطقة جرجرة نسق هذا المشروع فنصحه " الكوست" و عملٌات 

" ة فً الفكر العربًننزعة األنس" بتسجٌل مشروع بحث حول Regisblachere" بالشٌر
 انتسبوهو البحث الذي نال به نهاٌة الستٌنٌات من القرن الماضً شهادة الدكتوراه بعد ذلك 

 وبعد ذلك أستاذا زائرا فً العدٌد فً اإلسالمً جامعة الفرنسٌة كأستاذ لتارٌخ الفكر إلى
الجامعات األوروبٌة األمرٌكٌة المختلفة أنجز الكثٌرة من األعمال العلمٌة باللغات العربٌة و 

الفرنسٌة و االنجلٌزٌة
1

. 

بموسوعة المعرفٌة و العلمٌة و تعدد انتاجاته " وٌضاف الى ذلك أن نحمد أركون قد عرف 
الفكرٌة و تشعبها فكر و لغة حتى أن بعض من مقاالته مكتوبة باللغة األلمانٌة ، وبعضها 
باللغة الهولندٌة وغٌرها من اللغات زد على ذلك أن وظٌفته المهنٌة فً حقل التدرٌس لم 
تنحصر فقط فً طالبه بجامعة السربون وحدها فقد لبى رغباتجمهور عرٌض و متنوع 
أثناء القائه المحاضرات و ربما مئات المحاضرات باللغة الفرنسٌة و االنجلٌزٌة و حتى 

البربرٌة
2

 .

أركون أستاذ شهٌر و خطٌب " تلمٌذ ومترجم لهذا نجد" هاشم صالح " وتمثل فً ذلك أن 
مفوه ، وٌعرف ذلك أن كل ما استمع الى محاضراته وهو فً البلدان األنجلوسكسونٌة و 

 األوروبٌةالشمالٌة 
3

 . 

 باحدى 2010/ 14/09ووافته المنٌة ٌوم الثالثة الموافق ل " محمد أركون " رحل 
المستشفٌات البارٌسٌة بعد معاناة مع مرض السرطان ونقل جرثمانه لٌدفن فً الدار البٌضاء 

بالمملكة المغربٌة تاركا وراءه جل من المؤلفات نذكر من بٌنها
4

 .

: مؤلفاته

سوف تتطرق الى مؤلفات أركون وكتب كتبه باللغة الفرنسٌة أو باالنجلٌزٌة و ترجمت 
أعماله الى العدٌد من اللغات نجد من بٌنها العربٌة و الهولندٌة و االنجلٌزٌة و المترجمة الى 

. الفكر العربً- 1:العربٌة من بٌنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Mohamed Arkoun. Humaisme et islam com bats et proposition pt. Est .p 300. 

هاشم صالح، دار الساقً ،بٌروتـ لبنان :محمد أركون، معارك من أجل األنسنٌة فً السٌاقات اإلسالمٌة،تر2
.                                                                                                                  23المصدر نفسه، ص22.3،ص1،2001ط
هد عبد المجٌد عمرانً، رسالة :فارح مسرحً، المرجعٌة الفكرٌة لمشروع أركون الحداثً،أصولها و حدودها بإشراف 4

مقدمة لنٌل دكتوراه العلوم فً الفلسفة جامعة الحاج لخضر باتنة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة و العلوم اإلسالمٌة، 
 .14،ص2010،2011شعبة الفلسفة ،
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. أصالة و ممارسة: اإلسالم- 2

. تارٌخٌة الفكر العربً االسالمً أو نقد العقل االسالمً- 3

. الفكر االسالمً قراءة علمٌة- 4

. األخالق و السٌاسة: االسالم- 5

. نقد و اجتهاد: الفكر االسالمً- 6

. االسالم  المسٌحٌة الغرب: العلمنة و الدٌن - 7

. من االجتهاد الى نقد العقل االسالمً- 8

. أٌن هو الفكر االسالمً المعاصر؟ : من فٌصل التفرقة الى فصل المقال- 9

. االسالم أوروبا الغرب، رهانات المعنى و ارادات الهٌمنة- 10

. نزعة اإلنسٌة فً الفكر االسالمً- 11

. قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً، كٌف نفهم االسالم الٌوم؟- 12

. الفكر األصولً و استحالة التأصٌل ، نحو تارٌخ اخر للفكر االسالمً- 13

. معارك من أجل األنسٌة فً السٌاقات االسالمٌة- 14

. القران من التفسٌر الموروث الى التحلٌل الخطاب الدٌنً- 15

. ناقد على االسالم- 16

نحو تارٌخ مقارن لألدٌان التوحٌدي- 17
1

 .

: مؤلفات باللغة الفرنسية- ب

- Humanisme et Islam  cobats et proposition prairie philosi-
phique. 

- antributin a l’étude de l’humanisme ara beau 4-5 séche 
l’hégire. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

البخاري حمانة، : محمد أركون نماذج بإشراف "حاجً رشٌد، النص الدٌنً و المناهج الغربٌة فً الفكر العربً المعاصر1
.23،ص1012،2013رسالة جامعٌة لنٌل شهادة الماجستٌر،جامعة وهران،كلٌة العلوم االجتماعٌة الفلسفة،
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- Ess ais sur la pensséislamigue 

بعد هذا العرض لبعض ما تمكنا من االطالع من االنتاج الفكري لمحمد أركون سوف 
. تتطرق الى أهم المناهج التً ٌمكن توصل الٌها

. هج و المصادراالمن: المبحث الثاني

كل ما توصل الٌه أركون أنه ال ٌلتزم بمنهج واحد الذي ٌسٌر علٌه موضوع : المنهج- 1
بحثه و انما نجده ٌنتقل من منهج الى اخر و ذلك حسب طبٌعة الموضوع، و ٌعنً ذلك أن 

موقفه منهجً ٌتمٌز بالتعددٌة وهو الموقف المنهجٌة التداخلٌة المتعددة الختصاصات ، وهً 
تعدد و تختلف باختالف العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة الحدٌثة 

1
. 

كما نجد أركون قام بدراسات ألسنٌة وتارٌخٌة و األنتروبولوجٌة وحاول المزج بٌن عدة 
مناهج طبقها على التراث العربً االسالمً، وهً نفس المناهج التً طبقها علماء فرنسا 

 المسٌحً األوروبٌة الالتٌنًعلى تراثهم 
2

 . 

"  نجده ٌقول إذا للتراثومن الواضع أن محمد أركون ٌصف المقاربة المتعبة فً قراءته 
 للمؤمنٌن و االلتزام الفٌللوجً الفسٌولوجً أو البعد اإللحاحانها تهتم و تتمثل فً ان واحد 

و المنظور التوضٌحً للعالم  (ولكن لٌس وضعً )للمؤرخ االٌجابً و المهتم بالوقائع 
األنتروبولوجً و الضبط النقدي للفٌلسوف أي أن أركون ٌتوسل بكل المقاربات المنهجٌة 

لقد اتجه أركون الى تلك القراءات ، الحدٌثة كالمقاربة األنتروبولوجٌة و الفلسفة و اللسانٌات
ارسة سابق و المبجلة دائما، وهنا نجده ٌدعً التراث التفسٌري لفخر الدٌن مالعدٌدة للم

 األخرى دون أن ٌمارس إلىاحدة والرازي الذي ٌلجأ الى قراءات عدٌدة و لكنه ٌصفها ال
 ، ونجد القوا عدٌةمراجعة نقدٌة ،لكل منها لهذا نجد عنده القراءة المعجمٌة اللفظٌة و 

االستقاطٌة الوجودٌة الممارسة بواسطة و القصص، ونجد القراءة  القانونٌة  القراءة
التشرٌعٌة و القراءة الفلسفٌة و العلمٌة

3. 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 176نقد و اجتهاد، مصدر سابق،ص: محمد أركون ، الفكر اإلسالم1ً

 06.،ص2003ادرٌس ولد القابلة،جولة فً فكر محمد أركون، حقوق النشر االلكترونً محفوظة لناشرون،2.

محمد أركون ،الفكر اإلسالمً قراءة علمٌة ،تر هاشم صالح ، مركز االٌماء القومً المركز الثقافً العربً،بٌروت،الدار 3
 .                                                            .274 ص 1996، 2البٌضاء، ط
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 البٌولوجٌة المعرف العلمٌة المتوفرة فً عصره ونجده كذلك القراءة إلىبمعنى أنه كان ٌلجأ 
 و البالغة وكل ما أراد فعله محمد أركون فً قراءته للفكر اإلعجازو القراءة األدبٌة منها 

 تجاوز إلى هو استعانة بالعدٌد من العلوم و المناهج القدٌمة و الحدٌثة معا و تهدف اإلسالمً
 و المجتمع نرٌد أال اإلنسانالصرامة النظرٌة و النزعة االختزالٌة التً تالم علٌها علوم 

 لمؤرخ األفكار وهوس التفسٌر الكالسٌكً بحرفٌة ألموضوعاتًنكتفً بمجرد الفضول 
داللة الكلمات و البحث عن معانٌها األصلٌة فقط

 1
. 

 تجاوز الشكالنٌة المجردة للبنٌوٌة و انغالقٌة علم إلى ذلك نجد أركون ٌهدف إلى باإلضافة
 السٌكولوجٌةالعالمات الذي ٌفصل األشكال المنطقٌة السٌمٌائٌة للداللة عن الشروط 

، ونرٌد أٌضا أن نتجنب البنٌوٌة اشتعالها و طرٌقة ممارستها و إلنتاجهااالجتماعٌة 
االختزالٌة و النظرة األنتوغرافٌة المخصصة للثقافات أخرى ثم نرٌد أن نتجنب أخٌرا 

.  الكالسٌكٌة البٌولوجٌةالمنطقٌة المحلٌة و التقسٌمات االعتباطٌة الفلسفٌة و 

  وبالتالً أننا نتخذ بذلك قرارا منهجٌا وابستٌمولوجٌا فرضٌة علٌنا فً ان معا تعقد 
الموضوع المدروس وتأخر المصادر و الوثائق و نشوب المعارك النظرٌة و المنهجٌة داخل 

كل علم ونجد كل ما أنتجه أركون نقل الى اللغة العربٌة لهذا ٌمكننا من أن نلحظ بسهولة 
 الغرب و تمرسه بالمناهج الحدٌثة و ازدحامه الحدود بإشكالٌةمدى انغماس هذا المفكر 

 اإلحاطة حقل عمله فلٌس من السهل ٌالءم ما إلخراجالفاصلة فً ما بٌنها وإتقانه فن النحت 
بالمنهج األركونً بدون التمرس بما أنتجه الفكر الغربً الحدٌث و المعاصر فً الفلسفة و 

األنتروبولوجٌا و التارٌخ و االجتماع
2

 . 

ولهذا نجد أركون لم ٌحصر اهتمامه بمنهج دون سواه، أو غلب واحد على اآلخر انما ترك 
الكلمة الفصل فً ذلك لطبٌعة النص و الموضوع و االشكالٌة التً ٌعالجها، ومن هنا نجده 

التً قد تكون األقرب الى  ( (La Multidxiplinaritéٌمٌل الى المنهجٌة المتعددة األبعاد
، قدر المستطاع بمختلف أوجه المعنى باإلحاطةرؤٌته النقدٌة وهاجسه 

3
 . 

 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .274محمد أركون، الفكر اإلسالمً قراءة علمٌة، مصدر سابق، ص1

2
عبد اإلله بلقزٌز ،  مركز دراسات الوحدة العربٌة ، : محمد أركون، الحلقة النقاشٌة ، المفكر و الباحث و اإلنسان، تر

 .110، ص1،ط2011بٌروت لبنان، 

 111لمصدر نفسه،  ا3
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 وذلك لنقده للعقل اإلسالمًومن هنا نجد أركون ٌعتمد على أهم المنهجٌات لقراءته للتراب 
 عندما قدم Lucienfbube المنهجٌة التارٌخٌة التً حررته من المنهجٌة فٌقر اإلسالمً

 من القرن الخمسٌناتبجامعة الجزائر فً بداٌة " دٌن رابلٌه " هذا األخٌر محاضرة عن  
الحولٌات لٌعرف كٌف أن مدرسة الحولٌات " الماضً  وبعد ذلك بدأ أركون ٌقرأ مجلة 

التارٌخ الوقائعً أو الحداثً الذي سٌرد الوقائع و ركزت على مفهوم المدة الطوٌلة " هاجمت
بدل المدة القصٌرة ألن الوقائع هً سطح التارٌخ، وخلف هذه الوقائع هناك عوامل أخرى و 
لذلك ٌهتم أركون بمنهجٌة علم النفس التارٌخً التً تدرس تارٌخ الوعً و عنصره كالخٌال 

...و األسطورة
1

 . 

 و ذلك للمطالبة باالشتغال على النصوص اإلسالمًٌعتبر أركون مؤرخا للفكر العربً 
  المنهجٌةإلىالقدٌمة ، ولهذا فانه ٌعرف كٌف ٌقرأ النصوص و ٌفكك لغتها ألسٌنا و ٌضاف 

الخ و غٌرها من ...من الظواهر مثل ظاهرة التقدٌس األلسنٌة األنتروبولوجٌة لتحلٌل للكثٌر 
بالظواهر المالزمة للمجتمعات التً عرفت ظاهرة الكتا

2
. 

 ٌسمٌهكما نجد اٌضا تمٌٌز بٌن ما ..و لهذا ٌمكن القول أنه سوف تأتً لحظة التقٌٌم الفلسفً 
. بالمنهجٌة التراجعٌة و المنهجٌة التقدمٌة

فالمنهجٌة التراجعٌة ٌقصد به أنه ٌنبغً أن تعود الى الماضً لٌس من أجل اسقاط 
المجتمعات االسالمٌة المعاصرة و مشاكلها على النصوص األساسٌة السابقة كما ٌفعل 
علماء الدٌن االصالحٌون و انما من أجل أن نتوصل الى االلٌات التارٌخٌة العمٌقة و 

ةالعوامل التارٌخٌة التً أنتجت هذه النصوص وحددت لها وظائف معٌن
 

. 

بمعنى أن المنهجٌة التراجعٌة ال تطلب الماضً من أجل اعادة بعثه من جدٌد كما هو األمر 
فً الرؤٌة السلفٌة، وانما لمعرفة السٌاقات المجتمعٌة و التارٌخٌة التً ظهرت فٌها هذه 

النصوص و الحاجات التً جاءت لتلبٌته
3

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .176نقد واجتهاد، مصدر سابق، ص: محمد أركون، الفكر اإلسالمً 1

 164المصدر نفسه، ص

 165المصدر نفسه، ص

 166المصدر نفسه، ص
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 تنص على انه ٌنبغً أن ال فإنهاMéthode progressive : بٌنما المنهجٌة التقدمٌة
نهمل فً الوقت ذاته مسألة أن هذه النصوص القدٌمة و ال تزال حٌة ناشطة فً مجتمعاتنا 
حتى الٌوم بصفتها نظاما اٌدٌولوجٌا خاصا من االعتقاد المعرفة ٌصوغ المستقبل أو ٌساهم 

فً تشكٌله لهذا السبب ٌنبغً علٌنا أن ندرس عملٌة التحول الطارئة على مضامٌن هذه 
النصوص ووظائفها السابقة ثم تولد مضامٌن ووظائف جدٌدة أي أن المنهجٌة التقدمٌة تمكن 
من تجدٌد أنماط التحٌٌن الجدٌد لمضامٌن النصوص و التأوٌالت المعاصرة التً أوكلت لها 

لكً تؤدي وظائف جدٌدة لم تكن تؤدٌها فً الماضً ومن بٌن المنهجٌات األخرى التً 
 ٌحذفهٌعتمدها أركون عن تأوٌله للفكر االسالمً ما ٌسمٌه المنهجٌة السلبٌة تدرس كل ما 

العقل المؤسس
1

 . 

ومن هنا نجد أركون ٌقوم بدراسة الماضً من خالل االهتمام باالتجاهات المحذوفة و    
الشخصٌات المنبوذة ولٌس فقط من وجهة نظر التٌارات الناجحة وهذا ما تهتم االسالمٌة 

التطبٌقٌة به ألنه من وجهة نظر البحث االبستمولوجً ال ٌوجد خطاب أو منهج ٌرى لذلك 
فانها تهتم بنقد الخطاب البراز ما هو مطموس فٌه ومعرفٌة كٌف تمارس األجزاء 

المطموسة دورها ضمن البٌنة العامة للفكر، ودورها فً التغطٌة على بعض جوانب التارٌخ 
و الكشف عن استراتٌجٌات الحذف التً ٌمارسها الخطاب الرسمً فٌظهر شٌئا و نعٌب شٌئا 

راخ
2

 . 

 :المصادر

كل ما أراد محمد أركون هو اعتماده على المناهج وذلك الستخدامها فً الفكر الغربً 
الحدٌث و الفرنسً منه على الخصوص و ال تتردد أركون فً ذكر أسماء الفالسفة و 

الخ، ...أللسنٌات و علماء االجتماع و النفس و السٌاسةاالمؤرخٌن و األنتروبولوجٌا وعلماء 
و لهذا فالنص األركونً نجده عنً جدا بالمصطلحات المعجمٌة و قائمة طوٌلة بأسماء 

المفكرٌن الغربٌة ولهذا لو أردنا أن نصنف مصادر فكر أركون ٌجب علٌنا أن تبدأ بالمدونة 
 االستشراف عبر األولى ، ألن اتصال أركون بالفكر العربً كان فً بداٌته اإلستشراقٌة

عندما كان طالبا جامعٌا بالجزائر
3

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. 92،ص2،1996محمد أركون، تارٌخٌة الفكر اإلسالمً العربً،مركز اإلنماء القومً،بٌروت،الدار بٌضاء،ط1
. 93المصدر نفسه، ص2

 

 246نقد واجتهاد، مصدر سابق،ص : محمد أركون، الفكر اإلسالم3ً

  274المصدر نفسه، ص 4
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 االستعمارٌة من جهة لإلدارةو بالتالً فان نقد أركون لحدود البحث االستشراقً كان تابعا 
 الرؤٌة االبستمولوجٌة الحدٌثة أفاقألن منهج فقه اللغة أي المنهج الفٌولوجً لم ٌستوعب 

 أن أركون ٌوظف أعمال و نتائج وأبحاث الكثٌرة من المستشرقٌن إالمن جهة أخرى 
بالشٌر ٌجب أن ٌكون   لهذا نجده ٌذكر بفضل رٌجٌسأعمالهمالغربٌة وٌشدد بقٌمة 

الفٌللوجٌا علمه الدقة و الصرامة الفٌلولوجٌة لكنه لم ٌعمله  )متخصصا محترفا فً فقه اللغة 
كٌف ٌخرج من الفٌللوجٌا

1
  

بالشٌر فً دراسة هذا األخٌر للقران  وٌضٌف كذلك أنه أركون استفادة من رٌجٌس   
 مستشرقون و إلٌه ترتٌب الصور كما ٌوظف ما انتهى إعادةالكرٌم و محاولته طبقا لمحاولة 

وهو مستشرق انجلٌزي اهتم بالفترة التأسٌسٌة m.watt واط مونت عمري من مثل آخرون
 خاصة فً كتابه عن عدم ترجمة أعمال المستشرق األلمانً جوزٌف فان لإلسالم

 خاصة كتابه المهم الالهوت و المجتمع فً القرون الثالثة األولى  Josef.U.ANESاٌس
للهجرة

2
 .

فً أبحاثه حول T.Noldeke ونضٌف الى ذلك أن أركون ٌحٌل الى أعمال نولدتٌوفٌل
 Johnbwrton، ونفس األمر بالنسبة ل ج بٌرتون" تارٌخ القران" القران و خاصة كتابه

" قرآنٌةدراسات " فً كتابه J.N.Robrofوج ، أن ربروف" جمع القران " فً كتابه 
 جاكلٌن الباحثة إلٌه ما انتهت إلىمصادر و مناهج تفسٌر الكتابات المقدسة ، كما ٌشٌر أٌضا 

 .wوكتابه وٌلٌام غراهاما"  محمد إسالم" رب القبائل : " فً كتابه  J.chabbieشابً 
Graham  اعادة تفحص : الكالم االلهً و الكالم ، البنٌوي فً االسالم المبكر"  و

الخ ، من أعمال المستشرقٌن...المصادر مع اشارة خاصة للحدٌث القدسً
3

. 

ـ
 لذلك ٌحٌل أركون الى المصادر التارٌخٌة اإلستشراقٌةوالمتمثل فً ذلك جانب المصادر 

  فً فرنسا تحدٌدا فً تحدٌدا من توجه  Les annales مدرسة الحولٌات ماد شنتهخاصة 
 و F. bravdelجدٌد فً فهم التارٌخ و كتابته وهً المدرسة التً أسسها فرنان برودٌل

.لوسٌان فٌقر
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 246نقد و اجتهاد،تر هاشم صالح، مصدر سابق،ص: محمد أركون ، الفكر اإلسالم1ً

.                                                                                                                274المصدر نفسه، ص 2.
 .                                                                                                          248المصدر نفسه، ص 3
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Luisanfebure ًوجورج دوبGeorgesduy وهً المدرسة لم تعد تهتم باألحداث 
السٌاسٌة و االقتصادٌة و سٌر بطٌئة التغٌر عكس األحداث، فنجد مثال كٌف أن فٌرنان 

برودٌل مٌز فً الزمن بٌن المدة القصٌرة و المدة الموسطة ، و لمدة الطوٌلة ، وكان ذلك 
لتمٌٌز بٌن التحقٌر الزمنً و التحقٌر االبستٌمولوجً

1
 .

 وهو 1970ونجد كذلك اشتغال جورج دوبً على تارٌخ العقلٌات، وقد اشتهر فً فرنسا بعد
 تارٌخ ٌهتم بدراسة الذهن و التصورات الخٌالٌة و الفكرٌة وجاءت أعمال مؤرخٌن فً نفس

" أرضٌة المؤرخ"  فً كتابهLeroyladurieوااالدوري السٌاق من مثل دولور
Leterritioro de h’historienوجاك لوغوف J.Legoff كتابه التارٌخ "Faire de 

thitoire  " وبشكل عام نجد أن أركون باعتباره مؤرخا للفكر اهتم كثٌرا بأعمال المدرسة
وٌعود لها الفضل و ألعالمها فً كونها " مدرسة الحولٌات" التارٌخٌة الفرنسٌة خاصة منها 

حررت أركون من المنهجٌة الفٌلولوجٌة التً أراد المستشرقون سجنه فٌها
2

 . 

ومن مدرسة الحولٌات و التوجه الجدٌد لدراسة التارٌخ فً فرنسا بدأ أركون اهتمامه 
بالمنهجٌة األنتروبولوجٌة ففً مجال األنتروبولوجٌا الثقافة اهتم بأعمال 

الشخصٌة القاعدٌة"  خاصة مفهوم R.LintinورلنتونA.Kardinerأكاردٌنٌر
3

.  

كما طبق على الشخصٌة االسالمٌة، كما اهتم بالمتخٌل، عكس ما نفعله المنهجٌة الوضعٌة ، 
ومفهوم المتخٌل من بٌن المفاهٌم التً عرفت رواجا كبٌرا فً العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة 

البنى التحتٌة "  خاصة فً كتابه Gilbert durandجلبٌٌر دوران : من خالل أعمال 
 castaradisالتأسٌس الخٌالً للمجتمع  : Castaradisوكتاب كاسترٌادٌس" للخٌال

 النظم الثالثة أو الخٌال االقطاعٌةG.dubyوكتابه جورج دوبً
4

وهكذا نجد أركون أٌضا ،
وهو عالم أنتبولوجً " العقل الكتابً"  وخاصة كتابه J .goadyٌهتم بأعمال جاك غودي

 خاصة  La Raison Graphiqueانجلٌزي اهتم بالعقل الكتابً مقارنة بالعقل الشفهً 
فً تمٌز أركون الشفهً عن الكتابً، كٌف أن الشفهً ٌرتبط باألسطورة فً حٌن أن الكتابً 

ٌرتبط بالعقل 
4

 .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                       248نقد و اجتهاد،تر هاشم صالح، مصدر سابق،ص: محمد أركون ، الفكر اإلسالم1ً
هاشم صالح ،دار الطلٌعة ،بٌروت : محمد أركون، القران من التفسٌر الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً، تر2

 ،.43،ص2،2005لبنان،ط

 .43المصدر نفسه، ص 3

 .348،ص1،1999هاشم صالح،دار الساقً،بٌروت،ط:محمد أركون، الفكر األصولً و استحالة التأصٌل،تر 4
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أما فً ما ٌخص مجال التارٌخ المقارن لألدٌان فان أركون أٌضا ٌعود للكثٌر من الدراسات 
الغربٌة التً اهتمت بالنقد التارٌخً للنصوص المقدسة وٌستعٌن باألبحاث الغربٌة التً 

أي التوراة واالنجٌل من أجل تطبٌقها على القران من أمثال  )اهتمت بالعهد القدٌم و الجدٌد 
 فً كتابه انتهاك األصول األولى  F.smi.thflorentinفرانسوار سمٌث نلورنتان

La transgression des originesأو مارسٌل غوتٌه M.Gauchet فً كتابه 
Le désechantement de monde" خٌبة العالم"

1
. 

 La    المعنىمدٌونٌةوعلٌه فانه درس فٌه عالقة المسٌحٌة بالعلمنة، وتكلم من خالله عن 
.dette de sens واستوحى فٌه من ماركس فٌبرMax.Weber مفهوم تشٌر أمالك 

 األرثوذكسٌةالخالص كما ٌوظف مفهوم االرتوذكسٌة الدٌنٌة كما حدد دٌكشونشً فً كتابه 
الدٌنٌة محاولة لفهم المنطق النفسً االجتماعً كما ٌعود أعمال جان 

 وخاصة كتاب والدة فكرة هللا الواحد ألول مرة الكتاب المقدس و Jeanbatteroبوتٌرو 
 النزعة األلسنٌة فً الفكر العربً الكالسٌكً ٌشٌر الى جورج إلىالتارٌخ وفً دراسة 

 الكالسٌكً و الغرب المسحً و اإلسالم فً فترة اإلنسانٌةمقدسً فً كتابه سٌطرة الفلسفة 
 دور الفلسفة االنسانٌة فً نهضة االسالم و االنبعاث Joelk. Ramerكتاب جوٌل كرٌمر

، الذي كان من أتباع jacquesK  Martaالثقافً خالل العصر البوٌهً وجاك مارتان
النزعة االنسانٌة المسٌحٌة ومن أهم كتبه النزعة االنسانٌة الكاملة

2
 . 

لكن فٌما ٌخص مجال األلسنٌات فان أركون ٌوظف فً قراءته للنصوص االسالمٌة ترسانة 
مفاهٌمه كبٌرة هً نتاج الجهد الذي بدله علماء األلسنٌة فً الغرب، فنجده ٌعود الى أعمال 

 فٌتكلم عن مفهوم بنٌة شبكة العالقات بٌن الضمائر أو  E.benvenisteبنفً نستأمٌل 
" ، وذلك باالعتماد على كتابه " الوضعٌة العامة للخطاب " األشخاص المتكلمة، و مفهوم 

" مسائل فً علم األلسنٌات العامة 
3
Problemes de linguistique général . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاشم صالح،دار الطلٌعة للطباعة و النشر :تر (كٌف نفهم اإلسالم؟ )محمد أركون،قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً،1
 .209،ص 2،2000بٌروت،لبنان،ط

                                                            13محمد أركون ،الفكر اإلسالمً قراءة علمٌة ،مصدر سابق، ص 2
 ..09المصدر نفسه، ص  3
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 La. Structure   لٌوظف مفهوم البنٌة العالمٌةGremasكما ٌعود الى قرٌماس
actentielle ٌحدد مجموعة لضمائر التً تتصارع داخل النص، كما ٌحدد التواصل 

 مرسل الٌه، كما  رسالة ما مرسل:  على النحو التالًألقرانًاللغوي فً النص 
 لٌبٌن العناصر القصصٌة فً القران و  Intersctualite التضاؤلٌةاالتداخلٌة ٌوظف مفهوم

التً وجدت فً نصوص سابقة
1

 

كل ما أراده أركون االستعانة بنظرٌات القراءة المختلفة ومنها نظرٌة التلقً فٌحٌل الى 
" من أجل جمالٌات التلقً"  فً كتابه H.rjanssمدرسة كونستانس وخاصة هانس رجوس

Pour unesthetique de la réception وفً السٌمٌائٌات ٌركز على مفهوم  "
منظومة الدالالت الجافة أو المحٌطة لٌحدد عالقة الفكر باللغة من خالل التارٌخ وفق تصور 

 أي الداللة الحرفٌة Cathrinekerbat – orecchioni كتابإلىدائري وٌحٌل 
 وفً تمٌٌزه بٌن المعنى واثار Connotition مقابل ظالل المعنىDénotitionالقاموسٌة

: كتابٌهN.Fryeالمعنى ٌذكر أركون بأعمال األلسنً الكندي نورثروب فراي 
 

الرمز الكبٌر -  

: الكتاب المقدس و األدب وهما على التوالً- 

- Le grand code la bible et la littérature. 

- La parole souveraire habile et la littérature. 

ومفادها دراسة معنى النص أو الكلمة طبقا : كما نجد أركون أٌضا ٌمٌز بٌن التزامنٌة اللغوٌة
، والتطورٌة اللغوٌة أو التارٌخٌة و التً أخرلمعناها السائد فً عصرها و لٌس فً عصر 

 كما أن المشتغل على أخر إلىتبحث فً المتغٌرات التً تطرأ على معنى الكلمة من عصر 
 الحضور القوي لمٌشال فوكو ومفاهٌمه و إدراكالنص األركونً ال ٌجد صعوبة فً 

 ، ومن بٌن هذه المفاهٌم األساسٌة فً البناء الفلسفً لفوكو مفهوم مصطلحا ته
 Epistemeاالبستٌمً

2
 .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103محمد أركون،قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً،مصدر سابق،ص1

 .104المصدر نفسه، ص 2
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كما هو " نظام الفكر" أو " المنظومة الفكرٌة" والتً ترد فً الترجمات العربٌة تحت اسم 
كما هو الشأن عند " المجال المعرفً األصولً" الحال مع هاشم صالح، أو تترجم تحت اسم 

، ومفهوم االبستً هو حملة المسلمات الضمنٌة التً تتحكم بكل االنتاج ألفجاريمختار 
ابستٌمً  بٌن فوكو  السطح، ومثلما مٌزإلىالفكري فً فترة زمنٌة معٌنة دون أن تظهر 

 اإلسالمًالعقل الكالسٌكً و ابستٌمً العصر الحدٌث، ٌمٌز أركون بٌن ابستٌمً الفكر 
الكالسٌكً و ابستٌمً الفكر المعاصر

1
 .

نلخص مما سبق للتراث االسالمً عند أركون ٌستدعً كبار فالسفة التٌار العقالنً األلسنً 
عند المعتزلة كشرط " خلق القران" كالتوحٌدي وابن مسكوٌه والجاحظ، وٌركز على فكرة 

. ومقدمة للقول بتارٌخٌة النص القرانً

وعلٌه ٌمكننا أن نفسر تعدد عند أركون وذلك واعتماده على المنهجٌة التداخلٌة المتعددة 
االختصاصات بتعدد المصادر التً ٌعود الٌها واختالف الحقول المعرفٌة التً ٌنهل منها 
بداٌة من االستشراق ومدرسة الحولٌات فً التارٌخ ، والتارٌخ الجدٌد فً فرنسا مرورا 
بالبحوث األنتروبولوجٌة الثقافٌة السٌاسٌة فً تارٌخ مقارنة األدٌان وصوال الى البحوث 

السٌمٌائٌة و اللغوٌة الحدٌثة وانتهاء باألدوات المنهجٌة عند مٌشل فوكو
2

 .

وعمل أركون العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة فً القرنٌن الماضٌٌن، وما حققته من ظفرة 
. ةمنهجٌة وثورة معرفً

لعل ما ٌفسر استراتٌجٌة التعدد المنهجً عند أركون بٌن عدة مناهج خاصة منهجٌة 
ة الحقٌقوإنتاجاالبستٌمولوجٌا التً تدرس المعرفة من منظور الفصل بٌن تشكٌل المعنى 

 3
. 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .105محمد أركون،قضاٌا فً نقد العقل الدٌنً،مصدر سابق، ص1

 .126،ص 2000ط،2علً حرب،الممنوع و الممتنع،نقد الذات المفكرة، المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء،بٌروت،2

3
 .127المرجع نفسه، ص

 

 



 
 انفصم األول                                              محمد أركون حياته و مشروعه انفكري

 

16 
 

 

 

وكل ما ٌرٌده أركون هو أنه ٌقف موقف الداعٌة الى فتح الورشات الجدٌد للبحث أو الى 
تقدٌم امكانٌات جدٌدة للتطور و التغٌر، أو الى تجدٌد الفكر االسالمً من األساس انه الٌمل 

من القول بأن هدفه هو شق الطرٌق واقتراح برامج العمل أي أن نشروع أركون لٌس 
مشروعا فردٌا بقدر ما هو مشروع جماعً أو قومً ومبادرة أركون هً فقط اقتراح برامج 

للعمل من أجل تحقٌقها وانجازها وهذه البرامج متعددة فً موضوعاتها ومنهجها، وٌحتاج 
الى فرق بحث ومخابر علمٌة

1
 .

وهذا األخٌر أوقع أركون فً  نوع من الدعاٌة للمناهج الغربٌة ، فكثٌرا ما نجده ٌجهد نفسه 
بالتعرٌف بالمفاهٌم و االدوات النقدٌة و المدارسة الفلسفٌة ، ولذلك ٌعتبر أركون من 

 وهو ما أدى الى نوع من االزدواج فً لمناهجهمالباحثٌن الذٌم ٌختفون كثٌرا بالتنظٌر 
مستوى الموضوع أي ان المنهج أصبح موضوعا ثناٌا الى جانب كونه أداة ، وهذا ٌعنً ان 
خطاب نقد العقل االسالمً ٌشقه خطاب اخر ال ٌقل عنه قٌمه بل ال ٌكاد ٌنفصل عنه خطاب 

المنهجً
2

 . 

 الى ذلك أن أركون ٌزاوج بٌن عملٌة نقد العقل االسالمً و الكشف عن تارٌخٌة باإلضافة
وتجلٌاته وعملٌة التعرٌف بالمناهج ومفاهٌمها وأدواتها بل ٌغطً فً الكثٌر من األحٌان 

.  التطبٌقًاإلجرائًاالهتمام بالبعد النظري للمنهج عنده على البعد 

 فً هذه النقطة بالذات قائال منتقدٌهوأركون على وعً باختباراته المنهجٌة، فنجد ٌرد على 
 القٌام  وإهمالان أولئك الذٌن ٌلوموننً على االهتمام بالتنظٌر المنهجً و االبستٌمولوجً:" 

بالدراسات األكادٌمٌة الدقٌقة وتجمٌع المعلومات و التبحر فٌها ٌستطٌعون أن ٌقٌسوا الى أي 
مدى تعانً فٌه الدراسات االسالمٌة من ضعف المناقشات النظرٌة و االبستٌمولوجٌة بل 

اتى انعداهمحو
3

 . 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

 .19،ص2005، 1مختار الفجاري، نقد العقل اإلسالمً عند محمد أركون،دار الطلٌعة،بٌروت،ط1

2
 .20المرجع نفسه، 

3
  118أركون، الفكر األصولً واستحالة التأصٌل، مصدر سابق، ص  محمد
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: مشروعية الفكري:المبحث الثالث

من الواضع أن محمد أركون اعتمد فً حدٌثه فً المرجعٌات الفكرٌة التً استسقى منها 
فكرة أمر البد منه لتحدٌد مشروعها الفكري ففً الحقٌقة أصول فكرة عدٌدة ومتنوعة بحٌث    

لم : أنه ال ٌوجد مفكر واحد فقط قد أثر علٌه او وجهة و سٌطر علٌه ، وهو ما ٌؤكد فً قوله
ماركس " لذا نجده سٌطر على البعض المفكرٌن من بٌنهم  (...)ٌؤثر علً أي مفكر بعٌنه 

الخ...فروٌده ٌقل وكانط
1

 . 

وما ٌحٌلنا الى ذلك أن أركون لم ٌتأثر بأشخاص بقدر ما تأثر بالعلوم و المناهج فكان ٌذهب 
باستمرار من العلم الى ذلك، ومن هذه المنهجٌة محاوال زحزحة األجهزة المفهومة القدٌمة 
باتجاه فضاءات جدٌدة للمعقولٌة و الفهم، وفً هذه الفضاءات الجدٌدة تجد التأوٌالت نفسها 

وقد اغتنت من قبل االكتشافات المستمرة لمختلف العلوم ، وهذه العلوم نفسها فً حالة تطور 
عسري

2
 . 

ومتمثل فً ذلك أن مشروع أركون ٌندرج الٌه فهو صاحب مشروع نقدي شامل ٌدرس 
شروط صالحٌة كل المعارف التً أنتجها العقل االسالمً لذا ٌبدو أنه مطلع فً فً 

مشروعٌة النقدي على الفكر النقدي الغربً، وعلى مفاهٌمه السلٌمة لتطبٌقها فً الدراسات 
االسالمٌة و مقاربة العقل االسالمً أي انه ٌضل الفكر االسالمً بالطفرات المعرفٌة و 
النقدٌة و ٌدعوا الى التحرٌر الفكرٌن، من خالل طرح مشكلة المقدس بشكل تارٌخً و 

انتروبولوجً مقارن
3

 . 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                            248نقد و اجتهاد،تر هاشم صالح، مصدر سابق،ص: محمد أركون ، الفكر اإلسالم2ً
.                                              92محمد أركون، معارك من أجل األنس نٌة فً السٌاقات اإلسالمٌة، مصدر سابق، ص 3
عماد الدٌن ابراهٌم، قراءة نقدٌة فً مشروع أركون النقدي،كلٌة اآلداب جامعة بنً بنوٌق نقد و تنوٌر، العدد األول 4

 .291،ص2015أٌار،ضٌف /ماٌو
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وٌضف إلى ذلك أن مشروع أركون ٌندرج فً سٌاق القراءات الحدٌثة للنص المقدس، وهً 
القراءات التً جاءت لتحدث قطٌعة مع القراءات السلفٌة والقراءات األٌدٌولوجٌة والتً 

تعود إلى اللحظة أمٌن الخولً الذي دشن سؤال التجدٌد فً مجال الدراسات القرآنٌة 
، دوره هو إ عادة هٌكلة القراءة التفسٌرٌة (1966توفً سنة )والتفسٌرٌة، فأمٌن الخولى 

التقلٌدٌة وفق منظور بالغً ٌروم التجدٌد فً منهج القراءة متعمدا على خصائص حصرها 
فً ما ٌلً

1
: 

ربط القرآن ببٌئته الثقافٌة والمادٌة وهو ما ٌمكن تسمٌته بالخاصٌة التارٌخٌة اللغوٌة وبلغة -

 .أركون القراءة التارٌخٌة األنتروبولوجٌة

توظٌف علوم القرآن من مثل تارٌخ نزوله وترتٌبه وناسخة ومنسوخة بهدف -

 .للقرآن" أمثل"التوصل إلى فهم 

ترتٌب مقاطع القرآن وإعادة تصنٌفها وإحصائها وفق مواضٌع محددة،ألن القرآن لم ٌرتب -

حسب موضوعها
2

. 

وبالتالً ٌتضح لنا جلٌا أن أمٌن الخولً مقصده واضح أثناء محاولته التفسٌرٌة، فلٌس 

الغرض منه هو التفسٌر، وإنما االهتداء بالقرآن وتبٌٌن عروبة اللغة، لهذا نجده ارتكز على 

اللغة أكثر لفهم النص القرآنً مستعٌنا بعلمً النفس واالجتماع، ألنه كان ٌشعر بصعوبة هذا 

المنهج الذي ٌدعو له الكٌفٌة المرجوة
3

 .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122محمد أركون ، القرآن من تفسٌر الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً، مصدر سابق،ص1

 .58،ص2011،سنة1عبد المجٌد خلٌفً ،قراءة النص الدٌنً عند محمد أركون،منتدى المعارف، بٌروت ،ط2

 .59المرجع نفسه، ص3
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تارٌخ نقدي تأملً استبطانً عمٌق للفكر "كما ٌعرف كذالك أركون مشروعه الفكري 

، هو فكر ٌدعو إلى المراجعة النقدٌة الصارمة أو الغربلة الكاملة لكل التراث "اإلسالمً

العربً اإلسالمً ومناهج هذا المشروع ومساراته وبلوراته المصطلحٌة وبالغٌاته تبحث 

عن التصدٌق علٌها لٌس فقط داخل اإلطار الخاص بالفكر اإلسالمً وإنما أٌضا داخل 

اإلٌطار األكثر قرب كإطار الفكر الٌهودي، والفكر المسٌحً بمختلف تجلٌاتها داخل الفضاء 

التارٌخً التوحٌدي
1

. 
 

بإضافة إلى ذلك أن سٌاق مشروعه ٌندرج فً مجال العقالنٌة النقدٌة التً تهتم بالقراءة 

. النقدٌة الحداثٌة للنص القرآنً والتراث اإلسالمً ككل

وكل هذا ٌعود إلى أن كل أعمال محمد أركون توالت لتكمل نتٌجة مالمحه مشروعه الفكري 

والفلسفً، وٌمكن أن نوضع مشروعه بالنسبة للسٌاق الغربً فً كون هدفه، وهو جعل 

الفكر اإلسالمً ٌسلك نفس المسالك وٌنتهً إلى نفس المصائر التً انتهت إلٌها الظاهر 

. 2الدٌنٌة عموما فً أوربا بتحلٌلها المسٌحٌة أو الٌهودٌة للعالم والرؤٌة العقلٌة للعالم

للوحً وتمكٌن المثقفٌن المؤمنٌن من " حدٌثة "وهدف أركون ال ٌمكن فً بلورة الهوتٌة 

إقامة التوافق واالنسجام بٌن إٌمانهم لو أن الفكر اإلسالمً كان هٌأة منذ القرن التاسع عشر 

الشروط العلمٌة الكفٌلة بتحقٌق مثل هذه المهمة الصعبة، ألن المسٌحٌة الكاثولٌكٌة 

والبروتستانتٌة كانت قد أجرٌت على أن تستوعب فً تنظٌراتها الالهوتٌة كل االعتراضات 

والتفنٌدات، والمعرفة العلمٌة الوضعٌة من قبل العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة منذ القرنٌن 

الثامن عشر والتاسع، وذلك من أجل فهم جدٌد للظاهرة الدٌنٌة وتقٌٌم حدٌث الخطاب 

النبوي
3

. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                                                                  .32،ص2009،سنة1محمد أركون،نحو نقد العقل اإلسالمً، تر هاشم صالح، دار الطلٌعة بٌروت لبنان، ط1

محمد أركون،القرآن من تفسٌر 292.3عماد الدٌن إبراهٌم، قراءة نقدٌة فً مشروع أركون النقدي، مرجع سابق،ص2

 .17الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً ، مصدر سابق،ص

ستند أركون من خالل مشروعه أنه ٌعتمد على تطبٌق األدوات والمفاهٌم النقدٌة الغربٌة وي

المعاصرة على الدٌن والتراث اإلسالمً، والغاٌة التً ٌهدف إلٌها عبر مشروعه هً إعادة 

صٌاغة التراث اإلسالمً بصورة تسمح باندماج المسلم المعاصر فً فضاءات الحداثة 

الغربٌة، ألن أركون ٌعتبر من أبرز وجود الفكر اإلسالمً المعاصر، إذ وظف مشروعه 

الفكري الكبٌر فً البحث والتنقٌب الظاهرة اإلسالمٌة المصدقة ضمن الظواهر غٌر المفكر 

فٌها
1

 .

فمشروعه ٌمثل اختبارا نقدٌا للفكر وظفه فً فهم جدلٌة الواقع اإلسالمً فً أبعاده المختلفة 

والسوسٌولوجٌة، وهو منهج للنقد والتمحٌص المستند إلى علوم  الفلسفٌة واألنتروبولوجٌة

اإلنسان والمجتمع وقد طلق علٌها أركون على مشروعه العلمً ما ٌسمً باإلسالمٌات 

التطبٌقٌة
2

 .

لذا ٌنبغً أن أركون من خالل مشروعه الفكري كان ٌبدو وكأنه مستكمل للمشروع الغربً 

بالنسبة :" الحداثً وذلك من خالل توسٌعه لٌشمل اإلسالم، فما ٌفعله أركون حسب هاشم

للتراث اإلسالمً ٌشبه إلى حد بعٌد ما فعله علماء أوربا ومفكروها بالنسبة للمسٌحٌة، وهو 

ٌري أن هذا النقد العلمً سوف ٌطبق على تراثنا عاجال أم آجال، طال الزمن أقصر فطرٌق 

التحرٌر ٌمر من هذا محالة وسوف ٌثٌر هذا النقد حفٌظة التقلٌدٌٌن عندما مثلها آثاره عند 

المسٌحٌٌن األوروبٌٌن فأزمة الوعً اإلسالمً المتفجرة حالٌا تشبه فً مالمحها العرٌضة 

أزمة الوعً االروبً مع الحداثة وهً بداٌتها الصاعدة
3

 .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .294عماد الدٌن إبراهٌم، قراءة نقدٌة فً مشروع أركون النقدي، مرجع سابق،ص1

 .295المرجع نفسه،ص2

 .331مصدر سابق،ص(كٌف نفهم اإلسالم الٌوم)محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل الدٌن3ً
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 كما نجد كذلك إن محمد أركون نظر إلى الحل ولٌس فً مجرد استهالك التراث و االفتخار 

بعز اآلباء و األجداد وإنما ٌمكن فً اعتبار هذا التراث نقطة انطالق للحاق بركب الحضارة 

والعصر فهذه المحاولة نفذ العقل العربً ال تكتفً وال تستقً العلٌل وٌنبغً تجاوزها إلى 

ألن نقطة القوة التً بنً علٌها مشروع " نقد العقل اإلسالمً "أعمق منها وأبعد إلى مشكلة 

نقد الفكر العربً هً فً عٌنها نقطة ضعفه، فناقد العقل العربً، قد أسس نظرٌا لمشروعه 

على نوع من التمٌٌز حتى عرف الرواج الذي بات ٌتمتع به حالٌا فً المجال التداولً للثقافة 

. 1العربٌة اإلسالمٌة

 وعلٌه فإن مشروع أكون الفكري آثار الكثٌر من الجدل فً األوساط الفكرٌة داخل جغرافٌا 

العالم اإلسالمً لٌعٌد إلى األذهان بٌانات التكفٌر والشجب ثم الشطب من الحق فً القراءات 

النقدٌة الفاعلة، وذلك أن هذا المشروع ٌنطوي على عملٌة عمٌقة تفضح الحقٌقة وتكسر 

االعتقاد، إذ نجد أركون عمل على تحلٌل عمٌق الالشعور اإلسالمً الذي عمق على إقفال 

. 2العقل مخرجا إٌاه خارج الفعل والتارٌخ لذلك أن مفهوم األمة الناجٌة

ونلخص كل هذا أن المشروع األركونً سوف ٌكون تعبٌر عن رغبة الفكر اإلسالمً 

المعاصر فً انجاز الحداثة داخل الوعً اإلسالمً المجذوب نحو القرون الوسطى ، 

وتحوٌله الى حقل منفتح على مكتسبات العقل االستطالعً الحدٌث ولهذا هل ٌستوي هذا 

 الذي هو تارٌخ آخر غٌر تارٌخ العقل اإلسالمًالمشروع الى األولوٌات التارٌخٌة للعقل 

الغربً مختلف المسار مغاٌر المرجعٌات
3

 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .332مصدر سابق،ص(كٌف نفهم اإلسالم الٌوم)محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل الدٌن1ً

  .80، ص2016،سنة1نورة بوجناش، االجتهاد وجدل الحداثة، منشورات االختالف، الجزائر،ط2

.81المرجع نفسه، ص3
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بالتالً ٌتضح لنا جلٌا أن فحص آلٌات العقل اإلسالمً ٌبدو أنه عقل ٌتجاهل 

تماما هذا التواصل الضروري بٌن التارٌخ والتأسٌس النظري ألطره 

المرجعٌة، وال ٌسأل عنها ألبته وهنا ٌحدد أركون أطره الالتارٌخٌة التً 

ٌعانً منها العقل اإلسالمً، والتً تتمثل فً تأسٌس آلٌات وتصورات 

مفهومٌه جاهزة ومغلقة
1

.
 

: أسطورة العصر ألتدشيني أو االفتتاحي، تحذر الوعي لالزماني في الممارسة اإلسالمية-

بغٌة تحصٌل الممارسة العقلٌة الناجعة والدخول إلى الفكر المنفتح ٌلح محمد أركون على 

ضرورة اإلسراع بالمسألة النقدٌة، سواء تعلق بالبنى المؤلفة بالعقل اإلسالمً، وأحالت دون 

انفتاح السبٌل نحو قراءة مجدٌة للفكر اإلسالمً
2

 .

ولهذا سوف نتجه إلى الكشف عن المشروعٌة المعرفٌة والمنهجٌة التً أسست هذا المشروع 

األركونً، وآلٌاته، والذي ٌعد دعوته النقدٌة للفحص العلمً والعقالنً للنصوص األصل 
3

 .

  نزع أركون عبر : الالتاريخية في الممارسة المعرفية اإلسالمية الوصف والتشخيص-

مشروعه النقدي إلى انجاز تارٌخ منفتح وتطبٌقً اإلسالمً مثل هذا االنجاز ٌعنً أن هذا 

الفكر ٌعانً حالة مناقضة لالنفتاح، لٌكون فكر منغلق ثبت حدود دراٌته فً مجموعة من 

المصادرات محكمة االنغالق معتبرا المنهجٌة الحدٌثة التً تؤكد بصفة علمٌة جدلٌة المحققة 

بٌن الفكر واللغة والتارٌخ 
4

. 

 اإلسالمًومن خالل ماسبق ٌتضح لنا أن محمد أركون اهتم بقراءة التراث 

. بما فً ذلك من دراسته للقرآن الكرٌم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19محمد أركون، الفكر األصولً واستحالة التأصٌل، مصدر نفسه،ص1

  .20المصدر نفسه،ص2

  .87نورة بوجناش، االجتهاد وجدل الحداثة، منشورات االختالف ،ص3
  .12محمد أركون،تارٌخٌة الفكر العربً اإلسالمً،مصدر سابق،ص4
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  :  توطئة

 

        لقد اكتسب مصطلح التراث فً الخطاب العربً الحدٌث و المعاصر معنى مختلف كما 

 أصبح ٌعنً الٌوم ما هو مشترك بٌن إذ"  المٌراث " هو علٌه مرادفة فً االصطبلح القدٌم 

 شهد الفكر العربً إذالعرب أو الترك الفكرٌة و الروحٌة التً تجمع بٌنهم خلف لسلف،

 اإلسبلمًكقٌمة معرفٌة فً قراءة التراث العربً " النقد" المعاصر منعطفا حاسما بإدراج 

 إلىوشكل موضوع التراث مبحثا هاما باعتباره موضوعا ٌتخطى حدود الماضً ومشكبلته 

 أن نتناوله فً البداٌة من حٌث مفهومه ومن حٌث أثارناقضاٌا الحاضر و المستقبل لذلك 

. قراءاته المختلفة
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. مفهوم التراث: ولالمبحث األ

الوارث، صفة من : ورث" ورث" لفظ التراث تضعه المعاجم تحث مادة : فً اللغة- 1
ورثه ماله ومجده، وورثه عنه ورثا عنه ورثا، وراثة ومٌراث، "(...)صفات هللا تعالى 

فالتراث مرادف لئلرث و الورثة " ما ٌخلفه الرجل لورثته و التاء فٌه بدل من الواو : التراث
و المٌراث،وٌطلق على ما ٌرثه اإلنسان من مال و حسب وقد فرق لعض اللغوٌٌن القدامى 

بٌن الورثة و المٌراث على أنهما خاصٌتٌن بالمال، وبٌن اإلرث على أساس أنه خاص 
استعماال وتداوال عند العرب " ورث" بالحسب أما لفظ التراث فهو أقل المصادر من فعل 

.الذٌن جمعت منهم اللغة العربٌة 
 1 

 )ثم أصبحت تاء بدال من الواو نظرا لثقل الكلمة  (الوارث )كما أن كلمة التراث فً أصلها 
.، و التراث ما ٌخلقه الرجل لورثه وهو األمر القدٌم الذي توارثه اآلخر عن األول(وورث

2 

كبل بل ال تكرمون ")فً القران مرة واحدة فً سٌاق قوله تعالى " تراث" وقد وردت كلمة 
و المقصود من هذه اآلٌة  ("الٌتٌم، وال تحضون على طعام المسكٌن، وتأكلون التراث أكبل لما

تأكلون المٌراث أكبل شدٌدا حٌث كان العرب فً الجاهلٌة ٌأكلون مٌراث النساء و األوالد 
.الصغار أكبل شرها جشعا أي ٌأخذون نصٌبهم و نصٌب غٌرهم ضمن ال حول له و ال قوة

3 

ٌبتعد بها عن " تراث" و نبلحظ أن كبل من التعرٌف اللغوي و االستعمال القرآنً لكنة
الموروث الثقافً و الفكري، الذي ٌعطً لها فً الخطاب العربً المعاصر، حتى أن 

المفكرٌن المسلمٌن القدامى، كانوا إذا أراد اإلشارة إلى المعنى الحالً للتراث استعملوا 
كما ٌشٌر إلى فضل القدامى  (م878- 803 )"فالكندي" تراث" تراكٌب خاصة غٌر أن كلمة

أما ابن رشد  (...ما أفادونا به من ثمار أفكارهم... )وواجب الشكر لهم مستعمبل عبارة 
انه ٌجب علٌنا أن نستعٌن على ما نحن بسبٌله بما قاله من : " فٌستعمل عبارات أخرى مثل

..."تقدمنا فً ذلك
4

 

أما فً الفقه اإلسبلمً حٌث عنً الفقهاء عناٌة كبٌرة بطرٌقة توزٌع تركه المٌت على ورثته 
فان الكلمة الشائعة و المتداولة لدى جمٌع الفقهاء هً  (باب الفرائض )حسب ما قرره القران 

الخ أما ...باإلضافة طبعا إلى ورث، ٌرث، ورث، تورٌث، الوارث، الورثة، "مٌراث" كلمة 
فبل نكاد نعثر له على أثر فً خطاباتهم و أما فً الحقول المعرفٌة العربٌة " تراث" لفظ 

بأي وضع خاص كل " تراث" اإلسبلمٌة األخرى مثل األدب و علم الكبلم و الفلسفة، فبل كلمة 
ال نكاد نعثر لها على ذكر

5
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 88،ص1،2006فارح مسرحي،الحداثة في الفكر محمد أركون ،الدار العربية لمعموم ،ناشرون لبنان،ط1
 عرسان الرباعي و وائل منير الرشدان،إشكالية التواصل مع التراث في األعمال الفنية ،مجمة جامعة دمشق المجمد احسان2

 .143،ص 2003التاسع عشر العدد الثاني 
 .13نفسه،ص المرجع3
 .89، مرجع نفسه، ص فارح مسرحي،الحداثة في الفكر محمد أركون5
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إذا أردنا أن نقدم قراءة من "...  ونصل مما تقدم إلى النتٌجة التً عبر عنها أبو زٌد بقوله
" داخل اللغة لمفهوم التراث، أما المادة التً تحٌل إلى مفهوم التراث فً نظره فهً مادة

مع التفرقة بٌن السنن الذٌن خلو من قبل القدامى من جهة، و " السنة" خاصة المشتق " سنن
، سنة الرسول صلى هللا علٌه و سلم، أو مذهب أهل السنة و " سنة"أال ٌفهم من كلمة 

. الجماعة

فسنة الذٌن قد خلو من قبل هً التراث بكل ما ٌندرج فٌه، وذلك ما ٌتضح أكثر من خبلل 
التعرٌف االصطبلحً للتراث 

1 

: المفهوم االصطالحي للتراث

التراث بمعناه الواسع، هو ما خلفه السلف للخلف من ما دٌات و معنوٌات أٌا كان نوعها أو 
بمعنى أخر هو كل ما ورثته األمة وتركته من إنتاج فكري و حضاري سواء فٌما ٌتعلق 
باإلنتاج العلمً باآلداب بالصور الحضارٌة التً ترسم واقع األمر و مستقبلها وهذا ٌعود 

إلى بدء المعرفة اإلنسانٌة بأشكالها وأسالٌب التعبٌر بأنواعها سواء فً المخلفات األثرٌة أو 
.فٌما سجل فً وثائق الكتابة

2 

مما ٌعنً أن التراث بمعنى الموروث الثقافً و الفكري و الدٌنً و األدبً و الفنً وهو 
المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا المعاصر ملفوفا فً بطانة وجدانٌة 

إٌدٌولوجٌة ، لم ٌكن حاضرا ال فً خطاب أسبلفا وال فً حقل تفكٌرهم كما أنه غٌر حاضر 
منها المصطلحات و المفاهٌم  " نستورد" فً خطاب أٌة لغة من اللغات الحٌة المعاصرة التً 

.ٌجب أن نتجه باهتمامنا اآلن
3 

وٌعرف التراث كذلك فً المفهوم االصطبلحً بأنه فً ثقافتنا العربٌة الحدٌثة و المعاصر 
مصطلح عام وغامض وفضفاض و مطاط ومن الصعب اإلحاطة به و تطوٌقه بشكل دقٌق 

نظرا لتعدد دالالته و تشعب معانٌه و مفاهٌمه واختبلفها من مفكر إلى أخر و السبب فً 
ذلك التباٌن اختبلف المرجعٌات الفكرٌة و الذهنٌة و تنوع المشارب الثقافٌة ، وتعدد 

إن مصطلح : المقاربات المرجعٌة وتناقض المتطورات اإلٌدٌولوجٌة ولكن ما ٌمكن قوله 
التراث لم ٌطرح فً ساحة النقاش الفكري و اإلبداعً إال مع صدمة الحداثة وتغلغل 

االستعمار فً العالم العربً اإلسبلمً و تزاٌد منطق االستغبلل و بروز ظاهرة االستبلب و 
التغرٌب

4
  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89، مرجع نفسه، ص فارح مسرحي،الحداثة في الفكر محمد أركون1
حسٌبن محمد سلٌمان،التراث العربً اإلسبلمً، دراسة تارٌخٌة و مقارنة، دٌوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،دط، 2

 13،ص1988
 .14حسٌبن محمد سلٌمان،التراث العربً اإلسبلمً، مرجع نفسه، ص 3

المركز الثقافً العربً،  (قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسفً )محمد عابد الجابري، نحن و التراث 4
 .23،ص6،1993بٌروت،ط
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وهذا ٌعنى أن مصطلح التراث لم ٌوظف إال فً الخطاب الفكري المعاصر وهنا ٌرى سعٌد 
ٌستعمل فً خطابنا المعاصر استعماال نهضوٌا وٌربط النهضة : " بن ٌسعد أن التراث

فان " بالغربة فً وعً الذات وخاصة باعتباره نوعا من مٌكانٌزمات الدفاع عن الذات 
التراث بالنسبة للنهضة و لفكر النهضة و حتى اآلن ٌلعب دورا اٌجابٌا

1
.
 

وعلٌه فان التراث فً مفهومه البسٌط و العادي هو الذاكرة اإلنسانٌة بكل تجلٌاتها المعرفٌة 
و التقنٌة و العلمٌة و الثقافٌة و األدبٌة و الفنٌة و الجمالٌة سواء كانت عبارة عن ثقافة شعبٌة 

لم ٌعد هناك حدود لمفهوم التراث و ذلك نتٌجة تعدد  أم ثقافة عالمٌة أم ثقافة رسمٌة
المضامٌن و االستخدامات المتفرقة الدقة و الوضوح مما ٌحمله العدٌد من المفاهٌم لذا ٌبدو 

أحٌانا كأنه الماضً وأحٌانا العقٌدة الدٌنٌة وأحٌان التارٌخ و اآلثاركما عرفة البعض فً 
عمل بشري خالص اإلنسان عالم بما ٌكشف عنه من معرفة وعلم " ضوء الماضً بأنه 

.صانع لما هو أداة مؤثرة فً األشٌاء و الطبٌعة ال فاعل جمٌلة استٌطٌقٌا
2

 

وقٌل أٌضا أٌة ٌعنً تجارب السلف المنعكسة فً اآلثار التً تركوها ومازال لها تأثٌر حتى 
عصرنا الحاضر ففً مجال الفن هو بمنزلة المبلحظات الزاخرة التً أدركوها الفنانون عبر 

التارٌخ و تركوا بصماتهم معبرة عنها وتعكسها فً الفنون الزخرفة التً حققها على مر 
العصور وقٌل كذلك بأنه العطاء القومً الحضاري المتزاٌد الذي ٌتجه ربه اإلنسان فً 
مجتمع من المجتمعات لخوض فً غمار المستقبل وهو الدائم ومتنام وال ٌرتبط بمرحلة 

واحدة من مراحل التارٌخ أي هو المخزون الثقافً التً نسمٌها بالبٌئة القومٌة 
3 

. 

مما ٌعنً أن الحاضر منهم دوما بالماضً ونحن ال نستطٌع أن نصف الحالة اآلنٌة ألي 
مجتمع دون أن نأخذ تارٌخه وتراثه بعٌن االعتبار ألنه حاضر فً كل أفعالنا الفردٌة منها و 

.الجماعٌة ولذلك فالتعامل المٌكانٌكً معه عدٌم الفائدة
 

وبناء على ذلك فبل ٌمكن الحدٌث عن انفصال بٌن ماضً أمة من األمم وحاضرها ألنه 
الماضً مستنبطنا فً تكوٌنها الداخلً وال ٌمكنها القفز علٌه وإال فقدت هوٌتها وشخصٌتها

4 

وبالتالً فهو ٌعبر عن شخصٌة األمة التً تنفرد بها غٌرها ألنه حصٌلة ضخمة من تجارب 
السلف و ممارساتهم على مستوى الفكري و الدٌنً و الدنٌوي وبه تستنٌر عقول الخلق و 

. تنفتح أذهانهم البتكار أشٌاء جدٌدة
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                                               24،مرجع سابق ،ص (قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسفً )محمد عابد الجابري، نحن و التراث 1
.  143، مرجع سابق، ص  عرسان الرباعي و وائل منير الرشدان،إشكالية التواصل مع التراث في األعمال الفنيةحسان2
.                                                                                                               144مرجع نفسه ، ص 3
إلسماعٌل زروقً، مذكرة مكملة : عبد الحلٌم بلواهم، قراءة فً التراث العربً اإلسبلمً حسٌن مروة نموذجا، بإشراف 4

فلسفة، جامعة منتوري  قسنطٌنة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة ، الشعبة  )لنٌل الشهادة الماجٌستٌر فً 
  10،ص 2007-2006الفلسفة،
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. مفهوم التراث العربي اإلسالمي عند محمد أركون: المبحث الثاني

ٌسجل التراث العربً اإلسبلمً كذلك باللغة العربٌة وٌتخذ من اإلسبلم منهجا و ٌبنى دراساته 
على التعلٌمات اإلسبلمٌة ٌتأمل فٌما جاء فً القران وٌتبع أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه و 
سلم وٌفكر بما فٌه خٌر للمسلمٌن خاصة و اإلنسانٌة عامة ، ولٌسجلها فً كتب هً التراث 

المكتوب وعلى ذلك فان التراث العربً اإلسبلمً هو أبكر التعرٌفات شموال ٌخص من حٌث 
جماعته العربٌة اإلسبلم وتخصصها ألنه ٌخص فكر حضارة معٌنة محددة مقوالتها ومناهج 

دراستها و تفكٌرها وهكذا نجد بأن التراث العربً اإلسبلمً ٌنتسب إلى العربٌة لغة و تعبٌرا 
و فكرا و مكانا جغرافٌا وقت كان العرب وعاداتهم هم العالم المضًء و المتسع حضارة كما 
ٌنتسب إلى اإلسبلم عقٌدة فكر مستخدما المنهج الذي وضعه له ، والتعلٌمات التً جاء بها فً 

معاٌشة أهل الكتاب جمعان ومفاضلة األتقٌاء أٌا كان أجناسهم أو مكانتهم االجتماعٌة دون 
تماٌز أي من ٌعٌش على العالم اإلسبلمً الذي ٌنفع تحت راٌة اإلسبلم مهما بعدت التمغة أو 

.قربت
1 

وهذا ٌعنً أن التراث العربً اإلسبلمً ٌرجع فً حد ذاته إلى العقٌدة اإلسبلمٌة مهما توسعت 
فكرة وعلة التراث العربً اإلسبلمً فصلبا طابعه العالمً اإلنسانً تراث ٌتصف بطابع 

الشمولٌة فهو ٌتناول جمٌع منا فً الحٌاة الجماعٌة والفردٌة و االجتماعٌة و الفكرٌة انه تراث 
حضاري بأوسع معانً كلمة حضارة و لذلك ما ٌزال ٌطبع جوانب أساسٌة و كثٌرة من حٌاتنا 

 التراث إنكأفراد أو جماعات حالتان الخاصٌتان تضٌقان نوعا من الخصوصٌة على تارٌخٌة 
 الذي بٌن أٌدٌنا لم ٌكن فقط انعكاسا أٌدٌولوجٌا للواقع االجتماعً االقتصادي اإلسبلمًالعربً 

فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة بل كان ٌضم إلى جانبا ذلك رؤى ومفاهٌم و تصورات دٌنٌة 
وفلسفٌة و أخبلقٌة و علمٌة انتقلت إلٌه من الحضارات القدٌمة مما ٌجعل الجانب اإلنسانً فٌه 

جانب االستمرارٌة ٌحتل مكانة بارزة إلى جانب المكانة األساسٌة التً ٌحتلها فٌه اإلسبلم 
كدٌن إن الفصل بٌن هنا الجانب وذلك فً تراثنا العربً اإلسبلمً لشًء صعب حقا وأصعب 

منه الفصل فٌه بٌن الدٌن و االٌدولوجٌا الدٌنٌة بٌن معانً القران و السنة و الفهم الفقهً و 
الكبلمً و السٌاسً لآلٌات و األحادٌث

2
. 

و بالتالً فان التراث العربً اإلسبلمً تعبٌر صادق عن أثر التوجٌه اإلسبلمً فً بناء الفكر 
اإلسبلمً و الحضارة اإلسبلمٌة بل هو الدافع الرئٌسً لنهضة الفكر و الحضارة اإلنسانٌة 

. بصفة عامة فصبل عن دوره المؤثر فً قٌام الحضارة الحدٌثة
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                                      .22 حسٌبن محمد سلٌمان، التراث العربً اإلسبلمً، مرجع سابق، ص 1
 .23مرجع نفسه، ص 2

 



                                تجليات التراث العربي اإلسالمي عند محمد أركون     الفصل الثاني
 

28 
 

 لذا ٌستطٌع الباحث المنصف أن ٌتعلم من خبلله تارٌخ العلوم الحقٌقً و الدور الكبٌر للعلوم 
عند المسلمٌن فً تطور هذا التارٌخ و النظرة العامة للتراث حدٌث تتمثل فٌما تركه السلف لنا 
من مخطوطات أي من الكتب هذه الكتب التً ال تعتبر قلب المعرفة و العلم العربً اإلسبلمً 

وأوعٌته فحسب،بل المعرفة و العلم اإلنسانً كافة 
1 

إذن التراث العربً اإلسبلمً بروافده المختلفة من العلوم النقلٌة و العقلٌة و ما صححه 
وطوره مما اقتبسه من سوابقه وما ابتكره نتٌجة جده أبناءه المسلمٌن المشتغلٌن فٌه و مما 

. أضافه نتٌجة المواقف االجتماعٌة و اإلنسانٌة و الحضارٌة وهو مجال واسع

رحب عمٌق متنوع للدراسات و سٌظل أرض بكرا لؤلبحاث مدة طوٌلة قد تطول إلى قرون  
ومن خبلل ما سبق فان المشتغلٌن بالتراث العربً اآلن ٌرون أن التراث هو المخطوطات 

العربٌة من نتاج فكري وأن المعنً ٌتسع أصبل لكل النتاج الحضاري  فموقف التراث العربً 
اإلسبلمً من التراث الفكري الحضاري المكتوب و الثري ورثته اإلنسانٌة جمعاء و دوره 

فً تطوٌرها هذا التراث ، واإلضافة إلٌه خاصة التطور الحضاري الحدٌث الذي بدأ مع فجر 
العصر التارٌخً الحدٌث ، هذا العصر الذي أصبح اآلن أبقا تراثا للمعاصرٌن 

2  

وعلٌه فان التراث العربً اإلسبلمً هو مجموعة العقائد و المعارف و التشرٌعات و الرؤى 
باإلضافة إلى اللغة التً تحملها و تؤطرها وتجسٌد إطارها المرجعً التارٌخً و 

 فً متوجاتهاتوقفت  (فً القرن الثانً و الثالث للهجرة )االبستٌمولوجً فً عصر التدوٌن
أي مع انطبلقة  (السادس عشر للمٌبلد )قٌام اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن العاشر للهجرة 

. النهضة األوروبٌة الحدٌثة

إذن فالتراث العربً اإلسبلمً منظورا الٌة من داخل منظومة المرجعٌة تتخذ الحضارة 
الراهنة حضارة القرن العشرٌن وهو إنتاج فكري و قٌم روحٌة دٌنٌة و أخبلقٌة و 

الخ ...جمالٌة
3

  

ٌوضح محمد عابد الجابري من خبلل ما سبق أن المقصود بالتراث كما ٌتحدد داخل الخطاب 
النهضوي العربً الحدٌث و المعاصر هو ٌصوره أساسٌة العقٌدة و الشرٌعة اللغة و األدب  

أما مفهوم التراث اإلسبلمً  الفن و الكبلم و الفلسفة و التصوف و ذلك قبل عصر االنحطاط
هناك ثبلثة طبقات من " عند محمد أركون فنجده ٌتبع الدراسات األنتروبولوجٌة و ٌرى أن 

 فوق بعضها و إنما هً داخلة فً حالة تفاعل متبادل ما ٌدعً بشكل مترتبةالتراث لٌست 
"عام و عمومً لتراث اإلسبلمً 

4
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                                      .16حسٌٌن محمد سلٌمان، التراث العربً اإلسبلمً، مرجع سابق، ص 1
                                                                                                             17مرجع نفسه،ص 2
.                                          39،مرجع نفسه ،ص (قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسفً )محمد عابد الجابري، نحن و التراث 3
 .91، مرجع نفسه، ص  مسرحي،الحداثة في الفكر محمد أركونفأرح4
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: وٌوضح محتوى هذه الطبقات كما ٌلً 

 و المتمثلة بالقاعدة الثقافٌة و التقالٌد العرفٌة السابقة بكثٌر على : طبقة المستوى العميق- 1
اإلسبلم ولكً تدرسها جٌدا ٌنبغً أن نستخدم منهجٌة التحري االنتولوجٌة و منهجٌة التفسٌر 

األنتربولوجٌة
1

.  

 لكمه اإلسبلمًفً اللغة الخاصة بالحق الذي ٌقال له الحق :مستوى الصريح المعروف- 2
شدٌد التعقٌد من جزاء عبلقاته األصلٌة مع المستوى العراقً فكل " ضمنً معٌش " إلىٌحٌل 

ممحو ال ٌعترف " ضمنً واسع معاٌش " ما ٌتصل بوضع المرأة مثبل ، ٌوضح بالمثل لزوم 
تعد دراسة هذه  ،اإلسبلمًومن أجل تناول نقدي جدٌد للحق " الصرٌح المعلوم" به فً 

 حاسما فً نقد للعقل اإلسبلمًآجرالمستوى الثانً فصبل 
2   

. 

 فٌتمثل بالقوانٌن التشرٌعٌة الحدٌثة التً تتعاٌش فً الوقت نفسه مع :المستوى الثالث- 3
مستوى الطبقتٌن السابقتٌن ضمن ظروف نتغٌر و بحسب البلدان بدءا من تركٌا و حتى 

 استئصال جزء من إنالخ فمثبل نبلحظ ...السودان أو الجزٌرة العربٌة أو جزائر أو تونس
 ال ٌزال ممارسا فً بعض مناطق السودان و مصر على الرغم من للمرأةاألعضاء الجنسٌة 

 التشرٌعات الموروبٌة الحدٌثة فً العدٌد من إدخال التشرٌعٌة ، وعلى الرغم من إلىالعودة 
المٌادٌن 

3 
. 

نستخلص أن هذه المستوٌات السابقة ٌتضح جلٌا أن ما ندعوه بالتراث ظاهرة معقدة جدا ألن 
وهً فً تفاعل و تبادل " تداخلت مع بعضها و شكلت مزٌجا معقدا" الطبقات المشكلة له

.  ٌومنا هذاإلىاألدوار و تنافس نستمر منذ العصر التدشٌنً أو التأسٌسً لئلسبلم 

 أن أركون ٌستهدف فً دراساته الطبقة الثانٌة أو مستوى التراث إلى اإلشارةوٌنبغً 
للداللة على المذهب السنً فقط وإنما على ما Tradion  المقدس مستعمبل كلمة اإلسبلمً

 أخرى أو فرقة على آخر الشاملة أو الكلٌة ألنه ال ٌفصل اتجاها على اإلسبلمٌةٌدعوه بالسنٌة 
و ذلك ٌعتبره خارج مهنته كمؤرخ أو باحث ٌحاول من خبللها الكشف عن الحقٌقة 

 المتوازنة من اإلسبلمٌةالموضوعٌة فً التارٌخٌة فً طرٌقة دراسة المعتقدات و العادات 
.آخر إلىجٌل 

4 
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.                                                                                             101محمد أركون، الفكر اإلسبلمً نقد و اجتهاد، مصدر سابق ، ص 1
.                                                                                   79،ص1،1996صباح الجهٌم ،دار عطٌة للنشر، لبنان ، بٌروت، ط: محمد أركون ، ناقده على اإلسبلم،تر2
.                                                               90فارح المسرحً، الحداثة فً فكر أركون ،مرجع سابق، ص 3
  .92مرجع نفسه،ص4
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 ذلك إلىسنة شٌعة خوارج، فباإلضافة  ) عند أركون هو تراث كلًاإلسبلمًو علٌه فالتراث 
فهو ٌشمل التراث المكتبة و التراث الشفوي أو الشٌعً والتراث الخاص باألقلٌات دون تبرأ و 

.تمٌٌز أو تهمٌش مقصود أو غٌر مقصود
1

  

 قراءته أصبح واضحا ولو عند إعادة الذي البد من اإلسبلمًونستخلص من التراث العربً 
أركون فقط فان المشكلة تبقى على مستوى منهج القراءة ولهذا ٌمكننا القول بأن التراث العربً 

 بالنسبة له متضح فهً كلً ٌشمل جمٌع الفرق مكتوب و شفهً دون تمٌٌز أو تهمٌش اإلسبلمً
وهذا هو الطابع العلمً فٌه

2
 .

 القول بأن التراث ٌشمل إلى نجد بعض المفكرٌن العرب ٌذهبون آخرولكن من جانب " 
 للبعض أن ٌرتئالماضً بشقٌه  المقدس رافضٌن من أن ٌكون المقدس جزءا من التراث كما 

ٌخرج المقدر من التراث فٌرى أن التراث مما صنعه البشر ومما هو بعٌد عن األعٌان أس جاء 
ثم أورثنا : "  على أن الكتاب ٌورثٌنصمنذ هللا وهذا أٌضا لٌس بصحٌح ألن القران الكرٌم 

مٌتا  حٌا كان أو" أن التراث هو كل ما ورثناه عن السلف " الكتاب الذٌن اصطفٌنا من عبادنا
أما علً فهمً خشٌم فٌعرف التراث بأنه ٌعنً فً أي أمة من " "مقدسا كان أو غٌر مقدس

األمم مكوناتها التارٌخٌة ، فً الماضً و كلما امتد هذا التراث عمقا فً التارٌخ ترسخ وجود 
 أو هذا التراث تشتت ، وترسخت طبٌعٌا كٌنونتها وهوٌتها التراث ٌكن الهوٌة فإذا األمةهذه 

 ، وهكذا ٌعد فهمً خشٌم لذلك تبعا إلٌهاغشاه الضباب تبعثرت الهوٌة و بهتت و تسربت 
التراث بأنه مقوم أساسً من مقومات الهوٌة وكل تمزق للهوٌة نابع من عدم ترسخ التراث 

ووقوف الذات الثقافة تحت وطأة المؤثرات الغازٌة وهذا ما ٌجعل الذات تفقد تمٌزها الحضاري 
و لكن خشٌم ٌرى أن الحضارة المتمٌزة تحتفظ دائما فً جانبها الثقافً بخصوصٌتها الذاتٌة 
وان تطورت بحكم سنة التطور دون أن تفقد كٌنونتها المتمثلة  فً تراثها المشترك ودون أن 

"تضٌع صورتها اإلنسانٌة فً الوقت ذاته
3 

كما ٌمكن القول أن التراث صنعته البشرٌة أي كل ما جاء من هللا سبحانه و تعالى فً القران 
. الكرٌم أي ما ورثناه من أسبلفنا

ونجد كذلك بأن الجابري ٌقترح تعرٌفا عاما للتراث ٌشمل التراث المعنوي كفكر و سلوك، و " 
التراث المادي مثل اآلثار و التراث القومً أي ما ٌحضر فً اإلنسان المعاصر من ماضٌه 

باإلضافة إلى التراث اإلنسانً أي ما ٌحضر من ماضً غٌره ٌقول فً هذا التعرٌف التراث 
هو كل ما هو حاضر فٌنا أو معنا من الماضً سواء ماضٌنا أم ماضً غٌرنا سواء القرٌب منه 
أو البعٌد و ٌعنً الماضً ذلك أن الماضً مرتبط مباشرة بالحاضر فهما متصبلن وما التراث 

" فٌناآخرإال هذا األثر المنقً من و الذي هو حاضر بشكل أو 
4

. 
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.                                                                  39فارح المسرحً، الحداثة فً فكر أركون ،مرجع سابق، ص1
،ص 2007علً رحومة سحٌون،اشكالٌة التراث و الحداثة فً الفكر العربً المعاصر،توزٌع منشأالمعارف، االسكندرٌة،دط،2

24                                                                                                                                            .
.                                                                                                              25مرجع نفسه، ص 3
ناٌلة أبً نادر، التراث و المنهج بٌن أركون و الجابري، الشبكة العربٌة لؤلبحاث و النشر، لبنان،بٌروت، 4
 .55،ص1،2008ط
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  لقد بلور الجابري مجموعة من خطوات منهجٌة واضحة و متناسقة لقراءة التراث العربً 
 : ثبلث اتجاهاتإلىاإلسبلمً إذا نجد ٌوزع القراءات السائدة للتراث 

التً تصر عن فهم تراثً للتراث نمن منظور دٌنً للتارٌخ ، فهً قراءة : القراءة السلفٌة- 1
. اٌكولوجٌة ال تارٌخٌة

فهً قراءة " الحاضر األوروبً"  التراث من خبلل إلىالتً تنظر : القراءة الٌبٌرالٌة- 2
 رد)أورباوٌة النزعة، تشكل امتدادات للقراءات االستشراقٌة القائمة على المناهج الفٌلوجٌة 

. ( أصول ومرجعٌات دٌنٌة وثقافٌة خارجٌةإلى اإلسبلمٌةالنصوص 

التً هً نوع من السلفٌة الماركسٌة ال تتبنى المنهج الجدلً كمنهج : القراءة الٌسارٌة- 3
 قراءة تعتمد مٌكانٌكٌا مقاٌٌس الصراع الطبقً و إنهاللتطبٌق، وإنما تستخدمه كمنهج مطبق 

" و المادٌةالمثالٌة كصراع دائم بٌن النزعتٌن اإلسبلمٌة تارٌخ الثقافة العربٌة إلىتنظر 
1 

 حكم قاس تجاهها فٌتهمها إصدار إلىو ٌخلص الجابري من عرضه لهذه القراءات الثبلث " 
 موضوعٌة كما أنهما ال ٌختلف جوهرها بعضها عن بعض من إلىبالبلتارٌخٌة و االفتقار 

 للمشاكل المستجدة جاهزةالناحٌة االبستمولوجٌة باعتبارها قراءات سلفٌة تبحث عن حلول 
 الماضً األوروبً، فهً قراءات تعتمد نهج قٌاس أو اإلسبلمًسواء كان الماضً العربً 

طرٌقة فً التفكٌر و تلك هً الطرٌقة التً تحدد بٌنة العقل العربً كله "  على الشاهد الغائب
"منذ عصر التدوٌن

2 

نجد من هنا التعامل مع التراث بموضوعٌة ٌتطلب النظر الهً فً سٌاقه المعرفً " بحٌث
 نظرة عصرٌة، إلٌهاالجتماعً و التارٌخً ن أما التعامل معه بصورة عقبلنٌة فٌقتضً النظر 

 موضوعٌة ال ٌوصفها مجرد إلىلذا نجد أركون ٌتبع المنهج تحلٌلً، و ٌنطلق من النظر 
"بنًمركبات بل بوصفها 

3 

 التعامل مع إلى البسٌط إلىبمعنى أنه ٌقترح منهج ٌتجاوز التحلٌل البسٌط الذي ٌحلل المركب 
.  أنه بنٌة قابلة للتفكٌكأساسالمركب فً حد ذاته على 

 مجرد تحوالت وهذا إلى ال بنٌة إلى تفكٌك العبلقات الثابتة فً بنٌة ما ٌهدف تحوٌلها إن"
ٌندرج تحته كما هو واضح وهذا ٌعنً التفكٌك فً رأٌه نعً الموضوع و االعتداء علٌه ٌقدر 

 الطابع البنٌوي للغة إلىما ٌعنً التحرر من السلطة الخطابٌة وهً سلطة ترجع فً الغالب 
"الكبلم

4 
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.                      162،ص1،2010السٌد ولد أبان ،أعبلم الفكر العربً، الشبكة العربٌة لؤلبحاث و النشر ،بٌروت، ط1
.                                                                     163السٌد ولد أبان ،أعبلم الفكر العربً،مرجع نفسه، ص2
.                                                                  49محمد عابد الجابري،التراث و الحداثة ، مرجع سابق، ص 3
 .50المرجع نفسه،ص4
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 باعتباره لٌس مجرد اإلسبلمًونجد كذلك حسن حنفً ٌقدم تعرٌف اٌجابٌا للتراث العربً 
 قومٌة ٌمكن وذخٌرةنظرٌة للعمل و موجة للسلوك " تراث متحفً أو نمط سلوك ماضوي بل 

وٌقصد " وعبلقته باألرضاإلنسان بناء إعادةاكتشافها و استغبللها و استثمارها من أجل 
 حد بعٌد إلى أنه جزء من واقع من مكونات النفسٌة للمجتمع وهو لذا ما زال ٌحكم إذنبالتراث 

سلوك الجماهٌر ٌصوغ تصوراتها فالمجتمع العربً ٌتمٌز بأنه مجتمع تراثً لم ٌتخلص من 
تكرار ما قبل و  " أيماضٌه وال معنى للتعامل العلمً المجرد معه على طرٌقة المستشرقٌن 

 اختٌار إعادة مبل فعله نشر المخطوطات دون تغٌٌر أو تطوٌر أو قصًالجمع بٌن أجزائه، أو 
"وكأن التراث جسم مٌت

1
 

 تأوٌله فً ضوء إعادة لذلك نتعامل مع التراث ٌجب أن ٌتم من داخل شرعٌته وباستثمار و 
و "  هو التراث و التجدٌدأٌماننا"  الحالٌة ٌقول حسن الحنفًاإلٌدٌولوجٌة الفكرٌة و إشكاالت
 حل أزمات العصر أوفك رموز العصر دفعة جدٌدة نحو التقدم فالتراث هو المخزون إمكانٌة

 اإلسبلمً قراءة التراث إعادةالنفسً لدى الجماهٌر وهو األساس النظري ألبنٌة الواقع إال أن 
ٌجب أن تمٌز فٌه الجوانب المشرقة المضٌئة التً ٌمكن أن تكون حافزا للنهضة و التنوٌر و 
الجوانب المطلقة الجامدة التً تشكل عائقا أمام مشروع التجدٌد و التحدٌث ومن هنا التمٌٌز 

"  بٌن الٌسار و الٌمٌناإلسبلمًداخل تارٌخ الفكر 
2 

هو فً النهاٌة تحول الوحً من علوم الحضارٌة الى " التراث و التجدٌد"و بالتالً أن مشروع 
. إٌدٌولوجٌا إلى أو ببساطة تحوٌل الوحً إٌدٌولوجٌة
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.  المعاصر عند محمد أركوناإلسالمي قراءة التراث الفكر العربي إشكالية: المبحث الثالث

 اإلسبلمً     ٌرى مفكر المعاصر أركون صاحب مشروع الفكري المعروف بنقد العقل 
 قراءة إعادة ٌرى أن البد من إذ التطبٌقٌة فً الكثٌر من كتاباته اإلسبلمٌةوصاحب منهجٌة 

 و تساؤل جذري و عمٌق ٌمس بالدرجة األولى اإلسبلمًالتراث لذا وضع الفكر العربً 
 إلى اإلسبلمًفهو ٌبحث فً أسباب النهوض و الرقً هذا العالم فهو ٌرى فً نقد العقل 

 جدٌد ٌستجٌب لنشأة الحداثة و ٌتناسب مع معطٌات العلم الحدٌث اإلسبلمًبلورت الهوت 
 للنص الدٌنً فاركون ٌتمٌز مشروعه الحداثً ٌستدعً ضرورة توسٌع النظر فاركون

:بثبلث مستوٌات
1

  

 ٌنظر أركون :وهي مرحلة التأسيس و تثبيت األشكال الكالسيكية للتراث:مستوى األول
للتراث بمقارنة مع الرسائل القرآنٌة تقدم نفسها وتمارس دورها على هٌئة حداثة بالقٌاس 

 من دائرة الجهل و الفوضى و الظلم و الظبلل إسبلم التراث السابق على إخراج عقائد و إلى
و القمع فالتراث عنده هو تراث الهً ال ٌمكن للبشر أن ٌعبروا فٌه شٌئا أنه تعبٌر عن حقٌقة 

فهو ٌرسخ نفسه داخل ساحة اجتماعٌة وثقافٌة معادلة و مضادة ثم أصبح بعدئذ التراث 
 اإلسبلمً

2 

 المعنً اإلسبلموها هنا ٌطرح أركون سؤاال ٌستغنً عندئذ و الحال كذلك مقاربة مفهوم 
 ٌمثل التعبٌر األرثوذكسً مستقٌم الوحٌد عن التراث اإلسبلمالمتعالً أٌضا على اعتباره 

 صٌرورة بصفته أو اإلسبلم تحدٌد إعادةالمثالً الذي تلقٌه األمة المثالٌة أم أنه ٌنبغً علٌنا 
ٌرورات  أخرى صاجتماعٌة و تارٌخٌة من جملة 

3
 .

 الراهن الخاص بحركات اإلسبلمًفالمقاربة األولى هً مثالٌة تتوافق مع الخطاب 
 متضمن كلٌا فً القران بالهٌئة التً وضعه علٌها اإلسبلم ٌرى هؤالء أن إذ اإلسبلمً

الحدٌث البنٌوي أي مجمل العقائد و الممارسات و المؤسسات و المعاٌٌر االجتماعٌة و 
القانونٌة و النصوص الناتجة المعترف بها قبل األمة بصفتها التراث األكبر ٌرون أن كل 

 إال لٌس إذن التراث المتعالً األكبر إن الذي أراد هللا وحده اإلسبلمذلك ٌوضح و ٌمثل 
مكانً و تنزٌهه، وهذا الزمكان الذي زتجسٌدا الدٌن الحق فً التارٌخ انه قوة لتقدٌس ال

تتجلى فٌه حٌاة األمة 
4 

 .

ٌرورة االجتماعٌة و التارٌخٌة معقدة التً تقبل النقد فهؤالء ص أن عنده ٌتولد عن تلك الأي
ٌتجاهلون أن ٌكون قد ٌتعرض تراث لنقل شفهً ، فً نظر هؤالء فً صبلحٌة المعادلة ال 

.  التراث الصحٌح الموثوقإذن اإلسبلمتؤثر 
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.                                                  19محمد أركون، الفكر اإلسبلمً قراءة علمٌة، مصدرسابق ، ص 1
                                                                                                              20المصدر نفسه، ص2
.                                                                                                                      22المصدر نفسه، ص 3
 23مصدر نفسه ،ص4
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 و التراث مفتوحٌن اإلسبلمأما المقاربة الثانٌة أو المسار الثانً فٌعمل على تراث مفهومً 
أي غٌر محددٌن بشكل نهائً ومغلق ، ألنهما خاضعان للتغٌٌر المستمر الذي ٌفرضه 

التارٌخ ، وعندئذ نستطٌع أن ندمج فً التحلٌل كما فً ممارسة العملٌة المحسوسة ، الدٌناموا 
 مثل هذا العمل ٌعد جدٌدا كلٌا فً الفكر إنالروحً لئلسبلم التراث وندمج تارٌخٌة أٌضا 

اإلسبلمً ذلك أنه ٌتجاوز مسألة نقد سبلسل الحدٌث البنٌوي بالطرٌقة التً كانت قد رسخت 
علٌها لدى المحدثٌن األكثر شهرة 

1
. 

 تحدٌد و إعادة ال ٌكتمل أبدا بل ٌنبغً اإلسبلموعلٌه فإذا نظرنا من هذا المتطور نجد أن 
تعرٌفه داخل كل سٌاق اجتماعً ثقافً فً كل مرحلة تارٌخٌة معٌنة ومع ذلك ٌتضمن 

:  اآلتٌةاإلجبارٌة منها العناصر التكوٌنٌة الثابتة و أركون حسب اإلسبلم

. (المصحف ) القرآنًالنص - 

. مجموعة نصوص الحدٌث و التشرٌع العدٌدة أو المختلفة- 

. الفرائض القانونٌة الخمس و الشعائر البلزمة لتأدٌتها- 

الدٌناموا ولروحً المشترك لدى كل المؤمنٌن و الذي ٌشكل خاصة ممٌز للتراث - 
6 

 حد ما، وهذا ما إلى وقت طوٌل إلىنستخلص من ذلك أن هذه العناصر تتطلب و ترسٌخ 
.  االجتماعٌة لتشكٌل التراثالصٌرورة إلىٌدعوه مفكرنا 

لقد استخدم أركون مجموعة من المفردات وقام بتفسٌرها من خبلل تركٌز علٌها التً تعتبر 
سنة خبر أثر سماع رواٌة حدٌث ألن لها معنى شائع ضمن االستخدام اللغوي العربً 

 لهذا تمد بلورتها وإعادة صٌاغتها من جدٌد داخل منظور القران و اإلسبلمالسابق على 
تجربة المدٌنة 

2 

 ذلك إلىالكبرى لكً تدل على تراث دٌنً وثقافً فً طور التشكٌل و االنبثاق و ٌضاف 
 اإلسبلمفانه كانت كلمة سنة تعنً بشكل عام، وهً األعراف و القٌم و العادات المتبعة على 
فكلمة السنة جاءت فً القران الكرٌم ثم ربطها باهلل لكً تعنً طرٌقة هللا المعتادة فً 

التصرف تجاه الشعوب التً بقٌت مصرة على ضبللها على الرغم من أنه قد أرسل بها 
 الوحً و ٌهدرها إلٌهاألنبٌاء لكً ٌنقل 

3 

و بالتالً ٌمكن القول من خبلل ما سبق أن السنة راحت تفرض نفسها بصعوبة و بالتدرٌج 
. ضد األعراف و التقالٌد المحلٌة التً كانت سائدة فً الجزٌرة العربٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أركون نموذجا، مؤسسة مؤمنون ، ببل حدود للدراسات : علً أبطاش، مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر1
.                                                                                                   04،ص2015و األبحاث، دط، 

                                                                                                                                                          21مرجع  نفسه ، ص 2

 .  19محمد أركون، الفكر اإلسبلمً قراءة علمٌة، مصدرسابق ، ص 3
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ٌعتبر محمد أركون التراث بأنه جانب أساسً فً تشكٌله للفهم وذلك وفق ثبلثة متواجدة فً 
:  حٌث تخمل فً مسؤولٌتها شكل متفاوت و مختلف وهًاإلسبلمًالفكر 

.  خطٌن رئٌسٌٌن الخط السنً و الخط الشٌعًإلىتشطً التراث و انقسامه - 1

.  و ذلك من قبل علم أصول الفقهإسبلمٌةاستبعاد كل التراثات المحلٌة المعتبرة غٌر - 2

 الحدٌث على إلىضعف الهوتٌه التراث و انقطاعها و الستمرارٌتها وهذا ما ٌقودنا - 3
 اإلسبلمًالمستوى الثانً لفهم التراث أي تعدد التراثٌات فً المجال 

1
 

. اإلسالم في مجال التراثياتالتراث و : المستوى الثاني

 الذي أراده هللا كدٌن اإلسبلم ) واحد إسبلم إالمن المعروف علٌه ٌتضح لنا أنه ال ٌوجد 
 (أو خط وحٌد سنة وحٌدة  ) تراث وحٌدإالفانه كذلك ال ٌمكن أن ٌوحد  (وحٌد لكل البشر

 الثابت و الدائم المزعوم و ٌرسخه أبدٌا ، وهذا هو اإلسبلم عن هذا اإلخبلصٌعبر بدقة و 
لؤلرثوذكسٌة السنٌة كما الشٌعٌة كما الخارجٌة 

2 

وعلٌه فان محمد أركون ٌعدد المسلمات األساسٌة التً تقبع خلف هذا الكبلم و التً سٌطرت 
. األرثوذكسٌاتعلى 

.  علهاألمرد انقسامات البشر إن- 1

 نفسها و كالجماعة الواحدة التً اإللهٌة تماما كرسالة تتجزأالحقٌقة المطلقة واحدة ال - 2
، لذلك ال ٌوحد إال دٌن واحد رأي تراث واحد تنشرهاتتكفل بها و 

 صحابة النبً ٌمثلون الجٌل األول من أمة روحٌة تتوالد من خبلل التقٌد الصارم إن- 3
بالتراث المتلقً

3
. 
 

4
.  ٌكون المرء المعاصرأن- 

ومن بٌن األولوٌات التً ٌستخدمها أركون نجده كثٌرا ما ٌقرن بٌن األرثوذكسٌتٌن السٌنٌة و 
 أن كل أرثوذكسٌة تدعً ٌتمثل لٌثبت وذلك اإلسبلمًالشٌعٌة اللتٌن انتصرتا فً التراث 

 بٌن المقسمة ، لٌضٌف تلك االنقسامات و التفرعات لكل مذهب معددا مذاهب السنة اإلسبلم
ثم التواطؤ الذي حدث فً  (المذهب الحنبلً )و أهل الحدٌث  (المذهب الحنفً )أهل الرأي 

 بٌن التراث السنً خاصة و بٌن السلطة السٌاسٌةاإلتباععصر التقلٌد و 
4

 .
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.24محمد أركون، الفكر اإلسبلمً قراءة علمٌة، مصدر سابق ، ص1
 

                                                         
.25مصدر نفسه، ص 2

             
                                                                                                      

.                 07محمد أركون نموذجا، مرجع سابق، ص : علً أٌطاش، مفهوم التراث فً الخطاب العربً المعاصر3
 .07مرجع نفسه، ص 4
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 : الشاملةاإلسالميةالتراث السني الكامل أو السنة : المستوى الثالث

 ضرورة تعرٌفه إلى بلورة مفهوم التراث اإلسبلمً الشامل ٌدعونا محمد أركون إن  
 الثقافٌة ، والتناقضات العقلٌة االنقطاعاتالوظائف االٌدٌولوجدٌة و التبلعبات المعنوٌة ، و 

التً تسهم فً نزع الشرعٌة عما كان متصورا ومعاشا طٌلة قرون وقرون بمثابة أنه التعبٌر 
 المتجلٌة فً الوحً،  أن نتأمل فً التراث اإلسبلمً أو أن نفكر اإللهٌة اإلرادةالموثوق عن 

فٌه، ٌعنً أن تخترق و تنتهك المحرقات و الممنوعات السائدة أمس و الٌوم وننتهك الرقابة 
كل األسئلة التً كانت قد * االجتماعٌة التً تزٌد أن تبقى فٌس دائرة المستحٌل التفكٌر فٌه 

 منذ أن بالتاجطرحت فً المرحلة األولٌة و البدائٌة لئلسبلم  ثم سكرت وأغلق علٌها 
"  النصوص الكبلسٌكٌةإلىانتصرت األرثوذكسٌة الرسمٌة المستندة 

1
 

 التراث اٌجابٌا تأوٌل اقتراح مقاربتٌن من اجل إلىبناء على ما سبق سٌعتمد محمد أركون 
: وهما مقاربتان نقدٌتان تساعدان على تأمل التراث و التفكٌر فٌه وهما كاآلتً

 التً تعنً بها األدوات اللسانٌة الحدٌثة ومباحث :المقاربة السيميائية أو الداللة اللغوية- 1
 المعنى وظروف نشكل الدالالت إنتاجالداللة و المعنى المتفرقة عنها فالسؤال هنا هو سؤال 

و شروط التخاطب و سٌاقات تلقً الخطاب 
2

 

 
 التراث من زاوٌة المقاربة السٌمٌائٌة الداللٌة إلىوبناء على ما سبق ٌتضح لنا أن النظر 

وأسئلتها سٌمكننا من تشكٌل صورة واضحة على التراث الدٌنً لئلسبلم صورة تتجاوز كل 
. الصور الموروثة ألنها واعٌة بذاتها و مضادة تارٌخٌا

:  لمفهوم التراث السوسيولوجيالمقاربة التاريخية و - 2

 باألرضٌة اإلحاطة و الرحٌمٌدعو محمد أركون أن كل باحث فً التراث أن ٌتزود بالتكوٌن 
 الحدٌثة ، مع كل ما ٌصاحبها من أطر اإلنسانٌة و المنهجٌة الخاصة بالعلوم المفهومة

 تبنً منهج هذه العلوم من بٌنها المنهج إلىالتفكٌر النقدي و االبستمولوجً، لذلك ٌلح 
و األنتروبولوجً، فالمقصود بالمنهج التارٌخً الحدٌث عند  (النقد التارٌخً )التارٌخً 

 الخارجٌة األحداث إلى مجال األنساق أو نظم الفكر ، ولٌس إلى الفكر إرجاعأركون هو 
عنه كأحداث السٌاسٌة أو العسكرٌة و غٌرها 

3 
. 
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وهوما ٌمنع التفكٌر فٌه منعا باتا فً لحظة معٌنة، فً لحظة التارٌخ، وقد تجًء لحظة الحقة : المستحٌل التفكٌر فٌه* 
ٌصبح التفكٌر أمر ممكنا بل ٌستغرب الناس كٌف أنه كان

 
محرما
 

أنظر محمد أركون، قضاٌا  )..على التفكٌر فٌما مضى
.(                    81،ص2،2000هاشم صالح،دار الطلٌعة، بٌروت ،ط: ، تر(كٌف نفهم اإلسبلم)نقد العقل الدٌنً، 

.24محمد أركون، الفكر اإلسبلمً قراءة علمٌة، مصدر سابق ، ص1
 

                                                        
.                                                                              141السٌد ولد أباه، أعبلم الفكر العربً،ص 2
 .52مختار الفجاري، نقد العقل اإلسبلمً،عند محمد أركون ،مرجع سابق،ص3
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 تجدٌد العقل اإلسبلمً إلى ٌضع الفكر داخل النظام بمعنى ٌسعى إطار و علٌه فان فً 
 اإلسبلمًوتحدٌد العقل مرتبط بتحدٌد النسق الفكري وبذلك ٌتجاوز العقم الذي أصاب الفكر 

التقلٌدي و الذي ارتبط ، عبر تارٌخه الطوٌل ، بالتارٌخ السٌاسً وهو التارٌخ الذي حافظ 
" على استمرار العقل التقلٌدي و تعالٌه عن النقد

قد قللت من أهمٌتها *  الدوغمائٌة البٌولوجٌة كما ٌؤكد كذلك بأن للتراث بعٌن هما المقاربة 
وهما تارٌخٌة كل العملٌات الثقافٌة و الممارسات العملٌة التً ٌندمج الكتاب المقدس 

 التلقً أو االستقبال سوسٌولوجًبوساطتها داخل الجسد االجتماعً ، وٌمارس دوره فٌه و 
وٌقصد بها الكٌفٌة التً تتلقى بها الفئات االجتماعٌة المختلفة للتراث و هذا التلقً مكمبل 

"للتارٌخٌة
1

 .

غٌر أن المنهج التارٌخً لٌس كافٌا لفهم جمٌع جوانب وأبعاد التراث بل ٌنبغً تعمٌقه عن 
 التطابق بٌن المادة العلمٌة المدروسة و إحداثطرٌق التحلٌل األنتروبولوجً من اجل 

 السٌكولوجٌة العمٌقة التشكٌلة التراث المعاشة من جهة ، وبٌن الفعالٌة النفسٌة و مضامٌن
أخرىللذات الجماعٌة من جهة 

2
 .
 

وعلٌه نجد أركون ٌلج منذ سنوات عدٌدة على ضرورة دراسة العلم األنتروبولوجً و 
 فهو الذي *"*السٌاج الدوغمائً المتعلق" تدرٌسه فهو الذي ٌخرج الفعل من التفكٌر داخل 

 كان فً اإلنسان أي اإلنسانٌخرج الفعل على مستوى أوسع بكثٌر أي على مستوى مصالح 
كل مكان كما أن العلم االنتروبوجً ٌعلمنا فً كٌفٌة التعامل مع الثقافات األخرى بروح 

 ذلك نجد بأنه ٌهتم بضرورة تفضٌل المعنى على القوة أو إلىمنفتحة و متفهمة ، باإلضافة 
السلطة ،ثم تفضٌل السلم على العنف و المعرفة المٌزة على الجهل المؤسس والمؤسساتً

3
 .
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*
مفردة ٌستعمله محمد أركون،وهو ٌعنً به المؤمن المسجون،داخل عقائده اإلٌمانٌة التً ٌعتبرها مطلقة، وكل : الدوغمائية

محمد أركون ، قضاٌا نقد العقل الدٌنً : أنظر هاشم صالح ضمن)ما عداها خطأو ظبلل فوحدة الصحٌحة و البقٌة ظبلل 
.(                                            50،ص2،2000هاشم صالح،دار الطلٌعة، بٌروت ،ط: ، تر(كٌف نفهم اإلسبلم)

 هو من إختراع أركون، وهو ٌعنً به أن المؤمن المسٌحً مثبل مسجون داخل عقائد :السياج الدوغمائي المغلق**
االٌمانٌة التً ٌعتبرها مطلقة و كل ما عداها خطأو ضبلل ، وقل األمر ذاته ،عن المؤمن الٌهودي أو اإلسبلمً أنه هو 

كٌف نفهم )محمد أركون ، قضاٌا نقد العقل الدٌنً : أنظر هاشم صالح ضمن )وحده الصحٌح و البقٌة ضبلل فً ضبلل،
.(                                                    49،ص2،2000هاشم صالح،دار الطلٌعة، بٌروت ،ط: ، تر(اإلسبلم

                                                                  24محمد أركون، الفكر اإلسبلمً قراءة علمٌة، مصدرسابق ، ص1
.                                                                                                           40مصدر نفسه، ص2
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 فً الموضع الذي ٌستحقه اإلنتاجبالتالً ٌمكن القول أن أركون حاول وضع هذا الفكر أو " 
 قراءته قراءة إعادة فً لحظة التارٌخٌة حتى ٌتمكن من أوو ٌجعله فً سٌاق التارٌخً 

 االجتماعً للمعرفة العلمٌة فً تلك اللحظة اإلطارتارٌخٌة تزامنٌة تمكنه من استحضار 
 ومقاربتها ماضٌا اإلسبلمٌةالزمنٌة كما ٌستدرك االستحضار الزمنً أي دراسة الظاهرة 

وحاضرا مقاربة علمٌة جعل من ٌعمل على نقل مزاٌا الثورات العلمٌة و فتوحاتها المنهجٌة 
 "سوسٌولوجً قراءة التراث قراءة تارٌخٌة إعادة بهدف اإلسبلمًو تطبٌقها على التراث 

1 

 مناهج التراث األكادٌمً العالً وبعد تدشٌن إتقانكل هذا لم ٌكن ولٌد الصدفة بل جاء بعد 
 عن تراثه العرٌق فاألولى كانت اإلسبلمأركون لورشتٌن كبٌرتٌن للبحوث العلمٌة فً 

 وذلك عبر مساره اإلسبلمً التطبٌقٌة أما الثانٌة فكانت حول النقد العقل اإلسبلمٌات
. التارٌخً الطوٌل و العرٌق

2 
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         . 20،ص9،2016ابراهٌم أحمد ، قراءات فً فكر محمد أركون، مجلة الحوار الثقافً، فً فلسفة السلم،عدد1
 .21مرجع نفسه، ص 2
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 : خالصة

 الحاضر لذا فالتراث لٌس بقاٌا ثقافة إلى      ٌعتبر التراث تجسٌد و االستمرار من الماضً 

 االجتماعً و صٌرورتها اإلطار فً إلٌهاالماضً بل هو تمام هذه الثقافة و كلٌتها منظور 

. اإلسبلمٌة العقلً و الوجدانً فً ثقافتنا العربٌة اإلٌدٌولوجًالتارٌخٌة أي أنه المعرفً و 

وخبلصة القول نستخلص من خبلل القراءة األركونٌة قد فكر عمٌق بحكم التصورات 

 بصورة اإلسبلمً صٌاغة التراث إعادة  وهدف منها هو إنتاجها وٌستمر فً اإلسبلمٌة

 ظهور نقد إلىتسمح باندماج المسلم المعاصر فً قضاءات الحداثة العربٌة وهذا ما ٌحٌلنا 

.  عند أركون محمد أركوناإلسبلمًالتراث الفكري العربً 
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 :توطئة

لقد بدأ مشروع أركون النقدي فً نهاٌة العقد السادس من القرن الماضً، حٌث اتضح 

، اذ ٌتلخص مشروع أركون "نقد العقل اإلسالمً" المشروع و مالمحه عندما أصدر كتاب 

النقدي فً الكشف التارٌخً عن النظام الفكري العمٌق الذي ٌحكم التصورات اإلسالمٌة ، 

وٌستمر فً إنتاجها وٌعتمد مشروعه على تطبٌق األدوات و المفاهٌم النقدٌة الغربٌة 

المعاصرة على الدٌن و التراث اإلسالمً، و الغاٌة التً تهدف إلٌها مشروعه فً إعادة 

صٌاغة الحداثة التراث اإلسالمً بصورة تسمح باندماج المسلم المعاصر فً فضاءات 

الغربٌة و ٌعتبر أركون أحد أبرز وجوه الفكر اإلسالمً ، الذي تصدى ضمن مشروعه 

الفكري الكبٌر، والتنقٌب فً ظاهرة كثٌرا ما اعتبرت من الظواهر غٌر المفكر فٌها وهً 

الظاهرة اإلسالمٌة، كما أن مشروعه ٌمثل اختبارا نقدٌا للفكر فً فهم جدلٌة الواقع 

االسالمً فً أبعاده المختلفة ، الفلسفٌة و األنتروبولوجٌة و السسٌولوجٌة أي منهج نقد و 

التمحٌص المستند إلى علوم االنسان و المجتمع و التً أطلق علٌها أركون مشروعه العلمً 

فاركون كان على ٌقٌن بؤن كتاباته و مشروعه لم ٌفهم من طرف " اإلسالمٌات التطبٌقٌة" 

البعض إن لم نقل الكل  فما هً إذن اإلسالمٌات التطبٌقٌة؟  وما هً االنتقادات التً وجهت 

 لنقد  أركون لتراث؟
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 . الوعي اإلسالمي /  ونقد العقل اإلسالميات التطبيقية : المبحث األول 

 تعد اإلسالمٌات التطبٌقٌة نواة المشروع الفكري األركونً، وأنها عمدته األساسٌة فً 

 بالشروع التارٌخً وفورا فً فهمه وقراءته بكٌفٌة تسمح للعالم أآلخرالتواصل مع 

اإلسالمً بالولوج من جدٌد فً التارٌخ، وذلك بالقٌام بقطائع ابستمولوجٌة ومعرفٌة 

ضرورٌة تجعل من التراث وقٌمته حافزا للنهوض والتقدم، وال ٌمكن معالجة جزء من هذا 

المشروع من دون أن تستوعب اإلسالمٌات التطبٌقٌة علم أو منهج؟ هل استطاعت فعال أن 

تحل إشكالٌة التراث الفكري العربً اإلسالمً؟ وأخٌرا ما مكانتها داخل منظومة الحداثة؟ 
1 

 :المفهوم تحديد -1

 وهً علم جدٌد ٌختلف عن أالختصاصات  اإلسالمٌات التطبٌقٌة هً ممارسة علمٌة متعددة 

اإلسالمٌات الكالسٌكٌة باعتبارها خطابا غربٌا باردا حول اإلسالم ٌحصر اهتماماته من 

خالل كتابات الفقهاء ونقلها إلى اللغات األوربٌة الحدٌثة دون أن ٌحللها من أجل تعرٌة 

.فرضٌاتها الضمنٌة وٌكتشف من بٌنها المفهومٌة والمصطلحٌة
2

  

وٌضٌف إلى ذلك أن محمد أركون أسس هذا العلم ووضع له تسمٌة بعد أن قام بنقد 

االسالمٌات الكالسٌكٌة أي المنهج االستشراقً ان االسالمٌات التطبٌقٌة علم ٌجسد مشروعه 

النقدي وٌبلور منهجه المرتكز على مكتسبات علوم االنسان و المجتمع الحدٌثة بشكل أساس 

 تحرٌر الفكر االسالمً من إلى متعددة تهدف الختصاصاتانها الممارسة علمٌة تعتمد على 

  و المٌثولوجٌااإلٌدٌولوجٌاتالمحرمات و 
3

 . 

وٌتضح من خالل ذلك أن االسالمٌات التطبٌقٌة هً بمثابة بحث منهجً، ٌهدف الى تؤسٌس 

 تارٌخا وتراثا تستند فً دراستها الى الواقع العلمً لإلسالمخطاب جدٌد ورإٌة معاصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، 2011، 1عبد االله بلقزٌر، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري ندوة فكرٌة منتدى المعرف، لبنان، بٌروت، ط1
 .23ص 

 .24المرجع نفسه،ص 2

 .561تاٌلة أبً نادر، التراث والمنهج بٌن أركون و الجابري، مرجع نفسه،ص 3
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 األفق المعرفً الذي عرفته علوم االنسان فً االنسان فً العصر الحدٌث وعلٌه فالمتمثل و

 التراث االسالمً الكلً كما تم تحدٌده مسبقا كما أن االسالمٌات التطبٌقٌة تتعدى الجانب فً 

النظري الى الجانب العلمً لكونها ترٌد أن تؤخذ على عاتقها طرح المشاكل الفعلٌة التً 

ات  اإلسالمٌة ثم محاولة حلها و السٌطرة علٌها وفق المسار العلمً و عتعانً منها المجتم

المنهجٌة العلمٌة
1

 .

 المنهجٌةونجد كذلك االسالمٌة التطبٌقٌة تحاول دراستها دراسة علٌها وفق المسار العلمً و 

 التطبٌقٌة تواجه المطبقٌن الملحٌن الذٌن عجزت اإلسالمٌات فاإلسالمٌاتالعلمٌة، 

:  عن ٌجعل عن مواجهتها و المتمثلٌن فً الكالسٌكٌة

. واقع المسلمٌن الٌوم_ 

الفكر العلمً الحدٌث خاصة فً شقٌه االجتماعً و االنسانً_ 
2

 .

 عند محمد أركون طبقها على التراث االسالمً ،و الفٌل ولوجًوكانت منهجٌة النقد 

 أنها تعتبرها غٌر كافٌة، و إال اإلستشراقٌةاالسالمٌات المطبقة ان كانت تثمن هذه المنهجٌة 

 التطابق بٌن إحداثٌتعٌن تكملتها أو تعمٌقها عن طرٌق التحلٌل األنتروبولوجٌا من أجل 

المادة العلمٌة المدروسة و مضامٌن التراث المعٌشة من جهة وبٌن الفعالٌة النفسٌة و 

التشكٌلٌة النفسٌة العمٌقة للذات الجماعة من جهة أخرى 
3 

 .

استوحٌنا هذه التسمٌة من كتاب صغٌر :"  التطبٌقٌة قاتالاإلسالمٌاتلقد أجاب أركون عن 

 بعنوان األنتروبولوجٌا التطبٌقٌة و بحوثنا تسٌر فً خطة Rogerbatide"لروحٌة باشٌد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحاج دواق و آخرون اإلسالمٌات التطبٌقٌة وأداة النقد الحضاري مإسسة مإمنون بال حدود، المملكة المغربٌة، دط، 1
 .08، ص 2015

 .106 فارح مسرحً، الحداثة فً فكر محمد أركون، مرجع سابق،ص 2

 .23عبد االله بلقزٌر، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سابق، ص 3
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 اننً أتحدث من االسالمولوجٌا التطبٌقٌة مثل بعض:" وٌضٌف فً موضع اخر " نفسه 
، حٌث نجد أركون ٌفهم من هذٌن *روحٌة باستٌد" األنتروبولوجٌا الفرنسٌٌن ومنهم 

 المطبق،مرتبط باألنتروبولوجٌا اإلسالمالتصرٌحٌن هو أركون االسالمٌات التطبٌقٌة أو علم 
بصورة عامة وخاصة أعمال روحٌة باستٌد الذي حاول أن ٌجعل األنتروبولوجٌا تتعدى 

الوصف الى النظر فً اثار األوصاف على المجتمعات المدروسة
1

. 

ٌتلخص لنا مما سبق أن االسالمٌات التطبٌقٌة تمثل مشروعا فكرٌا ذا طموح منهجً متعدد 

ٌقترحه أركون إلعادة قراءة التراث االسالمً قراءة علمٌة بما فٌها القران و الحدٌث و 

السٌرة النبوٌة و النصوص المفسرة الكبرى
2 

 ، علٌه فان االسالمٌات التطبٌقٌة تهدف الى 

فاء الحٌوٌة ض الاإلسالمٌةإعادة ربط الظاهرة الدٌنٌة بمسارها التارٌخً داخل المجتمعات 

على اإلسالم بوصفه دٌنا تراثا فكرٌا لهذه المجتمعات الى تخلٌص العقل االسالمً من 

مسلمات القرون الوسطى التً ما زال ٌعٌد انتاجها و التً تتجسد فً الخلط بٌن البعد 

األسطوري للخطاب القرانً و البعد التارٌخً العقلً
3

 . 

و بالتالً فإن مشروع االسالمٌات التطبٌقٌة ٌتطلب قبل ذلك الٌات منهجٌة و مسارات محددة 

تجعل مسؤلة انجازه أمرا ممكنا فما هً اآللٌات المنهجٌة التً ٌقترحها أركون إلنجازها 

. مهام  االسالمٌات التطبٌقٌة أو إلعادة قراءة التراث االسالمً غً كلٌته

:   منهجية اإلسالميات التطبيقية  _

هً منهجٌة كذلك تقوم على المراقبة و  إن االسالمٌات التطبٌقٌة بقدر ما هً علم،       

و تجتاز مساحة نقدٌة تمٌزها عن االسالمٌات الكالسٌكٌة وكذا تبعدها عن منهجٌة  التجرٌب،

و كذلك نجد بؤن هذه  " وأولٌفنً روا"  جٌل كٌبل "العلوم السٌاسٌة كما هً متداولة مثال عند

 القراءة  تجمع بٌن متعددة الجوانب  التطبٌقٌة منهجٌة  المنهجٌة المطبقة فً االسالمٌات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عالم اجتماعً فرنسً اهتم بدراسة الثقافة ٌشتغل منصب أستاذ فً السربون: روجٌه باستٌد*

 .104فارح مسرحً ، الحداثة فً فكر محمد أركون، مرجع سابق، ص1

 .24عبد اإلله بلقزٌز ، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سابق،ص 2 

 .22الحاج دواق وآخرون ، اإلسالمٌات التطبٌقٌة وأداة النقد الحضاري، مرجع سابق،ص  3
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تدخل معامل التارٌخ فً حساب و القراءة األلسنٌة   التارٌخٌة باعتبارها قراءة لغوٌة

السٌمٌائٌة األدبٌة، وهً قراءة مزدوجة عمودٌة من حٌث تركٌزها تركٌزها على بٌنٌة 

 التناص الحاصل بٌن النص القرآنً إلىالنص و التفاعل معه، وأفقه من حٌث كونها تشٌر 

ونصوص أخرى سابق له 
1

 .  

إعادة القراءة التارٌخ االسالم و التراث :" لهذا وضح أركون أهمٌة المناهج الغربٌة بقوله

العربً اعتمادا على أصولٌة ومناهج حدٌثة تمكن من القاء ضوء جدٌد على التراث و ابداع 

مواقف فكرٌة أكثر ارتباطا و التزاما بالفكر العلمً المعاصر
2

 .

كما نالحظ أن هذا المشروع الطموح ٌعتمد على منهجٌة العمل الجماعً أي  هروطٌقٌة 

 وحقول معرفٌة اختصاصاتهفرق من الباحثٌن ومناهجه و أدوات تحلٌلٌة موزعة على عدة 

كما تتطلب الماما إن لم تقل احاطة دقٌقة بالتارٌخ و االجتماع و السٌاسة باإلضافة الى علوم 

األلسنٌة و أنواعها فً الوقت ذاته 
3

 . 

 التطبٌقٌة، اإلسالمٌاتٌتضح لنا البعد المنهجً الذي ٌلح علٌه أركون و الذي ٌنطوي على 

ومن هنا تصبح المقاربة منهجٌة هً أهم مٌزة ٌشمل علٌها المصطلح، و الحدٌث عن المنهج 

 على  جمٌع المناهج وكل ما االنفتاحلٌس فً حدود شكل معٌن أو محدد و إنما التعدد و 

 وذلك على اعتبار أن اإلسالمٌات التطبٌقٌة االجتماعٌةاستجد فً مٌدان العلوم اإلنسانٌة و 

تستند تعددٌة المناهج ومرونتها 
4

 .  

 فهو اإلسالمً قراءة التراث بإعادة الذي جاء به محمد أركون قام اإلسالمٌاتإن مشروع 

تعبٌر عن التروٌج لمنهج نقدي، أكثر من تعبٌره عن بناء منظومة " مشروع متعددة كما أنه

فكرٌة أو نسق متٌن من هنا تؤتً صعوبة الحكم هذا المشروع حكما نقدٌا نهائٌا ألن ما ٌقدمه 

. أركون هو كالهٌكل العام و الخطوة الرئٌسٌة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24عبد االله بلقزٌز،قراءات اإلسالمٌة التطبٌقٌة وأداة النقد الحصاري،مرجع سابق،ص 1

 .24عبد اإلله بلقزٌز ، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سابق،ص 2

 .105فارح مسرحً ، الحداثة فً فكر محمد أركون، مرجع سابق، ص3

، 2010، 26لخضر مذبوح، اإلسالمٌات التطبٌقٌة و تحوالت الخطاب، الدٌنً فً الجزائر، ضمن أوراق فلسفٌة، العدد 4

 .390ص
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 :مهام اإلسالميات  التطبيقية_ 

: ٌمكن أن نجمل مهام اإلسالمٌات التطبٌقٌة فإننا نحصرها فً مهتمٌن رئٌسٌن هما 

 الحداثة ، فتعرٌف التراث كما ٌعتمد على مفهوم الحداثة ، اذ آلٌاتاستعوار التراث، وضبط 

 ال ٌمكن أن تربط عالقات حٌة بالتراث كما ٌقول أركون ما لم تتمثل أو مضطلع بمسإولٌة

كاملة ، كما ال ٌمكن أن نبنً الحداثة دون تصفٌة الحساب مع التراث التٌولوجً  الحداثة

وتبنً تراث تارٌخً ٌؤخذ فً الحسبان مفهوم األلسنٌة باعتبارها مفهوما مركز ال ٌخلو منه 

المجتمع اإلسالمً الوسٌط
"1

 . 

كما نجد كذلك أنه أثناء الحدٌث عن الحداثة فإنه ال ٌعترف أركون بؤوروبا الغربٌة كمسقط 

رأسها، فالحداثة فً موقف فعلً و توتر روحً معٌن ٌتسم بالحٌوٌة الفكرٌة و االنفتاح 

الثقافً ٌنتمً لكل األزمات وكل حقبة تارٌخٌة لها حداثتها، تتسم بالتجدٌد، والمالحظة أن 

أركون ٌرادف بٌن الحداثة و التجدٌد ، فٌطمس السمة النوعٌة الخاصة بالحداثة كقطعٌة 

نوعٌة مع ما هو تقلٌدي متجاهال الفرق النوعً بٌن التجدٌد فً المنظور و التجدٌد داخله
2

 .     

و بالتالً فإن أركون حدد مهمات اإلسالمٌة التطبٌقٌة تتصدرها مهمة العمل على تحرٌر 

الفكر اإلسالمً من الطابوهات و الدوغماتٌات و اإلغترابات التً عرفها و ٌعرفها جزاء 

المٌتولوجٌا و اإلٌدٌولوجٌا و االٌدبستمولوجٌا وهذا كله من أجل اإلحاطة هذه الفترة عكس 

اإلسالمٌات الكالسٌكٌة بالمنسً و المتنكرة له الالمفكر فٌه ضمن ما درس فً تراث
3

 . 

ٌتضح لنا أنه منذ ٌضع سنٌن كانت المشاكل االقتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة تضغط 

على مصٌر االسالم أكثر مما ٌإثر هو توجهات القادة أو المواطنٌن ، وإن التفحص الدقٌق 

 االعتبارلهذا التفاعل المتبادلة ٌمثل احدى مهام اإلسالمٌات التطبٌقٌة إذا ما أخذنا بعٌن 

الحقٌقة االجتماعٌة الشاملة فإنه ٌبدو لنا أن الحالة الراهنة للبلدان العربٌة و االسالمٌة تتمٌز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24عبد اإلله بلقزٌز ، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سابق،ص 1

 .30مرجع نفسه، ص 2

 .391لخضر مذبوح، اإلسالمٌات التطبٌقٌة و تحوالت الخطاب، مرجع نفسه ،ص 3
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العربٌة  (باألصالة )بنقص فً التمثل أو الدمج ما بٌن موقف ما ضوي ، همة المطالبة 

 ثم االنفتاح على الحداثة المادٌة اإلسالمٌة
 

 .

 كما نجد أن من مهام اإلسالمٌات التطبٌقٌة رصد ظاهرة اإلسالم السٌاسً و نقدها مع      

إبراز عوامل نشؤتها لذا تعد العولمة ظاهرة أساسٌة ساهمت بكٌفٌة أو بؤخرى فً تولٌد 

مواقف وردود أفعال ضدها من لدن الحركات األصولٌة كما أن للهزٌمة وفشل الناصرٌة و 

التجارب القومٌة ونفكك االتحاد السوفٌاتً و االنفجار الدٌمغرافً و سوء التنمٌة واآلثار 

المدمرة الستعمار و البنٌة الثقافً وأثرها البارز فً نجاح هذه الحركات األصولٌة 
1

  . 

تعتبر المقاربة الحداثٌة األركونٌة استهداف إلشاعة اإلسالم المبنً على العقل ٌحمل     

كسٌا القدامى و المعاصرٌن ذبدور التنوٌر وٌقصد نزع مشروعٌة تدبٌره عن حراس األرثو

مجله شؤنا شخصٌا ال دخل فٌه للدولة أو الجماعة فً أفق التمهٌد للنهضة عربٌة إسالمٌة 

 أي المشروع اإلسالمٌاتجدٌدة تعنً كبتولها وتناضل من أجل تجاوزها لذا فمن مهام 

 الماضً فً ضوء األركونٌة إضاءة  إلىاألركونً قراءة التراث قراءة حداثٌة ٌستهدف

وعة مع أنواع القراءات الحداثٌة األخرى سواء كانت نتدخل فً نقاش حاد وبؤسالٌب مت

هٌرمٌنوتٌقٌة
2 

وٌتضح لنا مما سبق أن القراءات األركونٌة تحاول أن تقطع لنفسها حٌزا ٌمٌزها على    

القراءات الحداثٌة األخرى عبر اختزالها لإلشكالٌة المطروحة ذات الصلة بنقد العقل 

. اإلسالمً وكٌفٌة تشكٌله

: نقد العقل الوعي اإلسالمي 

ٌقوم مشروع أركون الحداثً على نقد اإلسالمً إذ ٌقصد به أركون هو أهم ما ٌقوم به 

فً تلك المهمة " المفكر المسلم فً مجال نقد العقل اإلسالمً الذي ٌمكن فً االنخراط 

المرعبة و المتمثلة بزحزحة شروط االجتهاد و النظرٌة و حدوده فً المجال الالهوتً 
3 

.  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24عبد اإلله بلقزٌز ، قراءات فً مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سابق،ص 1

 .24مرجع سابق،ص 2

 .577ناٌله أبً نادر، التراث و المنهج بٌن الجابري وأركون ، مرجع سابق، ص 3
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الذي حصر فٌه من قبل الفقهاء إلى مجال التساإالت الجذرٌة و غٌر المعرفٌة فً اآلن من 

 قبل التراث اإلسالمً
1

 . 

إذن ٌقصد أركون أن نقد العقل اإلسالمً هو تطبٌق شروط التارٌخٌة على هذا العموم        

ومن هذا نجد أركون ٌعمل على صٌاغة الموقف اإلشكالً الذي ٌتمثل  وإدخاله حٌز التارٌخ

فً العالقة القائمة بٌن التراث و الحداثة حٌث خطٌت هذه اإلشكالٌة باهتمام كبٌر من طرق 

النقاد و المفكرٌن ، ولهذا وضع اإلشكالٌة لصٌاغة مختلفة و بطرق أنتجت الكثٌر من 

الموقف النقدٌة و الفكرٌة و المختلفة فً أغلب األحٌان وعلٌه حاول أركون إرساء هذه 

اإلشكالٌة وذلك بإرساء وعً تارٌخً وضعه فً موضع التفسٌرات الالهوتٌة و األسطورٌة 

 وذلك من ٌكتشف  الفكر العربً اإلسالمً بعدا علمٌا واضحا
2

 .

كما اعتبر أركون أن اشكالٌة التراث و الحداثة تعتبر العمود الفقري الجامع لكل أبعاد       

مشروع أركون، وذلك ألن مجمل أعمالٌة كما ٌإكد مترجمة وزمٌله هاشم صالح لٌست إال 

محاولة ٌائسة و شبه بطولٌة لتجدٌد فهم االسالم و إلضاءته من الداخل و الخارج و جعله 

 قادرا على التصالح مع الحداثة و العصر
3 

 . 

باإلضافة الى ذلك نجد أركون ٌحٌلنا الى أن مشروعٌة فً نقد العقل االسالمً ٌتماٌز فً     

كل ما عداه أي فً ما ٌخص هذه النقطة األخٌرة و ٌقول أنا أهدف الى نقده بطرٌقة تارٌخٌة 

بالمعنى الذي ٌحدده بٌٌر بمصطلح العقل  )و لٌس بطرٌقة تؤملٌة تجرٌدٌة سكوالستٌكٌة 

وبالتالً فإنه ٌقول أن مشروعً هنا ٌنخرط ابستمولوجٌا فً عمق  (ي وٌنقدهكالسوكوالستً

بل و فً عمق العمق و ٌختلف عن كل مشارٌع تارٌخ الفكر التً ال تشمل هذه النقطة 

األخٌرة 
4 

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99،ص1،1993كمال عبد اللطٌف،فً الفلسفة العربٌة المعاصرة،دار سعاد الصباح، القاهرة،ط1

 .41،ص2011، 1هاشم صالح، دراسات، بٌروت، لندن  ،ط: محمد أركون ،نحو تارٌخ مقارن لألدٌان التوحٌدٌة، تر2

 .42مصدر نفسه، ص 3

 48مصدر نفسه، ص  (كٌف نفهم اإلسالم الٌوم )محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل اإلسالم4ً
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وعلٌه فإن محمد أركون  ٌهتم كثٌرا بمشروعٌة النقدي و ذلك بالعودة إلى النصوص 

التؤسٌسٌة أولها القران من أجل إبراز المغالطات التارٌخٌة التً وقع فٌها رجال الدٌن و 

القراءات المإدبة التً قاموا بها خدمة لمصالح هذا همهم الخاصة لما أن موضوع بحثنا 

القرآن العقل اإلسالمً فالبد أن تعود كلمة عقل انطالقا من 
1 

. 

ونالحظ كذلك أن مشروع مفكرنا النقدي مبنً على االنفتاح فهو ٌهدف إلى مقاربة أنماط 

مختلفة من الفكر الدٌنً بعضها فً سبٌل أغناء الفكر اإلنسانً و الكشف عن أبعاد تجربة 

المطلق التً ٌعٌشها ، ومن هنا نجده ٌنتقد العقل اإلسالمً فً آلٌة اشتغاله ألنه ال ٌزال 

 الٌوم ٌرتكز بقوة على المسلمات المعرفٌة التً سادت فً القرون الوسطى عناٌة
2 

ونذكر من خالل ذلك أن الفرق واضح بٌن مسار العقل اإلسالمً و األهداف التً ٌرسمها 

من جهة و بٌن العقل النقدي و النتٌجة التً ٌبغً التوصل إلٌها لذلك تبدو مهمة النقد المنفتح 

صعبة جدا وهً تتطلب اإلطالع الواسع على مكتسبات عقل الحداثة واتخاذ مسافة نقدٌة 

 منها فً ان معا
3  

. 

 فً جمٌع أنماطه فهً االنفتاحونلخص مما سبق أن المشروع النقدي للعقل مبنً على 

عملٌة صعبة كما ٌذكر ألنها تنظر الى مكتسباته لقد أسس مشروع نقد العقل اإلسالمً على 

مجموعة من النقاط الهامة و المهام التً ٌجب أن ٌقوم بها المفكر النقدي و لهذا حددها  

 :أركون فٌما ٌلً

إن من ٌرٌد االنضمام المسٌرة النقدٌة علٌه فٌل كل شًء أن ٌتحلى بموضوعٌة الباحث _ 1

أي بعم التحٌز لمذاهب هذا أخر أو لعقٌدة ضد أخرى فالمشروع تارٌخً بالدرجة األولى  

ال ٌكتفً بإنجازات التارٌخ الراوي الذي ٌتسلسل الحوادث و األفكار من غٌر أن ٌهتم بتارٌخ 

المفهومات األساسٌة التً تتؤسس علٌها الوعً كالدٌن مثال و الدولة و المجتمع و الحالل  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133ناٌله أبً نادر، التراث و المنهج بٌن الجابري وأركون ، مرجع سابق، ص1

 .140مرجع سابق، ص2

 .140مرجع سابق، ص3
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الحرام و العقل و المتخٌل و المعرفة القصصٌة و المعرفة التارٌخٌة ،أي من هنا نؤخذ و 

 المشروع بعدا أنتروبولوجٌا من خالل الموضوعات التً ٌتطرق علٌها
1  

 .

 الكالسٌكً بعد أن ٌضم أفضل ما االستشراقأن منظور ابستٌمولوجً ٌتجاوز منظور _ 2

فٌه لذا أصبح فالسفة أوروبا الطلٌعٌون ٌتبنونه ، فً حٌن جل المستشرقٌن ٌرفضون حتى 

اآلن أن ٌخرجوا عن منظورهم الضٌق لكً ٌطلعون علٌه ، و ٌطٌعون علٌه وهنا بالضبط 

تكمن معركتً االبستٌمولوجً أو المنهجٌة مع االستشراق الكالسٌكً وأن المنظور الجدٌد 

أو توسعاته  )الذي أنطلق منه لنقد العقل الدٌنً ٌتجاوز حالة القران و تفرعاته الالهوتٌة 

 إنه ٌشمل كل األدٌان أو ٌعاملها بالطرٌقة ذاتها (الالهوتٌة 
2

 .

 بنقد العقل اإلسالمً ٌتطلب استبدال البحث العلمً المتضامٌن االهتمامإن التركٌز و _ 3

بمناخ الالثقة و التشهٌر المتبادل لذا ٌنبغً أن تنتهً فعال مرحلة االستشراقً كما أنه من 

 العرب هالمالئم استئصال التطرقات الخطٌرة للتٌار المعارض بشكل مستمر لمل ٌسمً

. للغرب" بالعز و الفكري"

ٌتجه مشروع النقد العقل االسالمً الذي ٌتطلب االطالع على عقل األنوار أي عقل _ 4

الحداثة الذي للورثة أوربا البرجوازٌة و الرأسمالٌة كموقف نقدي منه كما فرضت أوروبا 

موذجا عالمٌا و استبدلت به أنموذج التجربة الدٌنٌة لٌس من السهل نعقل األنوار باعتباره أ

قل اإلسالمً الموروث عن الفقهاء و ع من الاالنطالقةقل خاصة إذا كانت عالقٌام بنقد هذا ال

 نقدي من فكر الحداثة ألنه وقع فً الموضوعٌة المتطرقة و ألغى قالمتكلمٌن واتخاذ موف

 دور الدٌن فً المجتمع
3

 . 

تفكٌك المناخ : كما ٌبلور محمد أركون مشروع النقد العقل اإلسالمً حول هدفٌن_ 5

فكٌك المناخ الفكري  ت واإلسالمًالفكري العربً اإلسالمً ، وتفكٌك المناخ الفكري العربً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141ناٌله أبً نادر، التراث و المنهج بٌن الجابري و أركون ، مرجع سابق، ص1

 .185مصدر نفسه، ص  (كٌف نفهم اإلسالم الٌوم )محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل اإلسالم2ً

 .52محمد أركون، تارٌخٌة الفكر العربً اإلسالمً ، مصدر سابق، ص 3
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العربً، كما ٌعمل على تجاوز المنهجٌة الوصفٌة التً ترتكز على السرد و التبجٌل و التً 

اتبعها المإرخون فً كلتا الجهتٌن
1

 . 

وعلٌه فإن االلتزام بنقد العقل اإلسالمً ٌتطلب التعاطً مع الكتاب المقدس من الزاوٌة _ 6

التارٌخٌة، واالجتماعٌة و األنتروبولوجٌة لكً تتم زعزعة  األبنٌة التقدٌسٌة كلها التً شرها 

العقل الالهوتً التقلٌدي أي أنه ال ٌهدف هذا المشروع النقدي الى تجرٌد الفكر الدٌنً من 

 األسطورة فالعقل الحدٌث ٌعٌد إلٌها وظائفها النفسٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة
2

 . 

نستخلص مما تقدم أنه من شؤن القارئ فً صلب مشروع أركون النقدي ٌرد أن ٌشٌر إلى 

مسؤلة المنهج وأن مهمة العقل النقدي عند أركون تقضً تعرٌة ما منع التفكٌر فٌه و التعرف 

 وراء إقصاء و إبعاده عن دائرة االستكشاف و االستطالع سواء من التؤوٌلٌةعلى آلٌات 

جهة الشرق أو الغرب من دون تحٌز، ونجد أن مهمة مشروع نقد العقل اإلسالمً عند 

أركون مهمة صعبة تتمثل فً زحزحة شروطها االجتهاد اإلسالمً من النظرٌة من جهة 

ونقد العقل اإلسالمً عند أركون مهمة صعبة  تتمثل فً زحزحة شروطها االجتهاد 

اإلسالمً من النظرٌة من جهة، ونقد العقل العربً من جهة أخرى
3

 . 

 .نقد العقل الغربي: المبحث الثالث

" العقل  الغربً"  بصفة خاصة و اإلسالمً نقد العقل "   ٌعتبر مشروع محمد أركون فً

بصفة عامة جزءا ال ٌتجزأ من مشروع كبٌر وطموح ٌسعى الى تفكٌك مجالٌن من الفكر 

الفكري الغربً حٌث ٌإمن  المجال الفكري العربً اإلسالمً و المجال: ولٌس مجاال واحدا 

محمد أركون إٌمانا قاطعا بؤن المقاربة النقدٌة للتراث ال ٌمكن أن تكون منتجة و فاعلة إن لم 

" و األنتروبولوجٌة " الفلسفٌة "، و"الالهوتٌة: "ترفق أٌضا بنقد للعقل الغربً فً كل تجلٌاته

"التارٌخٌة "و 
4 

.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .141ناٌله أبً نادر، التراث و المنهج بٌن الجابري و أركون ، مرجع سابق، ص1

 .142مرجع نفسه، ص 2

 .150،ص 2010، 1عبد المجٌد خلٌفً، قراءة النص الدٌنً عند محمد أركون،منتدى المعارف ، بٌروت،ط3

 .29موالي عبد الصمد صابر و اخرون،اإلسالمٌات التطبٌقٌة وأداة النقد الحضاري، مرجع سابق،ص 4
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كما نجد كذلك أن مشروع النقد العقل اإلسالمً ال ٌقتصر على نقد الرإٌة العربٌة        

اإلسالمٌة للتراث بل ٌتوجه بالنقد كذلك للعقل الغربً بشقٌه ألنواري اإلسالمٌة  و العولمً 

 ال تنحصر فً نقد العقل الغربً فحسب أي البحث عن مثالٌة االستطالعًومهمة العقل 

وهفواته فقط بل إن من مهام هذا العقل المنبثق الجدٌد هو إقرار نوع من التوازن بٌن 

 ومحدودٌته فً األزمنة الحدٌثة وبٌن نواقصه صعودهاالعتراف بعظمة العقل الغربً ابان 

 بعد أن قطع شوطا
1 

 . 

سنجد كذلك أن مهمة اإلسالمٌات التطبٌقٌة هً نقد العقل اإلسالمً عن طرٌق نقد       

العقل اإلسالمً سٌنتهً إلى نقد العقل الحداثً ومعنى هذا أن العقل لٌس شٌئا ساكنا ثابتا ال 

 ٌتغٌر، و ٌتضح به كل إنسان فً جمٌع الثقافات مثل هذا العقل المطلق غٌر موجود
2

 .

 وعلٌه فإن أركون عندما ٌرٌد فحص هذا العقل الحداثً الغربً فإنه ال ٌفحص بعٌون 

تقلٌدٌة، بل إنه ٌجعل من الحداثة و الفكر الحداثً منطلقة ومنتهاة ،إال أن نقده للعقل الغربً 

لٌس من الدرجة نفسها فالنقد مثال الذي ٌوجهه إلى العقل األنواري هو غٌر النقد الموجه إلى 

.  العقل العولمً

 :نقد العقل األنواري_ 2

 باجتماعٌعتبر القرن الثامن عشر بداٌته الحداثة الغربٌة تلمس الوعً بذاتها و ذلك 

حٌث تمكنت من نزع الطابع  (، فوكوهابر ماس )رسٌن الغربٌٌن من بٌنهم اعدد من الد

السحري عن العالم، وفككت التصورات القدٌمة للعالم و دعت الى ثقافة دنٌوٌة قاعدتها 

ماركس " العقل ، معنى هذا أن هناك عالقة وطٌدة و تلقائٌة بٌن الحداثة و العقلٌة حسب 

"فٌبر
3 

ومنه فإن أركون توقف عند عصر التنوٌر ألن هذا العصر التنوٌر ألن العصر ٌحمل معه 

كثٌرا من الدالالت أهمها داللة التنوٌر فما المقصود بهذا المصطلح؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.150عبد المجٌد خلٌفً، قراءة النص الدٌنً عند محمد أركون،مرجع سابق ،ص 1
 

: عبد الجبار الرفاعً، قضاٌا إسالمٌة معاصرة، مجلة متخصصة تعنى بالهموم الفكرٌة للمسلم المعاصر،تصدر عن2
 19، ص 1433-2012 شتاء و ربٌع 50-49مركز دراسات فلسفٌة الدٌن بغداد، العدد 

.150عبد المجٌد خلٌفً، قراءة النص الدٌنً عند محمد أركون،مرجع سابق ،ص 3
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 مصطلح التنوٌر ٌعود إلى العصر بالذات لكً نفهمه و ٌنبغً أن نقارن األنوار بالظلمات   

 )بالغامض ولكن المصطلح ٌحتوي أٌضا على معنى أخالقً و ابستٌمولوجً  الواضع  أو

أي معرفً أي أنه أول عنصر ٌبلور لنفسه برنامج عمل واضح المعالم من خالل كتابات 

"الفالسفة و معاركهم الفكرٌة 
1

 

وٌبدو أن هذا المصطلح كان فً بداٌة دٌنً المنشؤ قبل أن ٌتعلمن على ٌد الفالسفة فً   

 كان أول من استخدام مصطلح التنوٌر، فهو ٌتحدث مثال عن دٌكارت أن إذعصر العقل 

: النور الطبٌعً الذي ٌقصد به ما ٌلً 

مجمل الحقائق التً ٌتوصل إلٌها اإلنسان عن طرٌق استخدام العقل فقط ولكن دٌكارت 

م هذا المصطلح كسالح ضد الدٌن أو باألحرى ضد رجال الدٌن كما سٌفعل فً ما اخدتالس

  الكامل للقٌم الدٌنٌةاالحترامبعد فولتٌر، وإنما ٌستخدمه ضمن سٌاق 
2 

 .

كما نجد كذلك أن مصطلح التنوٌر راح ٌتخلص تدرٌجٌا من الهالة الدٌنٌة المسٌحٌة لكً   

 هو عصر التحرر العقلً و الفكري فً القرن الثامن:  ٌدل على عصر بؤسره
3

وأركون   

إن كان ٌشٌد بإنجازات هذا العقل الكالسٌكً أو الحداثة الكالسٌكٌة فإنه فً المقابل ٌنتقد 

مسلماته التً تإكد ضرورة وصول العقل إلى الحقٌقة المطلقة إذا مارس عمله طبق لقواعد 

حددها هو نفسه يدقٌقة وصارمة 
4  

. 

ومنه فإن البد أن نعترف بالضرورة التارٌخٌة للمرور بمرحلة التنوٌر العربً اإلسالمً    

: لذا ٌمكننا أن ننتقل إلى المرحلة التالٌة

ٌمكننا عندئذ أن نستخلص الدروس و العبر مما :  مرحلة ما بعد الحداثة الكالسٌكٌة أفضل   

 حصل خالل القرون الماضٌة عن مسار الحداثة
5

 .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاشم صالح ، مدخل إلى التنوٌر األوروبً ، دار الطلٌعة للطباعة و النشر ورابطة العقالنٌٌن العرب، بٌروت، 1 

.                                                                                                    138،ص1،2005لبنان،ط
                                                                                                         139المرجع نفسه، ص 2
.                                                          140هاشم صالح ، مدخل إلى التنوٌر األوروبً،مرجع نفسه، ص3
.                                                     150عبد المجٌد خلٌفً، قراءة النص الدٌنً عند محمد أركون،مرجع سابق ،ص 4
 .185مصدر نفسه، ص  (كٌف نفهم اإلسالم الٌوم )محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل اإلسالم5ً
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ومن خالل ذلك نجد أركون ٌتحدث عن مهمة العقل االستطالعً أو ما ٌسمٌه بالعقل      

واقفه طارحا موٌعنً به تحدٌدا العقل الذي ٌصرح ب (Raison constituée)المنبثق

إٌاها للبحث و المناظرة إنه ٌهتم بما ال ٌمكن التفكٌر فٌه ،وربما لم ٌتم إبان المرحلة تارٌخٌة 

 محدودٌتها الفكرٌة
1

 . 

" العقل االستطالعً أو العقل المنبثق" و بالتالً فإن أركون ٌقترح استخدام مصطلح      

ال ٌصح من الناحٌة التارٌخٌة وال االجتماعٌة و ال الفلسفٌة " ما بعد الحداثة " ألن مصطلح 

فهو ٌوحً بؤنه قد تم تجاوز الحداثة إن ما بعد الحداثة هو استمرارٌتها ألنها مشروع غٌر 

 منجز نهائٌا لغاٌة اآلن
2

 . 

وٌضح لنا أن العقل االستطالعً هو عقل متعددة ال ٌإمن بالحدود و ٌعتبر الحقٌقة     

نسبٌة، لذا تحول العقل التنوٌري و اإلنسانً الحر إلى عقل أدوات انتهاري رأسمالً بارد، 

إنه عقل ٌهدف إلى الربح و الفائدة بؤي شكل أقصى سرعة ممكنة،وٌضرب الحائط بصحة 

الناس أو المصلحة العامة 
3

 . 

ومن خالل ذلك نجد ذلك نجد أركون ٌتوجه بنقد للعقل الغربً وذلك قصد تصحٌح      

االنحراف الخطٌر ونقد العقل ال ٌعنً التخلً عن العقلً وإنما التصحٌح لمساره و توسٌعه 

 و جعله وجعله أكثر إنسانٌة وأقل أنانٌة
4 

 .

 :نولوجي التلفزيكنقد العقل العلمي الت

إذا كانت الحداثة مشروعا إنسانٌة ٌستهدف فً عمقه سعادة اإلنسان فقد ان االوان لتصحٌح 

 ، والذي تكفل بهذا العقل ما بعد الحداثً االستغاللإرادتها المعرفة الهادفة إلى السٌطرة و 

الذي لٌس إال الحداثة بسرعة ثانٌة أو هً تعمٌق لمسارها فالعقل ما بعد الحداثً ٌروم ترمٌم 

 ته الحداثة الكالسٌكٌة ، وفً الوقت نفسه تعمٌم منجزاتهاحما شر
5

 . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                   595ناٌله أبً نادر، التراث و المنهج بٌن الجابري وأركون ، مرجع سابق، ص1
                                                                                                                     595مرجع نفسه، ص 2
.                                185مصدر نفسه، ص  (كٌف نفهم اإلسالم الٌوم )محمد أركون، قضاٌا فً نقد العقل اإلسالم3ً
.                                                                                                          317المصدر نفسه، ص4
 .317المصدر نفسه، ص5
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ومنه فان الحداثة نفسها مرحلة تارٌخٌة تؤخذ مجراها و تصل إلى نهاٌتها وهناك من     
 فً مرحلة جدٌدة هً مرحلة ما بعد الحداثة غٌر أننا مازلنا وإنناٌقول إن الحداثة قد انتهت 

ننظر إلى أوروبا وكؤنها مازالت فً موقع الحداثة و ٌنظر إلٌها األوروبً من موقع ما بعد 
الحداثة إذ فهو ال ٌرانا على حقٌقتنا و نحن ال نراه على حقٌقة

 1 
. 

وٌنبغً علٌنا ان نعلم أن الحداثة لم تإسس حتى االن موقف فكرٌا ٌناضل من أجل     

تشكٌل عامة للواقع البشري و التفاعل المستمرٌن شٌئٌن اثنٌن أقصد التفاعل بٌن اإلنسان 

بصفته روحا ترٌد معرفة الواقع الموضوعً للعالم و التارٌخ و المجتمعات البشرٌة و بٌن 

العالم الذهبً الذي ٌشكله العقل كما راح ٌشكل مواد المعرفة أو موضوعاتها
 2  

. 

أمام زمالئه الجامعٌن األمرٌكان فإنهم " العقل المهمٌن" ونجد أركون عندما تحدث عن      

مقاصد هذا المصطلح و الفرق بٌنه و بٌن مصطلح العقل االستطالعً المنبثق الذي 

استخدمه أٌضا إنهم ٌعتقدون أنهما ٌعبران عن شًء واحد لكن هذا غٌر صحٌح على 

 ، فالمصطلح الثانً ٌشٌر إلى مواقف نقدٌة جدٌدة وهً االن فً طور االنبثاق و اإلطالق

 التبلور و تكسب موقع فً الساحة أكثر فؤكثر
3

 . 

لذا ٌرى أن المصطلح األول ٌدل على العقل المهٌمن للغرب وهو العقل التوسٌعً وهو      

. العقل التوسٌعً الذي ساد أثناء فترة الحداثة الكالسٌكٌة

أما الثانً الذي هو العقل االستطالعً المنبثق فٌدل على اخر موقع وصل إلٌه العقل و     

بعضهم ٌدعو بعقل ما بعد الحداثة ، إذ نجده ٌقول لكنً أفضل ان أدعوه بالعقل المنبثق 

الجدٌد أو العقل االستطالعً االستشراقً
4

 . 

وعلٌه فإن العقل االستطالعً الجدٌد ال ٌهدف إلى الهٌمنة وإنما إلى المعرفة الحرة و     

. اكتشاف افاق جدٌدة للمعنى

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22، ص 2008، 3محمد سبٌال وعبد السالم بنعٌد العالً، الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب،ط1
 

                          
43مرجع نفسه، ص2

 
                                                                                                              .

43مرجع نفسه، ص3
                                                                                                                                                                  .

43مرجع نفسه، ص4
. 
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ونلخص من خالل العقل المنبثق أو االستطالعً أنه عقل جدٌد ٌتجاوز كا ما سبق و    

ٌوسع و ٌعمق فً الواقع تلك المعرفة التحرٌرٌة التً قادها عقل التنوٌر فً أوروبا الغربٌة 

منذ القرن الثامن عشر، و ٌقبل هذا العقل االستطالعً الجدٌد بممارسة البٌداغوجٌا التربوٌة 

الخاصة بذلك التوتر التثقٌفً بٌن العقل الدٌنً و العقل العلمً التلفزي التكنولوجً و 

الفلسفً
1

 .

 من قبل هوٌقصد أركون بذلك أن العقل الدٌنً المعاد تنشٌط: أركون هو الذي ٌقصد     

احتكار العنف الشرعً هذا االحتكار الذي انتزعته الدولة الحدٌثة منه ، ثم العقل التلفزي 

التكنولوجً العلمً الذي ٌحدد األطر االكراهٌة الملزمة لكل وجود بشري كما فعل العقل 

الدٌنً من قبل ثم العقل الفلسفً الذي هو االخر أٌضا سٌاقا مجددا لكً ٌخلع المشروعٌة 

 بالقٌاس إلى العقلٌن السابقٌن من أجل حماٌة التعددٌة التؤوٌلٌة و إغنائها
2

 . 

وٌمكن القول من خالل ذلك أن العقل التلفزي التكنولوجً العلمً هو الذي سٌطر على      

الحضارة الحدٌثة مثلما سٌطر العقل الدٌنً على الحضارة السابقة أي حتى القرن التاسع 

عشر ، لذا وصلت امبرٌالٌة العقل الفلسفً فالعولمة الكاسحة التً نشهدها حالٌا ال تإمن إلى 

 االقتصادٌة و الفعالٌة التقنٌة و اكتساح األسواق العالمٌة عن طرٌق الشركات بالمر دودٌة

 المتعددة الجنسٌات
3 

 .

تضبطة حدود ، فهو عقل بلغة أركون  و المنظومات موظف عدة منهجٌات دفعة واحدة ال   

  و انجازاتهبواقفه المستمر ٌاء و التردد و األشالتسردمحكوم بالعمل فً ظل النٌة و
4

 . 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . 242، مصدر سابق، ص (نحو تارٌخ اخر للفكر اإلسالمً )محمد أركون، الفكر األصولً واستحالة التؤصٌل 1
                                                                   .242المصدر نفسه، ص 2
                                                                                                    .243المصدر نفسه، ص 3
  .244المصدر نفسه، ص4
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: قراءة نقدية لنقد أركون للتراث العربي اإلسالمي: المبحث الثالث

إن أهم ما مٌز أركون من خالل كتاباته هو تعرضه لالنتقادات مختلفة، حٌث كانت      

 ةٌوسف مكً، أحمد بوعود: هناك انتقادات كثٌرة ومهمة لمفكرٌن مغاربة نذكر من بٌنهم 

 .وكمال عبد اللطٌف

 ٌعتبر الباحث المغربً ٌوسف مكً من بٌن الذٌن انتقدوا محمد أركون لذا نجده ٌقول     

من استطاع أن ٌسجل حضورا فكرٌا فً الساحة الثقافٌة العربٌة عامة، وعلى صعٌد قراءة 

ونقد الفكر اإلسالمً من خالل توظٌف المناهج والمفاهٌم الحدٌثة فً الغرب على وجه 

الخصوص، وهو فً ذات الوقت ٌهدف للتوصل إلى نتائج التً ٌستهدفها النقد الفٌللوجً، 

وذلك عن طرٌق زحزحة مٌدان الدراسة والتحلٌل باتجاه علم األلسنٌات الحدٌثة، وعلم 

.النفس التارٌخ، واألنتروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة
1 

    وٌضٌف إلى ذلك أن التراث العربً اإلسالمً من خالل جوانبه الدٌنٌة ٌمكن أن ٌحلل 

  زاوٌة المناهج الحدٌثة لذا ال ٌتعارض مع خصوصٌة التجربة التارٌخٌة العربٌة و من

اإلسالمٌة إذن نحن داخل العالم ولٌس خارجه، وبالتالً فإن العالم ونظرٌاته فً بناء عالقة 

.علمٌة وعلمانٌة مع هذا الفكر فً ماضٌه وفً حاضره
2 

 

على الرغم من ذلك فإن مشروع أركون كما ٌرى ٌوسف مكً من حٌث توسله بالمناهج    

المتنوعة والحدٌثة والمعاصرة فً قراءة ونقد التراث العربً اإلسالمً، لذا فإن فً الحقٌقة 

لم ٌوفق فً إنتاج معرفً أصٌل وحقٌقً فً مقاربة التراث عام أو فٌما ٌسمٌه الوحً 

النبوي خاصة والقرآن الكرٌم بشكل أخص ناهٌك عن مدونة التفسٌر الضخمة التً طبق 

علٌها دراساته، خاصة تفسٌر الطبري المشهور
 3

                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    .40 ،ص 1،1991هاشم صالح،دار الساقً،بٌروت، لبنان،ط: محمد أركون ، من اإلجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمً،تر1
اإلسالمٌات التطبٌقٌة ونقد الوعً اإلسالمً ضمن أوراق :غرٌر العرباوي، التراث اإلسالمً عند محمد أركون2

                                                                           06،ص 2017 مارس 28فلسفٌة،دار المراٌا لإلنتاج الثقافً،
 .07مرجع نفسه، ص 3
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 لهذا نجد محمد أركون ٌستخدم مجموعة من المناهج عند تحلٌله للتراث العربً                                  

اإلسالمً، ألن هذا النوع من البحث اإلضافً الذي ٌعتمده أركون ٌبدو غرٌبا على النقد 

اإلسالمً التقلٌدي لإلسناد على النقد التارٌخً الذي تمارسه المنهجٌة الفٌللوجٌة فً آن معا، 

ولهذا فإنه ٌتقدم بقراءة نوعٌة ومتمٌزة للتراث بقدر ما أنجز قراءة تلفٌفٌة وخلٌط غرٌبا 

عجٌبا
1

وعلٌه فإن ذلك نجده أقرب إلً القراءة السلفٌة التً ٌنتقدها من القراءة المنتجة أو  ،

القراءة اإلبداعٌة اإلبداعٌة، فهو على سبٌل المثال ٌنتقد المنهج الفٌلولوجً التارٌخً 

 وذلك عن طرٌق اإلستشراقً بحجة أنه وضعً  وجزئً وصادم لإلٌمان بشكل مجانً

حلوله التً تظل هشة جدا 
2   

            .

      وكل هذا راجع إلى أن المناهج التً ٌتوسلها أركون فهً ال تصدم الوعً اإلٌمانً 

حسب ما ٌرى وبالتالً ال ٌجب االكتفاء بتطبٌق المنهجٌة التارٌخٌة الوضعٌة  متمثلة فً 

المناهج المستشرقٌن،بل ٌجب أن ٌتم إدخال األبعاد النفسٌة واألسطورٌة والخٌالٌة فً 

التعامل مع التراث العربً اإلسالمً خاصة أن هذه األبعاد ال تقل عن أهمٌة الحقائق المادٌة 

التً تدرسها الفٌلولوحٌا اإلستشراق، وذلك فً حالة تساوي عند أركون العلم واألسطورة 

 والخٌال و الالعقل
3

.   

.    وعلٌه ٌمكن القول أن مشروع أركون الفكري قام بقراءة التراث العربً اإلسالمً

وعمل على الصعٌد المنهجً كما تصدى لنقد التراث العربً اإلسالمً من منطلق نقدي 

للخروج من الركود التارٌخً الحاصل فً كٌفٌة تعاملنا مع تراثنا وتدشٌن معرفة علمٌة 

به، لذا فإنه فً المقابل ٌوظف مناهج ومفاهٌم وإستراتٌجٌات ال تخدم القضٌة التً ٌنتقدها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                 .40محمد أركون ، من اإلجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمً، مصدر نفسه ،ص 1
.                                                                                                                                           41مصدر نفسه، ص 2
اإلسالمٌات التطبٌقٌة ونقد الوعً اإلسالمً ضمن أوراق فلسفٌة، :غرٌر العرباوي، التراث اإلسالمً عند محمد أركون3

 .06مرجع سابق، ص
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وٌحللها وٌنتج من خاللها معارف أصلٌة نحوها تمكننا من الخروج من الفهم المدرسً، 

وٌقوم كذلك بالتعمٌة من خالل ما ٌسمٌه بالمعانً والمقاصد والسمات اللسانٌة الخاصة 

 بالخطاب النبوي التً ٌقوم بإبرازها
1 

                          .

  وٌضٌف إلى ذلك ٌوسف مكً أن الموضوع الذي ٌقوم أركون بدراسته هو أنه ال ٌهدف 

من ورائه التحقق من الغث والسمٌن والصحٌح فً قراءة والخطؤ فً قراءة التراث ونقده، 

وإنما المعنى والشًء الملفت النظر فً مشروع أركون نفسه، وأنه قام بتوظٌف المناهج 

الفكرٌة والعلمٌة والفرنسٌة خاصة، والتً تحمل فً مواصفات ومبادئ هً على النقٌض 

من التفكٌر األنواري والعقالنً الذي قامت علٌه النهضة األوروبٌة الحدٌثة
2

 .

 
   كما نجد ٌوسف مكً ٌإكد كذلك أن أهم ما اعتمد علٌه محمد أركون فً مشروعه 

كٌة درٌدا وجٌل دولوز، يالفكري النقدي للتراث فً أساس أركٌولوجٌا فوكو، وتفك

وظواهرٌة بوردو، واستشراقٌة هنري كوربان، وفهمه المثالً للفلسفة اإلسالمٌة عامة 

وفلسفة اإلستشراقٌة على نحو أخص، وهً مناهج وطرق واستراتٌجٌات التً قامت على 

 وعلى األساس ما عرف ضد النزعة واإلنسانٌةالنقٌض من عصر األنوار ومفكرٌه ونزعته 

 الكبرىوالسر دٌات اإلنسانٌة 
3   

.
 

    
 بالتالً أن كل ما توصل إلٌه كان فصال عن ال تارٌخٌتها وخلطها بكل تجلٌات الثقافة، 

وكؤنها على صعٌد واحد من المعنى والمعقولٌة واألهمٌة، وهكذا تتساوى األساطٌر والعلم 

 بضربة واحدة عن ناقد الفكر اإلسالمً
4

  .

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اإلسالمٌات التطبٌقٌة ونقد الوعً اإلسالمً ضمن أوراق :غرٌر العرباوي، التراث اإلسالمً عند محمد أركون1
.                                                                                                      06فلسفٌة،مرجع نفسه، ص

.                                                                                                          06مرجع سابق، ص2
.                                                                                                          06مرجع سابق، ص3
ماذا سٌبقى من مشروع اإلسالمٌات التطبٌقٌة؟ صحٌفة الوسط البحرٌنٌة ، العدد ... ٌوسف مكً، محمد أركون بعد رحٌل4

                                                                                                          04، ص 2010/ 96.29
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 إن المشروع األركونً ٌفترض فً مبتداه ومنتهاه أنه تنوٌري عقالنً بامتٌاز أسوة  

بؤصحاب المشارٌع الكبرى، لكن بتوسله لمناهج معادٌة للتنوٌر فإنه ٌكون قد قطع على نفسه 

وعلى ملتقٌة إمكانٌة الدراسة العمٌقة والنوعٌة للتراث، ووقع ثمة فً تناقض ال ٌمكنه 

الخروج منه إال عبر التلفٌق والقص واللصق واإلدعاء بالعلمٌة شكال ومعادلتها فً 

المضمون
1.  

     
وٌضٌف إلى ذلك أن ٌوسف مكً ٌإكد على هذا المشروع النقدي عند أركون ال ٌإدي 

فً النهاٌة إلى االبتعاد عن أسر القراءات التراثٌة النمطٌة للنص الدٌنً األول، وال إلى 

تجاوز مشكلة التفسٌر التراثً المؤلوف القدٌم منه والمعاصر كما ٌرٌد هو وال إلى مقاربة 

.منهجٌة حدٌثة وعلمٌة للنص القرآنً
2

 

 وٌلخص ٌوسف مكً هذا كله بؤن أركون أكثر ما باستطاعته عمله، وهو ٌلف وٌدور   

حول ما ٌدعً بنقده، وخاصة عندما ٌقترب من النص المإسس، وٌكون أقرب إلى نظرة 

السلف من نظرة العلم ومناهجه المضبوطة والدقٌقة، وهذا فضال عن معادلته الدقٌقة للتنوٌر 

والعقالنٌة والعلمانٌة، وبالتالً ٌقطع على نفسه إمكانٌة الفهم والنقد الحقٌقتٌن لموضوعٌه، 

و ٌستخلص ٌوسف مكً هذا والعلم الحقٌقً صادم بالضرورة وهو ال ٌرٌد أن ٌصدم الوعً 

كله أن أركون بدأ طموحا بآمال كبٌرة من قبل صاحبه، لكنه لم ٌستطٌع أن تحقق ما عقد 

علٌه ألسباب تعتقد أنها تعود أنها تعود إلٌه هو شخص أسباب ذاتٌة، تتمثل فً عدم صحة و 

دقة خٌاراته المنهجٌة العلمٌة من جهة و إلى عدم قدرته على وضع مسافة بٌنه و بٌن الفكر 

الذي ٌحلله و ٌنفذه و من جهة ثانٌة لكنه ٌبقى الركون شرق المحاولة و التدشٌن فً مجال 

.مهم جدا من مجاالت الثقافٌة العربٌة اإلسالمٌة و هو الجانب الفكري الدٌنً
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .05ماذا سٌبقى من مشروع اإلسالمٌات التطبٌقٌة؟مرجع نفسه، ص... ٌوسف مكً، محمد أركون بعد رحٌل1

 .05مرجع نفسه، ص2

اإلسالمٌات التطبٌقٌة ونقد الوعً اإلسالمً ضمن أوراق فلسفٌة، :غرٌر العرباوي، التراث اإلسالمً عند محمد أركون3
 .06مرجع سابق، ص
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     و نضٌف إلى ذلك أن تقد  العقل اإلسالمً الذي جاء به اركون، هً الوقفة التً تطرق 

إلٌها أحمد بوعوده على مفهوم التحلٌل التفكٌكً الذي ورد فً مشروع أركون لنقد العقل 

اإلسالمً بحٌث نجده قد وضع مجموعة من الخطوط العرٌضة الكفٌلة بتحقٌق هذا المفهوم 

:و ٌحددها الباحث أحمد بوعوده بإٌجاز نذكر من بٌنها
1 

    ٌإكد الباحث أحمد بوعوده أنه رغم االهتمام أركون بالجانب المعرفً، ٌبحث عن عالقة 

و ذلك " العلمانٌة"الدولة اإلسالمٌة و الشرٌعة و هو الجانب االدٌولوجً، الذي ٌدافع عن 

التخلص من القٌود النفسٌة و اللغوٌة و "لكً ٌؤخذ الناس بالعلمانٌة بتعٌٌن علٌهم 

بالمنهج التحلٌلً ألتفكٌكً . " ، و أن العلمانٌة عنده هً لمجابهة السلطة الدٌنٌة"االدٌولوجٌة

للشرٌعة التً ٌعتقد الناس أنها ذات مصدر الهً، و الهً، و التً شكلت تدرٌجٌا بفضل 

ممارسة القضاة
2

، العلمانٌة فً فلسفة األنوار هً اقامة الفصل بٌن السلطة السٌاسٌة و 

السلطة الدٌنٌة، إذ نجد أركون هنا بان االسالم فصل بٌن الدٌن و الدنٌوي و ٌنتصر محمد 

أركون للعلمنة فً فرنسا التً التصل إلى الرفض الجذري للدٌن و هنا ٌإاخذ احمد بوعوده 

.كون أنه تكشفت العلمانٌة فً فرنسا فً حملتها على الحجاب
3

 

   نجم عن احمد بوعوده غٌاب نقد العقل اإلسالمً وذلك التساع دائرة الالمفكر فٌه وهو 

ٌبدأ من تفكٌك العقل االسالمً اذ أن محمد أركون ٌرٌد تفكٌكه والقطع مع المٌتافٌزٌقا 

اغفل نقطة "بالتموضع داخلها وتوجٌه ضربات متتالٌة من الداخل لذا فالباحث أحمد بوعوده 

مهمة ال ٌمكن تجاوزها لمن ٌرٌد التارٌخ للفكر اإلسالمً
4

."  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اإلسالمٌات التطبٌقٌة ونقد الوعً اإلسالمً ضمن أوراق فلسفٌة،   :غرٌر العرباوي، التراث اإلسالمً عند محمد أركون1 

.06مرجع سابق، ص2
 

                                                                                                         

42أحمد بوعوده، الظاهرة القرآنٌة عند محمد أركون، مرجع نفسه ، ص 3
 

                                                    

 .41مرجع سابق، ص4
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ونجد كذلك أركون اعتمد على قراءة تارٌخٌة منفتحة لدراسة الفكر اإلسالمً والبحث فً 

إشكالٌة العلمٌة وإمكانٌة حصولها فً المجتمعات اإلسالمٌة، و برهن علٌها أن عرفت 

 .بالعلمٌة سابقا

  وبالتالً فإن أركون ناقش اإلشكال المتعلق بالتارٌخ لإلسالم فاإلسالم كما ٌراه أركون 

لٌس منغلقا فً وجه العلمانٌة فقد شهدت المجتمعات تجارب علمانٌة عدو عبر التارٌخ 

فالعلمانٌة كانت موجود خالل فترة حكم المؤمون أكثر مما هً الٌوم فً معظم الدول العربٌة 

و اإلسالمٌة 
1.  

كما ٌنبغً أن أركون فً البدء بالتقدم نحو علمنة مإسسة للسلطة العلٌا خاصة أن الخالفة 

كانت لها قٌمة رمزا نٌة دٌنٌة علٌا فً المخٌال الجمعً اإلسالمً كما ٌرى أن نمو العقلً 

الفلسفً على حساب العقل الدٌنً األرثودكسً وذلك بإشارة العمانٌة الفكر فً الساحة 

 .العربٌة االسالم 

وٌضاف إلى ذلك أن أركون وقع فً نفس الخطؤ المنهجً حٌنما أسقط على الخطاب 

القرانً مفهوم العلمانٌة على الصراع السٌاسً الذي نشب بعد مقتل عثمان و ممارسات 

 .الخلفاء األموٌٌن و العباسٌٌن التً تفهم فً سٌاق الصراع السٌاسً 

نستخلص مما سبق نجد نظرة متمعنة لهذه الخطوط إذا ٌنظم أحمد بوعوده إلى ٌوسف مكً 

 .ٌوضع بعض األوجه المقصورة فً أركون الفكري هنا 

 باإلضافة إلى نجد  كمال عبد اللطٌف ٌرى محمد أركون كان ٌجتهد فً فتح نوافذ جدٌدة 

فً التعامل مع الحدث اإلسالمً ، حٌث ٌنتج مقالة األنتروبولوجٌة و ٌحاول التفكٌر فً
2

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، 2تر هاشم صالح، دار الساقً، بٌروت، لبنان ،ط: اإلسالم ، المسٌحٌة، العرب: محمد أركون، العلمنة و الدٌن1
                                                                                                                   42،ص1926

 4-3كمال عبد اللطٌف،محمد أركون وتوسٌع فضاء النقد فً الفكر المعاصر،مجلة األزمنة الحدٌثة،العدد،2
 102،ص2010
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بعض جوانب الطاهرة من زاوٌة لسانٌة كما ٌنفتح عن طرٌق و أسالٌب المقاربة 

السوسٌولوجٌة وهذا األمر منح أبحاثه المقاربة المركبة
1

.  

ونجد أركون أن كمال عبد اللطٌف ٌعد ان مجال العقل اإلسالمً عند محمد أركون حدثا 

لغوٌا تارٌخٌا متعدد األبعاد و الدالالت ولهذا نجد أن محمد أركون عمل فً دراسته للتراث 

على رفض طرق التؤرٌخ التمجٌدي ، كما رفض الطرق التً تمارس التقطٌع التارٌخً 

المعروف و المنجز من طرف أصحاب الفرق و الطبقات و الملل و النحل
2

 
. 

كما نالحظ كذلك إنه جملة واحدة ٌتخلى عن التارٌخ المعتمدة على مسلمة التعالً و القداسة 

المستقرة فوق التارٌخ ، وتسلح بدل كل ذلك برإٌة تنفتح على التؤرٌخ اإلشكالً مستعبئة 

بمفاهٌم تنتمً الى حقول معرفٌة متعددة من أجل محاولة اإلمساك الدقٌق بمجال العقل 

التارٌخً كما تبلور فً المجال اإلسالمً منذ تجربة المدٌنة ، إلى تجرب االخفاق المتعددة 

التً عرفها ومازال ٌعرفها العالم اإلسالمً حتى ٌومنا هذا 
3 

. 

وٌستند كمال عبد اللطٌف فً عالقته مع المنهج األركٌولوجً النقدي التفكٌكً أنه ٌرى أن 

تارٌخ " ومفهوم " الزمن الطوٌل " ومفهوم " االبستٌمً" محمد أركون ٌوظف مفهوم 

لٌتجاوز تارٌخ األفكار وصٌرورة األصل أو البداٌة و النهاٌة و لٌتمكن " األنساق الفكرٌة 

من اكتشاف البنٌة العمٌقة، وٌحاول صٌاغة النظام الضابط للعقل اإلسالمً بغض النظر 

عن القواعد الجزئٌة و الفرعٌة التً ٌمكن أن تكون مإسسة فً مناطق جهوٌة
4

.  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102كمال عبد اللطٌف،محمد أركون وتوسٌع فضاء النقد فً الفكر المعاصر، مرجع نفسه، ص  1

 .103مرجع نفسه، ص  2

 .103مرجع نفسه، ص 3

 .46الحاج دواق و آخرون اإلسالمٌات التطبٌقٌة وأداة النقد الحضاري ، مرجع نفسه ، ص4   
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وٌرى كذلك كمال عبد اللطٌف أن محمد أركون ٌذهب إلى تقدٌم خالصات أساسٌة حول 

و التارٌخً و التدعٌم القطعً  (األسطوري )اإلبستٌمً اإلسالمً و وٌعتبرها الخلط بٌن 

للقٌم الدٌنٌة ، انطالق من القران و السنة، و التؤكٌد الالهوتً لتفوق المسلم على غٌر 

المسلم، وحصر وظٌفة العقل فً االجتهاد وتؤوٌل الوحً، وتقدٌس اللغة و الدفاع عن قداسة 

المعنى المرسل من طرق هللا ، و التؤكٌد على تعالى المقدس
1

.  

ونستخلص من هذه الخالصات أن محمد أركون توجه إلى مجال العقل اإلسالمً وتحكم فً 

عملٌة تولد و تولٌد  األفكار فً مختلف جوانب الحٌاة فً اإلسالم ، وهً تتضمن رإٌة 

محددة عن العالم ، ورإٌة تسلم بؤولوٌة اإللهً فً الكون، وتجعل الفكر متمركزا حول 

الوحً وتحول العالم إلى مسرح تبدأ فصوله هنا وتنتهً هناك إلى العالم االخر
2

.  

 وبالتالً نجد أركون نجد كمال عبد اللطٌف ٌتفق مع هاشم صالح فً تنوٌع محمد أركون   

ألسالٌب المقاربة المنهجٌة ،اذ نجد إلى تنوٌع األدوات و المفاهٌم التً تتٌح إلى إعادة إنتاج 

المعانً هً جوانب من مظاهر اإلستراتٌجٌة النقدٌة التً ٌمارسها أركون ، وهً تبعد 

خطابة عن الجسم و وتطبعه بكل إٌجابٌات الموقف الشكلً كموقف فلسفً أصٌل ، حٌث ٌتم 

فهم محدود ، ومحدودٌة  )االعتراف بؤن مجال البحث ٌتعلق بؤمر ٌهم اإلنسان فً الزمان 

(الظاهرة الدٌنٌة 
3

.  

لهذا ٌرى كمال عبد اللطٌف أن أركون قد أدرك جٌدا أهمٌة التحوالت المنهجٌة األساسٌة 

التً تجري فً مجال الفكر المعاصر ابتداء من الخمسٌنٌات خاصة التطورات التً 

حصلت فً اللسانٌات وفً التارٌخ و االنتروبولوجٌا لهذا السبب ٌحفل مرجع النص
4

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             102كمال عبد اللطٌف،محمد أركون وتوسٌع فضاء النقد فً الفكر المعاصر، مرجع نفسه، ص  1

.                                                                                                        103مرجع نفسه، ص 2

                                              47الحاج دواق و آخرون اإلسالمٌات التطبٌقٌة وأداة النقد الحضاري ، مرجع نفسه ، ص3

 .104كمال عبد اللطٌف،محمد أركون وتوسٌع فضاء النقد فً الفكر المعاصر، مرجع نفسه، ص4
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    األركونً بؤسماء أهم المفكرٌن المعاصرٌن كما ٌحفل بمفاهٌم مستمدة من حفل العلوم 

اإلنسانٌة مثل رأس المال المركزي الزمن الطوٌل التقطٌع المنسً المكتوب البنٌة العمٌقة 

اإلبستٌمً
1

. 

     وٌضٌف إلى ذلك كمال عبد اللطٌف أن محمد أركون ٌوظف المفاهٌم دون أن ٌستخدمها 

انه ٌتمثلها وٌنتج بواسطتها نتائج جدٌدة حاسمة فً باب اإلسالمٌات التطبٌقٌة ، كما نجد 

أركون ال ٌستعٌر بالمفاهٌم المذكورة من باب االفتتاح و االنجذاب بالمنجزات الفكرٌة 

الغربٌة، انه ٌغامر باالستدعاء هذه المفاهٌم، أو هذه السلطات المعرفٌة المرجعٌة من زاوٌة 

رغبته فً تدشٌن عهد جدٌد فً التعامل مع اإلسالم 
2

  

    كما نجد أن محمد أركون عندما تحدث اإلسالمٌات التطبٌقٌة التً اعتبرها واحدة من 

المشارٌع الفكرٌة األساسٌة فً الفكر اإلسالمً المعاصر وأٌضا الدراسات الفكرٌة العربٌة 

القائمة على توجهات تجدٌدٌة ومساعً تؤسٌسه غرضها القٌام بالعملٌات مراجعة جذرٌة 

ونقدٌة للتراث والفكر الغربً ، بغٌة اإلحاطة بمناهجه المإسسة وخلفٌات الفلسفٌة بقصد 

التوصل إلى تحقٌق التجاوز التارٌخً والثقافً المطلوب وخلق النقلة الحضارٌة النوعٌة
3

. 

   وهذا كله راجع إلى االستعانة بترسانة مفاهمٌة ومنهجٌة إذ نعتها أركون بنقد االستشراق 

الكالسٌكً أو اإلسالمٌات التطبٌقٌة باعتبار سعٌها إلى استعمال كثٌر من المناهج التفسٌرٌة 

والتحلٌلٌة الجدٌدة لتجاوز منطق االستقطاب التقلٌدي لٌنتهً فً األخٌر إلى طرح بدٌل كامل 

لعمل نقدي جوهري ٌسمح ببناء عقل استطالعً منبثق فً حضور الحدٌث
4

.  
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102كمال عبد اللطٌف، محمد أركون وتوسٌع فضاء النقد فً الفكر المعاصر، مرجع نفسه، ص  1
 

                                   

الحاج دواق، اإلسالمٌات ، التطبٌقٌة و نقد االستشراق الكالسٌكً عند محمد أركون، مجلة اآلداب و العلوم االجتماعٌة، 2

.                                                                                 22،ص2005، 3جامعة فرحات عباس سطٌف، العدد

.                                                                                                                 22مرجع نفسه، ص3

 . 22مرجع نفسه، ص4
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 ومن بٌن االنتقادات التً وجهت إلى أركون أنه اتهم البعض بؤنه جاهل بالتراث اإلسالمً 

وأن كتاباته على دراٌة بثقافة التراث ، وأن معالجته التراث كانت من منظور أوروبً 

محض كما رأي بعض الباحثٌن أن تطبٌق أركون لمناهج العلوم االجتماعٌة الغربٌة على 

التراث اإلسالمً هو أمر غٌر جائز ألن هذه المناهج هً المنهاج غربٌة ولٌدة الفكر 

األوروبً و تطوره، وهً ال تنسجم بالضرورة مع واقع الثقافات األخرى 
1

.  
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 :خالصة     

      نستخلص مما تقدم أن مشروع محمد أركون النقدي مشروع جريء ومتمٌز، إذ ٌعتبر 

أحد السباقٌن إلى قراءة التراث العربً اإلسالمً المعاصر قراءة حدٌثة ومنهجٌة ، لكن 

المشروع األركونً ونحن هنا لسنا فً مجال تقٌٌم له إذ نجده لم ٌوفق فً إنتاج معرفً 

أصٌل وحقٌقً فً مقاربة التراث عامة، ولكن مع ذلك ما ٌمٌز هذا المشروع األركونً أنه 

فً الوقت الذي أعلن فٌه أنه ٌقوم بالنقد التراث اإلسالمً، وخاصة الضخمة فً تفسٌر 

القرآن وكذلك النظر إلى النص القرآنً من المنظور التارٌخً، ومع ذلك فان مشروعه لم 

ٌبارح األرض الكالسٌكٌة فً التفسٌر والتحلٌل من حٌث الجوهر، وظل حبٌسا للقداسة 

ثوابت األصول مع غطاء حدٌث من المناهج واالستراتٌجٌات العلمٌة الرائجة فً فرسان 

فالشًء الملفت فً مشروع أركون نفسه أنه قام بتوظٌف تلك المناهج الفكرٌة والعلمٌة 

الفرنسٌة خاصة، والتً تحمل مواصفات ومبادئ هً على النقٌض من التفكٌر األنواري 

 .والعقالنً الذي قامت علٌه النهضة األوروبٌة الحدٌثة 

    مع ذلك حتى لو فشل مشروع أركون فً أن ٌقدم أسسا جدٌدة لنقد التراث فانه ٌكفٌه أنها 

 .محاولة جادة إلعادة النظر فً الموروث الثقافً العربً اإلسالمً

   

  

    

                    

 

 

 

 



وفي الختام يمكن القول أن السفر عبر صفحات الكتابة األركونية ىو متعة وامتحان، بقدر 

ما نخرج بمعمومات مكثفة ومنيجيات مطبقة فإننا نشعر بالمقابل بعظم المكانة وبحجم 

نما كتب لمجتمع ينتمي إليو، وقام بجرأة ولياقة بتصحيح  األمانة الن أركون لم يكتب لنفسو وا 

األحكام المسبقة واألفكار الخاطئة في جدالو مع أمثالو من األكاديميين والمفكرين، فيو كتب 

من أجل أن يواصل الباحثون السبيل الذي رسمو من اجل الغوص في بحار التراث بنفس 

قوية الستخراج اآلليات التي يختزنيا، ليس لمتزين بيا، ولكن لمعرفة قيمتيا ووزنيا  في 

الوعي العالمي، وىذا كمو من أجل إحداث التغيير في العقل العربي اإلسالمي، وعندما نقول 

ما نحن عميو وذلك من " غير"كممة تغير فإننا نقصد العبارة في حرفيتيا أي أن نكون ما 

خالل إحداث التغيير في طريقة التفكير والتغيير نظام الخطابات والمقوالت والتصورات 

العربية، ولقد قادتنا الرؤيا االستطالعية التي قمنا بيا من خالل دراستنا األركونية إلى 

 :استخالص جممة  من النتائج 

لقد توصمنا إلى أن  محمد أركون ىدفو األساسي ىو إعطاء التراث صورة جديدة تسمح  -

 .الغربيةباندماج المسمم في فضاءات الحداثة 

 .تميز المشروع األركوني بأصالتو_  
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اعتماد محمد أركون عمى األدوات والمفاىيم النقدية العربية المعاصرة عمى الدين والتراث _ 

 .وىذا ما جعل البعض يعتبره مستشرقا

تقديم محمد أركون قراءة معاصرة تختمف عن القراءات التقميدية في حجميا ومضمونيا _ 

 .وذلك من خالل جرأتو في طرح أفكاره وقدرتو عمى النقد

   باإلضافة إلى ذلك نجد أن محمد أركون كانت جل اىتمام فكره كان ييتم بالجانب النظري 

أكثر من التطبيقي حيث نجده ينتقد التراث ولكن دون تقديم البديل الذي يدفعنا إلى تغيير 

واقعنا اإلسالمي ورغم ىذا إال أننا ال ننفي بأن محمد أركون قد ألم بمعظم أفكارنا اإلسالمية 

   .  الموجودة في لغتنا أو تفكيرنا وىذا ما يدفعنا الى وصفو بالمفكر الجريء
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 :قائمة المصادر و المراجع

 : المصادر–أ 

تر هاشم صالح، دار الساقً، : اإلسالم ، المسٌحٌة، العرب: محمد أركون، العلمنة و الدٌن - 
 .1926، 2بٌروت، لبنان ،ط

صباح الجهٌم ،دار عطٌة للنشر، لبنان ، بٌروت، :  محمد أركون ، ناقده على اإلسالم،تر-
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