رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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ي�ست�أثر م�شروع املفكر حممد اركون باهتمام
الي�ستهان ب�سعته يف االو�ساط الثقافية و الفكرية يف
ً
ف�ضال عن العامل الغربي
العاملني العربي و اال�سالمي
ال�سيما يف فرن�سا حيث يقيم هناك و الواليات
املتحدة االمريكية ،واليركن هذا االهتمام اىل
قاعات الدر�س التي متر بجهد هذا املفكر او املجالت
املخت�صة او الكتب التي ي�ؤلفها مفكرون ومرتجمون
ومهتمون بالفكر اال�سالمي ،وامنا يفي�ض لي�شمل
ً
ف�ضال
فئات املثقفني من غري ذوي االنتاج الثقايف
عن ال�شباب الذين اخذت ت�سحرهم منطلقات هذا
امل�شروع احلداثية الطاحمة اىل جتديد النظرة
اىل الفكر اال�سالمي و العقل الديني ،الذي خ�ضع
لرتاكمات الحد الح�صائها من جهود علماء االمة
اال�سالمية وغريها ممن اهتموا برتاثها وال�سيما
امل�ست�شرقني.

مشروع محمد اركون

يف درا������س�����ة ال���ف���ك���ر اال����س�ل�ام���ي
فائز ال�شرع
وميكن اال�ستناد اىل جدية هذا امل�شروع
وفاعلىته يف حماولته قراءة الرتاث
اال�سالمي وفح�ص معطياته واجالة
النظر يف عنا�صره ،بعد ان جتاوزت
احلا�ضنة الزمنية له ما يزيد على العقدين
و الن�صف ،وا�ستطاع �ضمان �سريوره
الت�أثري ،على الرغم من التحوالت الفكرية
ال�سريعة التي ميتاز بها ع�صرنا احلاىل
الذي �شهد غروب قرن و�شروق اخر
معمد ًا بتطور التقانة وعوامل الرقي
احل�ضاري و الرغبة العارمة يف تو�سيع
الهوة بني املا�ضي  -حتى القريب -
واحلا�ضر املتم�سك بعري امل�ستقبل.
ف�ض ًال على �صالحيته كم�شروع مازال
يحتفظ بعنا�صر االجادة يف قراءة الرتاث
اال�سالمي .ب�شتي ع�صوره .ي�ضاف اىل
كل ذلك معا�صرة القائم عليه ،وا�صراره
على �صالحية م�شروعه ملحاولة جتاوز
معطيات الو�ضع الراهن لوجه احل�ضارة
اال�سالمية ومواكبة التحوالت احل�ضارية،
و الفكرية والعلمية ورغبته بان يت�سلح
باكرثها حداثة وا�شدها جناعة يف معاجلة
ما يتوجه اليه من ق�صد .وهو على اية
حال ،و�ضمن اية نظرة قد تكون ل�صاحله
او على طرف نقي�ض ملا ي�سطره من جهد
يحتفظ ،بر�ؤية خا�صة ت�ضيف اىل الر�ؤي
املتعددة ف�ضاء جديد ًا وطاقة تعزز القدرة
على حتديد اهم اال�س�س التي يقوم عليها
حا�ضر ي�ستند اىل املا�ضي يف ت�شكيله.
وذلك طلب ًا حلياة ان�سانية اكرث ا�شراق ًا
ترفدها النظرة اال�سالمية ،التي يراد
حلملتها ان يتحولوا عما يحتلونه من
موقع مت�أخر ب�أزاء االخر االكرث تقدم ًا.
وبذلك نتفق مع على حرب يف ت�أييده
لتوجه اركون املنطلق من حرية الفكر،
وان اجته اىل حتليل الرتاث اال�سالمي او
تفكيكة كما يرى اركون (فال ينبغي ل�شيء
ان يقف حائ ًال دون حرية البحث االن اذا
كان عائق ًا نظري ًا او منهجي ًا ) .وال نتجه
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يف القراءة لتكري�س ر�ؤية موازية لر�ؤيته
للرتاث بقدر ما نحاول االحاطة بجانب
من هذا امل�شروع وال�سيما ،ما يرتبط
باملنهج اهم مرتكزاته مع االحتفاظ بحق
التنبيه اىل ما ميكن ان يكون خل ًال يف
هذا املنهج على نحو �ضيق ،ارجاء لقراءة
نقدية �شاملة قد ي�ضمن امل�ستقبل قيامنا
بها ما امكننا ذلك� .سرتكز القراءة على
اهم معامل هذا امل�شروع من خالل عر�ض،
مق�صد امل�شروع ومنهجيته واجرائه
التطبيقي .باالعتماد يف هذا املجال على
املعطي املبا�شر لهذا امل�شروع وباال�ستناد
اىل الن�ص االركوين املرتجم طلب ًا للدقة
وحفاظ ًا على روح البحث الواجب حتليها
باالمانة.
م�أزق الفكر العربي
اليخرج هذا امل�شروع عن الرغبة يف
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جتاوز الراهن ال�سلبي من الو�ضع
احل�ضاري للوجود العربي واال�سالمي
املعا�صر ،واالنطالق اىل حيز التوازي مع
منطق احل�ضارة ال�سائد على طريق التقدم
و ال�سيما يف الغرب ،وذلك باخلروج
من حميط الت�أخر وعوامل االن�شداد اىل
معطيات املا�ضي التي تظهر الت�أثري يف
توجيه احلا�ضر املنتمي اليها .وهي رغبة
يف ان يتقا�سم الوجود العربي واال�سالمي
الوجود احل�ضاري مع غريه يف ال�صعد
كافة اقت�صادي ًا كانت ام �سيا�سية ام
اجتماعية ويعد م�شروع اركون حماولة
اخذة بالنمو يحركها حافز ملح هو املق�صد
الذي ينويه هذا املفكر وهو دائب ال�سعي
لتطوير م�شروعه ،مع ان املتحقق منه
مينح هذه التجربة مالمح اجناز وا�ضحة،
ومن املمكن ا�ستح�صال مق�صده او معرفته

من دون اال�ستناد اىل ما يطرحه القائم
بامل�شروع نف�سه ،حيث يعد ما اجنز من
م�شروعه (معامل على الطريق الطويل
ال�صعب لت�أ�سي�س تاريخ منفتح تطبيقي
للفكر اال�سالمي) ويعني (انه منفتح على
كل جتليات هذا املفكر وعلى منتجاته
التي تتجاوز احلدود و احلواجز التي
فر�ضتها االدبيات الهرطقية (البدعوية)
والتيولوجية .ومنفتح بنف�س الدرجة
على علوم االن�سان واملجتمع ومناهجها
وت�سا�ؤالتها كما هي ممار�سة عليه اليوم
يف الغرب) وال يخفي اركون ادراكه
ل�صعوبة مهمته التي يهون من ج�سامتها
تعويله على جدة م�شروعه ،وفعاىلته
يف مواجهة ما يق�صد في�ؤكد (ان امل�شروع
�شديد اجلدة و�شديد التعقيد اىل حد
انه يتعذر اجنازه متام ًا منذ املحاوالت
االويل).وهذا االعرتاف نابع
من ادراك خماطر هذا امل�شروع
اليخرج هذا امل�شروع
عن الرغبة يف جتاوز
الراهن ال�سلبي من
الو�ضع احل�ضاري
للوجود العربي
واال�سالمي املعا�صر،
واالنطالق اىل حيز
التوازي

اركون مع بع�ض تالمذته

الذي يحر�ص �صاحبه على االلتزام
مببادئ املعرفة العلمية و االخال�ص
لفاعلية نتائجها مهما كان الثمن ،الذي قد
يكون �شام ًال ك�شمولية م�شروع اركون
ذاته �أي يكون الثمن باهظ ًا من النواحي
ال�سيكولوجية و االجتماعية ف�ض ًال عن
الأيديولوجية ومع ذلك فانه يهدف اىل
(ادخال نوع من البحث احلي الذي يفكر
ويت�أمل مب�شاكل االم�س و اليوم ،اما من
اجل توحيد �ساحة املعاين املت�شظية و
املبعرثة ،واما من اجل مواجهة االثار
املدمرة للأيديولوجيات الر�سمية) ويندرج
هذا امل�شروع يف حماولة للتجاوز كما
ا�سلفنا القول على نحو اعم ولكنه جاء
كما يوكد اركون نف�سه ،رد فعل على
و�ضع البحث الفكري العربي اال�سالمي:
(اذا ما نظرنا اىل ناحية الباحثني العرب
امل�سلمني وجدنا ت�أخر ًا يف البحث وبطئ ًا
ونواق�ص ا�شد ايالم ًا وحزن ًا .ان تفاقم
امل�شاكل ال�سيا�سية و االجتماعية و
االقت�صادية منذ �سني ال�سبعينات يف�سر
لنا �سبب االنخفا�ض الوا�ضح لالنتاج
العلمي يف املجال العربي و اال�سالمي
كم ًا ونوع ًا) .ان مق�صد هذا امل�شروع
نابع من ادراك امل�أزق الذي مير به الفكر
العربي اال�سالمي وانعكا�سه على احلياة
العربية اال�سالمية وذلك مبقاي�سة يكون
املعيار فيها ما حتقق من م�شاريع نه�ضوية
يف احل�ضارة الغربية ،وميكن االحاطة
اكرث باهمية هذا امل�شروع و ال�ضرورة،
امللحة لتحقيق اهدافة باتاحة الفر�صة
لراي الدكتور يو�سف �سالمة للح�ضور
اىل هذه الورقة فهو يرى انه (من املمكن
عد احل�ضارة الغربية ابتداء من ع�صر
النه�ضة االوربية حتى يومنا احلا�ضر
اكرث قرب ًا اىل الر�ؤية التاريخية للحياة
الب�شرية ب�صفة عامة بينما ميكن عد
احل�ضارة العربية اال�سالمية اقرب اىل
منوذج احل�ضارات الالتاريخية التي تزعم
انها ت�صلح لكل زمان ومكان ) �أما (البحث
يف اجلهود الفكرية ال�صادرة عن املفكرين
العرب و امل�سلمني املعا�صرين فان مهمتنا

�ستتمثل يف اكت�شاف ما ان كان طابع
لالتاريخية الذي ي�سم مبي�سمه احل�ضارة
العربية مايزال م�ستمر ًا).واليغيب ادراك
الالتاريخية عن احل�ضور يف ح�سابات
امل�شروع االركوين كخطورة قبلية
ل�شروعه يف اداء وظيفته احل�ضارية ،اذ
يركز على �ضرورة االت�سام بالتاريخية
احلقيقية وغري التقليدية يف درا�سة
الرتاث لذا فانه ياخذ ببيان الفروق التي
متيز الفكر اجلديد الذي يعتمد عليه
يف الك�شف التاريخي املبني على ا�س�س
معرفية مت�سلحة بادوات املعرفة اجلديدة
وك�شوفات العلم يف ميدان الدرا�سات
االن�سانية ،وعن التاريخ التقليدي
الذي يهتم باالفكار و االحداث من دون
زحزحتها عن مواقعها املتو�ضعة يف
مواقع معنوية فوق تاريخية.
وغري خاف بعد ذلك ان امل�شروع الذي
يقيم دعائمه على ا�س�س الفكر اجلديد
يتبني اجنازات احلداثة وميثلها ومع
ذلك فان االح�سا�س باالنف�صال التام بني
احلداثة وما قبلها مل يح�صل بدرجة
قاطعة واىل ذلك ي�شري اركون بالقول (:مل
يعد وارد ًا اليوم ان نقيم الت�ضاد القاطع
بني حداثة ايجابية ب�شكل كلي ودائم،
حداثة متمو�ضعة يف جهة التقدم امل�ستمر،
وبني الرتاث املرمي يف �ساحة العتيق
الباىل و االكراهي ال�سلبي .ولكن باملقابل
والميكننا ان نوافق تيولوجيا الرتاث
التي متو�ضعه يف جهة املطلق و املتعاىل
و املقد�س و املوحي به .وال ادل على وعي
امل�شروع االركوين بالتاريخية النظرة اىل
احل�ضارة العربية اال�سالمية وتراثها ،من
اعتماد املفهوم العلمي للتاريخ كاىلة من
�آليات منهجه يف درا�سة الرتاث اال�سالمي
لبلورة مفهوم كلي لهذا الرتاث او للخروج
بنظرة �شاملة ل�سنة ا�سالمية كلية يف
مقارنة تاريخية و�سو�سيولوجية .اال
ان ما ميكن ان يكون م�أزق ًا خانق ًا يحول
دون حتقيق النجاح يف هذا امل�سعي
كون البحث التاريخي ال�سو�سيولوجي،
يتعامل مع تراكم هائل من املعلومات و
املنجزات الفكرية على ت�شعب ت�صنيف
املعلومات �سواء اكانت حوادث ام
نتاجات معرفية ام معاجلات فكرية تنبني
على ا�سا�سهما .وهذا الرتاكم مع تعدد
م�صادره وتعدد الوجوه التي يديرها كل
م�صدر نحو ما يعتمد �صحته ،وكون كل
ذلك مغيبا عن احل�ضور كوثائق �صارمة
وفا�صلة يف نقل احلقيقة كما ح�صلت ،يحد
من جناعة او تر�سيخ قانون ثابت البراز
ما يقوم عليه من مرتكزات ،وتفاعلها
الزمني مع االحداث املعا�صرة وجتدد
ح�ضورها بكيفيات خمتلفة مع االخال�ص
للماهية اال�صل.
املنهجية
يقرتح اركون ،يف �سبيل تقدمي مفهوم
نا�ضج على نحو حداثي للرتاث اال�سالمي
بو�صفه ك ًال �شام ًال غري جمزء �آليات يعتقد
ب�صالحيتها التامة يف درا�سة هذا الرتاث
و اخلروج من هذه الدرا�سة بنتائج مهمة،
وتقوم هذه الآليات على ا�س�س معرفية
افرزتها البيئة العلمية التي يحاول اركون
االفادة منها ما ا�ستطاع للت�سلح ب�آليات
منهجية حتليلية متكنه من النفاذ اىل
اعماق مادته املدرو�سة وهي اال�سالم
وبهذا فان ما يقرتحه من منهج ال يعد
من ابداعه كما وانه لي�س حق ًال بكر ًا يف
التطبيق على دين من االديان بعد نقله
من حقل مدرو�س اىل اخر ،لذلك جند
انه يقي�س التجربة اال�سالمية بالتجربة
امل�سيحية املدرو�سة على وفق مناهج
حديثة تخرج من م�ستوى االميان اليقيني
مبا يندرج حتت ما تاتي به هذه االديان
�أي انه خروج عن االميان الت�سليمي بكل
ما ياتي به الدين ،وابتعاد عن الوقوع
يف دوغمائية اال�ستقبال الذهني ل�شرائعه
لذلك جنده ،ي�صف االميان املبني على
نظرة مفردة تعتقد ب�صحة فهمها للدين يف
مواجهة نظرات اخرى يف فهم خمتلف

(باالرثوذك�سية)( :هل ينبغي عندئذ و
احلالة هذه مقاربة مفهوم الرتاث او در�سه
باملعني املثاىل املتعاىل) ا�ستناد ًا اىل
مفهوم اال�سالم باملعني املتعاىل اي�ض ًا النه
(�أي اال�سالم) ميثل التعبري (امل�ستقيم)
(االرثوذك�سي) الوحيد عن الرتاث املثاىل
الوحيد الذي تلقته االمة املثاىلة ؟ ام
انه ينبغي علينا اعادة حتديد اال�سالم
ب�صفته عملية (او �سريورة) اجتماعية
وتاريخية من جملة عمليات و�سريورات
اخرى ؟ ) وي�ؤكد هذه النظرة وهذا الت�أثر
مبنهجيات غربية �سابقة باحلديث عن
ال�صفة املتعالية للرتاث اال�سالمي مبعزل
عن التاريخية التي ال تن�ضوي احداث
الدين و�شرائعة ملقت�ضيات التغري و التبدل
فيها ( :كما وال يوجد اال ا�سالم واحد
(اال�سالم الذي اراده الله كدين وحيد لكل
الب�شر ) فانه الميكن ان يوجد االتراث
وحيد (او خط وحيد = �سنة وحيدة )
يعرب بدقة واخال�ص عن هذا اال�سالم
وير�سخه ابدي ًا .هذا هو الزعم الثابت
والدائم لالرثوذك�سية ال�سنية كما ال�شيعية
كما اخلارجية .كانت امل�سيحية و اليهودية
قد فر�ضتا من قبل اي�ض ًا �سيادة الرتاث
الكتابي املقد�س وتفوقه وهم�شتا او حذفتا
الرتاثات املناف�سة).
قراءة اخرى للرتاث
ومل يكن له ان يحقق ذلك كما يعتقد.
اال بـ (ازاحة م�سلمات (اال�سالميات)
والميكنه حتقيق قراءة دقيقة نا�ضجة
للرتاث اال�سالمي ،و اخلروج بنتائج لها
اثرها الفعال يف توفري نظرة فاح�صة لهذا
الرتاث واعطائه الو�صف املبني على ابرز
ما مييزه من �سمات ،دون االعتماد على
منهج يكفل (ازاحة م�سلمات (اال�سالميات
االرثوذك�سية ) التي ا�سا�سها :احادية
احلقيقة املطلقة املنح�صرة يف الر�سالة
الدينية ،واملوقف املقد�س لالنبياء من
منظور (اخلال�ص االخروي) وعدم ال�شك
يف �صحة (احلكايات) التي تنقل عجائب
امورهم ) ويعتقد ان الآليات التي ت�سهل
اخلروج من دائرة النظرة القا�صرة املبنية
على ا�سا�س احادي ال يقوم اال على �صحة
ما يقدم على انه معرفة ثابته الزعزعة
ملعطياتها على منطق ال�صواب ه ـ ــي:
او ًال :اولوية املقارنة ال�سيميائية او
الدالىلة اللغوية:
ما دام الرتاث اال�سالمي املنقول اىلنا بعد
ان ا�ستقر عرب �سل�سلة من النقل ال�شفاهي
ومن ثم التدوين جاء بو�سيلة ات�صاىلة
معروفة هي اللغة وهي جمموعة من
الدوال ذات الدالالت التي ت�شري اىل مرجع
مق�صود مادي ًا كان ام معنوي ًا فان االجدر
ان يواجه هذا الرتاث ب�آلية حتلل معطياته
وتك�شف من مكنوناتها بعد االطمئنان

يقرتح اركون،
يف �سبيل تقدمي
مفهوم نا�ضج علي
نحو حداثي للرتاث
اال�سالمي بو�صفه
ال �شام ً
ك ً
ال غري
جمزء �آليات يعتقد
ب�صالحيتها التامة

على توفري املادة املنقولة على نحو كامل
م�ضمون االي�صال من امل�صدر اىل امل�صب
وقد حدد اركون هذه الو�ساطة يف النقل
بني امل�صدر وما تراكم لدينا من هذا
الرتاث بر�سم خطاطة على وفق نظرة كلية
التخ�ص تيار ًا دون اخر:
الله
( )1حممد ___ ال�صحابة ___
التابعون ___ ر�ؤ�ساء املدار�س
___ اجلامعون
(اخلط ال�سني)
( )2حممد ___ االئمة ___
اجلامعون ___ مراجع التقاىلد
___ او اال�ستاذية العقائدية
(اخلط ال�شيعي)
ويدرك اركون يف ظل هذه الآلية
ال�سيميائية انه �سيقع ا�سري النظرة التي
ت�صف هذا العمل الذي يعود اىل املا�ضي
ليقر�أه على وفق ما هو متوافر يف الع�صر
احلاىل ب�أنه يق�صر املا�ضي على مفاهيم
احلا�ضر واجراءاته لذلك فهو يخرج عن
اطار العلمية يف التناول او النظرة التي
ت�صم مثل هذا العمل ب�أنه حماولة حتويل
املادة املنقولة عن املا�ضي اىل ذات حية
وحمركة للتاريخ على وفق نظرة نا�شطة
تتجاوب مع معطيات هذه املادة بكل
ما حتمله بطريقة تتبني هذه املعطيات
وحتاول تطبيقها على احلا�ضر .ومع
ادراك اركون اىل ان هذه العودة اىل

املا�ضي (الرتاث) هي الالزمة التي تتكرر
با�ستمرار عرب �سني التفاعل مع الرتاث
املنقول ف�أن ما يقرتحه من العودة اىل
اال�صل وما يق�صده منها هو (العودة اىل
الع�صر اال�سطوري امل�ؤ�س�س� ،أي العودة
اىل زمكان (زمان +مكان) كان قد حور
وغري من قبل القراءات و الت�صرفات و
االعمال التقليدية املتعاقبة) واليت�سني
له االحاطة مبعطيات ذلك الع�صر اال
باال�ستخدام االمثل لعلم الداللة او
(ال�سيمياء) الذي يطمح من خالله اىل
(اال�ستعادة النقدية التي تتخذ م�سافة
بينها وبني املواد املقروءة االولية ثم كل
املواد الثانية او الثانوية التي انتجها
الرتاث يف ان مع ًا).
معطيات لغوية ناقلة
وينبه اركون اىل انه با�ستخدام هذا
املنهج وحماولته توليد املعني من
العالمات التي يكتنزها الرتاث اليق�صد
(نزع �صفة الوحي عن الن�صو�ص وال اىل
الغاء �شحنتها التقدي�سية وال اىل ازالة
اثار معانيها الروحية بالن�سبة للم�ؤمنني.
ان ما يق�صده اركون بعيد عن املعتقدات
و االفكار التي تعرب عنها الو�سائل النقلية
وعمادها اللغة �أي انه يرىد الرتكيز
على املعطيات اللغوية الناقلة بنزع �صفة
التقدي�س عنها بالذات العن معانيها
الكربي االميانية التي ت�ضمرها دالالتها
وذلك باال�ستناد اىل الزحزحة يف املناهج
وو�سائل الدرا�سة التي احدثتها البحوث
ال�سيميائية و االل�سنية املعا�صرة و( تتمثل
هذه الزحزحة يف القول التاىل :ان دعامة
التو�صيل او و�سيلة التو�صيل لي�ست هي
املعرفة (ال�صحيحة)التي منتلكها عن املادة
املدرو�سة (�أي العائد املادي املح�سو�س)
الذي تدل عليه كلمات (اللغة) وامنا هي
تكمن يف املنظورات املتبادلة املقامة بني
املتخاطبني  -املتناف�سني املرتبطني بنف�س
اطار التح�س�س واالدراك والت�صورات ،او
باالحري نف�س ال�صور العقلية التي ت�شري
اليها العالمات اللغوية).ان ابرز ما حتظى
به درا�سة الرتاث اال�سالمي على وفق هذه
املقاربة -بح�سب اركون  -هو التفريق
بني الوحدانية احلقيقية وطرق التعبري
عنها ومعاين هذه الطرق يف القر�آن
واالنظمة املعرفية امل�شكلة فكري ًا بوا�سطة
املنطقية الفل�سفية االر�سطوطاىل�سية فهما
يف القر�آن تعنيان احلنني املطلق و الواحد
االحد و النزعة التوحيدية و العدالة و
اخللود ب�صفتها يوطوبيا حمركة تعبوية
) اما داخل االنظمة الفكرية امل�شكلة فيما
بعد ويعني بها االنظمة التيولوجية
امل�ستندة اىل مبادئ املنطق االر�سطي (فقد
ا�صبحت توجه نظام ًا �صارم ًا من االميان
/والال�إميان من العقائد  /والالعقائد.

ا�صبحت ثابتة و�ساكنة).هذه هي االلية
االي�صاىلة التي ا�صبحت نظام ًا من
الفكر يغلف االميان املوجه اىل النا�س
بو�ساطة معطيات تراث �ساكنة اليقبل
زعزعة قناعات الذهنية التي ا�ستندت
اىل معطياته يف اعطاء �صورة واحدة
�صحيحة عن الدين حتت ظل ارثوذك�سية
ثابتة التقبل بتعدد املعاين و الدالالت التي
تربزها مدار�س ومذاهب اخرى لذلك تبدو
املعاجلة ال�سيميائية ،املبتعدة عن احادية
املعني �ضمن منهج يقرر املعطيات املتميزة
حلداثة املناهج هي الطريقة املثلي لدرا�سة
الرتاث اال�سالمي.
املقاربة التاريخية و ال�سو�سيولوجية
وتعد هذه املقاربة �آلية متممة لعمل
املقاربة ال�سيميائية االفتتاحية يف عمل
املنهج العلمي لقراءة تراث اال�سالم
بطريقة ت�ضمن ال�شمولية يف التناول،
وتت�ضح الفاعلية املتممة لهذه االلية
يف كونها تركز على ما يرافق الفعاىلة
اللغوية الناقلة للرتاث من �سلوكيات
واعمال واحداث توطر االداء اللغوي
املندرج حتت ما تر�صده( :فنقل العبارات
الن�صية للقر�آن (�آي االيات) ونقل احلديث
و ال�شهادات اخلا�صة ب�سلوك النبي و
ال�صحابة واعمالهم وانتقال الوقائع
واالحداث الدالة واملهمة بالن�سبة للذاكرة
الدينية لالمة ،كل ذلك ي�شكل ممار�سات
عديدة تفرت�ض م�سبق ًا ا�ستخدام ًا خا�ص ًا
للتاريخ ور�ؤيا خا�صة للتاريخ) ويركز
اركون يف حتديد اهمية املعاجلة
التاريخية الواعية للرتاث على اختالف
ومتيز منهجيته يف درا�سة الرتاث على
وفق م�صطلح قد ي�شرتك يف الت�سمية مع
فعاىلة معروفة هي املتابعة املت�سل�سلة
لل�سري و االحداث وهو التاريخ واملمار�سة
التاريخية التي يرى انها تن�صرف  -يف
املعتاد اىل االهتمام باالحداث الزمنية
املت�سل�سلة و ال�سري الذاتية و احلكايات
املروية للربهنة على �صحة املادة ،املنقولة
و الثقة مبعطياتها ومنها يت�شكل الرتاث
املهي�أ ال�ستقراء الفقهاء وا�ستنباط االحكام
واجراء املناق�شات وقيام املدار�س
امل�ستندة اىل التاريخ على نحو تقليدي
التاريخي باملعني العلمي احلديث ،الثبات
�صحة طروحاتها.
ي�صلح هذا الفهم للتاريخ يف الدرا�سة
و التناول التقليدي للرتاث للدفاع عن
العقيدة اال�سالمية جتاه الفهم املختلف
لها من قبل امل�ست�شرقني .واذ يثمن اركون
جهد الكتاب املحدثني مثل طه ح�سني
وغريه يف ا�ستفزاز مكامن االختالف عن
الت�صور ال�سائد للرتاث فانه اليعرتف
لهم بزحزحة املناق�شة عن ار�ضيتها
ال�سابقة اىل نحو درا�سة متهيدية
لالطر االجتماعية  -الثقافية ال�سائدة
يف القرنني االول و الثاين للهجرة.
اما منهجه التاريخي فيعنى بالدرا�سة
على نحو دقيق اليف�صل املعطي اللغوي
و االجتماعي جليل التبليغ وتر�سيخ
الر�سالة املحمدية عن املناطق االكرث
قدا�سة يف الدين وهي الف�صول التي
يعمد التحرمي اىل اق�صاء مهمة البحث
فيها با�شرتاك مع الواقع االجتماعي الذي
يرى اركون ان له االثر يف تكوينها وهو
ينطلق يف هذه الدرا�سة من جتربة �سابقة
عليه مطبقة على الرتاث امل�سيحي (�ضمن
احلدود املقبولة التي ت�سمح بها ال�سلطة
العقائدية الكني�سية مبراجعة نقدية
للروابط بني الكتب املقد�سة والوحي
و الرتاث .هكذا جند انه عندما يحاول
�ستاني�سال�س بريتون بلورة نظرته
(للف�ضاء الكتابي اخلا�ص بالن�صو�ص
املقد�سة ) من اجل مو�ضعة الكتاب املقد�س
داخل مناخ ما هو مكتوب فانه يذهب اىل
حد االعرتاف بانه ملا كان (ي�سوع امل�سيح
قد خرج اىل االبد من �ساحة الواقع
املعا�ش .فانه مل يعد موجود ًا بالن�سبة لنا
اال داخل ج�سد الكتابة وداخل الكني�سة
التي متثل ذاكرة له.
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نعر�ض يف هذه الدرا�سة جولة يف فكر
الدكتور حممد �أركون� ,صاحب �أحد امل�شاريع
الفكرية و املعرفية ,و الذي ا�ستهدف
بالأ�سا�س فتح �آفاق وا�سعة للفكر العربي
الإ�سالمي عرب تطبيقاتها ملنجزات و مناهج
العلوم الإن�سانية احلديثة على درا�سة
الإ�سالم .و ظل الدكتور حممد �أركون ي�سعى
جاهدا �إىل تر�سيخ املنهجية التاريخية
احلديثة يف الفكر الإ�سالمي ,لأنه يرى �أنها
ال�سبيل الوحيد لتحقيق الفهم العلمي للواقع
التاريخي للمجتمعات الإ�سالمية .و هذا
من �ش�أنه �إلغاء كافة التع�صبات املذهبية و
العرقية ال�سيما بو�ضعها على حمك الفهم
العلمي.
احتار النقاد و الباحثون يف �أية خانة
ي�صنفون حممد �أركون ,لكنهم �أجمعوا
على �أنه يدعو �إىل جتديد الفكر العربي
الإ�سالمي.

يف فكر الدكتور حممد �أركون

دراسة في الجذور الفلسفية
لكتابات محمد اركون
د .احلبيب املنجي

كيف يرى حممد �أركون
نف�سه؟
ينتمي حممد �أركون �إىل جيل مي�شيل
فوكو و بيري بورديو و فران�سوا فوريه
و هم الذين �أحدثوا ثورة اب�ستمولوجية
و منهجية يف الفكر الفرن�سي .و حممد
�أركون �أحدث ثورة م�شابهة يف الفكر
الإ�سالمي و العربي ,مما ولد بينه و
بني اال�ست�شراق الكال�سيكي – الذي ظل
خمل�صا للمنهجية الفللوجية� -صراعا بينا.
و حممد �أركون قام بدرا�سات �أل�سنية و
تاريخية و �أنرثوبولوجية و حاول املزج
بني عدة مناهج طبقها على الرتاث العربي
الإ�سالمي .و هي نف�س املناهج التي طبقها
علماء فرن�سا على تراثهم الالتيني امل�سيحي
الأوروبي .و �أركون ت�أثر يف البداية
بريجي�س بال�شري املحرتف يف فقه اللغة
(الفللوجيا) و تعلم منه منهجية حتقيق
و تدقيق الن�صو�ص و مقارعتها ببع�ضها
البع�ض و درا�ستها على الطريقة التاريخية
الو�ضعية ,و مل يكتف بذلك ال �سيما و �أن
توجهاته كانت متعددة كنتاج لف�ضوله
ال�شخ�صي و مطالعاته الوا�سعة .و هو
طالب باجلزائر ت�أثر بلو�سيان فيفر ,ال�سيما
مبنهجيته يف علم التاريخ.
و هكذا اهتم �أركون بالتاريخ الوقائعي
و التاريخ االقت�صادي و االجتماعي و
ال�سيا�سي .كما �أدخل يف درا�سته منهجية
علم النف�س التاريخي بالإ�ضافة �إىل علم
االقت�صاد.
و يف �ستينيات القرن املا�ضي اهتم
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مبنهجية الأل�سنيات و على �ضوئها قر�أ
امل�صحف و الن�صو�ص الإ�سالمية الكربى,
ال�سرية النبوية ,ن�ص �سرية علي لل�شيخ
املفيد ,نهج البالغة ,ر�سالة ال�شافعي,
ن�صو�ص ابن ر�شد ,ابن خلدون و �آخرون.
فال يبدو �أن حممد �أركون ت�أثر مبفكر
بعينه� ,إال �أنه ال منا�ص من اعتبار ا�ستثناء
واحد بالن�سبة لأبي حيان التوحيدي� ,إذ
يعتربه �أخاه الروحي وحدتهما ميزتان :
 -1التمرد الفكري �ضد كل ق�سر �أو �إكراه
على العقل و الفكر
 -2رف�ض االنف�صام بني الفكر و ال�سلوك
و بني العمل الفكري و امل�سار الأخالقي
العملي,
و �شاءت الظروف �أن عا�ش كل منهما
و عاين �سوء فهم معا�صريهما لهما .و
يف نظر حممد �أركون ميثل �أبو حيان
التوحيدي �إحدى اللحظات الأ�سا�سية
يف تاريخ الفكر الإ�سالمي و العربي.
فالتوحيدي ه�ضم الثقافة الفل�سفية
ال�سائدة يف القرن الرابع الهجري ,مبا فيها
الثقافة ال�صوفية ,بالإ�ضافة �إىل براعته
يف اللغة .كما الالع�صر ميكن القول �أن
�أبا حيان التوحيدي كان يتميز بالقلق
االب�ستمولوجي (املعريف) مما جعله مير
با�ستمرار من علم �إىل �آخر .كما ال ينبغي
ن�سيان كذلك �شجاعته و جر�أته’ فقد جتر�أ
على كتابة م�ؤلفه مثالب الوزيرين �ضد
ال�صاحب بن عباد و ابن العميد الوزيرين
امل�شهورين �صاحبي ال�سلطة و ال�سطوة ,و
كانت �شجاعته تكاد تكون انتحارية.
و كذلك حممد �أركون متيز ب�شجاعته ,لكن
من �صنف �آخر ,و هي �شجاعة التطرق
�إىل الالمفكر فيه .و لفهم موقفه من
اال�ست�شراق البد من الرجوع �إىل �أركون
الطالب باجلامعة اجلزائرية و هو يدر�س
اللغة العربية و �آدابها يف و�ضع قا�س
مطبوع ب�سيادة الثقافة الغربية الآتية �إىل
اجلزائر لتح�ضريها و �إدخالها يف حلبة
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احل�ضارة ح�سب ادعاء امل�ستعمر الغازي.
و منذ ذلك الوقت تربعمت يف نف�س �أركون
بدايات الرف�ض لال�ست�شراق بكل مناهجه
و طرائقه .هذا الرف�ض تولد عنه التمرد
�ضد املجتمع و حالته و �ضد الظلم ال�سائد
فيه .و �آنذاك �سيطرت على ذهنه الرغبة يف
الفهم و املزيد من معرفة الواقع و متحي�ص
الو�ضع.
لقد امتلكه �س�ؤال �شكيب �أر�سالن  :ملاذا
ت�أخر امل�سلمون و تقدم غريهم؟ و الزمه
�آخذا يف الإحلاح عليه و طالبا منه
اجلواب ,و رمبا هذا ما يف�سر عدم انخراط
حممد �أركون يف الن�ضال ال�سيا�سي على
غرار جيله� ,إذ �أنه اختار الطريق الفكري
للتحرير ,و التمرد الفكري
عو�ض التمرد ال�سيا�سي
لقد هدف حممد
�أركون �إىل بناء
"�إ�سالميات تطبيقية"
و ذلك مبحاولة
تطبيق املنهجيات
العلمية على القر�آن
الكرمي

لأنه رغب يف التحرير الفكري و العقلي
للجزائر و لعموم العرب و امل�سلمني.
و منذ �ستينيات القرن املا�ضي ,عندما
�أ�صبح مدر�سا بجامعة ال�سوريون اتبع
منهجا خمتلفا جذريا ملنهج امل�ست�شرقني
و �شرع يف حماوالته التحليلية املعتمدة
على املقارنة الوا�سعة �سعيا للخروج من
الإطارات ال�ضيقة املر�سومة من طرف
االرثودوك�سية ,و هذا ما فعله مع الفكر
الإ�سالمي.

م�شروع �أركون
لقد هدف حممد �أركون �إىل بناء "�إ�سالميات
تطبيقية" و ذلك مبحاولة تطبيق املنهجيات
العلمية على القر�آن الكرمي ,و من �ضمنها
تلك التي طبقت على الن�صو�ص امل�سيحية,
و هي التي �أخ�ضعت الن�ص الديني ملحك
النقد التاريخي املقارن و التحليل الأل�سني
التفكيكي و للت�أمل الفل�سفي املتعلق ب�إنتاج
املعنى و تو�سعاته و حتوالته.
و قد طرح �أركون هذا امل�شروع يف
الدرا�سات الإ�سالمية لكي يهتم به الباحثون
العرب و امل�سلمون عموما ,ال�سيما و هو
م�شروع مت�صل بالبحوث يف الن�ص الديني
ب�صفة عامة .انه م�شروع مبني بالأ�سا�س
على التعرف على الظاهرة الدينية حتى
حتل الظاهرة الدينية يف �أفق �أو�سع من
الأفق الإ�سالمي .ال�سيما و �أنه يتم االكتفاء
بالنظر �إىل تاريخ الإ�سالم كدين ,ك�إطار
فكري دون مراعاة ما حدث و ما يحدث يف
الأديان الأخرى.
و م�شروع �أركون يفتح بابا �أو�سع لتاريخ
الأديان �إذا انطلقنا من القر�آن و من منطقه
الذي يطرح ق�ضية تاريخ النجاة� ,أي
كيف نعي�ش حياتنا كم�ؤمنني متلقني كالم
الله تعاىل حتى نطبقه يف حياتنا ق�صد
النجاة من العذاب .و معلوم �أن فكرة
النجاة موجودة يف التوراة مع مو�سى

و الأنبياء الذين ذكرهم القر�آن .و هذا
يدعونا �إىل االهتمام بالتاريخ الروحاين
الذي يختلف عن التاريخ ال�سيا�سي و
االقت�صادي و االجتماعي و الثقايف .و
التاريخ الروحاين يتعلق بوجوب كالم الله
على الب�شر.
و ي�ؤكد حممد �أركون �أن امل�سلمني مازالوا
مل ميار �سوا بعد تاريخ الأديان ,لأنه
غري موجود لديهم .كما ي�شري �إىل �أن ما
كتبه ال�شهر�ستاين عن امللل و النحل ,و
ما كتبه ابن حزم عن امللل و النحل تخلى
و �أعر�ض عنه امل�سلمون� ,إذ ركزوا كثريا
على ما ورد يف تاريخ الإ�سالم �أكرث مما
ركزوا على ما ورد يف القر�آن نف�سه .فهناك,
ح�سب �أركون ,فرق بني القر�آن الذي هو
كالم الله و نزل �إىل اجلميع و ما قام به
الفقهاء امل�سلمون من جهد نعتمد عليه لفهم
الإ�سالم ,و هو بطبيعة احلال فهم متغري
الظروف التاريخية و الظروف الثقافية يف
املجتمع و خا�ضع �أي�ضا للقوة ال�سيا�سية
العاملة يف املجتمع.
ويركز حممد �أركون على �ضرورة تفهم
القر�آن-كالم الله -و الذي يفتح للب�شر
– وللم�ؤمنني باخل�صو�ص� -آفاقا للتدبر
و التفكر و التفقه و التعقل .فكم من مرة
تكررت "�أفال تتدبرون" و "�أفال تعقلون"
يف القر�آن الكرمي؟ لكن هذا النوع من
التفكري املتو�سع مت تهمي�شه و �ضيقت
جماالته.
و عرب منهجه متكن �أركون من تكوين
فكرة دقيقة عن تطور تاريخ الإ�سالم .و
يف هذا ال�صدد يقر �أركون بوجود مذاهب
متعددة ظهرت يف الإ�سالم �أثناء تاريخ
الدولة الأموية و الدولة العبا�سية و
هناك حرية منحت يف �أوائل الإ�سالم (يف
القرون الأربعة الأوىل من الهجرة) حيث
كان امل�سلمون يتمتعون بحظ ال ب�أ�س به
من حرية التفكري و من حرية املناظرة
و بف�ضل هذا تعددت املواقف الفكرية و

بذلك تكونت مذاهب عديدة يف علم الكالم
و يف الفقه و غريها من العلوم .و هناك
اجتاهات عديدة لأن القر�آن مفعم مبعان
ال ميكن حتديدها يف اجتاه واحد فقط.
ثم �أن هذه املذاهب تطورت يف ظروف
�سيا�سية و ال�سيا�سة دائما تلعب دورها
يف توجيه البحث يف الأمور الدينية ,لأن
الدولة اهتمت دائما بالدين حتى ت�ستمد
منها م�شروعيتها ك�سلطات ,و قد �أنتج
هذا اال�ستعمال ال�سيا�سي للجانب الديني
م�شاكل عديدة ,و هذه امل�شاكل يجب �أخذها
بعني االعتبار و �إخ�ضاعها للدرا�سة,
ال�سيما فيما يتعلق بالتطرف ملعرفة كيف و
حتت �أي �سيطرة �أ�صبحت بع�ض املذاهب
متطرفة و منف�صلة.

القطيعة املعرفية
فيما يخ�ص م�س�ألة املعرفة يقابل حممد
�أركون بني موقفني ,الأول ينظر �إىل الوراء
�صوب الع�صور الو�سطى و يدافع عن القيم
الروحية لتلك الع�صور .و الثاين يحاول
ا�ستخراج الدرو�س و العرب من الثورة
االب�ستمولوجية احلا�صلة مع الثورة
الفرن�سية
و بالن�سبة لهذا املوقف الأخري هناك
قطيعة �أحدثتها هذه الثورة ,و تلك
القطيعة ذات طبيعة �سيا�سية بالأ�سا�س.
فالثورة الفرن�سية حدث �سيا�سي ذو طبيعة
اب�ستمولوجية يف نظر حممد �أركون ,و
القطيعة ال�سيا�سية حتققت بعد حتقيق
القطيعة املعرفية
ففي نظره� ,إن حترير ال�شرط الب�شري
م�س�ألة حديثة العهد رغم وجود بع�ض
العنا�صر و البذور يف الرتاث الإ�سالمي و
باقي الرتاثات التوحيدية .ف�أنظمة الفكر
لها تاريخ و �صريورة ,و لها انطالقة و
من�ش�أ و م�سرية تطور و �صريورة تغيري
نحو التقدم �أو االنحطاط و االحت�ضار,
و هذا قانون احلياة و الكون .و املطالبة
ب�إعادة قراءة الن�صو�ص الدينية الأ�سا�سية
من االرتكاز عليها ال يعني يف نظر حممد
�أركون اال�ستخفاف بتجارب و عبقرية
ال�سلف �أو �إهمال تعاليم الن�صو�ص الكربى
و جهود املف�سرين ,و �إمنا ما يجب التوق
�إليه من �إعادة القراءة هاته هو الأخذ بعني
االعتبار م�س�ألة التغيري احلا�صل يف جمال
املعرفة الب�شرية و التاريخ الب�شري
و يعترب حممد �أركون �أنه ال ميكن نكران
وجود مواجهة حا�صلة بني الن�صو�ص
الكربى التي تبدو متعالية ال تتغري و ال
تتبدل و بني التاريخ الب�شري املتغري و
املتبدل بطبيعته .و لعل من �أبرز وجوه
هذه املواجهة �أن الفكر الإ�سالمي ال�سائد
حاليا يرف�ض كل تاريخية ,انه يف نظر
�أركون ال يزال يكذب التاريخ و الواقع
راف�ضا �أن ي�أخذهما بعني االعتبار حيث
يقف متعاليا عن الواقع.
ففي نظر حممد �أركون ال يجب االكتفاء
بالنظر �إىل الدين فقط يف مبادئه ال�سامية
و العالية و �إمنا وجب النظر �أي�ضا �إىل
التاريخ و كيف مت تطبيق الدين؟ و كيف مت
فهمه؟ و كيف متت ممار�سته؟

كيف يعرف الغرب الإ�سالم؟
يت�ساءل حممد �أركون هل ميكن التحدث
عن وجود معرفة علمية عن الإ�سالم يف
الغرب؟ و يعترب هذا الت�سا�ؤل مبثابة
ت�سا�ؤل عن �صالحية و مو�ضوعية يف
النظرة املتوفرة للغرب عن الإ�سالم.
فال يخفى على �أحد �أن احلداثة التي عرفها
العامل م�ؤخرا قد م�ست ب�شكل �أو ب�آخر
ببع�ض امل�صالح احليوية للغرب يف جملة
من مناطق العامل .و كانت و ال تزال ردود
الفعل التي تثريها قد �أنع�شت املتخيل
الغربي ال�سلبي على الإ�سالم و �ضخمته
�أكرث من �أي وقت م�ضى
و هذا املتخيل الغربي امل�شكل جتاه
الإ�سالم تغدي منذ خم�سينيات القرن

املا�ضي من كل قوة و هيمنة الإعالم,
ال�سيما ب�سبب تالحق الأحداث العنيفة
حلركات التحرر الوطني و احلركات
االحتجاجية و التمردية ال�سائدة يف
املجتمعات الإ�سالمية �آنذاك.
لقد ح�صل خلط خطري يف ت�شكيل املتخيل
الغربي عن الإ�سالم ,خ�صو�صا و �أن
كل امل�شاكل ذات اجلوهر ال�سيا�سي �أو
االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف
�أحلقت جميعها بالإ�سالم .و هكذا راح
اخللط بني الإ�سالم كدين و الإ�سالم ك�إطار
تاريخي لبلورة ثقافة و ح�ضارة معينة
يت�أبد و يتعقد �أو يت�شعب
و يف هذا ال�صدد ركز حممد �أركون على
�ضرورة فهم امل�أ�ساة التاريخية التي
تتخبط فيها ال�شعوب الإ�سالمية منذ
�أن ا�صطدمت ب�شكل مفاجئ و عنيف
باحل�ضارة املادية و احلداثة العقلية .فال
الثورة اال�شرتاكية و ال الثورة الإ�سالمية
�أتيح لهما �أن حتظيا مبرحلة حت�ضري و
ا�ستعداد كافية كما ح�صل للثورة الفرن�سية
يف القرن � .18إذ مل ميهد لهما عن طريق
حركة �ضخمة من النقد الفل�سفي و العلمي
للرتاث الديني ,ثم لنقد املمار�سة ال�سيا�سية
لأنظمة الثقافة املوروثة و مل�شكلة املعرفة
ب�شكل عام .و بذلك تراكم الالمفكر فيه يف
الفكر الإ�سالمي و العربي.
يف حني �أن الغرب كان قد انخرط منذ
�ستينيات القرن املا�ضي يف عملية البحث
عن �أ�شكال جديدة للحداثة� ,آنذاك فعل
العامل الإ�سالمي العك�س� ,أدار ظهره
للحداثة ,بل دخل يف مرحلة ا�ستخدام
الإ�سالم ك�أداة لتمويه الت�صرفات و
امل�ؤ�س�سات و الن�شاطات الثقافية و
التعليمية امل�ستلهمة من قبل النموذج
الغربي.

العلمانية و الإ�سالم
يعترب حممد �أركون �أن العلمانية م�شروع
�أفرزته املجتمعات الغربية ,و بوا�سطتها
انتقل املجتمع الغربي �إىل التقدم و
احلداثة .و العلمانية يف ت�صور �أركون ال
تعني الق�ضاء على الدين و �إمنا و�ضع حد
للغزو الذي يقوم به اخلطاب العقائدي
للمجتمع .و يرجع �أركون �أ�سباب جناح
العلمانية يف الغرب �إىل ثالثة �أمور
القطيعات احلا�صلة يف نظام الفكر
دور الطبقة الربجوازية التجارية
الثورة املارك�سية-اللينينية التي قامت �ضد
الطوائف الدينية
و قد ح�سم الأمر يف الغرب باتخاذ منحى
ن�ضايل �ضد رجال الدين و ال�سلطة الدينية.
و كانت مغاالة يف العلمانية �إىل درجة
ا�ستبعاد الدور الديني.

من املعروف �أن العلوم
مل تكن مف�صولة
عن الفل�سفة عند
الإغريق و العرب
يف القرون الو�سطى.
فالفيزيقا عند
�أر�سطو كانت مرتبطة
بامليتافيزيقا

و العلمانية و احلرية مفهومان مرادفان
لدى حممد �أركون .كما يرى �أن الإ�سالم
بذاته لي�س مغلقا يف وجه العلمانية ,و لقد
�شهدت املجتمعات الإ�سالمية ,يف نظره,
جتارب علمانية عرب التاريخ .لقد عرفت
القرون الأربعة الأوىل للهجرة حركة
ثقافية مهمة ا�ستطاعت اخلروج على
القيود التي فر�ضتها ال�سلطة الدينية.
فاملعتزلة عاجلوا م�سائل فكرية �أ�سا�سية
انطالقا من ثقافتهم املزدوجة املرتكزة
على الوحي الإ�سالمي و الفكر اليوناين.
كما �أدخل املعتزلة بعدا ثقافيا و لغويا
يف طريقة طرحهم م�س�ألة خلق القر�آن و
اعرتفوا مب�س�ؤولية العقل و دوره يف فهم
الن�ص املوحى به و امتالكه� .إال �أن الأمر
�آنذاك ح�سم ل�صالح اخلط الأ�شعري املمثل
للخط الر�سمي
كما يرى �أركون �أن املجتمع الإ�سالمي
عرف العلمانية قبل املعتزلة عندما
ا�ستوىل معاوية على ال�سلطة ال�سيا�سية,
و بعد انت�صاره خلع عليه رجال الدين
رداء ال�شرعية الدينية .و بذلك ت�شكلت
ايديولوجيا التدبري التي تعطي للحاكم
احلق يف كل �شيء با�سم الدين.
و ي�ؤكد �أركون �أن هذا الأمر لي�س �إال عمال
واقعيا ال عالقة له ب�أية �شرعية غري �شرعية
القوة .كما يقر �أركون على �أن ما ي�شاع من
�أن الإ�سالم مل يعرف التفريق بني الدين
و الدنيا (�أو بني الروحي و الزمني) قول
خاطئ
و يف هذا ال�صدد يت�أ�سف �أركون لكون
املجتمعات الإ�سالمية و العربية ال تزال

يف عموميتها ترف�ض العلمانية و جتهل
معناها االيجابي .و بذلك يتم قمع ,ب�شكل
�أو ب�آخر ,كل من حاول اتخاذ موقف حر
متفتح على املعرفة ,و ذلك منذ املعتزلة �إىل
ابن ر�شد �إىل يومنا هذا
لكن حممد �أركون يرى �أن املجتمعات
الإ�سالمية �سائرة نحو العلمانية من غري �أن
تدري ,و ذلك ب�سبب غياب التفكري الفل�سفي
و التحليل الثقايف احلديث.

الروابط بني الإ�سالم و العلوم
و الفل�سفة
من املعروف �أن العلوم مل تكن مف�صولة
عن الفل�سفة عند الإغريق و العرب يف
القرون الو�سطى .فالفيزيقا عند �أر�سطو
كانت مرتبطة بامليتافيزيقا ,و الطب كان
ميثل جزءا من الفل�سفة كما �أكد على ذلك
ابن �سينا يف كتب ال�شفاء ,كما �أن جابر ابن
حيان �أكد على ارتباط الكيمياء بالفل�سفة.
كما �أنه ال يبدو �أن البحث العلمي قد عانى
من عراقيل دينية يف املجال الإ�سالمي.
فالقر�آن حث على العلم و املعرفة ال تفعل �إال
�أن تزيد من �إميان امل�سلم و تقويه ,كما �أنها
ت�ضيء له الإ�شارات الرمزية و العالمات
الواردة يف القر�آن الكرمي.
فمختلف العلوم �شهدت منوا و ازدهارا
عند العرب راح الغرب الالتيني امل�سيحي
ي�ستفيد منها و يغرتف منها منذ القرن
الثاين ع�شر امليالدي ويف واقع الأمر,
يقول �أٍركون� ,إن توقف هذه احلركة
الكربى للمعرفة العلمية عائد لي�س �إىل
�سلطة ال�ضبط و الهيمنة الالهوتية و �إمنا
هو عائد �إىل التغري الذي �أ�صاب الأطر
ال�سيا�سية و االجتماعية للمعرفة يف العامل
الإ�سالمي بدءا من القرن احلادي ع�شر و
الثاين ع�شر امليالدي.
فالثقافة العربية الإ�سالمية املزدهرة يف
�إطار الإمرباطورية الأموية ثم العبا�سية
كانت مرتبطة باحلياة احل�ضرية (دم�شق,
بغداد� ,أ�صفهان ,القاهرة ,حلب ,القريوان,
فا�س ,قرطبة ,)...و كان التطور يتم
يف ظل البالطات .و لكن بدءا من القرن
احلادي ع�شر راحت الأخطار حتدق بحياة
املدن و تهددها ب�سبب املحيط البدوي
غري امل�سيطر عليه جيدا .و هكذا تراجع
البحث العلمي �شيئا ف�شيئا ليرتك ال�ساحة
خالية للخطاب التعبوي و التجيي�شي
اليديولوجيا الكفار قد الحظ �أركون �أنه
كلما تقوت هذه االيديولوجيا و ا�شتدت
تقل�صت املكانة املخ�ص�صة للفكر العلمي و
النقدي .و يف نظره �سيطرت ايديولوجيا
الكفاح هاته منذ ال�صليبيني و حتى اليوم
(ال�صراع العربي الإ�سرائيلي و الغرب)
و بالتايل تقل�صت �أهمية الفكر احلر يف

ال�ساحة العربية و الإ�سالمية �إىل درجة
خميفة.
و يف نظر �أركون ,لكي يقاوموا احلمالت
ال�صليبية على فل�سطني و هجمة الع�شائر
الرتكية و املغولية لزم العرب التجمع
حول �إ�سالم ارثودك�سي و دغمائي �صارم,
لكنه فعال ايديولوجيا من حيث التعبئة
و التجيي�ش .و عندئذ بد�أ الدين ال�شعبي
ينت�شر يف الأرياف و ما انفك هذا التوجه
يتفاقم �ضمن خط التقل�ص العقلي و �ضيق
الآفاق ,ثم �ضمن خط الت�شدد حتى القرن
التا�سع ع�شر .و بعد ذلك ظهرت احلركة
ال�سلفية (الإ�صالحية) يف وقت كانت
القطيعة التاريخية للم�سلمني مع الرتاث
العلمي و الثقايف قد ح�صلت و تر �سخت
متاما .و هكذا راح احلنني للمجد ال�ضائع
ال يرتك مكانا للبحث العلمي و النقد
البناء .ثم جاءت االيديولوجيا القومية يف
القرن  20لقيادة الن�ضاالت التحررية
و هكذا ظل تاريخ العلوم ب�شكل خا�ص
املجال الأقل اكت�شافا و درا�سة من كل
جوانب الرتاث.

الأ�صول الإ�سالمية حلقوق
الإن�سان
مازالت نظرة الغرب للإ�سالم تعترب �أن
الدين الإ�سالمي يرف�ض احلداثة و حقوق
الإن�سان و ي�شجع العنف و الإرهاب .و لقد
�ساهم املثقفون امل�سلمون يف تر�سيخ هذه
النظرة ,على الأقل لكونهم مل يعملوا فعال
و فعليا على تفنيدها.
و يف واقع الأمر فان العامل العربي و
الإ�سالمي ا�ستفاق من نومه التاريخي
على الأجماد الغابرة و راح يعاين تخلفه
عن الركب بعد اكت�شافه �أو �إعادة اكت�شافه
حلجم الهوة التي تف�صله عن الغرب
على �صعيد التقدم املادي و ال�صناعي و
التكنولوجي و على �صعيد الفكر و العلم و
قيم املجتمع و احلريات و حقوق الإن�سان.
لكن الإ�سالم عمل على ت�أ�سي�س �أر�ضية
حلقوق الإن�سان و منذ بداية البدايات.
فالله خلقنا �أحرارا و ال ميكن قبول
العبودية خلدمة �أغرا�ض مهما كانت
�سيا�سية �أو غريها .بل �إن البوادر الأوىل
حلقوق الإن�سان مت�ضمنة يف الديانات
التوحيدية (اليهودية و امل�سيحية و
الإ�سالم)� .إال �أن الب�شر انحرفوا عنها
ب�سبب �صراعات التاريخ �أو ف�سروها ب�شكل
مغلوط و ق�سري و �ضيق.
فم�سرية الب�شر عرب التاريخ مليئة
بال�صراع و التناف�س و التناحر على
ال�سلطة و الرثوة و ال�سيطرة و النفوذ.
و �إذا كان البد من االعرتاف �أن حقوق
الإن�سان و املواطن بال�صيغة املعلن عنها
من طرف الثورة الفرن�سية �سنة 1781
متثل طفرة نوعية يف تاريخ الب�شرية,
فهناك ر�أي يقول �أن حقوق الإن�سان باملعنى
احلديث املتعارف عليه كانت موجودة يف
الإ�سالم منذ قرون و ب�شكل كامل و ناجز.
و لقد جاء يف الإعالن الإ�سالمي العاملي
حلقوق الإن�سان املعلن عنه �سنة � 1981أن
هذا الإعالن قد بلور من قبل كبار علماء
امل�سلمني و �أ�ساتذة القانون و ممثلي
خمتلف حركات و تيارات الفكر الإ�سالمي.
يف حني �أن املواد الثالث و الع�شرين التي
ت�شكل هذا الإعالن ترتكز على الآيات
القر�آنية و احلديث النبوي.
و من املبادئ التمهيدية املرتكز عليها جند :
 �أن الإ�سالم قدم للب�شرية قانونا مثالياحلقوق الإن�سان ,و ذلك منذ �أربعة ع�شر
قرنا من الزمن
 حقوق الإن�سان هذه متجذرة و منغر�سةيف القناعة الرا�سخة ب�أن الله عز و جل هو
وحده م�ؤلف القانون و �أ�صل كل حقوق
الإن�سان.
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ن�شرت �صحيفة" ليتريا تورنايا غازينا "
( اجلريده االدبية ) اال�سبوعية �صفحة
كاملة مبنا�سبة ذكرى ميالد مك�سيم غوركي
حتت عنوان مثري (مك�سيم غوركي بال
ا�ســاطري و اوهام ) � .ساهم يف الكتابة عن
غوركي يف تلك ال�صفحة عدد من النقاد و
الباحثني و على ر�أ�سهم اال�ستاذة الدكتورة
�سبرييدونوفا رئي�سة ق�سم خا�ص يف
اكادميية العلوم الرو�سية هو :
(( درا�سة ابداع غوركي و ن�شره ))  .تناولت
الباحثة يف مقالتها تلك  ،و التي �شغلت اكثـر
من ثلثي ال�صفحه وبثمانية اعمدة اهمية
مك�سيم غوركي ور�صدت عملية العودة اليه
يف ال�سنني االخرية وتوقفت عند مكانته
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر و الثلث االول
من القرن الع�شرين يف عامل االدب و الفكر.

محمد أركون..

ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي ال�ل�ام���ف���ك���ر فيه
د .برهان �شاوي
�صدرت باللغة الأملانية �أطروحة دكتوراه للباحثة
الأملانية ال�شابة املتخ�ص�صة يف الدرا�سات
الإ�سالمية (�أرزوال غونرت) تتناول فيها الأ�س�س
الفكرية والفل�سفية للمفكر اجلزائري حممد
�أركون والذي رحل قبل �أيام.
لهذا الكتاب بعنوان “حممد �أركون ناقد
معا�صر للعقل الإ�سالمي” �أهمية ا�ستثنائية،
لي�س للمكتبة العربية فح�سب باعتباره يقدم
مفكرا �إ�سالميا معا�صرا اىل حقل الدرا�سات
الإ�سالمية يف اللغة الأملانية ،وامنا للمكتبة
الأملانية ،لأن الدرا�سات اال�ست�شراقية للإ�سالم
يف �أملانيا ما زالت جتهل املفكر الكبري حممد
�أركون لأ�سباب خمتلفة توقفت الباحثة عندها
يف مقدمتها النظرية للكتاب والتي بررت
فيها �سبب �إختيارها ملحمد �أركون كمو�ضوع
لدرا�ستها ،وهي بذلك قد قدمت نقدا خفيا وغري
مبا�شر ملجمل اال�ست�شراق الأملاين وللدرا�سات
الإ�سالمية منه بالتحديد.
اال�ست�شراق االملاين  ..والإ�سالم
حينما يتوجه اال�ست�شراق الأملاين نحو الإ�سالم
والعامل الإ�سالمي فانه ييمم وجهه نحو م�صر
باعتبارها البلد العربي الأهم يف واقع العرب
اليوم ،ولت�أثريها الثقايف والفني على جممل
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الواقع الثقايف العربي .ومن هنا ف�إن معظم
الدرا�سات تتجاهل املغرب العربي ودوره
اال�ستثنائي واملهم يف اجلدل الفكري والثقايف
يف العامل العربي اليوم .لذا مت جتاهل الكثري
من املفكرين املتميزيني من املغرب العربي.
�إىل جانب �أن الدرا�سات الإ�سالمية
واال�ست�شراقية يف �أملانيا تهتم بالعن�صر اللغوي
ب�شكل خا�ص ،ولكون املفكر حممد �أركون يكتب
باللغة الفرن�سية ،اىل جانب كونه بربريا ،ف�إن
كتبه وطروحاته مل يتم الإلتفات �إليها يف �أملانيا.
كما ميكن ان ي�ضاف اىل هذه اال�سباب يف
اجلهل مبفكر كمحمد �أركون هو �أن الدرا�سات
الإ�سالمية واال�ست�شراقية يف �أملانيا ما زالت
كال�سيكية قيا�سا لعلوم اال�ست�شراق والدرا�سات
الإ�سالمية يف العاملني الفرانكفوين واالنكلو
�أمريكي ،ال �سيما فيما يخ�ص درا�سات ما بعد
االمربيالية ،وفيما يخ�ص جر�أتها يف اخرتاق
التابوات الدينية.
واحلقيقة تقال هنا اي�ضا ،ف�إن العامل العربي
نف�سه يجهل هذا املفكر الفذ يف الثقافة الإ�سالمية
املعا�صرة ،ولوال اجلهود الرائعة للباحث
واملرتجم ها�شم �صالح لظل حممد �أركون جمهوال
حتى عند النخب الثقافية العربية التي ال تقر�أ
الفرن�سية ،ناهيك عن احلواجز التي تقف يف
وجه �أعماله وافكاره التنويرية املهمة.
�أهمية حممد �أركون
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يف مقدمتها النظرية بينت الباحثة �أرزوال غونرت
�أهمية املفكر حممد �أركون الذي ذكرته دائرة
معارف اك�سفورد للعامل الإ�سالمي احلديث
باعتباره اهم مفكر �إ�سالمي معا�صر .فهو
بالن�سبة لها مفكر طليعي يف جمال علوم الإ�سالم
ودرا�ساته ،من حيث �إنه ي�ستخدم كل معارف
ومناهج علوم االجتماع والدرا�سات االن�سانية
ويوظفها يف حتليل الإ�سالم .فقد وظف البنيوية
وال�سيميائية واالنرثبولوجيا البنيوية ومناهج
حتليل اخلطاب �أو مابعد البنيوية يف ت�شكيل
نظرته اخلا�صة لال�سالم وللعقل الإ�سالمي.
بل �إن الباحثة تنظر ملحمد �أركون بحكم �إقامته
الطويلة يف فرن�سا ،وبحكم كتابته باللغة
الفرن�سية ،كج�سر بني الغرب وال�شرق يف هذا
املجال ،بل هو بحكم معرفته للطروحات الغربية
والبحوث الأوربية يف جمال اال�ست�شراق وعلوم
الإ�سالم ،وكذلك متابعته للطروحات والدرا�سات
الإ�سالمية و”اال�ستغراب” على �صيغة املفكر
امل�صري املعروف ح�سن حنفي ،الأقدر على نقد
الطرفني ،وعدم االجنرار اىل فيزياء الفعل ورد
الفعل التي تتحكم يف جل الدرا�سات واالطاريح
الغربية والإ�سالمية.
ولقد �أو�ضحت امل�ؤلفة ب�أن اختيارها لعنوان
الكتاب يعتمد على الب�ؤرة املركزية يف فكر
�أركون وهي نقد العقل الإ�سالمي والتي جتلت
يف كل كتبه و�أحاديثه ،وبالتحديد يف كتابه
الأهم “نقد العقل الإ�سالمي”.

هيكل الكتاب
يت�ألف كتاب “حممد �أركون ناقد معا�صر للعقل
الإ�سالمي” من خم�سة �أبواب مع خامتة ومالحق
وفهار�س وكل باب ي�ضم ف�صوال عديدة ،وهي
على التوايل:
الباب الأول يتناول �سرية حياة حممد �أركون.
الباب الثاين يحمل عنوان :ق�ضايا وت�صورات
نظرية ،وهو يف �ستة ف�صول :م�صطلحات
ومقدمات ،مقاربات �أولية ،م�شروع لنقد
العقل الإ�سالمي ،الظاهرة القر�آنية والظاهرة
الإ�سالمية وت�صور جمتمعات �أم الكتاب،
الالمفكر فيه وامل�ستحيل التفكري فيه ،ت�صور
حول املتخيل.
وي�شكل هذا الباب نواة البحث ب�أجمعه ،من
حيث انه يقدم الت�صميم الأ�سا�سي ملنظومة حممد
�أركون الفكرية ويتوقف عند �أهم م�صطلحاته
الفكرية التي ت�شكل حجر اال�سا�س حلقل علمي
هو الأنرثبولوجيا الدينية.
�أما الباب الثالث فيحمل عنوان دوافع من �أجل
البحوث الإ�سالمية ،وي�ضم �أربعة ف�صول:
نقد حممد �أركون للبحوث والدرا�سات
ال�شرقية للإ�سالم ،نقد حممد �أركون للبحوث
والدرا�سات الغربية للإ�سالم ،م�شروع الدرا�سات
الإ�س ـ ـ ــالمية التطبيــقية ،ثم خـال�صــة لب ــاب
البحــث .وهــذا الباب ال يتوقف عند نقد �أركون
مل�ضامني ومناهج البح ـ ـ ــوث ،بل يقوم بو�ضع

كل الدرا�سات ال�شرقية والغربية حول الإ�سالم
يف مو�ضع ال�س�ؤال ،ومن هنا فهو يقوم بت�أ�سي�س
وتطوير منهج الدرا�سات الإ�سالمية التطبيقية.
الباب الرابع يحمل عنوان �أ�صوات ملحمد
اركون� ،إذ تتوقف الباحثة فيه عند �أ�صداء
طروحات فكره يف الأو�ساط الفكرية املغاربية
واملهاجرة من اجيال الباحثني اجلدد ،وما
انتجت هذه من بحوث اعتمد بالأ�سا�س على
الطروحات املركزية لفكر �أركون ال �سيما فيما
يخ�ص الظاهرة القر�آنية والظاهرة الإ�سالمية.
�أما الباب اخلام�س والأخري فهو باب تعريفي
وحتليلي يف نف�س الوقت .فهو يتوقف عند
م�ؤلفات �أركون الفكرية ومقاالته الأ�سا�سية
والتي من خاللها قدم منظومته الفكرية اجلريئة
وال�صارمة.
وينتهي الكتاب مبلحق للفهار�س واملراجع ،كما
ي�ضم ملحقا خا�صا بامل�صطلحات التي ي�ستخدمها
�أركون مثل مفهوم احلدث القر�آين واحلدث
الإ�سالمي �أو بت�سمية �أخرى الظاهرة القر�آنية
والظاهرة الإ�سالمية ،وم�صطلح جمتمعات �أم
الكتاب ،العقل الإ�سالمي الأ�صويل ،وامل�صحف
واملدونة الن�صية الر�سمية واملغلقة ،وغري ذلك
من املفاهيم التي ت�شكل بنيان �أركون الفكري.
�شيء من ال�سرية الذاتية.
ولد حممد �أركون يف تاوريت ميميون يف منطقة
القبائل الكربى باجلزائر يف العام  1928لعائلة
بربرية .العائلة كما �أو�ضح �أركون يف مرا�سالته

يف العام � 1971أ�صبح
�أركون �أ�ستاذا يف حقل
تاريخ الفكر الإ�سالمي
بجامعة ال�سوربون.
ومنذ  1993مل ينفك
�أركون كونه �أ�ستاذا زائرا
يف عدد من اجلامعات
واملعاهد العاملية

ال�شخ�صية مع الباحثة جاءت اىل القرية باحثة
عن احلماية عند بني ينني بعد �أن تركت موطنها
الأ�صلي يف ق�سطنطينة .ويف هذه املنطقة دخل
حممد �أركون املدر�سة االبتدائية لكنه غادر هذه
املنطقة يف �سن التا�سعة ليلتحق ب�أبيه الذي
كان ميلك دكانا يف منطقة عني العرب ،وهي
قرية غنية يقطنها فرن�سيون بالقرب من مدينة
وهران .وكان عليه ان يتعلم �صنعة الأب يف
البيع وال�شراء ويف نف�س الوقت �أن يوا�صل
تعليمه الثانوي.
هذا االنتقال كان بالن�سبة له “�صدمة ثقافية”.
فهنا وعي ب�أمل م�س�ألة كونه بربريا وينتمي
لأقلية لي�س لها من املكانة واحلقوق مثلما
للعرب ،وانه خارج منطقة الرببر ال ي�ستطيع من
الناحية اللغوية �أن يعرب عن نف�سه بو�ضوح.
لذا كان عليه ان يتعلم العربية والفرن�سية يف
وقت واحد.
لكن الف�ضل يعود خلاله يف انقاذه من امل�صري
الذي ر�سمه له والده ،من حيث ان هذا اخلال كان
منتميا �أو قريبا جدا من احدى الفرق ال�صوفية،
لذلك �ضمن له تعليما جيدا .بل ان ت�أثري خاله
كان عميقا عليه .ومن هنا يف�سر �أركون عمق
فهمه لت�أثري الدين على النا�س �أو حتى بلورة
مفهوم الدين ال�شعبي ،وكذلك فهم الت�صوف ،فقد
كان يتعلم القر�آن و�أ�صول الدين من جهة ،وكان
يذهب مع خاله وابيه اىل املجال�س الدينية يف
القرية ،والتي كانت جزءا من احلياة اليومية
للقرية.
حالت الظروف االقت�صادية ال�صعبة العائلة
من �إر�سال ابنها البكر اىل العا�صمة ملوا�صلة
الدرا�سة الثانوية ،مما ا�ضطرها اىل �إر�ساله
ما بني االعوام  1945 – 1941اىل مدر�سة
ثانوية م�سيحية اقامها بع�ض الرهبان يف
قرية جماورة .هذه املرحلة ي�صفها �أركون
ب�أنها مرحلة اكت�شاف الثقافة الالتينية
والأدب ،والتعرف على �آباء الكني�سة الأفريقية
�أغ�سطينو�س� ،سوبريانو�س وتورتوليان ،اىل
جانب التعرف على القيم امل�سيحية ال �سيما حب
الآخر.
بعد ذلك دخل اجلامعة يف العا�صمة لدرا�سة
الأدب العربي ما بني االعوام ،1954-1950
وكان يعطي درو�سا يف �إحدى الثانويات
من �أجل �أن ينفق على تعليمه اجلامعي.
�إال ان الدر�س اجلامعي يف الأدب مل ي�شف
غليله ،فانخرط يف درا�سة القانون والفل�سفة
واجلغرافيا ،ومن حينها ركز على الفل�سفة
العربية ،لكنه و�ضع ن�صب عينيه الدرا�سة يف
باري�س.
التحق �أركون بال�سوربون يف منت�صف
اخلم�سينيات� .أجواء فرن�سا مابني االعوام
 1960 – 1950دفعته للرتكيز على م�صطلح
“النه�ضة” .ويف هذه الفرتة انهمك �أركون
مثل بقية �أبناء جيله بهموم العامل الثالث
والبحث عن طريق ثالث وتنامي الوعي
ال�سيا�سي الذي ت�أثر بطروحات فران�س فانون.

ثم جاء التحرير والفرتة البومدينية ،واخريا
النك�سة ،التي دفعت به اىل م�أزق نف�سي عميق
مثل بقية ابناء جيله.
وحتى يف فرن�سا ،مل يكن الأمر �سهال عليه.
فهو كبقية املثقفني امل�سلمني املتواجدين
يف �أوروبا ،والذين متر�سوا على مناهجه
و�أ�ساليبه الفكرية يف التحليل واال�ستنتاج،
غري مرغوب به يف �أوروبا باعتباره مثقفا
م�سلما ،ال يتقبل احلداثة الأوربية ومعاد
لأوروبا ،كما هو غري مرغوب فيه يف بالده
باعتباره ممثل الغرب الإمربيايل وممثل
الثقافة الأوربية ومناهجها وطروحاتها
املتحررة واملعادية .وهذه الإ�شكالية ما زالت
تواجه الكثري من املثقفني القادمني من بالد
العامل الثالث.
يف العام � 1971أ�صبح �أركون �أ�ستاذا يف حقل
تاريخ الفكر الإ�سالمي بجامعة ال�سوربون.
ومنذ  1993مل ينفك �أركون كونه �أ�ستاذا زائرا
يف عدد من اجلامعات واملعاهد العاملية ،ال
�سيما معهد الدرا�سات اال�سماعيلية يف لندن.
كما �أ�س�س يف العام  1999معهدا للدرا�سات
الإ�سالمية يف فرن�سا ،والذي كان منذ العام
 1970قد اقرتحه على اجلهات الفرن�سية
امل�س�ؤولة.

محمد اركون
وال����ع����ل����م����ن����ة امل���ن���ف���ت���ح���ة
بعك�س �أولئك الذين انخرطوا كليا يف م�سار الثقافة
التقليدية العربية الإ�سالمية ف�شكلوا عقبة ك�أداء يف
طريق �أي توجه نحو احلداثة �أو االندراج يف ثقافة
الألفية الثالثة من ع�صرنا ،الذين يرف�ضون ب�شكل
مت�شدد ت�صحيح م�سارهم �أو العودة النقدية علي ذاتهم
،وكذلك عك�س �أولئك الذين �أداروا ظهورهم للثقافة
العربية الإ�سالمية وتعاملوا معها بتعال وعنجهية بحجة
ان�شغاالتهم الثقافية مبوا�ضيع املعا�صرة ،عك�س �أولئك
ً
ً
منا�ضال ليحقق موقعه
جميعا،جند حممد اركون ي�سعي
املتمايز يف �ساحة املعرفة ،فال هو يف اجلهة الإ�سالمية
التقليدية،

نقد العقل الإ�سالمي

لقد �سعى �أركون من خالل نقد للعقل الإ�سالمي
اىل جعل “امل�ستحيل التفكري فيه” �أو
“الالمفكر فيه” ،وهما من م�صطلحات �أركون
الأ�سا�س� ،شيئا ميكن التفكري فيه داخل �ساحة
الفكر الإ�سالمي املعا�صر.
ويق�صد �أركون ب”امل�ستحيل التفكري فيه”
و”الالمفكر فيه”� ،ضمن ر�ؤيته� ،إىل كل ما
حذفه الفكر الإ�سالمي من دائرة اهتماماته منذ
القرن الثالث ع�شر على الأقل ،بحيث �أ�صبحت
الأ�شياء التي ميكن التفكري فيها �أقل بكثري من
الأ�شياء التي ي�ستحيل التفكري فيها .وهذا بحد
ذاته دليل على ا�ستقرار هذا الفكر وانغالقه،
ومن هنا جاءت �ضرورة النقد.
ومن الوا�ضح ان نقد العقل الإ�سالمي يثري
غ�ضب الأ�صوليني الإ�سالمويني املعا�صرين،
من حيث �أنهم ي�سعون �إىل �إعادة فر�ض
القوانني الدينية التي بلورت يف القرون
ال�سابقة .ومل ين�س حممد �أركون ذلك ،بل انه
�سعى �إىل تفكيك خطابهم املعا�صر فوجد �أن
ثمة �ضرورتني تاريخيتني ملحتني فر�ضتا هذا
املوقف وهما:
التعوي�ض عن النق�ص الإداري والت�شريعي
للدولة القومية التي ن�ش�أت بعد اال�ستقالل،
والتي مل تعرف ،ح�سب تعبري �أركون� ،أن
ترفق التزايد الدميوغرايف لل�سكان بتزايد
يف الإبداعية ال�سيا�سية �أو القانونية املالئمة،
والتي كانت من نتائجها البطالة واحلرمان
والفقر والتهمي�ش االجتماعي.
وكذلك وجود �أنظمة احلزب الواحد التي مل تف
ب�أي من الوعود التي هي �شعاراتها االيديولوجية
�أ�سا�سا .لذا فح�سب ر�أي اركون تلج�أ ال�شعوب
اىل تراثها ودينها وتقاليدها بحثا عن الأمان.
ناهيك �أن الباحثني العرب وامل�سلمني مل ينفكوا
عن التغني ب”الع�صر الذهبي” لال�سالم ،نا�سني
�أو متنا�سني ع�صور “االنحطاط” التي �سبقت
املرحلة املعا�صرة ،ومن هنا مت �إلغاء �أية امكانية
نقدية ،تك�شف الق�صور العقلي والفقر املنهجي
والك�سل الذي هيمن على العقل الإ�سالمي منذ
قرون.
ورغم كل هذا ف�إن “نقد العقل الإ�سالمي” يفر�ض
نف�سه بقوة �أكرث من �أي وقت م�ضى .فاملراجعة
النقدية ال�صارمة عليها �أن تت�صدى لكل املعارف
اخلاطئة وكل الأ�ساطري وال�شعارات والهلو�سات،
ب�شجاعة ودومنا �أي تنازل �أو م�ساومة ،رغم
�إدراك حممد �أركون �أن عملية التفكيك ت�سبق
عملية الرتكيب ،وان الفكر الإ�سالمي مل ينتج حلد
الآن �أي نظام تعوي�ضي بديل ،وبالتايل ف�إن نقد
العقل الإ�سالمي مهمة لي�ست �سهلة �أبدا.
حممد �أركون ،ناقد معا�صر للعقل الإ�سالمي ،بقلم
�أرزوال غونرت ،دار الن�شر �إيرغون 2004

جمتز�أ من درا�سة مطولة
للدكتور ال�شاوي حول
اال�ست�شراق واال�سالم

مهدي النجار
وال هو يف اجلهة احلداثوية،انه يحاول �أن يحفر له عن موقع
خا�ص م�ستقل يحرتم قواعد البحث العلمي ويحمل هَ م املجتمعات
الإ�سالمية يف �آن مع ًا ،وهو موقع �صعب لأنه يتعر�ض للهجوم من
كلتا اجلهتني.
�إن ان�شغاالت اركون يف كل ما ينظر له (انظر مث ًال كتبه:الفكر
الإ�سالمي نقد واجتهاد�/أين هو الفكر الإ�سالمي/نزعة الإن�سية
،ال�صادرة عن دار ال�ساقي ـ لندن،وكذلك:نقد العقل الديني،دار
الطليعة ـ بريوت)هو م�ساعدة الثقافة الإ�سالمية علي االندراج
داخل احلداثة،وهذا ما حاول �أن يفعله يف الع�صور الو�سطي
مفكرو الإ�سالم من �أمثال ابن ر�شد وابن خلدون وم�سكويه ،ولكن
عملهم توقف للأ�سف ومل يبق يف ال�ساحة �إال املت�شددون "الياب�سو
الر�ؤو�س" من الكتاب واملنظرين.
ال ميكن �أن نفهم اركون وفكره �إال �إذا عرفنا املوقع الذي يحتله
�أو ينطلق منه ،فهو (كما يقدمه لنا مُرتجمه املبدع ،املفكر ها�شم
�صالح) يحتل موقع ًا داخل ال�ساحة الفرن�سية ك�أ�ستاذ يف ال�سوربون
وكمدافع عن حقوق اجلاليات الإ�سالمية املغرتبة يف فرن�سا و�شتي
�أنحاء �أوربا وكممثل للرتاث الإ�سالمي يف �أعلي م�ستوياته،
يجعله هذا املوقع يف حالة مواجهة مع الفكر الأوربي واملفكرين
الأوربيني،وه�ؤالء ـ �أو معظمهم ـ ما �إن تلفظ كلمة �إ�سالم �أو عرب
�أمامهم حتي يتخيلوا �شبح التع�صب والالت�سامح واحتقار املر�أة
وعدم االعرتاف بقيم العامل احلديث وبخا�صة حقوق الإن�سان..
الخ.بالطبع فان اركون ال يُنكر وجود �أزمة بني الرتاث الإ�سالمي
وبني الع�صر ،ولكنه ينظر �إليها �ضمن منظور تاريخي،فمن
الوا�ضح �أن املجتمعات العربية الإ�سالمية تعاين ت�أخرا اقت�صاديا
وعلميا وتقنيا ال يتيح لها �أن حترتم حقوق الإن�سان كما كانت قد
�أعلنت من قبل الثورة الفرن�سية عام � 1789أو من قبل الأمم املتحدة
عام . 1948ولكن ذلك لي�س عائدا �إيل تع�صب �أزيل �أو ابدي ال�صق
بالإ�سالم �أو بالعرب ك�إ�سالم وكعرب !! و�إمنا هو عائد بكل ب�ساطة
�إيل التفاوت التاريخي بني املجتمعات الإ�سالمية واملجتمعات
الأوربية
�إن َتقبل مو�ضوع العلمنة (وكذلك �سائر مو�ضوعات احلداثة)
�أو رف�ضه،لي�س �صفة �أزلية معلقة يف الفراغ،و�إمنا هو خا�صية
مرتبطة باكرا هات املجتمع ودرجة تطوره املادي ومدي بحبوحته
االقت�صادية �أو عدم بحبوحته،ومدي مراجعته لرتاثه ب�شكل نقدي
وتنويري جذري �أو عدم مراجعته ..الخ،فمفهوم العلمنة الذي
فر�ضته اجلمهورية الفرن�سية الثالثة كان �صارم ًا جد ًا وخا�ضع ًا كلي ًا
للدين الو�ضعي� :أي عبادة العلم بد ًال من عبادة الدين التي كانت
�سائدة يف �أثناء �سيطرة امل�سيحية،ويق�صد اركون بذلك �إن احلل
الذي قدمته فرن�سا مل�شكلة العلمنة/والدين �أ�صبح الآن قدمي ًا،وهي
تبحث عن �صيغة جديدة للعلمنة�،أي علمنة منفتحة علي كل �أبعاد
الإن�سان مبا فيها البعد الديني والروحي .وهذا ال يعني بالطبع
الرتاجع عن املكت�سبات ال�سابقة للعلمنة ،مبعني �إن احلل لن
يكون يف العودة التقليدية �إيل الدين.فهذا �شيء غري ممكن وغري
معقول،و�إمنا احلل ( كما يراه اركون)هو يف البحث عن �صيغة
جديدة للعلمنة الروحية �أو للإن�سية الروحية من خالل الدرا�سة
املقارنة لكل التجارب الروحية يف كل املجتمعات الب�شرية،فقد
�أدت العلمنة الفرن�سية لي�س فقط �إيل حذف تعليم الدين كعقائد
دوغماتية والهوتية قرو�سطية (ال�شيء الذي يوافق عليه اركون
متام ًا)،ولكن �أدت �أي�ضا �إيل حذف تعليمه كنظام ثقايف وتاريخي
�سيطر علي عقول الب�شر طيلة قرون وقرون.
�إن الأمور الآن تغريت بعد مرور �أكرث من قرن علي تر�سيخ العلمنة

و�أ�صبح تعديله مفهومها ممكن ًا دون �أن تخ�شي فرن�سا علي نف�سها.
�أ�صبحت العلمنة واثقة من نف�سها ورا�سخة اجلذور الن الثقافة
التي حتت�ضنها قوية جد ًا،وبالتايل فب�إمكانها فتح هذه الإ�ضبارة من
جديد و�إعادة النظر يف حلول كانت قد اعتقدت �إنها نهائية وكونية
،هذا يف حني �إنها كانت مرتبطة بظروف معينة مل تعد موجودة
،ظروف املجتمع الفرن�سي يف القرن التا�سع ع�شر وال�صراع �ضد
االكلريو�س ومعاداته للحداثة وحقوق الإن�سان والدميقراطية
(هكذا جند �إن حممد اركون يتحدث من موقع متقدم حتي علي
املجتمع الفرن�سي ،فما بالك باملجتمعات العربية الإ�سالمية التي مل
يتح لها �إيل الآن �أن ت�شهد حتي املرحلة الأويل من العلمنة) .
ُيفرق اركون يف جميع كتاباته بهذا ال�صدد،بني العلمانية املنفتحة
علي كل �أبعاد الإن�سان وبني العلمانية الو�ضعية (ال�سائدة يف
فرن�سا منذ القرن التا�سع ع�شر) والتي اعتقدت �أن املرحلة الدينية
من تاريخ الب�شرية قد انتهت مبجيء عهد العلم،وبالتايل ال داعي
لالهتمام بالدين �أو درا�سته منذ الآن ف�صاعد ًا .يف ر�أي اركون �أن
الدين ي�شكل بعد ًا من �أبعاد الإن�سان وال ينبغي �أن ي�ستبعد من
جمال الدرا�سة.بالطبع فهو يتفق مع املنظور العلماين يف �إبعاد
الطريقة التقليدية �أو التب�شريية عن املدار�س واجلامعات لأنها
ت�شحن النفو�س وتلهب احل�سا�سيات الطائفية بني التالميذ(يهودي.
م�سيحي�.إ�سالمي) �أو حتي بني الدين الواحد(بني الكاثوليك
والربوت�ستانت،بني ال�سنة وال�شيعة )..ولكن ال يري �أي مانع من
درا�سة الأنظمة الدينية والالهوتية �ضمن منظور تاريخي وعلمي
م�س�ؤول كما هو يفعل يف جامعة ال�سوربون�،أو كما يفعل كبار
الباحثني يف جمال تاريخ الأديان يف اجلامعات الأملانية خ�صو�ص ًا.
�إن املفهوم املنفتح الذي يقدمه اركون عن العلمنة ي�ضع الروح يف
�أعلي مكان،ويقد�س العاطفة الدينية املنزهة عن كل الأغرا�ض .كل
ما يف الأمر هو فك االرتباط بني م�ؤ�س�سة الدولة وبني املذاهب
وطبقة رجال الدين ،الن الدولة جلميع املواطنني ولي�ست لأبناء
هذه الطائفة �أو تلك ،لهذا املذهب �أو ذاك�.أنها جلميع �أبناء املجتمع
املدين دون متييز.لقد �أتاحت العلمنة لرجال الدين �أن ي�ستقلوا
ب�أنف�سهم يف ما يخ�ص ال�ش�ؤون العقائدية والروحية  ،وان يتفرغوا
للبحث احلر يف هذه ال�ش�ؤون وتعميقها دون �أن يخ�شوا من تدخل
ال�سلطة يف �ش�ؤونهم،والواقع انه ال ميكن ت�شكيل جمتمع مدين
متما�سك ومرتا�ص �إال بهذه الطريقة.من هنا �سبب ف�شل معظم
املجتمعات العربية الإ�سالمية احلالية يف ت�شكيل املجتمع املدين
احلديث ويف تفككها �إيل فئات وطوائف و�أعراق اثنيه ملتفة علي
ذاتها ومغلقة علي الآخرين

كاتب عراقي راحل
عن كتاب افكار يف الفل�سفة
�صدر عام 2004
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لن يخفت اجلدل الذي �أثاره املفكر
اجلزائري حممد �أركون ب�آرائه
وكتاباته ، ،ال �سيما �أن �أ�ستاذ تاريخ
الفكر الإ�سالمي والفل�سفة يف
جامعة ال�سوربون يعترب �أحد �أبرز
الباحثني يف الدرا�سات الإ�سالمية
املعا�صرة ،كما �أنه ت�صدى لبع�ض
امل�س ّلمات والبديهيات يف الأديان.
كر�س الراحل فكره ونقده للنظريات
ّ
املت�أ�صلة يف الدين ،داعي ًا �إىل املزج
بني درا�سة الأديان ال�سماوية يف علم
واحد م�شرتك.
يف مدينة باري�س قطع �أركون تذكرة
رحلته �إىل العامل الآخر ،تارك ًا
دعوة للم�شاركة يف ندوة فكرية
عن املفكر ن�صر حامد �أبو زيد كان
�أبدى موافقته على امل�شاركة �ضمن
فعالياتها.

محمد أركون..
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خا�ض الراحل معارك فكرية مع جهات
وم�ؤ�س�سات كثرية ،منحاز ًا �إىل حوار
العقل املعتمد على �أ�س�س و�ضوابط
بحثية دقيقة ،راف�ض ًا امل�ضي يف
�سجاالت فكرية ال طائل منها ح�سب
وجهة نظره.
ا�شتهر �أركون باعتناقه املنهج
الأل�سني النقدي ،حمدد ًا ما يق�صده
بقراءة ودرا�سة القر�آن الكرمي
مبعنى التحرر من القيود الإميانية
يف التعامل مع ما جاء يف الكتاب
املقد�س ،وهو ر�أى �أن القراءات
الإميانية ت�ستند �إىل مبادئ وم�سلمات
ي�صعب جعلها مادة للنقا�ش عند �أفراد
املجتمع كافة ،م�شري ًا �إىل �أن هذا
التعامل مع القر�آن الكرمي يرف�ض
رف�ض ًا قاطع ًا الت�شكيك يف حمتواه،
ويف هذا الإطار كان يدعو �أركون
امل�ست�شرقني �إىل تفكيك البديهيات
امل�ؤ�س�سة للتما�سك لكل الإميان،
مطالب ًا بتطبيق نظريات فل�سفية
تهتم بت�شريح املحتوى الديني بعيد ًا
عن املتدثرين بعباءته واملتع�صبني
ملبادئه.
تدور كتابات حممد �أركون
ودرا�ساته يف جمملها حول مو�ضوع
�أ�سا�سي ،وذلك بق�صد حتقيق هدف
�إ�سرتاتيجي ،وهو توجيه عامة
امل�سلمني �إىل الطرق امل�ستحدثة يف
التفكري واالت�صال بالتاريخ وتفهم
ما يجري يف املجتمعات املعا�صرة،
لكن للو�صول �إىل هذا الهدف يقول
�أركون �إنه ال بد من حتقيق ثالثة
�شروط دفعة واحدة وهي� :أو ًال
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زحزحة الإ�شكالية الإ�سالمية اخلا�صة
بالقر�آن من �أجل التو�صل �إىل مقاربة
�أنرثوبولوجية للأديان ال�سماوية� ،أو
ما يطلق عليها ب�أديان الوحي.
ثاني ًا� :إجبار املفكرين اليهود
وامل�سيحيني على القيام بالزحزحة
نف�سها ،من �أجل دمج املثال القر�آين
داخل بحث م�شرتك يتناول املكانة
اللغوية والأنرثوبولوجية للخطاب
الديني املت�ضمن للوحي.
ثالث ًا :تبيان الأ�ضرار الفكرية
والثقافية الناجتة عن الفكر العلماين
والو�ضعي عند اختزال الظاهرة
الدينية يف جمرد �صيغ عابرة وزائدة
وباطلة.
دعا �أركون �إىل تطبيق ما �أنتجته
علوم الإن�سان واالجتماع� ،أي
التاريخ والأل�سنيات والفل�سفة
والأنرثوبولوجيا وال�سو�سيولوجيا،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام البنيوية
والتفكيكية والنقدية لدرا�سة الإ�سالم
كن�ص ودين وتاريخ و�سيا�سة،
وقد انتقد الطريقة التي ا�ستخدمها
الغربيون يف درا�سة الإ�سالم ،كما
انتقد الطريقة التي عالج ويعالج بها
امل�سلمون دينهم وتاريخهم وفكرهم.
التزم �أركون هذا املبد�أ رافعا
لواء القطيعة املعرفية متم�سك ًا
بالأنرثوبولوجيا الدينية ،داعي ًا �إىل
دمج درا�سة �أديان الوحي اليهودية
وامل�سيحية والإ�سالم يف علم واحد
م�شرتك.
ويف كتابه '�أين هو الفكر الإ�سالمي
املعا�صر؟' يركز �أركون نقده
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على العقل الإ�سالمي و�إ�شكاليته
التاريخية ،في�ستخدم منهجية
تاريخية '�أب�ستمولوجية' �أ�سا�سها
تفكيك الن�صو�ص وحتليلها بعمق
وو�ضعها يف �إطار اجتماعي تاريخي
وا�سع يتم من خالله التخلي عن
املنهج ال�سردي الو�صفي والتوجه
النقدي لكل الأ�ساليب واملناهج
واملقاربات ال�سائدة يف و�صف
الظاهرة الإ�سالمية،
�سواء ما كان �سائد ًا منها
عند العرب وامل�سلمني يف
يتحدث �أركون عن
ظهور احلركات
الإ�سالمية ،ويعزوها
�إىل ظاهرة التزايد
الدميوغرايف والهجرة
العامة ل�سكان الأرياف
�إىل املدن

غياب احلوار والعقالنية يف التحليل،
�أو مما كان يحمله اال�ست�شراق من
مغالطات فادحة وخطرية يف �آن،
م�ضيف ًا' :ومبا �أن الفكر الإ�سالمي قد
عرف احلوار واملناظرة والإبداع
يف مراحل تاريخية �سابقة ،كما ورد
يف ن�صو�ص الغزايل وابن ر�شد،
�إذ يربز التفوق العقالين وحرية
البحث والإبداع يف �إ�شكاليات مت�صلة
بق�ضايا دينية ح�سا�سة ،لذلك كان ال
بد من العودة �إىل االنفتاح الفكري
والروح املعرفية التي م ّيزت تلك
املرحلة ،املنطلقة من وجود �إ�سالم
�صحيح �أ�صيل يتطابق مع مفهوم
الدين احلق ،وانطالق ًا من هذا
يفرت�ض يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر
�أن يدرك معنى 'القطيعة املعرفية'
التي يعي�شها ويتجه �إىل الربط بني
املعاين التاريخية يف كل ما يطرحه
ويعاجله من م�شاكل دينية �أو فل�سفية
�أو ثقافية ،لأن ثمة فارق ًا بني امل�سلم
املقلد وامل�سلم املتحرر من املعارف
اخلاطئة ،والذي يرتتب عليه �أن يعي
طبيعة القطيعة املعرفية يف الفكر
الإ�سالمي ،وتخطي م�شكالت تف�سري
الن�صو�ص املُنزَّلة وت�أويلها وما
يرتتب عليها من طرق اال�ستنباط عند
الفقهاء يف و�ضع �أحكام ال�شريعية.
يدعو �أركون �إىل درا�سة الأديان عرب
التَّحليل 'الأب�ستمولوجي' م�ستفيد ًا
من منهج مي�شال فوكو 'احلفري' وذلك
باحلفر يف الالهوتية الرا�سخة داخل

ال�سياج الدوغماتي املغلق لكل طائفة
�أو دين ،ثم تفكيك ما هو مرت�سب يف
ذاكرة الوعي اجلماعي عرب القرون.
ويحلل �أركون يف كتاباته مو�ضوع
اال�ستخدام الأيديولوجي للدين
من قبل احلركات الدينية ،ويعترب
�أن هذه احلركات هي �سيا�سية
ايديولوجية ا�ستخدمت مناهج
الغرب و�أفكاره من �أجل ن�شر �أفكارها
و�شعاراتها ،م�ؤكد ًا �أنه ال ميكن
الت�صدي لهذه احلركات �إال بالزحزحة
امل�شرتكة بني الديانات ال�سماوية.
يتحدث �أركون عن ظهور احلركات
الإ�سالمية ،ويعزوها �إىل ظاهرة
التزايد الدميوغرايف والهجرة العامة
ل�سكان الأرياف �إىل املدن ،مما زاد
حدة ال�صراع على ال�سلطة من قبل
الأطراف ويف غياب قيم الت�سامح،
كل هذا �ساعد على ن�شوء التطرف
والت�شدد بطريقة ال مثيل لها �أبد ًا
يف العامل .ويحذر �أركون من خطر
الأ�صولية ،لأنها بح�سب ر�أيه تعني
حتول اخلطاب الديني املفتوح �إىل
قانون واحد ال يقبل النقا�ش ،وهذا
النوع من الأ�صولية يو ّلد التّزمت يف
كل �شيء ،وهذه الظاهرة تن�سحب
على كل ديانات الوحي ،وي�ؤكد
�أركون 'عدم امتالك الفكر الإ�سالمي
امل�ستنري اجلهاز الفكري وال
الإمكانات العلمية ،التي تراكمت يف
الغرب حتت ا�سم احلداثة ليت�صدى
للفكر الأ�صويل ،كما �أن الفكر النقدي
الذي ميثله بع�ض املثقفني ال ميكن �أن
يقف يف وجه احلركات الإ�سالمية،

لأنها ت�ستخدم الظاهرة ال�شعبوية،
وهذا هو الوتر احل�سا�س الذي يجيد
الإ�سالميون اللعب على �أوتاره'.
ويقرتح �أركون ح ًال لهذه الأمور 'من
خالل م�شروع متكامل يقوم على
رعاية العقل الفل�سفي والعلمي للدين
كما ح�صل يف الغرب
ولد �أركون عام  1928يف بلدة
تاوريرت يف تيزي اوزو مبنطقة
القبائل الكربى الأمازيغية باجلزائر،
وانتقل مع عائلته �إىل بلدة عني
الأربعاء (والية عني متو�شنت)
حيث در�س املرحلة االبتدائية فيها.
و�أكمل درا�سته الثانوية يف وهران،
بد�أ درا�سته اجلامعية بكلية الفل�سفة
يف اجلزائر ،ثم �أمت درا�سته يف
ال�سوربون يف باري�س .وح�صل
�أركون على �شهادة الدكتوراه يف
الآداب ،وعمل �أ�ستاذا لتاريخ الفكر
الإ�سالمي والفل�سفة يف ال�سوربون
منذ نهاية �ستينات القرن املا�ضي ،كما
عمل باحثا يف عدة جامعات يف �أملانيا
وبريطانيا ،واهتم بدرا�سة وحتليل
الفكر الإ�سالمي .ترك �أركون مكتبة
عامرة مب�ؤلفاته التي ترجم عددا
منها �إىل العربية ـ حيث كان يكتب
بالفرن�سية والإنكليزية ـ وقد ت�صدى
لكثري من الرتجمات ومهمة التعريف
بفكر �أركون الباحث املرتجم ها�شم
�صالح .ومن م�ؤلفاته الفكر العربي
الإ�سالم� :أ�صالة وممار�سة
تاريخية الفكر العربي الإ�سالمي �أو
«نقد العقل الإ�سالمي»
الفكر الإ�سالمي :قراءة علمية
الإ�سالم :الأخالق وال�سيا�سة
الفكر الإ�سالمي :نقد واجتهاد
العلمنة والدين :الإ�سالم ،امل�سيحية،
الغرب
من االجتهاد �إىل نقد العقل الإ�سالمي
من في�صل التفرقة �إىل ف�صل املقال:
�أين هو الفكر الإ�سالمي املعا�صر؟
الإ�سالم� ،أوروبا ،الغرب ،رهانات
املعنى و�إرادات الهيمنة.
نزعة الأن�سنة يف الفكر العربي
ق�ضايا يف نقد العقل الديني .كيف
نفهم الإ�سالم اليوم؟
الفكر الأ�صويل وا�ستحالة الت�أ�صيل.
نحو تاريخ �آخر للفكر الإ�سالمي
معارك من �أجل الأن�سنة يف ال�سياقات
الإ�سالمية.
من التف�سري املوروث �إىل حتليل
اخلطاب الديني.
�أين هو الفكر الإ�سالمي املعا�صر؟
القر�آن من التف�سري املوروث �إىل
حتليل اخلطاب الديني
تاريخ اجلماعات ال�سرية
خارج اخلطاب الطائفي
تعاطى �أركون مع مناهج علمية عدة
بينها االنرثوبولوجيا التاريخية
والل�سانيات و�أدوات قراءة التاريخ
يف درا�سة الأديان والن�صو�ص
الدينية ،وقد قال �أركون وا�صفا عمله
�ضمن ما �أطلق عليه م�سمى «جمموعة
باري�س» داخل اجلماعة الأو�سع
للبحث الإ�سالمي  -امل�سيحي «حاولت
�أن �أزحزح م�س�ألة الوحي من �أر�ضية
الإميان العقائدي «الأرثوذك�سي»
واخلطاب الطائفي التبجيلي الذي
ي�ستبعد «الآخرين» من نعمة النجاة
يف الدار الآخرة لكي يحتكرها
جلماعته فقط .قلت حاولت �أن �أزحزح
م�س�ألة الوحي هذه من تلك الأر�ضية
التقليدية املعروفة �إىل �أر�ضية
التحليل الأل�سني وال�سيميائي الداليل
املرتبط هو �أي�ضا مبمار�سة جديدة
لعلم التاريخ ودرا�سة التاريخ».
يرى ها�شم �صالح �أن م�شروع �أركون
هو الأكرث جناحا بني م�شاريع جتديد
الرتاث ونقد العقل العربي ،وذكر
يف مقال �سابق له «من يجر�ؤ على
درا�سة ظاهرة الوحي من وجهة نظر

تاريخية ومقارنة؟ من يعرف كيف
يطرحها من خالل ثالثة من تراثات
دينية توحيدية ،ولي�س تراثا واحدا،
ومن دون �أن يقطعها بال�ضرورة عن
مفهوم التعايل؟ ومن يعرف كيف
يطبق على الن�ص القر�آين ثالث
منهجيات متتالية :املنهجية الأل�سنية
�أو اللغوية احلديثة ،فاملنهجية
التاريخية وال�سو�سيولوجية،
فاملنهجية الفل�سفية؟
بعدئذ ت�شعر ك�أن القر�آن قد �أ�ضيء
لك من كل جوانبه ،واتخذ كل معانيه
و�أبعاده ،من خالل ربطه باللحظة
التاريخية التي فيها� :أي القرن
ال�سابع ع�شر ،ثم من خالل ربطه
بالن�صو�ص الأخرى التي ت�سبقه،
وبعدئذ ت�شعر وك�أنك قد حتررت من
�أثقال املا�ضي ،ونف�ضت عن ذاتك غبار
القرون املتطاولة ،بعدئذ ت�شعر وك�أنك
قد و�صلت �إىل املنبع الأ�سا�س� ،إىل
�أ�صل الأ�صول� ،إىل غاية الغايات».
بني عاملني

ويقول عنه الباحث �إدري�س ولد
�إن حترير ال�شرط
القابلة «يف ما يخ�ص م�س�ألة املعرفة
حديثة
الب�شري م�س�ألة
يقابل حممد �أركون بني موقفني،
العهد رغم وجود بع�ض الأول ينظر �إىل الوراء �صوب
الع�صور الو�سطى ويدافع عن القيم
العنا�صر والبذور
الروحية لتلك الع�صور .والثاين
إ�سالمي
يف الرتاث ال
يحاول ا�ستخراج الدرو�س والعرب
وباقي الرتاثات
من الثورة االب�ستمولوجية احلا�صلة
التوحيدية.
مع الثورة الفرن�سية.
وبالن�سبة لهذا املوقف الأخري هناك
قطيعة �أحدثتها هذه الثورة ،و
تلك القطيعة ذات طبيعة �سيا�سية
بالأ�سا�س .فالثورة الفرن�سية حدث
�سيا�سي ذو طبيعة اب�ستمولوجية
يف نظر حممد �أركون ،والقطيعة
ال�سيا�سية حتققت بعد حتقيق
القطيعة املعرفية.
ففي نظره� ،إن حترير ال�شرط
الب�شري م�س�ألة حديثة العهد رغم
وجود بع�ض العنا�صر والبذور يف
الرتاث الإ�سالمي وباقي الرتاثات
التوحيدية .ف�أنظمة الفكر لها
تاريخ و�صريورة ،ولها انطالقة
ومن�ش�أ وم�سرية تطور و�صريورة
تغيري نحو التقدم �أو االنحطاط
واالحت�ضار ،وهذا قانون احلياة
والكون .واملطالبة ب�إعادة قراءة
الن�صو�ص الدينية الأ�سا�سية من
االرتكاز عليها ال يعني يف نظر حممد
�أركون اال�ستخفاف بتجارب وعبقرية
ال�سلف �أو �إهمال تعاليم الن�صو�ص
الكربى وجهود املف�سرين ،و�إمنا ما
يجب التوق �إليه من �إعادة القراءة
هاته هو الأخذ بعني االعتبار م�س�ألة
التغيري احلا�صل يف جمال املعرفة
الب�شرية والتاريخ الب�شري}.
�سوء فهم
�إذا كان حممد �أركون قد تعر�ض ل�سوء
الفهم من قبل التيارات الأ�صولية يف
ال�شرق الإ�سالمي ،ف�إنه قد تعر�ض
ل�سوء فهم مماثل من قبل الغرب ،ومن
ثم كان يت�ساءل بح�سب ما يقوله ولد
القابلة «هل ميكن التحدث عن وجود
معرفة علمية عن الإ�سالم يف الغرب؟
ويعترب هذا الت�سا�ؤل مبنزلة ت�سا�ؤل
عن �صالحية ومو�ضوعية يف النظرة
املتوافرة للغرب عن الإ�سالم.
فال يخفى على �أحد �أن احلداثة التي
عرفها العامل م�ؤخرا قد م�ست ب�شكل
�أو ب�آخر ببع�ض امل�صالح احليوية
للغرب يف جملة من مناطق العامل.
وكانت وال تزال ردود الفعل التي
تثريها قد �أنع�شت املتخيل الغربي
ال�سلبي على الإ�سالم و�ضخمته �أكرث
من �أي وقت م�ضى.
وهذا املتخيل الغربي امل�شكل جتاه
الإ�سالم تغذى منذ خم�سينات القرن
املا�ضي من كل قوة وهيمنة الإعالم،
ال�سيما ب�سبب تالحق الأحداث
العنيفة حلركات التحرر الوطني
واحلركات االحتجاجية والتمردية
ال�سائدة يف املجتمعات الإ�سالمية
�آنذاك.
لقد ح�صل خلط خطري يف ت�شكيل
املتخيل الغربي عن الإ�سالم،
خ�صو�صا �أن كل امل�شاكل ذات
اجلوهر ال�سيا�سي �أو االقت�صادي
�أو االجتماعي �أو الثقايف �أحلقت
جميعها بالإ�سالم .وهكذا راح اخللط
بني الإ�سالم كدين والإ�سالم ك�إطار
تاريخي لبلورة ثقافة وح�ضارة
معينة يت�أبد ويتعقد �أو يت�شعب».
م�ساحة للحوار
يبقى هذا الفكر ال�سجايل الذي
يقف على حافة عاملني وتاريخني،
حماوال ا�ستخال�ص العرب ال�شاملة
للفكر الإن�ساين بعيدا عن اجلاهزية
ال�سيا�سية التي تت�صدر كل
ال�سجاالت املعا�صرة ،وت�ضفي على
هذه ال�سجاالت طابعا �أيديولوجيا
مغلقا ،و�إ�ساءات فهم الواعية،

و�أحيانا متعمدة ،وتق�سيمات
م�سبقة تعيد �إنتاج التبعية من جهة،
والتخلف من جهة �أخرى :بني غرب
و�شرق ،وبني الدين والعلمانية،وبني
احلداثة والأ�صالة .يرحل �أركون
بينما يحتكر اخلطاب الإعالمي
وال�سيا�سي ال�ضحل احلديث
عن اختالف الثقافات و�صراع
احل�ضارات من دون االتكاء على
اجلهد العلمي ال�صحيح� ،أو النظرة
الإن�سانية البناءة واملت�سائلة
دائما تاركة للآخر م�ساحة للحوار
والتعاي�ش.

من �أقواله:
* يتحمل ال�سيا�سيون م�س�ؤولية
مراوحة التنوير العربي مكانه
مقت�صر ًا على التنظري.
* مل ي�أل املثقفون والرتبويون جهد ًا
يف البحث� ،إذ �إن التنوير اكت�سب
اهتمام ًا يف حقبتي اخلم�سينيات
وال�ستينيات
* �إن الأنظمة ال�سيا�سية العربية
الوليدة ،التي نهج بع�ضها �سيا�سة
احلزب الوحيد ،مل تعتمد على
الإ�سالم كمرجعية لها يف احلكم ،بل
اعتمدت على �سيا�سة علمانية يف ظل
ال�صراع الذي كان قائم ًا بني االحتاد
ال�سوفياتي من جهة ،والواليات
املتحدة و�أوروبا من جهة �أخرى،
�إذ مالت بع�ض الدول العربية جهة
ال�شرق بينما اختارت �أخرى امليول
جتاه الغرب.
*يجب �أن تبدل املواقف والآمال
للو�صول �إىل املعطيات التي �ست�ؤدي
�إىل انتعا�ش التفكري البناء واملحرر
للعقل العربي والإ�سالمي.
* العقائد الدينية تطرح م�شاكل
ج�سيمة �إذا مل نعنت بها في�صبح
الدين فا�ش ًال.
* يتعني علينا درا�سة ق�ضية تهمي�ش
املر�أة من الناحية الأنرثوبولوجية
وفق و�سائل و�أطروحات دقيقة
متعلقة بالبنية الن�سائية للمجتمعات
البدائية.
* التاريخ الذي يدر�س يف العامل
العربي ،هو تاريخ خملوط
بامليثولوجيا ،وال يعتمد املناهج
العلمية يف الروايات التاريخية،
االجتهاد احلقيقي يقوم على
التعددية.
املر�أة لي�ست مهم�شة يف الوطن
العربي وح�سب بل عانت تهمي�ش
الرجل يف العامل كافة.
هدف التنوير الأ�سمى هو منح العقل
الب�شري جميع احلمايات والأ�سباب
التي متكنه من �أن يوا�صل امل�شوار.
*امل�شكلة التي �أ�صابت الفكر
الإ�سالمي تعود �إىل �أن املفكرين
القدماء �أقدموا على درا�سة العلوم
العقلية مع العلوم الدينية ،لذلك
يقت�ضي عند درا�سة الفكر الإ�سالمي
�أن نلج�أ �إىل تطبيق العلوم واملناهج
احلديثة مع االبتعاد عن العقائدية
الدوغماتية.
*يف �أوروبا عوامل تاريخية
واجتماعية مل جندها يف الفكر
الإ�سالمي جاءت ثمرة للفرق بني ما
يقوله العقل الفل�سفي والعقل الديني.
*النقد التاريخي الذي يطبقه عامل
الفيلولوجيا -امل�ست�شرق -على
الرتاث خطوة البد منها ،لكنه غري
كاف ،لذا ينبغي تعميقه عن طريق
ٍ
التحليل الأنرثبولوجي من �أجل
�إحداث التطابق بني املادة العلمية
وم�ضامني الرتاث
عن كتاب حممد اراكون
فيل�سوف العقل  /اعداد
ه�شلم �صالح
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(بعد خم�سني �سنة من اال�ستقالل ،مل نتقدم خطوة واحدة يف اجتاه تفكيك
الرتاكمات الرتاثية ،ون�شكل �صورة �صحيحة وعقالنية وواقعية عن تراث
االمة العربية ــ اال�سالمية)
حممد اركون يف كتابه اجلديد رفقة جوزيف مايال (من مانهاتن ايل بغداد)
منحت م�ؤ�س�سة (ابن ر�شد للفكر احلر) جائزتها للمفكر اجلزائري اال�صل حممد
�أركون (ل�سعيه �إىل طريق التعاي�ش ال�سلمي للثقافات والأديان وتقديرا لدوره
الريادي يف البحث عن جذور عربية �أ�صيلة يف املنطق والعقالنية والتنوير).

محمد أركون

وم��������ف��������ه��������وم األن������س������ن������ة
د� .س ّيار اجلميل
هذا ما جاء يف ديباجة التكرمي و�أعلن
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة يف �أملانيا �أن منح
اجلائزة مت بناء على اختيار من جلنة حتكيم
م�ستقلة ي�ؤلفها خم�سة من �أبرز املثقفني
العرب .ويعد اركون �أحد العلماء املعا�صرين
يف العامل العربي وهو املعار�ض القوي
لأطروحة �صراع احل�ضارات ،وان اركون
يهدف بجهوده �إىل عر�ض الت�شابه بني
الإ�سالم والغرب ولي�س تو�سيع اخلالفات
كما هو �سائد للأ�سف يف املوقف الراهن حيث
يرى �أركون �أن الغرب خلق �صورة للثقافات
الإ�سالمية مل تتغري منذ القرون الو�سطي.
ومن �أهم ما طرحه اركون ـ ح�سب ما جاء
يف كتاب التكرمي ـ تنبيهه اىل ان العا�صمة
اال�سالمية بغداد كانت من �أكرث املدن حداثة
يف الوقت الذي انطف�أت فيه الأنوار يف
�أوروبا وبينما كانت املجتمعات الإ�سالمية
قد تطورت وبد�أت تعرف مفهوم الأن�سنة
( )Humanismكان هناك احتدام
حماكم التفتي�ش .ويرى اركون �أن املجتمع
اال�سالمي مل تتوفر له الفر�صة ملمار�سة
تنويره اخلا�ص والذي هو بحاجة ما�سة له
ولتنوير(املدونة الن�صية الر�سمية املغلقة.

موا�صفات كاتب
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اثار حممد اركون جملة هائلة من العوا�صف
�ضده من قبل العرب والفرن�سيني لي�س

ب�سبب نقداته القوية الالذعة ،بل لأ�سباب
عديدة اخرى ،فهو �صاحب م�شروع �سماه
(اال�سالميات التطبيقية) ،وا�سلوبه معقد
جدا يف الكتابة ،حتى يكاد ال يفهم كله
مطلقا �سواء يف الفرن�سية ام العربية وقد
ّ
جترد احد طلبته املخل�صني منذ العام
 1978برتجمة العديد من اعماله وكتبه اىل
العربية ،وهو الدكتور ها�شم �صالح �سوري
اال�صل واملقيم بباري�س ،ناهيكم عن انتقادات
اركون الالذعة التي كر�سها �ضد اولئك
الذين اختلف عن تفكريهم ومناهجهم من
امل�ست�شرقني الفرن�سيني .لقد ا�شتهر اركون
وعرف يف فرن�سا قبل ان تعرفه الثقافة
العربية ب�سبب فرانكفونيته وعدم ت�سويق
نف�سه عربيا اىل ان ترجم له اول كتاب ايل
العربية بعنوان( :تاريخية الفكر العربي
اال�سالمي) .كان يف بداية االمر يعرفه
اجلزائريون بحكم جزائريته ولكن مل يكن
ال يف كتاباته وال يف حما�ضراته يتداول
بالعربية ابدا.
ولد حممد اركون يف اجلزائر العام 1928
ون�ش�أ وترعرع فيها ايام العهد الفرن�سي
ودر�س يف جامعة اجلزائر ،ومن ثم رحل
اىل فرن�سا واكمل فيها درا�ساته وا�ستقر بها
ودّر�س يف ال�سوربون وما زال يعمل فيها
وقد ن�شر ع�شرات االعمال والبحوث والكتب
بالفرن�سية يف الفكر العربي اال�سالمي..
التقيت باال�ستاذ حممد اركون مرتني يف
اجلزائر عندما كنت اقيم فيها يف عقد
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الثمانينيات ..كانت املرة االوىل على ما
اظن يف واحد من م�ؤمترات الفكر اال�سالمي
الذي انعقد عام  ،1983وكانت املرة
الثانية عندما القى واحدة من حما�ضراته
يف مركز بحوث اورا�سك
بجامعة وهران يف العام
هذه م�شكلة ال يعاين
منها اركون فقط ،بل
يعاين منها العديد من
ا�شهر الكتاب واملفكرين
العرب الذين يدخلون
انف�سهم يف معاجلات
ظواهر تاريخية

 1987والتي كنت اعمل فيها .وكان يف
امل�ؤمتر االول قد �صب عليه امل�ؤمترون جام
غ�ضبهم واتهموه ب�شتى التهم ومنهم من
اعتربها منا�سبة ممتازة لت�صفية احل�ساب
معه باعتباره خمربا لال�سالم وت�صنيفه من
تالميذ امل�ست�شرقني ..وعبثا ذهبت حماوالته
يف افهام اولئك الذين هاجموه انه باحث
له منهج معني يف درا�ساته اال�سالمية ! اما
عندما القى حما�ضرته يف جامعة وهران ،فقد
حظي مبحاورات علمية جادة وخ�صو�صا
عندما تطرق ايل مفهوم االن�سنة والعلمنة
يف اال�سالم ..وكانت يل فر�صة �سانحة
ملناق�شته والرد على بع�ض افكاره واحكامه
وخ�صو�صا تلك التي تتعلق بامل�س�ألة
التاريخية واملنهج التاريخي وما ردده من
معلومات غري �صائبة يف التاريخ العثماين
والعلمنة الكمالية ،ثم دار جدل علمي �ساخن
بيني وبينه اذ واجهته بحقائق ومعلومات
تاريخية كم�ؤرخ مل ي�ستطع ادراكها ،او هكذا
ا�شعر االخرين ،يف حني انه مل يكن ّ
مطلعا
عليها بحكم تخ�ص�صه البعيد عن التاريخ
احلديث وتعقيداته املعا�صرة ..وهذه م�شكلة
ال يعاين منها اركون فقط ،بل يعاين منها
العديد من ا�شهر الكتاب واملفكرين العرب
الذين يدخلون انف�سهم يف معاجلات ظواهر
تاريخية مل ي�سيطروا على معلوماتها.

بدايات تفكري اركون

يعد حممد �أركون �صاحب واحد من
امل�شروعات الفكرية وا�ستهدف فيه فتح �أفق
من نوع جديد يف الفكر اال�سالمي يف ما
ا�سماه بـتطبيق للمنجز ،واعتربه منهجا
عقالنيا حديثا يف درا�سة الإ�سالم .ولقد
بقي ي�سعي جاهدا �إىل تر�سيخ ذلك كونه
يري ب�أنه ال�سبيل الوحيد لتحقيق الفهم
العلمي للواقع التاريخي املتنوع للمجتمعات
الإ�سالمية .وينتمي حممد �أركون �إىل
جيل فرن�سي عايل امل�ستوي يف ثقافته
وابداعاته ومناهجه وفل�سفاته ،فلقد ا�ستفاد
حتما من جتارب ومنجزات مي�شيل فوكو
وبيري بورديو وفران�سوا فوريه وغريهم
من الذين �أحدثوا ثورة اب�ستمولوجية
ومنهاجية يف الفكر احلديث ،فاراد ان
ينحو مثلهم يف درا�ساته وكتاباته ولكن عن
الفكر اال�سالمي ،وقد جعله منهجه ينف�صل
عن مناهج اال�ست�شراق الكال�سيكي الذي
بقي م�سجونا يف الدوامات الفيلولوجية،
فهاجمها ب�شرا�سة متناهية وكل عنا�صرها
ومن يدور يف فلكها من امل�ست�شرقني
الفرن�سيني .وقام اي�ضا بدرا�سات �أل�سنية
وتاريخية و�أنرثوبولوجية متنوعة وحاول
تطبيق ما طبقه بع�ض العلماء الفرن�سيني
على تراثهم الالتيني امل�سيحي الأوروبي،
حماوال ذلك على تراث اال�سالم وتاريخية
تنوعاته ..ولكن بدايات اركون مل تكن
منف�صلة عن مناهج امل�ست�شرقني الفيلولوجية
(= فقه اللغة) املحرتفة مت�أثرا يف البداية

بريجي�س بال�شري الذي علمه منهجية حتقيق
وتدقيق الن�صو�ص ومقارنتها ببع�ضها
البع�ض ودرا�ستها جتريبيا على الطريقة
التاريخية الو�ضعية ،ولكن كان يرنو منذ
تلك البدايات ومن باب ف�ضوله الثقايف
بقراءات ملا كان ين�شره لو�سيان فيفر ،ال�سيما
منهجيته يف علم التاريخ .وعليه ،فقد اهتم
�أركون بالوقائعيات وت�أثريها علي م�سار
الفكر ف�ضال عن ت�ضمينه ال�سايكلوجيات
وال�سو�سيولوجيات يف �صناعة كل من
ال�سيا�سة والفكر معا .ويف �ستينيات القرن
املا�ضي اهتم بالأل�سنيات.
وي�صف نف�سه ب�شجاعة التطرق �إىل الالمفكر
فيه يف درا�ساته ومواقفه من اال�ست�شراق
منذ �شبابه عندما كان طالبا يف اجلامعة
اجلزائرية يدر�س اللغة العربية و�آدابها يف
و�ضع قا�س مطبوع ب�سيادة الثقافة الغربية
الآتية �إىل اجلزائر لتح�ضريها و�إدخالها
احل�ضارة ح�سب ادعاء امل�ستعمر الغازي.
و�آنذاك �سيطرت على ذهنه الرغبة يف
الفهم واملزيد من معرفة الواقع ومتحي�ص
الو�ضع ،ولكنه �آثر عدم االنخراط يف
الن�ضال ال�سيا�سي� ،إذ يعترب نف�سه �أنه اختار
الطريق الفكري للتحرير والتمرد الفكري
عو�ض ال�سيا�سي لأنه رغب يف التحرير
الفكري والعقلي للجزائر ولعموم العرب
وامل�سلمني .ومنذ ال�ستينات اي�ضا عندما
�أ�صبح مدر�سا بجامعة ال�سوريون اتبع
منهجا يختلف جذريا ملنهج امل�ست�شرقني
و�شرع يف حماوالته التحليلية املعتمدة على
املقارنة الوا�سعة �سعيا للخروج من الإطارات
ال�ضيقة وهذا ما فعله مع الفكر الإ�سالمي،
وهذا ما يجعلني اخالف بع�ض ادواته
املنهجية وبالتايل اختلف مع اال�ستنتاجات
التي يخل�ص بها ومن ث ّم يبني عليها �سواء
ا�صاب ام اخط�أ.

م�شروع �أركون
لقد هدف �إيل بناء (�إ�سالميات تطبيقية)
وذلك مبحاولة تطبيق املنهجيات العلمية
وقد �أخ�ضع الن�ص ملحك النقد التاريخي
املقارن والتحليل الأل�سني التفكيكي
وللت�أمل الفل�سفي املتعلق ب�إنتاج املعنى
وتو�سعاته وحتوالته .ويف هذا ال�صدد
ركز على �ضرورة فهم امل�أ�ساة التاريخية
التي تتخبط فيها ال�شعوب الإ�سالمية
منذ �أن ا�صطدمت ب�شكل مفاجئ وعنيف
باحل�ضارة املادية واحلداثة العقلية .فال
الثورة اال�شرتاكية وال الثورة الإ�سالمية
�أتيح لهما �أن حت�ضيا مبرحلة حت�ضري
وا�ستعداد كاف كما ح�صل للثورة الفرن�سية
يف القرن � .18إذ مل ميهد لهما عن طريق
حركة �ضخمة من النقد الفل�سفي والعلمي

للرتاث ،ثم لنقد املمار�سة ال�سيا�سية لأنظمة
الثقافة املوروثة .وبذلك تراكم الالمفكر فيه
يف الفكر الإ�سالمي والعربي .يف حني �أن
الغرب كان قد انخرط منذ زمن طويل يف
عملية البحث عن �أ�شكال جديدة للحداثة وقد
فعل العامل الإ�سالمي العك�س ،اذ �أدار ظهره
للحداثة ،وانه ا�ستفاق من نومه التاريخي
على الأجماد الغابرة وراح يعاين تخلفه عن
الركب بعد اكت�شافه �أو �إعادة اكت�شافه حلجم
الهوة التي تف�صله عن الغرب علي �صعيد
التقدم املادي وال�صناعي والتكنولوجي
وعلى �صعيد الفكر والعلم وقيم املجتمع
واحلريات وحقوق الإن�سان .وا�ستعار
النموذج القومي من اوروبا ومت �إقامة
دول م�ستقلة �أ�صبح عليها حتمل م�س�ؤولية
مواجهة امل�شاكل املوروثة والت�صدي
للتحديات التاريخية �سيا�سيا واقت�صاديا
وثقافيا .لقد دعا �أركون �إيل التفكري يف
الالمفكر فيه لدرا�سة ما مت ويتم �إغفاله �أو
تغييبه لأ�سباب �سيا�سية بالأ�سا�س ،ويلح
هنا على ا�ستخدام الأنرثوبولوجيا كعلم
يعطي املفاتيح الالزمة واملنا�سبة الكت�شاف
الثقافات الأخرى واملذاهب املختلفة� .إال �أن
هذا العلم ال يطبق عند امل�سلمني .وما دام
الأمر كذلك �سيبقي التفكري ي�صاحبه دوما
ما ال ميكن التفكري فيه ويتم جتاهله وعزله
واالنقطاع عن االهتمام به .وهنا اقول ب�أنني
رمبا خالفت الرجل يف كثري من الق�ضايا التي
عاجلها لي�س من الناحية الفكرية ،وامنا من
الناحية املنهجية.واخريا  :ر�ؤيته لأحداث
� 11أيلول (�سبتمرب) و�صدام احل�ضارات
ويرى اركون يف كتابه اجلديد الذي ا�صدره
م�ؤخرا رفقة جوزيف مايال :ب�أن احداث ()11
�سبتمرب تك�شف بطريقة دراماتيكية �صارخة،
عن ذلك ال�صراع الطويل الذي اندلع يف
حو�ض البحر املتو�سط منذ ظهور الإ�سالم
والعامل امل�سيحي الأوروبي الذي عد تو�سع
الإ�سالم مت على ح�سابه يف �ضفاف املتو�سط،
وقد ابتد�أت اخل�صومة وتعمقت �أكرث ب�سبب
احلروب ال�صليبية فاالمتدادات العثمانية
فالتو�سعات اال�ستعمارية ،وانتهاء بال�صراع
العربي ـ الإ�سرائيلي فالق�صة طويلة مل تولد
من عدم فثمة عداء م�ستحكم بني الطرفني منذ
قرون عديدة! وهنا يناق�ض احكام فرديناند
بروديل ويعرت�ض على مفهوم (�صدام
احل�ضارات) الذي غدا ظاهرة تاريخية
بعد � 11أيلول (�سبتمرب) من دون ان نقدم
نحن العرب وامل�سلمني ويا لال�سف ال�شديد
حتى يومنا هذا بدائل حقيقية لـ(حوار
احل�ضارات) الذي ن�سعى لتكري�سه مع العامل.
ف�صل من كتاب ن�سوة ورجال :
ذكريات �شاهد ع�صر
د�.سيار اجلميل.

العقـل عند أركــون
معتربا ان العقل االوروبي عاجز كما العقل العربي عن ادراك
حميد ال�شيخ فرج
املنظومة االن�سانية والعلمية للخطاب الديني نتيجة تعر�ضه
خلطابات م�شو�شة عن اال�سالم احلقيقي ا�ستمدها من كتابات
امل�ست�شرقني الذين مل يفهموا اخلطاب اال�سالمي بو�صفه
نظرية  ,بل اخذوه بو�صفه ممار�سات منتقاة من واقع يعي�ش
تقلبات الن�ص الثاين (املف�سر).
مل يعد التفكري يف الالمفكر فيه باالمر
ومن هنا فان اركون ماينفك ينتقد كتابات (كلود كوهني )
املخفي او املخيف بعد التو�سع يف الدرا�سات
ويعتربها كتابات مل ت�صل اىل احلقيقة  ,بل �ساهمت م�ساهمة
العربي
التي قدمها املخت�صون يف نقد العقل
فاعلة يف ت�ضليل الر�أي العام االوروبي يف نظرته اىل اال�سالم
اجلابري
والديني من امثال حممد عابد
حلد هذه اللحظة .
ان م�شروع العقل اال�ستطالعي اجلديد الذي ينادي به اركون
والدكتور ن�صر حامد ابوزيدوالدكتور
يفرت�ض اتفاق العقل االن�ساين العام على لغة جديدة تن�صهر
حممد اركون وغريهم ,
فقد ات�سعت مثل هذه الدرا�سات لت�شمل فك فيها ايدلوجيات الكفاح لدى ال�شعوب ( كما ي�سميها اركون
نف�سه) لتنتج فيما بعد خطابا ان�سانيا علميا عامليا ي�ستند اىل
بنية اخلطاب املحظور والذي بات ي�شكل
حركة االن�سان يف الوجود بو�صفه الكائن العاملي ال االقليمي
املعرقل االقوى امام تقدم الفهم ملنظومة
او االممي او املذهبي
والواقع ان الو�صول اىل هذا الطرح وان بدا م�ستحيال من
الرتاث العربية والدينية ومنها اال�سالمية
الوجهة التطبيقية لدخول عوامل كثرية كمعرقالت رئي�سة
ب�شكل خا�ص مع ماتتعر�ض له من تهمي�ش
مثل ال�سيا�سة الدولية و�سلطة امل�ؤ�س�سة الدينية املرتبطة
وتكفري من قبل امل�ؤ�س�سة الدينية بل ونفي
بال�سلطة وحركة اال�شعوب نحو االهداف االممية ال�ضيقة
خارج حدود البلد.
وغريها من االمور اال انه يبقى امل�شروع الذي البد وان ي�سعى
امل�ؤهلون اىل ال�شروع فيه وان كان ي�سبقه يف التحقق م�شروع
اخر كمقدمة البد منها وهو اعادة النظر باملنظومة الرتاثية
للخطاب اال�سالمي لكي يكون منطلقا ت�صحيحيا لكل ما من
واملت�أمل لنتاج ه�ؤالء الكتاب يرى جليا انهم مل ينطلقوا من
�شانه ان يكون عقبة يف وجه فهم الن�ص املقد�س فهما يتالءم
فراغ  ,بل هم لبنة يف بناء االنفتاح على املنهج النقدي الذي
وان�سانية وعلمية الن�ص  ,فان الواقع يبني بو�ضوح مناطق
بد�أ به حممد عبده وامني اخلويل وطه ح�سني واملاوردي
بحاجة اىل اعادة نظر او قل قراءة جديدة يف تاويل اخلطاب
معان التخرج عن الدالالت الن�صية والتتقاطع
و�سيد قطب وغريهم  ,فامل�ساحة التي حترك فيها امني اخلويل املقد�س النتاج ٍ
يف تفكيك بنية اخلطاب املقد�س وان�شاء م�صطلح ( الن�ص
معها ولكنها تع�ضدها يف فهم جديد لالتفاق احلا�صل يف
الفني ) والتي حترك فيها عبده يف اعتبارالق�ص�ص القر�آين
املنظومة اال�سالمية الكالمية على ان املنطقة التي ي�ستقي
مناطق متثيلية (مبتدعة ) الي�صال املعنى  ,ونظرية الت�شكيك
منها تف�سري الن�ص (واعني بها االحاديث النبوية ال�شريفة
يف ال�شعر اجلاهلي التي اطلقها طه ح�سني وم�صطلح ال�صرفة
وتعليقات ال�سلف) هي مو�ضع اختالف ونزاع نتيجة االعتماد
الذي اخذه �سيد قطب اخذ امل�سلمات هي امل�ساحة نف�سها التي
على ق�ضية ال�سند واملنت والرجال.غري ان الذي يدعو للتخوف
حترك ابو زيد واركون و�صادق جالل العظم فيها للو�صول
من اخلو�ض يف هذا املجال ( القراءة اجلديدة للن�ص الثاين)
اىل فهم جديد يعتمد على ا�ستخدام املناهج النقدية احلديثة
هو ت�صور رجال امل�ؤ�س�سة الدينية ان الذي �سيح�صل هو
وتطبيقها على الن�ص باعتبار -الن�ص  -ميتلك املقومات
تهدمي الن�ص وتفكيكه يف ا�شارة اىل ان امل�سالة م�سالة تب�شري
الن�صية دون امل�سا�س بقد�سيته التي يت�صورها حرا�س
(بالعوملة ) والغاء الن�ص الثاين الذي يقف امام هذا التحدي
امل�ؤ�س�سة الدينية انها �ستذهب بالن�ص مبجرد االرتفاع عن
 ,وقد يرى بع�ض الباحثني ومنهم اال�ستاذ ماجد عبد احلميد
املناطق التف�سريية والتاويلية التي قرروها وفق معطيات
الكعبي ان ال جدوى من بحث هذه امل�سالة  -م�سالة التوحد يف
املرحلة وامل�ؤ�س�سة العاملني فيها.
فهم وتطبيق الرتاث االن�ساين  (( -اذ انها مرت مبراحل كثرية
ومن هنا حترك املنهج النقدي احلديث يف نقده للخطاب
حتى و�صلت اىل هذه احلالة ,ويف كل مرة تتقلب من حالة اىل
التاويلي اىل منطقة ( الن�ص التاريخي ) وفرق بينه وبني
اخرى ومن يطالع العقل اال�ستطالعي اجلديد يرى ان اال�سئلة
مفهوم (التاريخي الزمني) لرفع اللب�س عن مادة التاريخي
التي يثريها االن قد اثريت قبل االف ال�سنني ولكن مل
االر�ضي يف التعامل معه  ,هذا عند (ابو زيد) اما ماذهب اليه
يتو�صلوا اىل نتيجة ,ويف احلقيقة نحن عاجزون عن
اركون فهو ابعد من ذلك وان التزم االليات التي ينادي بها
ا�ستيعاب مثل هذه اال�شياء...وقد تغريت اوروبا ح�ضاريا
املتقدمون من امثاله يف هذا املجال يف �ضرورة منح الن�ص
وثقافيا ولكن هناك عودة للم�سيحية )) والواقع ان التقلبات
املقد�س م�ساحة من التاويل تتنا�سب وجمريات ع�صر االنفجار على امل�ستوى الفكري لل�شعوب هي حالة �صحية قبل ان تكون
املعلوماتي التقني وحتى االن�ساين يف ا�شارة اىل �صعوبة فهم مو�شرا �سلبيا او انتكا�سة يفهم منها الالجدوى وان ربط
بع�ض التف�سريات الن�ص مقابل املناطق
عودة املجتمع الغربي اىل املظهر الديني بف�شل براجميات
االن�سانية التي نادت بها املنظومة املعرفية
الفكر الالديني يعد تركيزا على اال�ستثناء من القاعدة وخلط
للن�ص املقد�س كونها تتعار�ض مع بع�ض
بني الفكر الديني والالديني من ناحية انتاج اخلطاب الذي
املبادىء االن�سانية كحالة الر قيق مثال ,
يق�صده العقل اال�ستطالعي ,اذ ان امل�سالة
مع االعتقاد العام بل واالكيد ان الن�ص
لي�ست فكرا دينيا واخر غري ديني وامنا
مع التزام اركون بهذا
مل يعلن هذه النظرة  /الرقيق  /كحالة
هي م�سالة انتاج خطاب ان�ساين ي�صهر
املنهج النقدي لبنية
الزامية تتما�شى وع�صر الن�ص  ,بل
املفاهيم املتداخلة للخروج بواقع جديد
ميكن اعتبار مثل هذه الن�صو�ص حالة
اخلطاب الديني االانه �سواء وافق اوالغى املفهوم العملي للن�ص
من التدرج احلكمي وفق منطقة الزمكان
ذهب ابعد من ذلك يف الديني الثاين(الن�ص املف�سر).
 ,او ان اخلطاب للن�ص املقد�س مل يعلنها
واالمر حقا يدعو اىل التامل  ,اذ ان حركة
فر�ضية تكاد تكون
بالكلية وامنا وردت بهذا ال�شكل �ضمن
االن�سان مع الن�ص العالقة لها بعوملة
ع�صية على التطبيق
الن�ص الثاين ( واق�صد به الن�ص املف�سر
اوغريها اذ ان الن�ص املقد�س ينظم عالقة
للن�ص اال�صلي).
الفرد واجلماعة مع اخلالق واحلياة
اقول  :مع التزام اركون بهذا املنهج
بدون الدخول يف تفا�صيل امل�شاريع
النقدي لبنية اخلطاب الديني االانه
املوجهة لهذه العالقة �سواء كانت ار�ضية
ذهب ابعد من ذلك يف فر�ضية تكاد تكون
عوملية باملعنى االن�ساين لهذه الكلمة
ع�صية على التطبيق وهي ( ا�ستخدام
ال املعنى املغلوط املت�صور عنها يف
العقل اال�ستطالعي اجلديد ) والذي
الوقت احلا�ضر او غريها من احلركات
يريد منه اركون ان يكون عقال عاما
�شريطة ان ال تتوقف عند حدود الر�سم
ي�ستوعب ثوابت الرتاث الديني لالديان
الن�صي .ومن هنا فان دعوتنا لفهم
عامة واحالتها اىل ور�شة العمل النقدي
م�شاريع التغيري يف بنية اخلطاب الديني
مع مناداة االوروبيني بانهم جتاوزوا
هي دعوة اىل ا�ست�شراف امل�ستقبل �ضمن
هذا املنحى بعد ع�صر التنوير الذي
الن�ص نف�سه الذي يحقق هذا املنحى بكل
حدث يف اوروبا
ت�أكيد
اال ان اركون يتجاوز هذه املناداة
العدد ()1963ال�سنة الثامنة -ال�سبت ( )13ت�شرين الثاين 2010
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لقد حر�ص حممد اركون على املتابعة امليتافيزقية للن�ص الديني الإ�سالمي ،كذلك االلتزام بال�صريورة الفل�سفية للخطاب الديني
الإ�سالمي والتحول اىل ر�سم �سرتاتيجية التغيري ملواقع التفكري ال�سلفي ،واىل حتديد"امليتافيزيقية الفردية" واملراهنة على عملية
التفكري الإن�ساين يف عملية التغيري للن�صو�ص الدينية مثل :الإن�سان املوجود الن�صي لإمتالكه خال�صة التغيري يف �شروط ترتبط
بالتناول للكثري من اال�سئلة املتعلقة بالن�ص الديني يف الإ�سالم.
وقد �إفتتح "ن�صر حامد �أبو زيد" منظومته الفكرية بالت�أكيد على الأفكار واملفاهيم املتعلقة باملنطق الهرمينوطيقي والذي ترجمه
على �أنه جهد عقلي ذاتي لتف�سري الن�ص الديني الإ�سالمي و�إخ�ضاعه اىل جملة من الت�صورات واملفاهيم الفكرية والهرمينوطيقية
واملرتبطة برتاث تف�سريي للن�ص الديني وعالقة املنطق الهرمينوطيقي بالإن�سان.

حفريات الخطاب
ال���دي���ن���ي ع���ن���د أرك�����ون
عالء ها�شم مناف
وعالقة الوجود الإن�ساين بالوجود املتجلي
من خالل منطق اللغة كما يف كتابه" فل�سفة
الت�أويل" وهي درا�سة يف ت�أويل القر�آن عند
"حمي الدين بن عربي" حيث ي�شري ن�صر
حامد ابو زيد " :وهو باملثل يتكوّ ن من
ظاهرة وباطن ،وحد ومطلع وهي مراتب
وم�ستويات تتماثل مع مراتب الوجود
وم�ستوياته وال ينف�صل ت�أويل الوجود عن
ت�أويل الن�ص والنفاذ اىل م�ستوياته املتعددة
التي ال يفهمها �إال الإن�سان الكامل الذي حتقق
بباطن الوجود وجتاوز ظاهره"
واحللم الذي ي�سعي له ن�صر حامد ابو
زيد هو �إعادة النظر يف الرتاث الإ�سالمي
من خالل عالقة املف�سر بالن�ص الديني
الإ�سالمي وما ت�شكله هذه الق�ضية على
امل�ستوي الوجودي  ،ويركز ابو زيد على
فكرة "التف�سري الهرمينوطيقي" ولكن عملية
التفرقة ترفع من �ش�أن التف�سري و نق�ض
الطرف عن القيمة الهرمينوطيقية على �أ�سا�س
�سلفية الأول ومو�ضوعية وذاتية الثاين
و�إ�شكاىلته املو�ضوعية.
�أ�صحاب الت�صور ال�سلفي الذين
يقولون:
�أن املعرفة الدينية ال تدخل يف
�إطار ال�صريورة التاريخية.
و�أن جيل ال�صحابة والتابعني قد جاءوا
باملعرفة الدينية والدنيوية كاملة ب�شكل تام،
فيما يت�صل بالوحي ومعناه و�أن التم�سك
بتلك املعرفة الدينية هو الذي يع�صمنا من
الزلل ،وقد �إنتهي الأمر بهم اىل حالة العزل
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املعريف للن�ص الديني عن غريه من احللقات
االب�ستيمولوجية.
وهذا �أدي بدوره اىل �إنكار تطور ال�صريورة
االب�ستيمولوجية وقد كان �إبن تيمية وتلميذه
ابن القيم اجلوزية من �أكرث ممثلي هذا
الإجتاه..
وقد ركز ابو زيد على التجاوز للتفرقة
بني "التف�سري الهرمينوطيقي " و"االميان
ب�صريورة التغيري" يف العالقة التي تربط
املف�سر بالن�ص الديني وعالقته باملنطق
التاريخي الذي يف�صله عن املكوّ ن الزمني
للن�ص ،من هنا يلتقي "حممد اركون" مع
"ن�صر حامد ابو زيد" يف الو�صول اىل
منعطف تاريخي واىل مو�ضوعية مطلقة
يف فهم الن�ص و�إخ�ضاعه اىل ال�صريورة
التاريخية بعيد ًا عن معني ذاتية املف�سر
التي تقوم بالغاء الوجود املو�ضوعي للن�ص
الديني.
ويف هذه احلالة يتم �إخ�ضاع الن�ص الديني
ليت�شكل مبا ميثله ت�صور املف�سّ ر ال�سلفي،
وهذا يعد خرق ًا للمو�ضوعية على احل�سابات
الذاتية وبالتاىل يف املح�صلة النهائية يتم
الإلغاء للوجود التاريخي للن�ص ويو�ضع يف
ح�ساب املف�سّ ر الإ�صويل ال�سلفي.
وقد جتاوزا االثنان "حممد اركون
ون�صر حامد ابو زيد" االطار التف�سريي
املبا�شر و�إجتها اىل درا�سة الت�أويل يف
الفل�سفة الإ�سالمية  ،خ�صو�ص ًا املنهج
"الهرمينوطيقي" للن�ص الديني وعالقته
باال�ست�شراق ومنحه الفهم والتميز
للن�صو�ص دون �أن يتم �إجتثاثه من �أ�صله"
الهرمينوطيقي" لقد كان للتفكري الذاتي
الذي رافق تطور العلوم الإن�سانية والذي
كان حتت حكم منوذج العلوم الطبيعية
وهذا ما بينته �إطاللة عجلي على تاريخ

العدد ()1963ال�سنة الثامنة -ال�سبت ( )13ت�شرين الثاين 2010

الكلمة "" "Gelst eswisscnaftالعلم
الإن�ساين" ومن هذا فقد �إكت�سبت الكلمة
معناها امل�ألوف �إذا جاءت ب�صيغة اجلمع
فقط ،فالعلوم الإن�سانية مع ّرفة بعلوم
الروحGeisteswissens chaften :
التي تدرك ذاتها بو�ضوح من خالل املقيا�س
االب�ستيمولوجي والتي تت�شكل مبفهوم
الروح " "Geistالتي يرتجمها اال�صويل
ال�سلفي "علم الروح داخل الن�ص الديني"
ولكن داخل ال�صريورة التاريخية للفكر
الديني الذي ينطبق عليه املنطق الإ�ستقرائي
وهو املنهج الأ�سا�س لعلم التجريب الذي
اكده "هيوم" وهو الأ�شد من الناحية
االب�ستيمولوجية وما يعنيه اجلانب
االخالقي.
�إن ت�أ�سي�س منطق الت�شابهات  ،واالنتظامات
واالمتثال دائما للح�س القانوين
االب�ستيمولوجي وهو الذي يحدد تقييم
�إمكانية التنب�ؤ باحللقات االب�ستيمولوجية
املفقودة داخل الن�صو�ص �أو يف ميدان
التغيري داخل املعطيات التي يت�أ�س�س عليها
ذلك الإنهمام لبلوغ حالة ال�صريورة داخل
املت�شابهات  ،وهي ق�ضية ي�صعب احل�صول
علهيا �إال من خالل منهج �سليم ي�ؤكد املعطيات
االب�ستيمولوجية ،وهذا املو�ضوع ي�شمل
الظواهر الأخالقية وال�س�سيولوجية ذلك
با�ستخدام املنهج اال�ستقرائي الذي حترر من
كل الإفرتا�ضات امليتافيزيقية وهذا ال�ش�أن
يبقي م�ستق ًال متام اال�ستقالل عن الكيفية
التي يفكر فيها �أ�صحاب املنهج ال�سلفي
للن�ص الديني ،وعندما يتحقق املنحي
االب�ستيمولوجي يف القراءة تتحول هذه
القراءة اىل حوار يرتبط بالفهم العقالين
مو�ضوعي ًا  ،فهو يرثي الفكر من الناحية
العامة ويطور الوعي بالن�ص الديني

ب�شكل خا�ص وللعديد من املفاهيم املتعلقة
بامل�ضامني االبداعية لت�شكل �إجتهادات فكرية
متقدمة بالن�سبة للرتاث الديني القدمي
واحلديث.
لكن امل�شكلة املتعلقة بالن�ص الديني يحاول
�أ�صحاب "النظرية ال�سلفية" طرحها بعيد ًا
عن املعرفة االب�ستيمولوجية الإن�سانية
ومناق�شتها على ب�ساط البحث ،فاملقيا�س
عندهم حتى يف �إطار الفكر الديني ولي�س
الدين تعترب التجربة الفكرية الإجتهادية
للن�ص الديني يجب �أن تكون جتربة تاريخية
ال ترتقي اىل م�ستوى الإجراء الإ�ستقرائي
للعلوم الدينية والت�أريخية ب�أ�سرها بل تكون
التجربة جزء ًا من حماور الدين الثابتة
ولي�س التجربة االجتهادية ملنظومة الفكر
الديني.
وهذا يقودنا اىل الكليات التجريبية على
مو�ضوع يتع ّلق باجلزء من البحث التاريخي
الإجتهادي ال ي�أخذ الدين باعتباره ك ًال
متكام ًال ،وبالتاىل ت�صبح الق�ضية الفردية
اجلزئية هي التي حتدد ت�شكيلة تلك القوانني،
ال االعتماد على املنطق االجتهادي للفكر
الديني ،فاملحاوالت كانت عند " حممد اركون
ون�صر حامد ابو زيد " هو ت�أ�سي�س منطق
تاريخي للن�ص الديني من الناحية الفكرية
االجتهادية ومن الناحية الفل�سفية والعقائدية
واللغوية وكانت الن�سبة هو الك�شف عن
الطبيعة االيديولوجية للت�صورات الأزلية
م�سلطني ال�ضوء على تاريخية هذا الن�ص
الديني عن طريق تفكيك البنية التي ا�ستقرت
يف ت�شكيالت الوعي الديني حتى اتخذت
الن�ص الديني الفكري �شكل "العقيدة املن ّزلة .
ويف هذه العملية التفكيكية يك�شف التحليل
االجتهادي الفكري طبيعة ذلك ال�سياق
اخلطابي الذي فر�ضته �آليات طارئة على
الن�ص الديني بو�صفه حقيقة منطقية
واقعة".وكان للمنطق الفكري "لأركون"
واملتعلق بالفكر الإ�سالمي �أو ما يقال عنه
التحديد يف اللغات الغربية بالإ�سالميات
" "islamologieوقد ركز "�آركون" على
املنظومة الفكرية للن�ص الديني واملتعلق
باالب�ستيمولوجيا الن�صية للفكر الديني
والذي يناق�ش فيه اركون "علم االجتماع
والتاريخ واالنرثبولوجيا  ،واالل�سنيات،
وال�سيميائيات" �إ�ضافة اىل االب�ستيمولوجيا
الن�صية ،وعلم االديان املقارن ،وعلم �إجتماع
الأديان والفل�سفة ،وكان ت�أثري امل�ست�شرقني
يف الثورة االب�ستيمولوجية على "اركون
و�أبو زيد" فيما يعرف بتجاوز احلداثة
الكال�سيكية �أو الو�صفية لكي يكون الدخول
يف تفا�صيل مرحلة التحديث احلداثي �أو
مرحلة ما بعد احلداثة �أي مرحلة ما بعد
احلرب العاملية الثانية.
وهذا كله مرتبط �أ�ص ًال بخطاب النه�ضة
يف �أوروبا  .والقراءة اجلديدة للخطاب
الرتاثي العربي للفكر الديني عند "�آركون
و�أبو زيد" هو درا�سة جديدة تتعلق بنقد
اخلطاب للرتاث العربي الإ�سالمي يف البعد
الفكري للدين ،و�أن خطاب النه�ضة العربي
وجد ت�أثره باخلطاب النه�ضوي الأوروبي،

�إن ت�أ�سي�س منطق
الت�شابهات ،
واالنتظامات واالمتثال
دائما للح�س القانوين
االب�ستيمولوجي
وهو الذي يحدد
تقييم �إمكانية
التنب�ؤ باحللقات
االب�ستيمولوجية

واال�شكاىلة تكمن هنا عند "�أركون وابو
زيد" يف القراءة التي ت�أخذ املنحى الفكري
والتي فل�سفها خطاب النه�ضة باجتاه حركية
الفكر العربي الإ�سالمي وت�شريعاته و�أ�صوله
 ،و�إنعكا�س ذلك على املنطق الفل�سفي والعلوم
االب�ستيمولوجية ونتج عن ذلك:
نقد العقل الغربي.
نقد العرقية االوروبية.
نقد االنحراف يف العقل التنويري عن م�ساره
ال�صحيح.
نقد العقل امليتافيزيقي الغربي.
التعرية االركيولوجية جلذور احل�ضارة
االوروبية.
وقد متيز �أركون:
بالتحليل التاريخي.
وبالتحليل ال�س�سيولوجي.
وبالدرا�سة الأل�سنية.
ودرا�سة االديان  ،وكل هذه الدرا�سات
والتحاىلل كان يجريها �أركون على منظومة
الرتاث العربي الإ�سالمي.
وقد ا�ستفاد اركون من فل�سفة فوكو
وم�صطلحاته االب�ستيمية .و�إ�ستفاد كذلك من
"بيري بورديو" يف الفل�سفة ال�س�سيولوجية.
وقد ركز "حممد اركون" على درا�سة
الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة للرتاث الإ�سالمي
"القر�آن الكرمي" " احلديث  ،الفقه ،التف�سري،
علم الكالم" .
ثم ي�أتي دور التحليل التاريخي
وال�س�سيولوجي  ،واالنرثبويولوجي
لإ�ضاءة تفا�صيل الن�ص والك�شف عن منطقه
التاريخي ،كذلك احلفر االركيولوجي عن
معاين الكلمات.
و�إن كال الباحثني "حممد �أركون ون�صر حامد
�أبو زيد " ت�أثرا باال�ست�شراق ولكن لي�س
باملعني الو�ضعي للمفهوم اال�ست�شراقي ،
لأن امل�ست�شرق ال يناق�ش الن�ص من الناحية
النقدية يف البحث والتنقيب عن امل�شكالت
والإ�شكاىلات ،بل يكتفي بالبحث ال�سطحي
تارك ًا اركيولوجيا الأ�شياء اىل �أ�صحاب
ال�ش�أن ،واملنهج الذي جاء به "حممد اركون"
هو منهج اب�ستيمولوجي من منظور نقدي
يعري فيه اال�ست�شراق املو�ضوعي لأنه �أي
اال�ست�شراق ميثل ال�صدى الباهت واخلافت
لإرتباطه بانتاجية الوعي "االرثوذك�سي"
وتراثه التكراري واالنتقائي والنفعي دون
خا�صية نقدية ودون منطق �إ�ستقرائي حتى
يف �صيغة املفهومني "الأرثوذك�سية" ب�شكل
عام.

محمد أركون

امل����������ف����������ك����������ر خ�������������������������ارج الإط�������������������������ار
مفكر كبري �آخر يرحل عن عاملنا ،هكذا غاب املفكر اجلزائري
حممد �أركون ،تاركا ال�سجال الفكري متخبطا يف عماء الأ�صوليات
واملرجعيات اجلاهزة ،هو الذي كان د�أبه الأ�سا�سي �إعادة االعتبار
جلوهر العقائد ،والبحث يف تاريخيتها عند نقاط االلتقاء فيها
لتحويلها �إىل خطاب �إن�ساين عام ومتحرر .ومبنهجية �صارمة راح
ينظر �إىل اجلوانب التاريخية التي �أعادت فهم و�صياغة املفاهيم
الدينية (الإ�سالمية خ�صو�صا) ،وفق حلظات تاريخية بعينها.

ر�سول �سعيد *
و�أظهر كيف �أن اال�صوليات املعا�صرة راحت تتم�سك
ب�أقوال الفقهاء واملف�سرين ،من دون عودة �إىل الن�ص
الأ�صلي ومنابعه ،وم�ضفية على ما هو تاريخي بعدا
مقد�سا ونهائيا ال جمال لإعمال العقل فيه ،ومن ثم
�أجنبت عقال يقع يف التناق�ض مع الواقع الذي يتغري،
من دون �أن يلتم�س يف روح الن�ص ما هو جوهري،
ومن دون �أن يكون قادرا على �صياغة خطاب �إن�ساين
عام .هكذا يولد التع�صب ومعه طريق احلوار امل�سدود
مع احلياة ومع الآخر �أي�ضا.
م�سرية حافلة بالإجناز
رحل �أركون �أم�س االول يف العا�صمة الفرن�سية
باري�س بعد �صراع مع املر�ض .ولد �أركون عام 1928
يف بلدة تاوريرت يف تيزي اوزو مبنطقة القبائل
الكربى الأمازيغية باجلزائر ،وانتقل مع عائلته �إىل
بلدة عني الأربعاء (والية عني متو�شنت) حيث در�س
املرحلة االبتدائية فيها .و�أكمل درا�سته الثانوية يف
وهران ،بد�أ درا�سته اجلامعية بكلية الفل�سفة يف
اجلزائر ،ثم �أمت درا�سته يف ال�سوربون يف باري�س.
وح�صل �أركون على �شهادة الدكتوراه يف الآداب،
وعمل �أ�ستاذا لتاريخ الفكر الإ�سالمي والفل�سفة يف
ال�سوربون منذ نهاية �ستينات القرن املا�ضي ،كما عمل
باحثا يف عدة جامعات يف �أملانيا وبريطانيا ،واهتم
بدرا�سة وحتليل الفكر الإ�سالمي .ترك �أركون مكتبة
عامرة مب�ؤلفاته التي ترجم عددا منها �إىل العربية ـ
حيث كان يكتب بالفرن�سية والإنكليزية ـ وقد ت�صدى
لكثري من الرتجمات ومهمة التعريف بفكر �أركون
الباحث املرتجم ها�شم �صالح .ومن م�ؤلفاته الفكر
العربي
الإ�سالم� :أ�صالة وممار�سة
تاريخية الفكر العربي الإ�سالمي �أو «نقد العقل
الإ�سالمي»
الفكر الإ�سالمي :قراءة علمية
الإ�سالم :الأخالق وال�سيا�سة
الفكر الإ�سالمي :نقد واجتهاد
العلمنة والدين :الإ�سالم ،امل�سيحية ،الغرب
من االجتهاد �إىل نقد العقل الإ�سالمي
من في�صل التفرقة �إىل ف�صل املقال� :أين هو الفكر
الإ�سالمي املعا�صر؟
الإ�سالم� ،أوروبا ،الغرب ،رهانات املعنى و�إرادات
الهيمنة.
نزعة الأن�سنة يف الفكر العربي
ق�ضايا يف نقد العقل الديني .كيف نفهم الإ�سالم اليوم؟
الفكر الأ�صويل وا�ستحالة الت�أ�صيل .نحو تاريخ �آخر
للفكر الإ�سالمي
معارك من �أجل الأن�سنة يف ال�سياقات الإ�سالمية.
من التف�سري املوروث �إىل حتليل اخلطاب الديني.
�أين هو الفكر الإ�سالمي املعا�صر؟
القر�آن من التف�سري املوروث �إىل حتليل اخلطاب
الديني
تاريخ اجلماعات ال�سرية
خارج اخلطاب الطائفي
تعاطى �أركون مع مناهج علمية عدة بينها
االنرثوبولوجيا التاريخية والل�سانيات و�أدوات قراءة
التاريخ يف درا�سة الأديان والن�صو�ص الدينية ،وقد
قال �أركون وا�صفا عمله �ضمن ما �أطلق عليه م�سمى

«جمموعة باري�س» داخل اجلماعة الأو�سع للبحث
الإ�سالمي  -امل�سيحي «حاولت �أن �أزحزح م�س�ألة
الوحي من �أر�ضية الإميان العقائدي «الأرثوذك�سي»
واخلطاب الطائفي التبجيلي الذي ي�ستبعد «الآخرين»
من نعمة النجاة يف الدار الآخرة لكي يحتكرها
جلماعته فقط .قلت حاولت �أن �أزحزح م�س�ألة الوحي
هذه من تلك الأر�ضية التقليدية املعروفة �إىل �أر�ضية
التحليل الأل�سني وال�سيميائي الداليل املرتبط هو
�أي�ضا مبمار�سة جديدة لعلم التاريخ ودرا�سة التاريخ».
يرى ها�شم �صالح �أن م�شروع �أركون هو الأكرث جناحا
بني م�شاريع جتديد الرتاث ونقد العقل العربي ،وذكر
يف مقال �سابق له «من يجر�ؤ على درا�سة ظاهرة
الوحي من وجهة نظر تاريخية ومقارنة؟ من يعرف
كيف يطرحها من خالل ثالثة من تراثات دينية
توحيدية ،ولي�س تراثا واحدا ،ومن دون �أن يقطعها
بال�ضرورة عن مفهوم التعايل؟ ومن يعرف كيف يطبق
على الن�ص القر�آين ثالث منهجيات متتالية :املنهجية
الأل�سنية �أو اللغوية احلديثة ،فاملنهجية التاريخية
وال�سو�سيولوجية ،فاملنهجية الفل�سفية؟
بعدئذ ت�شعر ك�أن القر�آن قد �أ�ضيء لك من كل جوانبه،
واتخذ كل معانيه و�أبعاده ،من خالل ربطه باللحظة
التاريخية التي فيها� :أي القرن ال�سابع ع�شر ،ثم من
خالل ربطه بالن�صو�ص الأخرى التي ت�سبقه ،وبعدئذ
ت�شعر وك�أنك قد حتررت من �أثقال املا�ضي ،ونف�ضت
عن ذاتك غبار القرون املتطاولة ،بعدئذ ت�شعر وك�أنك
قد و�صلت �إىل املنبع الأ�سا�س� ،إىل �أ�صل الأ�صول� ،إىل
غاية الغايات».
بني عاملني
ويقول عنه الباحث �إدري�س ولد القابلة «يف ما يخ�ص
م�س�ألة املعرفة يقابل حممد �أركون بني موقفني ،الأول
ينظر �إىل الوراء �صوب الع�صور الو�سطى ويدافع
عن القيم الروحية لتلك الع�صور .والثاين يحاول
ا�ستخراج الدرو�س والعرب من الثورة االب�ستمولوجية
احلا�صلة مع الثورة الفرن�سية.
وبالن�سبة لهذا املوقف الأخري هناك قطيعة �أحدثتها
هذه الثورة ،و تلك القطيعة ذات طبيعة �سيا�سية
بالأ�سا�س .فالثورة الفرن�سية حدث �سيا�سي ذو طبيعة
اب�ستمولوجية يف نظر حممد �أركون ،والقطيعة
ال�سيا�سية حتققت بعد حتقيق القطيعة املعرفية.
ففي نظره� ،إن حترير ال�شرط الب�شري م�س�ألة حديثة
العهد رغم وجود بع�ض العنا�صر والبذور يف الرتاث
الإ�سالمي وباقي الرتاثات التوحيدية .ف�أنظمة الفكر
لها تاريخ و�صريورة ،ولها انطالقة ومن�ش�أ وم�سرية
تطور و�صريورة تغيري نحو التقدم �أو االنحطاط
واالحت�ضار ،وهذا قانون احلياة والكون .واملطالبة
ب�إعادة قراءة الن�صو�ص الدينية الأ�سا�سية من االرتكاز
عليها ال يعني يف نظر حممد �أركون اال�ستخفاف
بتجارب وعبقرية ال�سلف �أو �إهمال تعاليم الن�صو�ص
الكربى وجهود املف�سرين ،و�إمنا ما يجب التوق �إليه
من �إعادة القراءة هاته هو الأخذ بعني االعتبار م�س�ألة
التغيري احلا�صل يف جمال املعرفة الب�شرية والتاريخ
الب�شري}.
�سوء فهم
�إذا كان حممد �أركون قد تعر�ض ل�سوء الفهم من
قبل التيارات الأ�صولية يف ال�شرق الإ�سالمي ،ف�إنه
قد تعر�ض ل�سوء فهم مماثل من قبل الغرب ،ومن
ثم كان يت�ساءل بح�سب ما يقوله ولد القابلة «هل
ميكن التحدث عن وجود معرفة علمية عن الإ�سالم
يف الغرب؟ ويعترب هذا الت�سا�ؤل مبنزلة ت�سا�ؤل عن

�صالحية ومو�ضوعية يف النظرة املتوافرة للغرب عن
الإ�سالم .فال يخفى على �أحد �أن احلداثة التي عرفها
العامل م�ؤخرا قد م�ست ب�شكل �أو ب�آخر ببع�ض امل�صالح
احليوية للغرب يف جملة من مناطق العامل .وكانت
وال تزال ردود الفعل التي تثريها قد �أنع�شت املتخيل
الغربي ال�سلبي على الإ�سالم و�ضخمته �أكرث من �أي
وقت م�ضى.
وهذا املتخيل الغربي امل�شكل جتاه الإ�سالم تغذى منذ
خم�سينات القرن املا�ضي من كل قوة وهيمنة الإعالم،
ال�سيما ب�سبب تالحق الأحداث العنيفة حلركات
التحرر الوطني واحلركات االحتجاجية والتمردية
ال�سائدة يف املجتمعات الإ�سالمية �آنذاك.
لقد ح�صل خلط خطري يف ت�شكيل املتخيل الغربي
عن الإ�سالم ،خ�صو�صا �أن كل امل�شاكل ذات اجلوهر
ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف
�أحلقت جميعها بالإ�سالم .وهكذا راح اخللط بني
الإ�سالم كدين والإ�سالم ك�إطار تاريخي لبلورة ثقافة
وح�ضارة معينة يت�أبد ويتعقد �أو يت�شعب».

م�ساحة للحوار
يبقى هذا الفكر ال�سجايل الذي يقف على حافة
عاملني وتاريخني ،حماوال ا�ستخال�ص العرب ال�شاملة
للفكر الإن�ساين بعيدا عن اجلاهزية ال�سيا�سية التي
تت�صدر كل ال�سجاالت املعا�صرة ،وت�ضفي على هذه
ال�سجاالت طابعا �أيديولوجيا مغلقا ،و�إ�ساءات فهم
الواعية ،و�أحيانا متعمدة ،وتق�سيمات م�سبقة تعيد
�إنتاج التبعية من جهة ،والتخلف من جهة �أخرى:
بني غرب و�شرق ،وبني الدين والعلمانية،وبني
احلداثة والأ�صالة .يرحل �أركون بينما يحتكر
اخلطاب الإعالمي وال�سيا�سي ال�ضحل احلديث عن
اختالف الثقافات و�صراع احل�ضارات من دون االتكاء
على اجلهد العلمي ال�صحيح� ،أو النظرة الإن�سانية
البناءة واملت�سائلة دائما تاركة للآخر م�ساحة للحوار
والتعاي�ش.

باحث عراقي
جريدة االحتاد االماراتية
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محمد أركون

م����ق����ارب����ة ال�����وع�����ي (اال�������س���ل��ام������ي) امل���ع���ا����ص���ر
حممد اركون

مقاربة الوعي (اال�سالمي) املعا�صر
�إننا ن�ضع كلمة ا�سالمي بني قو�سني لكي نلفت
االنتباه �إىل م�س�ألة خا�صة تتعلق ب�شرعية �إطالق
مثل هذا التعبري بالن�سبة للم�سلم الذي يقبل ـ
حتى ولو قلي ًال ـ �أن يخ�ضع ملعطيات التاريخ
وعلم االجتماع والتيولوجيا والتحليالت
اخلا�صة بها� .إذا كان الوعي ي�ست�أهل �صفة
(ا�سالمي) من وجهة نظر ذاتية ـ �أي من وجهة
نظر امل�سلم نف�سه ـ ف�إنه من غري املمكن و�صفه
بذلك من وجهة نظر مو�ضوعية �إال �ضمن احلدود
التي يك�شفها التحليل النقدي.
كيف ميكن مقاربة بهذا الوعي؟ �أين ميكن
لنا ا�ستك�شاف �أمثلته احلقيقية ذات الأهمية؟
هل يجب �أن نعطي امتياز ًا خا�ص ًا لأولئك
الذين يحر�سون امل�ؤ�س�سات والأمالك الدينية
وي�ضمنون ا�ستمراريتها؟ ما املكانة التي ينبغي
تخ�صي�صها للخطابات الر�سمية التي متجد
خ�صائ�ص اال�سالم بحما�س ال حد له ،ولتلك
امل�ؤلفات املدر�سية واملحا�ضرات الثانوية
واجلامعية ،وامل�ؤمترات ومقاالت ال�صحف:
وحتى املجالت االخت�صا�صية؟
اخلطاب اال�سالمي اليوم ذائع ومنت�شر �أكرث
من �أي وقت م�ضى .ووفرته وتكاثره وانت�شاره
الوا�سع كانت قد �أدت يف وقت ق�صري �إىل غلبة
ال�شخ�صية اجلماعية على ال�شخ�صية الفردية.
من املمكن �إذن �أن نختار من هذه اخلطابات
الكثرية التي ال تنفك تتزايد وتطغى عينة
حتتوي على املو�ضوعات واملعايري والفر�ضيات
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الأ�سا�سية التي ت�شكل ال�شخ�صية اجلماعية
ب�أ�سرها� .سوف نقرتح للدرا�سة والتحليل هنا
خامتة �أحد كتب م�ؤلف م�صري معروف هو �أنور
اجلندي.
 1ـ اال�سالم هو الذي حرر العقل والنف�س
االن�سانية من الوثنيات من عبادة غري الله،
وحرر الفكر والإرادة والعمل .ورف�ض ا�ستعالء
الوجدانيني والعقالنيني ،وقرر �أن �أبرز مفاهيمه
هي املطابقة بني العقيدة والعمل والكلمة
وال�سلوك.
 2ـ اعرتف اال�سالم مبيول وعواطف االن�سان،
فقرر �أن يف االن�سان ميو ًال وعواطف خمتلفة،
وكلها فيه غريزية طبيعية �أودعها فطرته لتكمل
يف �شخ�صه ونوعه .ولقد كانت الدعوة �إىل
احلرمات ووقف تيار هذه امليول بالريا�ضيات
قبل اال�سالم �سبب ًا يف تعطيل قوى النف�س
االن�سانية .وقد �أنكر اال�سالم طريقني لتحرير
االن�سان هما التق�شف والإباحة .وو�ضع اال�سالم
طراق لتطهري النف�س كالعبادات وال�صوم.
وتهذيب النف�س �أ�صل من �أ�صول احل�ضارة
اال�سالمية .ذلك �أن على االن�سان �أن يتحرر من
ميول النف�س ورغائبها و�أهوائها وخ�ضوعها
خلري الله.
 3ـ �إن اال�سالم مل يعرف روح الن�سك التي عرفتها
بيئات الأديرة وال�صوامع .ومل يكن يف اال�سالم
دعوة �إىل الرهبانية .بل كانت دعوته �إىل( :قل
من حرم زينة الله التي �أخرج لعباده والطيبات
من الرزق).
ـ ومل ي�ست�سلم امل�سلمون ،ومل يكن �إميانهم
بالق�ضاء والقدر داعية ا�ست�سالم ،بل داعية حتفز
وعمل ،وت�ضحية بالنف�س يف �سبيل احلق الذي
�آمنوا به واعتنقوه� .أما املنا�ضلة �ضد الغيب
مبفهوم ك�شف �أ�سرار املادة وما يكمن فيها من
تفاعل ،ف�إنهم قد ذهبوا فيها �إىل �أبعد �شوط،
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ولكنهم كانوا م�ؤمنني بالله ،فعفوا عن مثل �ألفاظ
منا�ضلة الغيب �أو �صراع القدر �أو قهر الطبيعة.
وهذه كلها عبارات ال يقرها اال�سالم .واال�سالم
ي�ؤمن بتذليل الطبيعة ال حتدي الطبيعة .وي�ؤمن
بلقاء الأجيال ال �صراع الأجيال.
 4ـ ال يقر اال�سالم نظرية تغري الأخالق باختالف
البيئات والع�صور ،كما ال يقر نظرية التطور
املطلق الذي يتحرك يف فراغ .وال يقر تقدي�س
العقل وال عبادة الباطل� .إن مفهوم الأخالق هو
خالفنا الأ�سا�سي مع الفل�سفات املادية .ومفهوم
التوحيد هو متيزنا الأ�صيل عن
الفل�سفات الوثنية.

�إن روح اال�سالم
ومنهجه اجلامع بني
الأخالق وال�شريعة يف
ظل عقيدة التوحيد ال
يعار�ض �سري احل�ضارة.
بل هو يدفعها دفع ًا �إىل
الغايات العليا

 5ـ يف اال�سالم لي�س االن�سان �شرير ًا على وجه
االطالق .ولي�ست عليه م�س�ؤولية خطيئة �سابقة،
ولي�ست اخلطيئة مت�أ�صلة يف كيانه .هذه وجهة
النظر املت�شائمة التي ال يقرها اال�سالم .ولي�س
االن�سان من طبيعة �صاحلة خرية على �إطالق
القول .واال�سالم يرى �أن يف االن�سان طبيعة
اخلري وال�شر .و�أن �إميانه بالله هو الذي يرده
عن ال�شر .ولي�س االن�سان عبد ًا ملواريثه �أو
لبيئته ،بل �إنه قادر بالفهم ملهمته �أن يحرر نف�سه
من كل الأخطاء .وكل موروث ميكن تغيريه وال
ت�صد املواريث �أو البيئة النف�س االن�سانية عن
التحرر والتغيري.
 6ـ والأخالق يف مفهوم اال�سالم قوانني �أخالقية
ثابتة مييز بها احل�سن والقبيح ،واحلالل
واحلرام ،واخلري وال�شر .وامل�سلم يرى العمل
ح�سن ًا حني ي�أمر به الله .وامل�سلم ي�ؤمن ب�أن �إرادة
الله وراء القوانني ،وهي التي جتعل احل�سن
ح�سن ًا ،والقبيح قبيح ًا.
 7ـ و�إن �أبرز مفاهيم اال�سالم �أنه ال انف�صال بني
الدين واحلياة ،وبني الدنيا والآخرة ،وبني
الروح واجل�سم ،وبني الواقع واملثال .فاال�سالم
يرف�ض متزيق اجلبهة الفكرية بني االقت�صاد
وال�سيا�سة واالجتماع والدين ،وي�ؤكد بقاء كل
العنا�صر يف اجتاه واحد قوامه (وحدة النف�س
االن�سانية).
وبذلك يق�ضي على كثري من الأخطار التي تواجه
الفكر املعا�صر ،والنف�س االن�سانية ،والتي هي
م�صدر �أزمة االن�سان احلديث� .إن �أزمة القلق
التي يعانيها املثقف امل�سلم اليوم �إمنا تعود �إىل
�أ�صل واحد وم�صدر واحد هو �أنه ترك مقوماته
الأ�سا�سية وقيمه ،يف نف�س الوقت الذي �أخذ
يواجه فيه النظريات واملذاهب العاملية .ولو
�أنه التقي بالفكر اال�سالمي وهو �صادر من قيمه
ومقيم على قاعدته ملا وقع مثل هذا التمزق� ،أو

هذه الأزمة .ولعل �أبرز مقومات الفكر اال�سالمي
الأ�سا�سية هو :تلك القدرة الدائمة على مقاومة
كل عدوان ،وظهور القوة املدخرة وبروزها على
نحو مذهل �إبان التحدي ،وذلك حتى يف �أ�شد
فرتات ال�ضعف والقدرة الدائمة على مقاومة كل
ما ي�ضاد مفاهيمنا وقيمنا على مدى التاريخ كله،
والإميان بالذود عن مقوماتنا الأ�صيلة.
 8ـ �إن روح اال�سالم ومنهجه اجلامع بني الأخالق
وال�شريعة يف ظل عقيدة التوحيد ال يعار�ض
�سري احل�ضارة .بل هو يدفعها دفع ًا �إىل الغايات
العليا .ولكنه يتعار�ض مع التجاوزات الإباحية
التي فر�ضها الإحلاد والتي لي�ست من مفهوم
احل�ضارة مبعنى �أنها دعوة �إىل التقدم .ومن هنا
ف�إن القول ب�أن الدين عامة �أو اال�سالم يعار�ض
تقدم احل�ضارة هو قول مردود ،فاحلقيقة �أنه
يعار�ض تقدم هذا اجلانب من الإباحية والإحلاد
والنظرية املادية ،وهي لي�ست احل�ضارة.
�إن ح�ضارة اال�سالم ت�ستهدف ترقية النف�س
وحتريرها من قيود الأهواء وال�شهوات بحيث
ت�صبح ربانية الهدف� ،إن�سانية الطابع تعمل لله،
وتتجه باخلري �إىل النا�س جميع ًا.
 9ـ قرر اال�سالم �أن للوجود االن�ساين �سنن ًا ال
تتبدل وال تتحول ،وال تزال عاملة على مقت�ضى
نظامها املقرر لها.
 10ـ ال يقر اال�سالم �إق�صاء الدين عن منطقة
احلياة االجتماعية ،ومن هنا فقد �أقام اال�سالم
منهج ًا متكام ًال للخطوط العامة التي يقوم عليها
�سلوك االن�سان يف احلياة �إزاء نف�سه و�إزاء باقي
اجلماعة.
 11ـ من طبيعة اال�سالم قدرته على التوفيق
برباعة بني املتناق�ضات جميع ًا دون �أن مييل
�إىل جانب �أو يغلب كفة على �أخرى .فهو يدعم
اجلماعية والفردية ،ويربط الروحية واملادية،
وي�ستوعب النف�س والعقل االن�ساين .ومن

طبيعة اال�سالم اجلمع بني الثبات واحلركة.
وهو يقيم احلركة يف �إطار الثبات وعلى قاعدته.
وهو يف نف�س الوقت الذي ال يقر فيه التع�صب
والتزمت ،ال يقر االنطالق واحلرية غري
املن�ضبطة .واال�سالم يطالب امل�سلمني باحلركة
وتغيري و�سائلهم و�أ�ساليب معي�شتهم والأخذ
من كل جديد يف �إطار قيمهم ومبادئهم ،ودون
الت�ضحية بها.
 12ـ ال بد من التفرقة بني العقيدة يف �أ�صولها
ال�سمحة وبني عملية التطبيق يف املجتمع
اال�سالمي ،وكذلك التفرقة بني مراحل القوة
ومراحل ال�ضعف� .إن املبادئ الأ�سا�سية لال�سالم
�ستظل قابلة للتطبيق ،لأنها مثل �أعلى يف
الأ�صالة .وال ريب �أن توقفاه وتغلب مذاهب
�أخرى عليها يف هذا الع�صر لي�س �إال عر�ض ًا من
�أعرا�ض �ضعف امل�سلمني وعجزهم عن القيام
على منهجهم وهو عر�ض زائل مير بكل الأمم.
ثم تكون اليقظة عام ًال على جتاوزه .ويف
املبادئ اال�سالمية من املرونة وال�سماحة ما
ي�صلح املجتمع الب�شري كله ،ويقدم له �أ�صدق
احللول مل�شاكله وق�ضاياه من خالل الإميان
بالله والأخالق وقيام امل�س�ؤولية الفردية يف ظل
الإميان بالبعث واجلزاء.
 13ـ الإميان بالق�ضاء والقدر كما جاءت به
الأديان ال�سماوية مفرو�ض على امل�ؤمنني يف
النتائج ال يف الأ�سباب ،فهم مطالبون بالأ�سباب،
مفرو�ض عليهم ال�سعي والأخذ بها ،مطالبون
بعد ذلك ب�أن يرتكوا النتائج لله .ومن هنا
كانت عقيدة الإميان بالق�ضاء والقدر �سر عظمة
امل�سلمني الأولني ،لأنهم �أخذوا يف الأ�سباب
وبذلوا جهدهم يف ا�ستق�صائها �إنفاذ ًا لأمر
الله ،ومل ي�أبهوا للنتائج ال�ضارة امل�ؤملة ،ر�ضاء
بق�ضاء الله .ففازوا باحل�سنيني ،وكان �أحدهم
حني يخرج للجهاد يف �سبيل الله ال يبايل �أوقع
على املوت �أم وقع املوت عليه .ولقد كانت عقيدة
خلود الروح من �أقوى الدعائم التي دفعت
املجاهدين امل�سلمني �إىل املوت غري مكرتثني،
وا�ست�صغار الدنيا وزخرفها.
 14ـ �إن �أثر اال�سالم وا�ضح يف كل الثورات التي
قامت على القيود التي متنع العقل من التفكري،
�أو تفر�ض جماعة خا�صة حتتفظ بالأ�سرار و�إليها
ترد الأمور ومن اال�سالم انطلقت الدعوة �إىل
حترير الفكر الب�شري من الوثنية ،وانطلقت
الدعوة �إىل حق كل �إن�سان �أن يفهم كتاب الله
دون و�سيط ،و�أن يت�صل بالله دون و�سيط.
وباال�سالم انطلقت الدعوة �إىل التحرر من عقائد
الآباء �إذا مل تكن قائمة على احلق الوا�ضح الذي
يقره القلب .ومن مفهوم القر�آن حتررت الب�شرية
ح�ضاري ًا من مفهوم العبودية الذي �سيطر على
كل احل�ضارات القدمية (فرعونية ـ وفار�سية ـ
ورومانية) وجعل الب�شر رقيق ًا ملجموعة قليلة
من ال�سادة .ومن مفهوم القر�آن واال�سالم انتقلت
الب�شرية من منهج الت�أمل النظري �إىل التجريب،
و�إخ�ضاع الأمور للبحث العلمي .ومن مفهوم
القر�آن انطلقت الدعوة �إىل مقايي�س الإميان بالله
و�إعالئها على مقايي�س الع�صبية والعن�صرية،
وخلق اجلماعة التي تربطها رابطة الفكر
والعقيدة بد ًال من الدم والعن�صر .ومن منطق
القر�آن حترر االن�سان من �أخطار البحث عن الله
والكون ،واملوت والبعث.
ال ميكن تف�سري التاريخ اال�سالمي بالظروف
املادية �أو بتحديات االقت�صاد وحده� .إن هناك
عوامل خمتلفة حتكم تاريخ الأمم وبع�ضها غري
مادي .وتاريخ اال�سالم حتكمه عوامل كثرية
منها عوامل نف�سية وروحية.
 15ـ لقد عجز العلم عن تقدمي تف�سري نهائي لكل
الأ�شياء .ويف اال�سالم لي�س هناك تناق�ض بني
العلم والإميان .وامل�سلم ال يجد يف منجزات
العلم ما يتعار�ض مع الإميان .والفكر الغربي هو
الذي فرق بني النظرة الدينية ،والنظرة العقلية
والعلمية.
 16ـ �إن الن�ضاالت الوطنية قد انطلقت حتت راية
اجلهاد يف �سبيل الله قبل �أن تنطلق حتت راية
اجلهاد يف �سبيل الوطن .ولقد كان اال�سالم يف
�أغلب هذه الن�ضاالت رمز ًا للمقاومة الروحية
�ضد االحتالل واال�ستعباد اال�ستعماري ،وكان
ال�ضمان ال�ستمرار وحدة اللغة والثقافة ،وكانت
تتج�سد فيه كل القيم النقية التي مل تكن متوفرة
يف ظل اال�ستعمار.
 17ـ احلركة قانون من قوانني هذا الكون،
ولكنها لي�ست حركة مطلقة من كل قيد ،ولي�ست

حركة ع�شواء بال �ضوابط وال نظام .وملا كان لكل
كوكب فلك ومدار وحمور ،ف�إن احلياة الب�شرية
كذلك ال بد لها من حمور ثابت ،وال بد لها من فلك
تدور فيه ،و�إال انتهت �إىل الفو�ضى.
 18ـ �إن الف�صل بني الدين والدولة هو نتاج وافد
غريب .وهو من معطيات العقائد الأوروبية يف
ت�شكلها و�صراعها خالل تاريخ طويل .ولكنه
لي�س من معطيات اال�سالم ،بل �إن اال�سالم
يف تكامله وترابط القيم فيه يقيم من الدين
والدولة ك ًال متكام ًال .فاال�سالم دين ومنهج
حياة و�شريعة وخلق .وامل�سيحية بطبيعتها
منهج يقوم على العبادة والو�صايا الأخالقية،
ولي�ست �شريعة منف�صلة ،لأنها مل تكن �إال �إحدى
ر�ساالت بني �إ�سرائيل ،م�صدقة للتوراة ،جاءت
مكملة للنامو�س .وميزة اال�سالم التي خ�صته
ب�أن يكون نظام ًا متكام ًال هو �أنه قد قدم مبادئ
عامة و�أ�صو ًال ثابتة يف جمال ال�شورى والعدالة
وامل�ساواة ت�صلح القامة جمتمع متما�سك.
وترتك للب�شرية يف تطورها واختالف ع�صورها
وبنياتها القدرة على تقرير ا�سلوب منا�سب يف
�إطار هذه الأ�صول .وهو ما يحول دون اجلمود
ودون التعار�ض مع تطور املجتمعات .غري �أن
هذه الأ�صول واجبة الإقرار ،و�إن مقرراتها ثابتة
ال تتعر�ض للتطور �أو التحول .وهي تخ�ضع �أبد ًا
لتغري املجتمعات .ومن ذلك حدود الله يف الزنا
والربا واخلمر وال�سرقة.
 19ـ احلرية يف مفهوم اال�سالم �أال يبقى االن�سان
عبد ًا ل�شهواته وال عبد ًا لغري الله ،و�إال يخ�ضع
ل�سلطان غري �سلطان اخلالق .وي�أنف �أن يكون
عبد ًا لالن�سان .واحلرية يف اال�سالم هي حرية
جامعة �شاملة تقوم على التحرر من قيود اجلهل
واخلرافة والوثنية والتقليد .واال�سالم �أول
من دعا �إىل هذه احلرية .ولقد علم اال�سالم
االن�سان كيف تتفق حرية الفكر مع ا�ستقامة

الدين .ولقد عرف اال�سالم (احلق) عام ًا �شام ًال
بالن�سبة للم�سلمني وغري امل�سلمني ،بينما عرف
الغرب احلق على �أنه �شيء يف �أوروبا ،و�شيء
يف امل�ستعمرات يختلف عنه .ولقد كان امل�سلمون
�صادقني يف تطبيق حرية الفكر على النا�س
جميع ًا ،وحافظوا على القاعدة الأ�سا�سية( :ال
�إكراه يف الدين) .ومل ي�سفكوا دم �أحد عقاب ًا
له ،لأنه قال ر�أي ًا يخالف ر�أي اال�سالم� ،إال �إذا
ات�صل ذلك القائل باخليانة ال�سيا�سية .وكما دعا
اال�سالم �إىل حترير الفكر دعا �إىل حترير اجل�سم،
فاال�سالم هو الدين الذين جاء ناق�ض ًا للرق.
 20ـ �إن �أبرز معطيات اال�سالم هي قدرته
على معاي�شة احل�ضارات والثقافات املختلفة،
وا�ستمراره يف خمتلف الأزمنة والبيئات .فهو
قادر على �إجراء حركة الت�صحيح من داخله،
ورد ال�شبهات ومقاومتها ،واملحافظة الدائمة
على طابعه االن�ساين و�أ�صله الرباين� .إن
ميزة اال�سالم يف �شموله وتكامله �أنه جمع بني
احلريات وال�ضوابط ،وبني الفردية واجلماعية
وبني العلم والدين ،وبني العقالنية والوجدان،
وبني الروح واملادة ،وبني الوحي والعقل ،وبني
الدنيا والآخرة ،وبني الغيب وال�شهادة وبني
الثبات والتطور ،وبني املا�ضي واحلا�ضر ،وبني
املحافظة والتجدد ،وبني اال�سالم واالن�سانية...
كيف نقر�أ هذا الن�ص؟
�إذا كنا قد خ�ص�صنا مكان ًا وا�سع ًا خلطاب
عدواين وا�ستبدادي ومناق�ض لأب�سط احلقائق
العلمية كهذا اخلطاب ،ف�إن ذلك يعود �إىل �أهميته
التمثيلية �سو�سيولوجي ًا وانت�شاره الوا�سع من
الناحية االجتماعية ـ الثقافية .من �أندوني�سيا
�إىل املغرب� ،إىل �أفريقيا ال�سوداء وحتى �أوروبا
و�أمريكا .نالحظ �أن نف�س الفر�ضيات وامل�سلمات،

ونف�س الت�صورات واالعتقادات تفر�ض نف�سها
على اجلميع لكي ت�شكل خطاب ًا اجتماعي ًا �ضخم ًا
وجبار ًا� .إن امل�س�ألة هي فع ًال م�س�ألة خطاب
جماعي اجتماعي ولي�ست م�س�ألة خطاب فردي
ـ �شخ�صي� .إذا نظرنا �إىل هذا الن�ص من جانبه
اللغوي جند �أن �صاحب اخلطاب (الفاعل)
هو (اال�سالم) با�ستمرار� ،أي الوعي العقائدي
اجلماعي الذي يرتبط يف وقت واحد بالتاريخ
الدنيوي (الزمني) وباحلالة ال�سو�سيولوجية
احلا�ضرة وبر�ؤيا �أخروية معروفة.
�أن �أية قراءة للن�ص ينبغي �أال تلج�أ �إىل �أ�سلوب
الرف�ض القاطع �أو التفنيد (العلمي) الذي
يحتقر هذا النوع من الكتابة� .سوف نلج�أ فيما
يخ�صنا نحن �إىل البحث عما ميكن ت�سميته
باحلقائق ال�شغالة� .إن هذه (احلقائق) تفر�ض
نف�سها كرد فعل عنيف تقوم به املجتمعات التي
تريد �أن تعو�ض عن واقعها البائ�س واملزري،
وعن االنهيار الهائل لبناها التقليدية وذلك
بوا�سطة الرفع الزائد من قيمة الرتاث اال�سالمي
واالفتخار به .يتيح هذا الهروب داخل الذات
امل�ضخمة وامل�شكلة �سابق ًا عرب القرون جتنب
�أثر ال�صدمات التي ت�صيب الأنا الفردية والأنا
اجلماعية نتيجة لالحتكاك باحل�ضارة احلديثة.
�إن هذه الظاهرة لي�ست مق�صورة على البلدان
اال�سالمية فح�سب و�إمنا هي موجودة �أي�ض ًا يف
كل بلدان العامل الثالث الواقعة حتت ال�ضغط
الهائل لعملية التحديث والت�صنيع .لكنها
تتخذ يف اال�سالم مظهر ًا تراجيدي ًا ب�سبب �أن
ال�صراعات والتمزقات التي عرفها الغرب ما
بني الرتاث واحلداثة تزداد تعقيد ًا و�صعوبة
هنا نتيجة النقطاعني تاريخيني مل يعاجلا حتى
اليوم وهما:
 1ـ انقطاع اال�سالم احلديث بالقيا�س �إىل اال�سالم
الكال�سيكي يف �أعلى ذراه الفكرية واالبداعية.
 2ـ االنقطاع التاريخي للعامل اال�سالمي بالقيا�س
�إىل �أوروبا احلديثة� ،أي �أوروبا التي ت�شكلت
بدء ًا من القرن ال�ساد�س ع�شر.
�إن هذه املالحظة الأخرية تدعونا �إىل �ضرورة
القيام بقراءة تفكيكية ـ تركيبية للخطاب
اال�سالمي املعا�صر .ينبغي فع ًال تفكيك الأحكام
التعميمية املزعجة والتب�سيطات ال�سطحية
الرديئة والتعبريات الهائجة والأوامر
االعتباطية والهواج�س الع�صابية التي تغذي
الوعي اخلاطئ للخطاب اال�سالمي .والأ�سو�أ من
ذلك هو �أن هذه الأ�شياء التي عددناها م�ستخدمة
من قبل الوعي اخلاطئ لهذا اخلطاب كنوع من
�شعور اجلماهري بوعيها وبالواقع وب�أنها ت�صبو
لتحقيق ر�سالة تاريخية!
�إن حتليالت كهذه �سوف ت�صطدم حتم ًا بعقبة
اجتماعية ـ ثقافية ناجتة عن هيمنة اخلطاب
اال�سالمي الذي نريد �أن ن�ضعه الآن مو�ضع
التفكيك والنقد .وكيف ميكن القيام بتحليل
ك�شاف لهذا اخلطاب ينزع عنه التقدي�س
والأ�سطرة ،ثم نريد يف الوقت ذاته �أن ي�صل
حتليلنا هذا _قراءتنا هذه) �إىل الوعي
ال�ساذج للم�ؤمنني� ،أي الوعي الواحد الذي
ال يتجز�أ ( ) indivisteوالذي يخلط بني
التاريخي والأ�سطوري؟ �إن م�شكلة تو�صيل
املعارف العلمية للجمهور العري�ض كانت
قد طرحت كثري ًا يف املا�ضي وال تزال تطرح
حتى الآن ،ولكنها مل حتل �أبد ًا �ضمن �ساحة
العلوم االن�سانية خ�صو�ص ًا .هذا ما يف�سر لنا
وجود تلك امل�سافة الدائمة التي تف�صل النا�س
املتخ�ص�صني عن النا�س العاديني� ،أو (العلميني)
عن االيديولوجيني� ،أو العقالنيني عن امل�ؤمنني.
ينبغي �أن نتجنب يف احلالة الراهنة التطرف
يف عقلنة مواقف وجودية معقدة حيث �أن
ال�شعائر والعبادات ال تزال تر�سخ وتدعم ب�شدة
التنظريات (الفكرية) للب�سيكولوجيا اجلماعية
(علم النف�س اجلماعي) .لهذا ال�سبب ف�إننا نعتقد
�أن اخلطاب اال�سالمي املتزمت وال�صحيح
�سو�سيولوجي ًا ،لكن اخلاطئ �أو غري املقبول
�إطالق ًا من ناحية اب�ستمولوجية ،ينبغي �أال
يرف�ض دفعة واحدة ودون نقا�ش .يجب علينا
�أن نفككه من الداخل ،يف كل بناه الرتكيبية
والتكوينية ،وذلك لكي ن�ستمر يف التوا�صل مع
�أن�صاره الذين ي�شكلون الأغلبية ال�ساحقة يف
املجتمعات اال�سالمية.

عن كتاب ت�أريخية اال�سالم
1999
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15

محمد اركون
حار�س املعرفة

علي ح�سني
كتب حممد �أركون يف مقدمة كتابه ال�شهري الفكر العربي �إن
"جميع املثقفني العرب يبحثون عن م�ساحات حرة ،ولو كانت
�ضيقة وم�ؤقتة ،يحملون يف نفو�سهم تاريخا �شديد الوجع،
وهم يعرفون �أن اخلال�ص غري و�شيك ،هذا املثقف العربي ال
يفهمه �أهله يف غالب الأحيان ،مهم�ش� ،أو منبوذ" ،
يف باري�س التي و�صلها بداية اخلم�سينيات حاول الفتى
اجلزائري القادم من منطقة القبائل �أن ينطلق يف الآفاق
ال�شا�سعة التي ات�سعت �أمامه و كان كلما تقدم يف �سبل املعرفة،
يكت�شف �سعة الهوة بني عامل القناعات البليدة والرا�سخة
وعامل العقل الذي يعمل من �أجله وي�صبو �إليه ،كما لو �أن
عليه �أن يجتاز قرونا يف �سنوات معدودة� ،إىل �أن وقع ذات يوم
على �أبي حيان التوحيدي�" ،أخي الروحي والثقايف ،املهم�ش
يف الدولة البويهية"،
ليجد فيه القربى وال�سلوى ،وان�صهار الفكر يف الإبداع،
ويكت�شف �أوجه املثقف املتعددة ،امل�ؤمن وامللحد ،والفيل�سوف
وامل�ؤرخ ،ورجل االقت�صاد وعامل االجتماع .كلها يف هيئة
رجل رث الثياب عا�ش قبل �ألف عام ،و�صفه ياقوت احلموي
يف كتابه معجم الأدباء ب�أنه متفنن يف جميع �أنواع العلوم،
فهو �شيخ يف ال�صوفية ،وفيل�سوف يف الأدباء و�أديب يف
الفال�سفة
�أت�أمل م�ؤلفات حممد �أركون التي �أخذت حيزا على الرف،
و�أ�س�أل :هل كان يريد �أن يقول لنا انه عا�ش غريبا؟ ،هل
كان يريد �أن يدلنا على نف�سه؟ �ألي�س هو الذي كتب عن كل
�شيء يف الفكر العربي والإ�سالمي ،ما هي امل�س�ألة الفكرية �أو
االجتماعية �أو املنهجية التي مل ميخر �أركون عبابها؟ وكم
فيه من خ�صال التوحيدي وحبه للعلم ثم ال�شقاء يف �سبيل
الف�ضول واملعرفة؟ و�أي عام هو العام الذي مر ومل ي�صدر فيه
كتاب للرجل اجلزائري الروح،الفرن�سي ال�شكل؟
وا�س�أل عن جديده فيخربين �صديقي علي عبد الهادي
�أن هناك كتابني ترجما حديثا لأركون وهما" :الأن�سنة
والإ�سالم" ،و "نحو نقد العقل الإ�سالمي" ،فالرجل وقد
جتاوز الثمانني �إال �أن فكره ال يزال متوقدا نعرف نحن
ً
مري�ضا ،يكتب ،ويت�أمل ويفكر.
قرا�ؤه ان كاتبنا املف�ضل كان
يرف�ض �أن يرتك قلمه قبل �أن يرتك دنياه ،انه �إ�صرار
�شيخه التوحيدي ،العقل يجتهد حتى الرمق الأخري ليعطي
الكثري من نف�سه من �أجل �أن يحررنا من الروا�سب.
يكتب فوكو� ":إحدى مزايا املفكر هي �أنه ال خيار له �سوى
املزيد من املعرفة"
املعرفة التي قادت �أركون الن يحدث ثورة يف الفكر
الإ�سالمي و العربي طارحا ال�س�ؤال الكبري :ملاذا تخلى العرب
وامل�سلمون عن �س�ؤال العقل؟
"كم من مرة تكررت (�أفال تتدبرون) و (�أفال تعقلون) يف
القر�آن؟ لكن هذا النوع من التفكري املتو�سع مت تهمي�شه و
�ضيقت جماالته "
كعادة املوتى يوغل �أركون يف ال�صمت ..لكن �أي �صمت لرجل
ظل طوال خم�سة عقود مالئ احلياة و�شاغل الفكر،فهو
حني يوغل يف �صمته ف�أن �آثاره ومعاركه الفكرية وكتبه
ودرا�ساته وطلبته يوغلون يف احلوار ،وهم يحفظون بكل
ً
طريقا للم�ستقبل،
حب كلمات معلمهم وينتزعون منها
ومهما تنوعت الأ�ساليب التي ا�ستخدمها يف التعبري عن �آرائه
و�أفكاره،بقي عنده مق�صد واحد جلي مل ميل عنه �إطالقا
هو الوجود الإن�ساين وكما كان �شيوخه الأوائل التوحيدي
وابن م�سكويه وابن ر�شد ي�سعون �إىل �أن يكونوا (حرا�س
احلياة) يف فل�سفتهم �سعى �أركون �إىل �أن يكون حار�س
املعرفة.

