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على املمارسة الفكرية اليت تؤسس "  حممد أركون"املفكر الفيلسوف و  تنبين اسرتاتيجية الناقد

 يف طروحاته للمعطى اجلاهز أو املنتهي  ألنطولوجيا احلاضر، فهو باحث حداثي بامتياز؛ إذ مل يركن أبدا

 عند إشكالية التعددية االصطالحية يف كتابات أركون النقدية الوقوف  عليه فقد تغّي مقالناو  .املقولبو 

ألجل ذلك  .على املتلقي" أْشكلة"ذلك من خالل حماولتنا تفكيك شفرة أكثر املصطلحات و  الفكرية،و 

الغريب و  ثالثة مصطلحات أثارت أسئلة إشكالية يف النقد العريب ا انتقينا خاللهاتبعنا منهجا استقرائيا حتليلي

 فكرية و  من محوالت نقديةسده مبا جت ،احلداثة –التأويل  –األْنسنة : هيو   -على السواء-

الذي أسس له " اإلسالميات التطبيقية"و قد توصلنا لنتيجة رئيسة مفادها أن مشروع .إيديولوجيةو 

العمل على إحياء ثقافة االستقصاء للنهوض بالعقل و  إمنا غايته القصوى هي نبذ ثقافة اإلقصاء "أركون"

  .حضارياو  العريب فكريا

    .أنسنة، تأويل ، حداثة، إسالميات تطبيقية: الكلمات المفتاح

Abstract :  
The strategy of the philosopher and thinker Muhammad Arkoun is based on 
the intellectual practice that establishes for the anthropology of the present, 
he is a modern scholar with distinction, as he has never been left in his thesis 
of the ready or finished and stereotyped. Our article has therefore , changed 
to the problem of conventional pluralism in Arkon's critical and intellectual 
writings, by attempting to decipher the most "problematic" terms on the 
recipient.  Thus ,We have  adopted an analytical introspecti approach in 
which we selected three terms that raised problematic questions in both Arab 
and Western criticism: humanism, interpretation, modernity, with its 
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monetary, intellectual and ideological loads .  We have come to the 
conclusion that the project "Applied Islamism" for which Arkoun  founded, 
is aimed at rejecting the culture of exclusion and working to revive the 
culture of inquiry to promote the Arab mind intellectually and culturally. 

Keywords: Humanization ,Interpretation, Modernity, Applied 
Islamism. 

  
 

  :مقدمة

الفكرية والنقدية ليس باألمر اهلّني " حمّمد أركون"نعرتف بداية، أّن اخلوض يف طروحات 

أبدا، السيما أّن الّرجل قد حاصرته غصة فكرية شديدة الوطأة، ما جعله يصرخ مدّويا، بسؤاله 

صدر ، وسط مجود معريف عريب قابع على "؟أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر: "االبستيمي الكبري

  .الزمن لقرون طويلة

ال ينبع هذا السؤال إّال من مفّكر وفيلسوف مسؤول، تسيطر عليه مقولة حترير العقل من 

قرابة " أركون"وعليه، فقد كّرس . سياجه احملكوم بالفكر املوروث واجلاهز واملبثوث فيه واملنتهي

بالسؤال املعريف نصف قرن من حياته لبناء مشروعه الفكري الكبري، الذي �ض من خالله 

وخلخل منظومة املعرفة اجلاهزة، وحاول زحزحة املفاهيم التقليدية للخطاب الّديين بتأسيس مشروع 

  ".اإلسالميات الكالسيكية"الذي جتاوز به " اإلسالميات التطبيقية"

عند أركون، ضمن خطوة منهجية وعلمية جريئة، " اإلسالميات التطبيقية"ويندرج مشروع 

ى تفكيك شفرات الفكر اإلسالمي، وفتح مغالقه يف سياق تشّبعه مبختلف حيث اشتغل عل

" أركون"وقد تعامل ). الفرنسية واإلجنليزية(املنجزات النقدية الغربية، خاصة أنه يكتب بلسان غريب 

على حنو بارع وكاشف ال يضاهيه فيه أحد من املعاصرين مستخدما بذلك "مع املناهج النقدية 

وهو ما . 1"السيمياءو  اإلجرائية اليت تبلورت على حنو خاص يف األلسنية واألناسة مجلة من املفاهيم

 جعل كتاباته النقدية مسّلحة برتسانة اصطالحية فريدة ومميزة ؛ ذلك أّن التطبيقات اللسانية

السيميائية والبنيوية وحىت التفكيكية اليت مارسها على الّنص الديين قد أسهمت يف بلورة لغته و 

قدية وآلياته املنهجية ضمن تنوع معريف صاحبه تنوع اصطالحي، وهو األمر الذي لفت انتباهنا الن

يف كتاباته وجعلنا نتساءل إن كان احلشد االصطالحي عند أركون هو من باب التنوع املفردايت 
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ج وحسب أم أنّه حماولة لتأسيس نقد حداثي متماسك، دعامته األوىل الّنص ودعامته الثانية املنه

وهو ما حناول اخلوض فيه من خالل مساءلة ! مبا فيه من آليات إجرائية وتعّددية اصطالحية؟

ظاهرة البوليفونية االصطالحية عند أركون، بالوقوف على ثالثة مناذج اصطالحية شائكة شكلت 

  .احلداثة -التأويل -األنسنة: بؤرة مشروعه الفكري هي

  :م وإشكالية االستقراربين أزمة الفه: المصطلح األركوني/ أوال

لن نذهب بعيدا يف البحث عن أزمة فهم املصطلح األركوين واستقراره يف الرتمجة، بل 

" اخلاص"املرتجم " هاشم صاحل"سيكون تركيزنا منصبّا على أكثر املتلقني قربا من أركون، ونعين به 

ء التعاطي مع لغة لكتب حمّمد أركون الذي اعرتف بشكل صريح عن املعوقات اليت واجهته أثنا

عندما ابتدأت برتمجة حمّمد أركون قبل ثالثة عشر ": "صاحل"أركون ومصطلحاته املائزة، يقول 

كيف ميكن نقل مصطلحات العلوم : عاما، واجهتين عّدة صعوبات ليس أقّلها الصعوبة التالية

لسيميائيات اإلنسانية احلديثة كعلم االجتماع، والتاريخ، واألنثروبولوجيا واأللسنيات وا

وهو سؤال كبري ينّم عن  2"إىل ساحة الّلغة العربية؟؟... واالبستيمولوجيا وعلم األديان املقارن

الوعي خبطورة ترمجة املصطلحات اليت تنهل من جماالت معرفية خمتلفة، ولكنها ُوظفت من ِقبل 

  ".اإلسالميات التطبيقية"صاحب مشروع معريف موّحد هو 

االصطالحية يف كتابات أركون، ذلك أّن إملام هذا األخري مبختلف  وهو املربّر للتعددية

. ميادين املعرفة العربية والغربية هو ما أضفى نوعا من التحّرر الفكري املتشّبع بالتحرر االصطالحي

فنحن ال نقرأ ألركون الذي يكّرر نفسه، بل إنّه يدفعنا إىل النبش يف حفريات معارفه اليت تلقاها 

أصول احلداثة الكالسيكية اليت ابتدأت عمليا منذ "ني طويلة فهو الّرجل الذي فهم على مدى سن

، مث )حلظة ديكارت يف جمال العلم أو حلظة لوثر يف جمال اإلصالح الّديين(القرن السادس عشر 

استمرت يف أثناء عصر التنوير يف القرن الثامن عشر واستطالت يف العصر الصناعي والوضعي 

ومل يكتف  3"عشر، واكتسحت الشعوب واستعمر�ا حىت �اية احلرب العاملية الثانية للقرن التاسع

بذلك، بل إنّه صّب ُجّل جهوده يف فهم الرتاث اإلسالمي بكّل حيثياته خاصة منها الثقافية 

  .والفكرية والّدينية واحلضارية

ثقافية والتارخيية وعليه، فإنّه من الصعب جّدا أن نتعامل مع املصطلح مبعزل عن أنساقه ال

مصطلح هو جزء ال يتجزأ من تاريخ النقد األديب للثقافة اليت ينتمي "والفكرية اليت حيملها، فكّل 
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إليها وعلينا بالتايل أن نعي السياق التارخيي النقدي لذلك االجتاه عندما نقوم باستيعابه، كما ال 

 سياق تارخيي أوسع هو السياق جيوز أن يغيب عن أذهاننا أّن الفكر النقدي بدوره موجود يف

وهنا تصري املعضلة أكرب، ألّن . 4"املرتبط أيضا بآداب األمم اليت تنتمي إليها... الثقايف وا�تمعي

املتلقي ال يأخذ بعني االعتبار املصطلح مبا حيويه من محوالت إيديولوجية وثقافية وحسب، بل إنّه 

بط الفكر النقدي بوجه العموم بسياقه الثقايف والتارخيي ينأى بنفسه عن املغالطة املنهجية إذا مل ير 

أداة فاعلة يف يد الناقد، ميّكنه من إضاءة املناطق املظلمة  -حينها-وعليه يصري املصطلح . العامّ 

جناح مصطلح ما يُقاس مبدى قابليته للتعميم على أوسع األوساط أو عدم "يف فكر ما، ذلك أّن 

ولكن السؤال . 5" لالنطباق على بيئته األصلية بقي حمدود األمهيةقابليته، فإذا كان فقط قابال

أو " الصعب"إىل أّي مدى ميكن أن حيجب املصطلح : اإلشكايل الذي يطرح نفسه هنا

  حقيقة املعرفة اليت حيتويها؟" الشائك"

يعتقد املتلقي لكتابات حمّمد أركون أّن خطابه النقدي عصّي على الفهم واإلدراك وذلك 

عسر مصطلحاته، ظانّا أن لو كان األداء االصطالحي على غري ما هو عليه ألمكنه "ظر إىل بالن

أن يدرك كّل العلم الذي محلته الّلغة له، وترى البعض قد انربى ُجماهرا يرمي اخلطاب النقدي 

لم بعد باإلْلغاز ُمشهرا مبا ظّنه إغالقا يف املصطلح، وطاعنا يف من ال يواسي أمره بتقدمي ماّدة الع

إّن كثريا من هذا الكالم يتمتع بالّدقة والّصحة، ولكّن الواقع أّن  . 6"ترك جهازه االصطالحي

سّيجة، 
ُ
كتابات أركون من العمق وبُعد الّنظر حبيث تستعصي على ذوي الثقافة احملدودة أو امل

ة أخرى لرتاثنا إنّنا حباجة ماّسة إىل قراء - دون عقدة ثقافية-الوصول إىل كنهها؛ ونستطيع القول 

الفكري والنقدي والّديين غري تلك القراءة اليت ألفناها يف مناهج التعليم وكتب التاريخ اإلسالمي 

وحبوث األكادمييني املربوطني بسالسل فوالذية إىل ما توّصل إليه أسالفنا، مع أّن هؤالء مل يكتفوا 

 -آنذاك- ر فيه وطّوروه مبا يرونه بل أعادوا النظ -كما فعلنا-مبا جاء به السابقون عليهم     

  .يتماشى ومقتضيات املعارف اإلنسانية اجلديدة

النقدية والفكرية، ال حتتاج إىل تفكيك شفر�ا االصطالحية " حمّمد أركون"إّن طروحات 

وحسب، فقد يكون هذا اهلّم يسريا مقارنة بالشفرات الفكرية الشائكة اليت تنبش فيما مل ينبش 

إّ�ا كتابات إشكالية ألن  -ى إىل سوء فهمه وتصنيفه من قبل كثري من الّدارسنيما أدّ –فيه غريه 

املنظومة االصطالحية األركونية ال تعاين تشويشا مصطلحيا أو فوضى مفهومية، بل على العكس 
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بشكل دقيق، ولكّن املعضلة تكمن يف " مفّكر فيها"من ذلك متاما، إّ�ا طروحات مبصطلحات 

، )الفرنسية واإلجنليزية(طلحات صعبة الفهم يف لغتها األوىل  اليت ُكتبت �ا ترمجتها؛ فهي مص

هذا إن تُرمجت على الوجه الذي يقصده –فضال عن صعوبتها بعد الرتمجة إىل الّلغة العربية 

اكتشفت من خالل : "، مرتجم كتب أركون، عن هذه املعضلة"هاشم صاحل"، يقول -الكاتب

مبعىن عدم اخنراط املرتجم يف عمق (كن أن تنجح إذا كانت حرفية خارجية التجربة أن الرتمجة ال مي

وهذا ... (ولكن اكتشايف ألضرار الرتمجة احلرفية كان متأخرا نسبيا لألسف). الفكر الذي يرتمجه

بالطبع ينبغي أن يكون املرتجم كاملؤلف، ) هو السبب يف ظهور الطابع احلريف على ترمجايت األوىل

وقد ضرب لنا املرتجم . 7"وقادرا على فهم أدق النظريات واملصطلحات العلميةواسع اإلطالع 

وحاول التخّلص منها بالبحث واالستقراء وتعميق –مثاال عن االضطرابات الرتمجية اليت واجهته 

اليت يوظفها أركون يف كتاباته، خاصة منها " فوكو"حينما تعامل مع بعض مصطلحات  - املعارف

، إذ جلأ بداية إىل ترمجته "الكلمات واألشياء"الوارد يف كتاب فوكو  Epistémè(8(مصطلح 

جممل املسّلمات الضمنية اليت تتحكم بكّل : "مع إردافه جبملة شارحة هي" ابستيمي"بكلمة 

وبعد تعّمقه يف القراءة والبحث ..." اإلنتاج الفكري يف فرتة معينة دون أن تظهر إىل السطح

يف حماولة منه للبحث عن االستقرار " نظام الفكر"مث " املنظومة الفكرية"حاول ترمجة املصطلح إىل 

االصطالحي، إضافة إىل مصطلحات أخرى واجهته وكان عليه فعال أن جيد هلا املقابل احلقيقي،  

واألمثلة على ذلك يف "... املستحيل التفكري فيه"، "الالّمفّكر فيه"، "املفّكر فيه"كمصطلحات 

شرحها املرتجم يف مقدمته، ما يوحي فعال بصعوبة مهمته يف التعامل مع الواقع كثرية وقد 

يرتتب على ذلك خطورة االستعمال االعتباطي يف املصطلح "ممّا قد " الفرنسية"مصطلحات أركون 

ألّن التحكم يف املصطلح هو يف النهاية حتكم يف املعرفة املراُد إيصاهلا والقدرة على ضبط أنساق 

لتمكن من إبراز االنسجام القائم بني املنهج واملصطلح، أو على األقل إبراز العالقة هذه املعرفة، وا

شأنه أن خيّل بالقصد املنهجي واملعريف  املوجودة بينهما، والشّك أّن كّل إخالل �ذه القدرات من

وهذه معضلة أخرى، فسوء فهم املصطلح يعين سوء فهم مستعمل . 9"الذي يرمي إليه املصطلح

اّلذي تأطّر داخله هذا املصطلح، خاصة عند أركون اّلذي شكل املنهج عنده لبنة مركزية  املنهج

وال ميكن بأي حال من األحوال أـن نفصل . ودعامة أساسية يف بناء مشروعه النقدي الكبري

" ركونأ"السيما أّن البيئة الفكرية الغربية اليت عاش فيها . املنهج اّلذي تبّناه عن املقاصد اليت أرادها
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. قد دفعته لالستفادة من املناهج اليت مل ُيسبق إليها، خاصة يف دراسته للرتاث الديين اإلسالمي

ينبغي على املنهج أن : "على مسألة االشتغال العلمي ضمن منهج حمّدد بقوله" أركون"وقد أّكد 

شياء يدرس الظواهر من خالل التداخل والتفاعل املستمر بني نسق الروح من جهة ونسق األ

املادية الواقعية من جهة أخرى، فالتأمالت األكثر جتريدا واألكثر جمانية من حيث الظاهر، هلا 

  .10"دائما عالمة مع بواعث فردية

ما يعين أن املنهج ينأى بنفسه وأدواته عن املمارسة األحادية ذلك أّن اخللفيات الفكرية 

استعمال كلمة "صوغ هذا املنهج، وبالتايل فإّن والفلسفية والثقافية هي املتحكم األّول واألخري يف 

" مناهج"حقيقة، مث إن ّ  -طريقة -ذات: حتيلنا بالضرورة إىل أساسه امليتافيزيقي ونعين به" املنهج"

العلوم اإلنسانية ال تستطيع التفكري يف حدودها االبستيمولوجية وحدودها اللسانية وحدودها 

، إذ تعامل مع مسألة املنهج من منطلق فكري مفاده "ونأرك"، وهو ما حصل مع 11"امليتافيزيقية

أن العلوم اإلنسانية، هي علوم بال حدود، وليس أّدل على ذلك من تبّحر أركون بني التاريخ وعلم 

الغربية (األديان من جهة، وبني علم االجتماع واألنثروبولوجيا من جهة ثانية، ناهيك عن الفلسفة 

كل ذلك باالشتغال على ا�االت األلسنية العامة، كالبنيوية   معّززا) والعربية على السواء

والسيميائية والتفكيكية ومركزا جل اهتمامه على مقاربة النصوص الّدينية اإلسالمية، على رأسها 

من اهليبة الساحقة للّنص،  -ولو للحظة-لتحريرنا "القرآن الكرمي واحلديث الشريف، يف حماولة منه 

أي حقيقة كونه مكتوبا حبروف لغة بشرية معينة (جب عنا حقيقة ماديته اللغوية هذه اهليبة اليت حت

ولكن هل من عمق يف التفكري حىت . 12 )"هي هنا الّلغة العربية -وطبقا لقواعد حنوها وصرفها

  !!.ما هدف إليه أركون؟) العريب(يفهم املتلقي 

  :نماذج عن التعّددية: الجهاز االصطالحي األركوني/ ثانيا

  :من القطيعة مع الّالهوت إلى تفوق الثقافة العالمة: األنسنة -1

مشتقة من الكلمة الالتينية  Humanismeأنسنة "جاء يف املوسوعة الفلسفية أّن كلمة 

Humanistasتعّهد اإلنسان لنفسه بالعلوم الليربالية اليت يكون �ا جالء حقيقته، : ، وتعين

هو ما ) العلوم(ما يعين أّن انفراد اإلنسان بالفكر . 13"ناتعلى أنه إنسان ممّيز عن سائر احليوا

جيعله ممّيزا عن باقي احليوانات، وهو ما يكسبه أيضا مسة البشرية اليت تتعاىل على كل السمات 
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األخرى للمخلوقات املوازية هلذا اإلنسان يف اقتسامها معه لرقعة العيش وزمن احلياة املشرتك 

  .بينهما

مركزية إنسانية مرتّوية، تنطلق من معرفة اإلنسان، "أيضا بأّ�ا " ةاألنسن"كما تعّرف 

وموضوُعها تقومي اإلنسان وتقييمه، واستبعاد كّل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه 

حلقائق ولقوى خارقة للطبيعة البشريةـ أو بتشويهه باستعماله استعماال دونيّا؛ دون الطبيعة 

ولعّل هذا التعريف . ن اإلنسان هو مركز الكون وهو بؤرة املعرفة اإلنسانيةو�ذا يكو . 14"البشرية

الرتكيز "تعين " األنسنة"الذي شاع يف عصر النهضة، حيث كانت " األنسنة"يركز على مفهوم 

للجميع من خالل " حّب اخلري"على اآلداب وتطوير املرء لذاته بالتعليم والرتبية والتمرس على 

وقد كان هذا املنحى يف عصر النهضة مصدر إهلام . طابية والسياسية والتاريخجماالت الفنون اخل

  .15"لتفسري الوجود اإلنساين والكون

" سارتر"يف الفكر الغريب املعاصر، ليصري، من منظور " األنسنة"وقد تبلور مفهوم 

باسم  صادرت كيان اإلنسان (*)لقطيعة حامسة مع كل نظرة الهوتية قروسطية"مثاال " هايدغر"و

حتّل اإلنسان حمّل املركز  -لرؤية جديدة-ومتثل يف الوقت نفسه تأسيسا لفلسفة جديدة  اإلميان؛

ومثل هذا الطرح جيعلنا نستنتج أّن . 16"من الوجود بعد أن كان من الوجود على هامشه

عىن قد أسس هلذا املفهوم انطالقا من حبثه الّدائم فيما إذا كان قد بقي لألنسنة أي م" هايدغر"

خاصة بعد ا�يار أوروبا نتيجة الّدمار الذي لقيته يف احلرب العاملية الثانية، اليت قضت على 

  .اإلنسان باسم اإلنسان

يف العقود األخرية من "كمصطلح إالّ " األنسنة"واجلدير بالذكر أّن الثقافة العربية مل تعرف 

أنّه نزعة أصيلة يف الثقافة العربية  القرن العشرين، غري أّن بعض الباحثني الذين أشاعوه يؤكدون

اإلسالمية السيما يف تيارها الفلسفي الذي نشأ تفاعال مع املعطيات الفكرية اليونانية يف عصور 

وجد "الذي " حمّمد أركون"وعلى رأس هؤالء  الباحثني، جند املفكر . 17"احلضارة اإلسالمية األوىل

... يف الثقافة العربية اإلسالمية" نزعة األنسنة"نفسه صوتا وحيدا يف دعوته إلحياء ما يسّميه 

نزعة إنسانية "ولكن من املمكن احلديث عن " فلسفة إسالمية"مشريا إىل أنّه يصعب احلديث عن 

  .18""إسالمية
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الذي اعتمده كتعريب للمصطلح " األنسنة"إىل التفرقة بني مصطلح " أركون"ويذهب 

األوىل تركز النظر يف االجتهادات الفكرية "تربا أّن مع" النزعة اإلنسانية"و  Humanismeالغريب

لتعقل الوضع البشري وفتح آفاق جديدة ملعىن املساعي البشرية إلنتاج التاريخ، مع الوعي أّن 

التاريخ صراع مستمر بني قوى الشر والعنف وقوى السلم واخلري واجلمال واملعرفة املنقذة من 

النظام الّالهويت الذي سيطر على الفكر الغريب " الظالمب"والشك يف أن أركون يقصد . 19"الظالم

باألدب يف الفكر العريب، معتربا " األنسنة"يف ربط لفظة " أركون"وعليه، مل يتوان . لقرون عديدة

باملعىن (الالتينية متاثل من حيث املعىن أو تطابق كلمة أدب   Humanistasكلمة"أن 

وجود ثقافة كاملة : ، فهذه الكلمة تعين ما يلي)حملَدثالكالسيكي للكلمة وليس باملعىن الضيق ا

أو متكاملة ال يعرتيها النقص أي تلم بكل شيء، إ�ا ثقافة حتتوي على كل املعارف والعلوم 

وتتجّسد يف شخصيات تتميز باألناقة املرهفة والزّي احلسن، واللياقة املهذبة، والفهم العايل 

ا تتميز مبراسم صارمة ودقيقة يف العادات والسلوك وهي باختصار فإ�ّ . للعالقات االجتماعية

مراسم �دف إىل توفري اخلري لكّل مجاعة عن طرق تنمية اإلمكانات اجلسدية واملعنوية والثقافية 

فاألدب من هذه الرؤية، ومن زاوية كالسيكية ميثل . 20"للفرد ومساعدته على التفتح واالزدهار

  .اليت تؤسس �تمع راٍق حيتفي بالقيم املثلى وتفوق اإلنسان الثقافة العاملة واملعرفة العليا

ا كان جمال األنسنة يف البدء مرتبطا بتحّرر البشر من االضطهاد والظلم واإلقصاء، فإّن 
ّ
ومل

، حيث ذهب إىل أّن األنسنة تكرس كل "أركون"أّول من اعترب األنسنة إسرتاتيجية نقدية هو 

العقالنية واحلرية : سان، وال شيء غري اإلنسان، ومن هذه القيمالقيم اليت تعيد االعتبار لإلن

والدميقراطية واملساواة، وهي قيم كانت الكنيسة أو الفكر الّالهويت قد سلبها من اإلنسان وجعله 

شخصا ُمقصى من كل ما ميكن أن يربطه مبرتكزات الفكر أو القرار، يقول أركون يف نقده للفكر 

لّالهوتية تستمر يف إمهال املقوالت األنثروبولوجية، واجلانب التارخيي الظّريف إّن األنظمة ا: "الكنسي

من السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت ُرّسخت فيها احلقائق اإلهلية املعصومة، واملقّدسة 

لوجية والعقائدية، ومن وجهة النظر هذه ميكن القول إّن األنظمة الّالهوتية متأل الوظيفة اإليديو 

و�ذا يضع أركون شرطا أساسيا للخروج من بوتقة اهليمنة . 21"نفسها، اليت ميألها جدار برلني

الّالهوتية، ويتمّثل يف حتقيق ما أمساه بالوعي األنثروبولوجي اّلذي حيّرر العقل من التفكري ضمن 

رط من سياج دوغمائي مغلق وبالتايل يصري كل تفكري منصّبا على اإلنسان كأهّم عنصر وش
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شروط بناء احلضارة، ممّا جيعلنا نكتسب آليات جديدة للتعامل مع الثقافات مبختلف مشار�ا، 

على القوة والسلطة، واملعرفة املنرية على اجلهل املؤسس أو " املعىن"آخذين بعني االعتبار تفضيل 

 (*)ّدوغمائيةويف هذا السياق نالحظ أّن أركون ال خيفي امتعاظه املتكّرر من ال. 22املؤّسسايت

جمموعة "هي  -حسبه-املسّيجة، بل يعتربها عائقا أمام حتقيق مشروع األنسنة، فالدوغمائية 

سّلمات واملوضوعات، اليت تتيح لنظام من العقائد والّالعقائد أن 
ُ
العقائد الّدينية والتصّورات وامل

املنغلقون داخل  يشتغل مبنأى عن كل تدّخل نقدي، سواء من الّداخل أو اخلارج، فاملؤمنون

السياج الدوغمائي يتّبعون إسرتاتيجية معينة، ندعوها إسرتاتيجية الرّفض، تستخدم ترسانة كاملة 

من اإلكراهات، وا�ريات االستداللية والشكالنية اليت تُتيح احملافظة على اإلنسان، أو جتييشه 

  .23"وتعبئته إذا لزم األمر

يف ُجّل ما ألفُه من  -ى االنغالق والدوغمائية ولعّل هذه احلرب اليت أعلنها أركون عل

يربّر هلا بكون الدوغمائية َحتُول دون تغيري الشخص جلهازه الفكري والعقلي، أي أن  -كتب

االنغالق على األحكام القيمية املسبقة يشّل الفكر وال يبعث على التجديد، بل ويغلق كّل أبواب 

ويتجّدد من مقتضيات العصر، ولكن أركون يربط عملية  االجتهاد اليت تتفتح كّل مرة أمام ما جيدّ 

تغيري الشخص جلهازه الفكري بالشروط املوضوعية لذلك، بل يقول إّن هذا التغيري ال يكون إالّ 

إذا تطلبت شروط ما ذلك، كالشروط التارخيية والسياسية ومستجّدات العصر وكذا الشروط 

  .الفكرية والثقافية

تقدمي مفتاح "ركون ال تعدو كو�ا عائقا ينبغي جتاوزه، إّ�ا عملية فالدوغمائية بالنسبة أل

وحيد يفتح مجيع األبواب، واملفتاح اّلذي من هذا النوع، هو واحد من اثنني، إّما مفتاح بوليسّي، 

وبالفعل، كان تعاملنا مع ماضينا أشبه بالتعامل البوليسي والتعامل . وإّما مفتاح لصوص

ا نستنطقه بالقّوة، قّوة القوالب اجلاهزة ليعطينا ما نريد، أي ما تقرره النظرية ؛ ُكنّا إمّ "الّلصوصي"

الّنص بالنظرية اجلاهزة، " قصف"إّ�ا عملية . 24"سلًفا، وإّما نقتطع منه على عجل ما يروي ظمأنا

على نّص  - الغربية على وجه التخصيص–وما أكثر ما صادف الّدارسون معوقات تطبيق اآلليات 

دمي، واحلقيقة أّن تراثنا قد أصابه كثري من الظلم املنهجي والتحليلي؛ ذلك أنّنا محّلناه عريب ق

قرارات النظرية البعيدة عنده من حيث املنطلقات والتصورات والتجليات، ما أدى إىل نوع من 

الشرخ بني النص والنظرية، فالنص له خصوصيته التارخيية والثقافية، والنظرية حتكمها اخللفية 
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اإليديولوجية والفكرية والفلسفية ألصحا�ا، وما أكثر ما تصادمت النظرية بالّنص، وتساءل 

أّن الّنص  -بعد جهٍد غري ُجمدٍ –الّدارسون، أين اخللل؟ أهو يف النظرية أم يف الّنص؟ مث اكتشفوا 

متكن من بَلُبوسه اخلاّص مل يستطع أن يتحّمل ما حاولت النظرية أن تأخذه منه، وقليل جّدا من 

مالءمة النظرية مع الّنص، ونعتقد أنّه إجناز فكري جيب أن يُلتفت إليه للخروج من مأزق صدمة 

  .النظرية مع الّنص

وإذا كانت الدوغمائية املسّيجة واملنغلقة على ذا�ا عائقا يف سبيل حتقيق األنسنة الفعلية، 

يغلق كل السبل واملنافذ أمام أي  ، هو اجلدار املتني الذي L’impensable"الالّمفكر فيه"فإّن 

حيتل " املستحيل التفكري فيه"أو ما أمساه " الالّمفكر فيه"إذ يرى أركون أّن . تطور فكري أو عقلي

مساحة كبرية من التفكري اإلنساين، وأّن هذه املساحة جيب أن تُفّكك وتُغربل حّىت ال تتعاظم 

يتناىف كلية مع هذه املساحة  -حسبه-نسنة مقولة الالّمفكر فيه أكثر فأكثر؛ ألّن مشروع األ

االعرتاف بالتعددية املذهبية والثقافية والّلغوية، وتلك "ومنطقها، فهو مشروع يقوم يف األصل على 

صفة من الصفات األساسية التأسيسية للموقف اإلنساين، وقد كانت هذه التعددية سائدة 

ما يعين أّن مبدأ األنسنة ال يقصي اآلخر، . 25"مقبولة، معرتفا مبنافعها يف فجر اإلسالم وُضحاه

بل يتعايش معه باختالف؛ وذلك من باب قبول التعددية مبختلف توجها�ا، وال أدّل على هذه 

احلالة الثقافية من أوضاع املسلمني مع من خيالفو�م العقيدة يف فجر اإلسالم، إذ سادت ثقافة 

ع حفظ حقوق كل مجاعة، وهو وعي ال يتوفّر لنا التعايش بني املسلمني واملسيحيني واليهود، م

  .اليوم، أو على األقل، ال نعثر عليه بالقدر الذي كان سائدا يف بداية اإلسالم

ويذهب أركون أبعد من ذلك حينما حيّدد الغاية الكربى من تسليط الضوء على الالّمفكر 

املعرفية والثقافية (هانات إغناء التاريخ عن طريق إضاءة الرّ "فيه وتفكيكه ودراسته من خالل 

للتوترات املوجودة بني خمتلف التيارات الفكرية، وإجياد حركية الفكر اإلسالمي ) واإليديولوجية

املعاصر، برتكيز االهتمام على املشكالت اليت كانت قد أقصيت والطابوهات أو احملّرمات اليت 

ّلع إليها، وكل ذلك حصل باسم ما كان أقامها، واحلدود اليت رمسها، واآلفاق اليت توّقف عن التط

ويف هذا دعوى صرحية من أركون إلماطة اللثام . 26"على أنّه احلقيقة الوحيدة -تدرجييا-قد فرض 

عن القضايا الشائكة اليت ّمت إقصاؤها من الفكر العريب، كما قد أقصى كثري من التاريخ احلقيقي 

لربجمة مسبقة على استقبال الوجه املشرق من للمجتمع اإلسالمي، ما جعل املتلقي العريب خيضع 
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التاريخ والرتاث الفكري، وهو ما نلمسه يف مناهجنا التعليمية وكتبنا املدرسية، ما أدخلنا يف حالة 

من هذا ) املظلم(من التقديس الكّلي والشامل ملاضينا دون حماولة مّنا للبحث عن الوجه اآلخر 

ألن احلكومات العربية تبذل جهودا خيالية " املؤسس باجلهل"املاضي، وهذا ما يدعوه أركون 

يف بناء املؤسسات التعليمية وجتهيزها وتأطريها بالكوادر الالّزمة، ...) مادية واقتصادية وبشرية(

بالتاريخ " اجلهل"ولكّنها يف واقع األمر جتّمد تفكرينا وتغلق علينا يف دائرة ضيقة، هي دائرة 

عني املتخصصني واملؤرخني واملثقفني الذين تقبلوا الواقع على أنّه واحلقائق، وكل ذلك يتم حتت أ

  .احلقيقة الوحيدة املتوفرة إىل اآلن

وقد أفاض أركون يف سرد األمثلة التارخيية عن مسألة تعاظم مساحة الالّمفكر فيه وتكدس 

 وتشّكله، مسألة تاريخ الّنص القرآين"القضايا اليت ال يريد الفكر البشري أن يفّكر فيها شأن 

لتشكل الشريعة مث مسألة  -التارخيية والثقافية–وتاريخ جمموعات احلديث النّبوي، مث الشروط 

الوحي، مث مسألة حتريف الكتابات املقدسة السابقة للقرآن، ّمث مسألة القرآن؛ أخملوق هو أم معاد 

ة الّدولة والقانون مث مسألة االنتقال من الّرمزانية الّدينية إىل سلط -أي غري خملوق–خلقه 

  .27"القضائي، مث مسألة مكان الشخص البشري، مث حقوق املرأة

كل هذه املسائل، وغريها، مل تلق احلظوة من الّدراسة يف الفكر اإلسالمي وهو ما جعل 

" اإلسالميات التطبيقية"أركون يلفت االنتباه إليها ألمهيتها، وذلك ضمن إطار منهجي أمساه 

الّنص الّديين املقدس من خالل طرح أسئلة شائكة مل يسبق للعقل املسلم أن كآلية تسعى ألنسنة 

وجتاوز  " الالمفكر فيه"واخرتاق " احملّرمات الفكرية"طرحها من قبل، وذلك �دف خلخلة منظومة 

للوصول إىل بناء حداثة حقيقية، ولن يتمكن العقل البشري من ) من ينبغي" (اليَـْنَبِغيَّات"كل 

، وهو ما جعل أركون يفّسر شيوع "الرتاث الثيولوجي" يقرر تصفية احلساب مع مل"بنائها ما 

ظاهرة التطّرف الّديين بالقراءة املنحرفة للّنص، أو ما أمساه بالتفسري احلريف للّنص املقدس، وهو 

  .28"تفسري يرتكز على برت اآليات عن سياقا�ا وحتويل آثار املعىن إىل معىن مطلق ال يطاله التغيري

ويعين به جعل القيم " األْشكلة"ويف حديثه عن مهام األنسنة، وّظف أركون مصطلح 

املوروثة إشكالية ونزع البداهة عنها ونقدها من أجل زحزحتها أو توسيعها أو جتاوزها إذا لزم األمر، 

فال ميكن تأسيس الهوت جديد إّال على أنقاض الهوت قدمي، وذلك بعد تفكيكه ونقده، 

ومن املعلوم . أركون يـَُؤْشِكُل كل املواقع التقليدية للفكر اإلسالمي، أو جيعلها إشكالية وبالتايل فإنّ 
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وعليه، فإّن على . 29أّ�ا تفرض نفسها على الناس على أّ�ا يقينية أو صحيحة بشكل مطلق

ية األنسنة أن تضطلع بعملية أشكلة املنظومة القيمية للخطاب الّديين بغية خلخلة مرتكزا�ا الروح

وقد فّصل أركون فيما أمساه باملنظومة القيمية ). قوة اعتقاد اإلنسان هلا(واملعرفية وحىت االعتقادية 

ُجممل املبادئ واملسّلمات والتحديدات املرتبطة باملوضوعات الكربى، املشّكلة : "معتربا إيّاها

ق، الوظيفة النبويّة اخلطاب الوحي، كالم اهللا، اخللق، امليثا: لالعتقاد الّديين، وهذه املوضوعات هي

النبوّي، الكتابات املقدسة، الكتاب باملعىن املتعايل واملثايل للكلمة، قانون الكتابات املقّدسة، 

اإلميان، الطاعة، احملّبة هللا، تسليم النفس هللا، اإلنسان على صورة اهللا، القانون اإلهلي أو الشريعة، 

  .30"ر، احلياة األبّدية، اخللود، الّنجاة يف الّدار اآلخرةالعدالة الشعائر والعبادات، البعث والنشو 

وحىت يتصاحل ". اإلنسان ُأْشِكَل على اإلنسان: "وقد تبّىن أركون مقولة التوحيدي الشهرية

هذا اإلنسان مع ذاته يرى أركون أنّه عليه إتباع طريقة علمية تتجّسد سياسيا، وتتجّسد يف نظام 

كما تتجّسد يف نظام اقتصادي فيه شيء من العدالة واملساواة   أخالقي معيش على أرض الواقع،

هذه هي األنسنة والّنزعة اإلنسية احلقيقية، والفلسفة القائمة على اإلنسان، . والُفرص واحلظوظ

وبالتايل فإّن النزعة اإلنسية عند أركون، . 31واحرتام اإلنسان، وقد عّده أغلى وأعّز شيء يف الوجود

عندما عّرب عن هذه " األنسين"لغرب وحسب، بل إّن التوحيدي بفكره مل تكن حكرا على ا

اإلشارات "، وإّمنا كتب كتابا بعنوان "فوكو"كما فعل " موت اإلنسان"املشاكل مل يلفظ عبارة 

جعل اإلنسان املعاصر مستلبا " فوكو"ما يعين أّن . 32"املقابسات"وكتابا آخر بعنوان " اإلهلية

والتكنولوجيا، كما حّوله إىل نوع من االخرتاع واالبتكار املفتقد للذات،  وخمرتقا من طرف الثقافة

بينما انكّب التوحيدي على دراسة عالقة اإلنسان باهللا بطريقة علمية يف حماولة منه للبحث 

  .بعقالنية يف مسائل فكرية هي غاية يف التجريد والرّقي

  ":التوليد الهّدام للمعنى"رحلة : التأويل -2

بأنّه   Interprétationمصطلح التأويل الذي هو ترمجة عن الكلمة الفرنسيةُحيّدد 

حتديد املعاين الّلغوية يف العمل األديب من خالل التحليل وإعادة صياغة املفردات والرتكيب ومن "

خالل التعليق على الّنص، مثل هذا التأويل يركز عادة على مقطوعات غامضة أو جمازية يتعّذر 

يف أوسع معانيه فهو توضيح مرامي العمل الفّين ككل ومقاصده باستخدام وسيلة أّما . فهمها

خصائص العمل ومساته مثل النوع األديب الذي " شرح"الّلغة، و�ذا املفهوم ينطوي التأويل على 
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فالّنص بوجه عام يصري ممارسة . 33"ينتمي إليه، وعناصره وبنيته وغرضه وتأثرياته

إذ ختضع هذه املمارسة إىل التأويل  -كّما عّرب عنها أركون-  Pratique discursiveخطابية

، ال جنزم بأنّه  Déconstructionالتفكيك: مبختلف إجراءاته، وعلى رأس هذه اإلجراءات

وحسب، ولكن هذا ال ينفي أن تكون التفكيكية ) نسبة إىل دريدا(تفكيك على الطريقة الّديريدية 

كيبه، هي جوهر عملية التأويل بالنسبة ألركون، وقد عّرب عن هذا اليت تعين هدم الّنص مث إعادة تر 

" التوليد اهلّدام للمعىن: ""هي" جوليا كريستيفا"التفكيك عندما مل ُخيف إعجابه جبملة تعود إىل 

)La genèse destructrice de sens ( املعىن الذي ال ينبين ويتّشكل إّال لكي ينهدم

ق تدمري املعىن أو على أنقاضه، ينبغي تدمري املعىن القدمي الضيق فاملعىن يتشكل عن طري. وينهار

  .34"الذي مل يعد مالئما لكي حيّل حمّله معىن جديد أكثر رحابة واتساعا

بل إّن الالّفت يف ذلك أّن أركون يؤّكد على ضرورة إعمال التفكيك حّىت يتسّىن للعقل 

اإلسالميات "أمساه بـفهم الّنص الّديين مثال، فهما موضوعيا بعيدا عّما 

ذو توليد معاصر، فقد أخذ حيّل "وهو مصطلح  ،Islamologie classique"الكالسيكية

حمّل مصطلح االستشراق منذ فرتة حديثة العهد يف البيئات العلمية، وسبب ذلك هو أّن املصطلح 

طه باالستعمار من أصبح مثقال بالّدالالت اإليديولوجية واجلدالية، نظرا الرتبا -االستشراق-الثاين 

 .35"جهة، واهلجوم الشديد الذي تعّرض له املستشرقون من قبل املسلمني من جهة أخرى

تقويض "وقد انبىن النقد التأويلي عند حمّمد أركون على ازدواجية واضحة تتجسد يف 

: اخلطابات االستشراقية من جهة، وتقويض اخلطابات اإلسالمية من جهة أخرى، يف اجتاه تأسيس

على ما -وهو . 36""اإلسالميات التطبيقية"علمي للّدراسات اإلسالمية أو ما يسّميه بـ فكر

املوالون والًء تام�ا : املربر الذي جعل أركون يف مواجهة دائمة مع صنفني من اخلصوم -يبدو

نتقاد انطالقا من ا"وعليه، و. للمركزية الغربية واملنغلقون انغالقا دوغمائيا داخل املركزية اإلسالمية

اخلطابات االستشراقية، واخلطابات اإلسالمية، خيلص حمّمد أركون إىل ضرورة تدخل الفكر العلمي 

فاإلسالميات التطبيقية تكتسب مشروعيتها من تفكيك اخلطابات . يف ا�ال اإلسالمي

ية االستشراقية باعتبارها متمركزة على ذا�ا، وباعتبارها تركز اهتماما�ا على النصوص اإلسالم

ممّا يعين أّن التأويل هلذه الّنصوص ال يكون جمّرد قراءة سطحية ملعطى عقدي أو . 37"الكربى

تشريعي، بل هي قراءة تتأسس على آلية إعمال العقل يف فك شفرة املفاهيم املؤشكلة، مع ضرورة 
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فّسرة وال من بوتقة القراءات الشارحة امل" اإلسالمي"خلخلة أرضية الالّمفّكر فيه حّىت خيرج العقل 

يتحقق ذلك إالّ من خالل قراءة تنبع من داخل الّنص ذاته ال من نصوص أخرى موازية له، تفسره 

إّن أركون يرفض القراءات . ألصحاب هذه القراءة أو تلك" الروح الّدوغمائية"وتشرحه مبا تقتضيه 

  .اإلقصائية الّالغية إلعمال الفكر والعقل

القراءة  -يف حقيقتها-سها أركون على الّنص الّديين، تتجاوز إّن القراءة التأويلية اليت مار 

الرتاثية اليت تستند على التفاسري اجلاهزة للنص الّديين، وختلط بني الظاهرة اإلسالمية والظاهرة 

 (*)"باإلسالميات التطبيقية"وقد دعا أركون يف آليات تأويله للنص الّديين ضمن ما أمساه . القرآنية

إذ يضطلع األّول بالعبارات اليت ". اخلطاب املدّون"و" اخلطاب الشفهي"ريق بني إىل ضرورة التف

تلّفظ �ا النيب صلى اهللا عليم وسلم طيلة عشرين عاًما من البعثة، ضمن أنساق زمانية ومكانية، 

-، فيكون )ص(وقد عملت هذه العبارات على مرافقة الفعالية التارخيية املتنوعة واخلصبة للنيب 

املشروطية اللغوية والثقافية واالجتماعية إلنتاج هذا اخلطاب من "بذلك قد أزاح اللثام عن  -أركون

ِقَبل متكلم ما، بلغة ما، هي هنا اللغة العربية، يف بيئة ما، هي اجلزيرة العربية، ّمث استقبله ألّول مرّة 

  .38"يف التاريخ مجهورها، هو اجلمهور القرشي يف مكة

عملية االنتقال من مرحلة اخلطاب "ص القرآين فيؤكد أركون أّن أّما مسألة تدوين النّ 

مل تتم إّال بعد حصول الكثري من ) املدّونة الّنصية الرمسية(الشفهي إىل مرحلة اخلطاب املكتوب 

عمليات احلذف واالنتخاب والتالعبات اللغوية اليت حتصل دائما يف مثل هذه احلاالت، فليس  

ّمنا هناك أشياء تُفقد أثناء الطريق نقول ذلك وحنن نعلم أن بعض كل خطاب شفوي يُدوَّن، وإ

املخطوطات قد أُْتلفت كمصحف ابن مسعود مثال، وذلك ألّن عملية اجلمع ّمتت يف ظروف 

  .39"حامية من الصراع على السلطة واملشروعية

ملنتج حتديد املكانة املعرفية للمعىن ا"نالحظ من خالل هذا الطرح، أّن أركون يهدف إىل 

على املستوى الّلغوي والتارخيي للخطاب الشفهي والتمييز بينهما وبني املكانة املعرفية للخطاب 

املدّون أو املكتوب وهذا الشيء يعرفه علماء األلسنيات بشكل خاص عندما يتحّدثون عن 

  .40"الظرف العام الذي قيل فيه اخلطاب الشفهي ألّول مرّة

ة هلذا الطرح ، فإننا نقول إّن احلديث عن ضياع أو فإذا سّلمنا جدال بالصحة الكلي

حتريف النص عند انتقاله من املرحلة الشفهية إىل مرحلة التدوين، شيء منطقي جّدا؛ فما أكثر 
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ولكن هذا الكالم ينطبق، بل . النصوص اليت ضاعت أو بُّدلت وُحرّفت أثناء مسرية االنتقال هذه

لّدينية األخرى كالتوراة واإلجنيل مثال، أو على النصوص إنّه انطبق فعال وحقيقة على النصوص ا

اليت القت ما القته من الزيادة والنقصان والتحريف  -نسبة إىل احلديث الشريف-احلديثية 

  ".األحاديث املوضوعة"والتبديل حىت الكذب، أو ما يطلق عليه يف علم احلديث 

النبوية من خالل تصنيف درجتها وقد اجتهد العلماء القدامى يف التمييز بني األحاديث 

علم "أو " اَجلرْح والتعديل"، تبعا ملا ضبطه علم )املكذوبة(بني الصحيحة واحلسنة واملوضوعة 

، إذ مل يتعهد "القرآن الكرمي"ولكّن املسألة ختتلف اختالفا كلّيا وجذريّا مع ". الّرواة"أو " الرجال

 َلَحاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َنْحنُ  ِإنَّاد حبفظه العلماء حبفظه، بل إّن اهللا عز وجّل هو من تعه

أّن الّنيب صّلى اهللا عليه وسلم كان يعرضه : ، ومن وسائل حفظ اهللا تعاىل للقرآن)9احلجر اآلية (

ر جلربيل عليه السالم مرّة كل عام لتثبيته يف احلافظة، كما ثبت أّن الصحابة كانوا يكتبون القرآن فو 

  ).ص(نزوله على رسول اهللا 

معىن ذلك أنّه مل تكن هناك مرحلة انتقل فيها القرآن من الشفاهة إىل التدوين مادام 

ومبا أّن عامل الزمن قد انتفى عن عملية انتقال القرآن من . الصحابة يسجلون كل آية مبجّرد نزوهلا

كس الكتب السماوية األخرى، ع" املرحلية"وإىل، فهذا يعين أنّه مل يكن أصال خاضعا ملقولة 

واحلديث النبوي الشريف، وعكس شعر العرب أيضا اّلذي تبّدل أكثره وضاع معظمه يف احلّد 

وهلذا نعتقد أّن طرح أركون حول إمكانية التبديل أو النقص أو . الفاصل بني الشفاهة والتدوين

لنظر إىل املالبسات العامة التحريف الذي طال الّنص الّديين هو طرح نسيب غري قابل للتعميم با

  .املرافقة هلذه املرحلة من التاريخ اإلسالمي

وعلى ما يبدو، فإّن قراءة أركون احلداثية للنص القرآين نابعة من إميانه العميق من اعتبار 

" فتوحات العلم احلديث"النص ظاهرة ثقافية تُقرتح هلا مناهج للتفكيك والتأويل باالعتماد على "

ما يعين أّن مقولة . 41"شاف خصائص التفكري الذي جاء النص القرآين ليؤسسهوذلك قصد اكت

خبطاب احلداثة الّدينية خاصة يف تناوله للظاهرة الّدينية  -عند أركون-التأويل هنا قد ارتبطت 

بشكل عام والظاهرة القرآنية بشكل خاص على أساس أنّه مل يفصل يف مشروعه املوسوم 

انطلق من ) أي أركون(بني الدراسات النقدية والّدراسات الّدينية، بل إنّه " اإلسالميات التطبيقية"

موقف منهجي مفاده أّن الّدراسات الّدينية أو اإلسالميات التطبيقية تتمتع بالصبغة املعرفية 
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النقدية شرط اخلروج من دوغمائية العقل الّديين التقليدي والقراءة التقديسية القائمة على التفسري 

  .للنص احلريف

ولعّل ما جتدر اإلشارة إليه هنا أّن اخلطاب التأويلي األركوين قد ارتبط ارتباطا وثيقا بفكرة 

أو التارخيية النقدية، وال أدّل على ذلك من الّدراسة اليت أفرد هلا حمّمد أركون  " الوعي بالتاريخ"

نابع من " لعريب بالتارخييةوتوصيفه للفكر ا". تارخيية الفكر العريب اإلسالمي: "كتابا كامال ومسه

الفروق اليت متيز بني التاريخ التقليدي للفكر وبني الفكر اجلديد الذي "إميانه الفعلي بضرورة تبيني 

  .42"أريد أن أفتتحه وأمهد له الطريق

لكّل مرحلة من : "... قائال" الفكر التارخيي اجلديد"ويضيف أركون مربّرا اعتماده ملا أمساه 

ية صعوبا�ا ومشاكلها وما يالئم ذلك من مناهج ومواقف فكرية، وكما أّن الشافعي املراحل التارخي

أّلف رسالته املشهورة ليقرتح وسائل جديدة لالجتهاد كإجابة على ما طرأ يف العصر العّباسي 

األّول من ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية فكذلك يضطّر الفكر اإلسالمي اليوم إىل إعادة 

ويف هذا السياق . 43"تابة يف مسائل االجتهاد وكل ما يتعلق بنقد املعرفة وأصوهلاالتفكري والك

؛ إذ يرى أّن مثة عقبتني تقفان La sainte ignorance"اجلهل املقدس"يقرتح أركون مصطلح 

تتمثل األوىل يف الفهم الشعبوي للّدين والثانية يف االستغالل "أمام تقّدم الفكر وخروجه من اجلهل 

ي ألشكال سوء الفهم من أجل خلق الصور الّنمطية عن اآلخر، أّم الدراسات الّرصينة اإلعالم

العلمية واألكادميية فتبقى سجينة رفوف املكتبات واجلامعات ويطلق بالتايل العنان لبناء التصورات 

  .44"اخليالية لآلخر بوصفه عّدوا

واألولياء والّتربك باملعّوذتني أّما الفهم الشعبوي للّدين فال يكاد خيرج عن دوائر األضرحة 

خوفا من احلسد، ونشر عبادة جديدة هي عبادة األصنام البشرية اليت متارس الّدعوة إىل تقديس 

وأّما عقبة نشر ثقافة سوء الفهم، فيتوّالها اإلعالم . فقه إسباغ الوضوء وأحكام الطهارة والغسل

باجلهل "ق عليه أركون أيضا من جهة، والّدرس األكادميي من جهة أخرى، وهو ما أطل

" املؤسسات"يف حديثه عّما تسّوقه   L’ignorance institutionnalisée"املؤّسسي

اإلعالمية والتعليمية واألكادميية من مغالطات فكرية، تُقوِلُب العقل داخل منطية ذهنية مدمِّرة، 

وتنقل القداسة ) ينأي النص القرآ(مفسِّرة وأخرى مشّرعة تضرب الطوق حوله "وتؤسس لقراءة 
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وُأْجِربَ املسلمون على التزام رواية واحدة عن ... من حّيز الكالم اإلهلي إىل حيز الكالم البشري

  .45"احلقيقة، وُشنَِّع على اخلارجني عنها فـَُعدُّوا خوارج أو باطنية أو هراطقة أو مبتدعني أو مارقني

التقسيم اإليديولوجي بني غرب "فة قد كّرس لثقا" اجلهل املؤّسسي"واملؤسف يف األمر أّن 

. 46"األنوار وشرق الظلمات حيث متتزج أشكال التعّصب باملعتقدات الغيبية ومبظاهر العنف

وعليه ال ميكن للفكر اإلسالمي، اليوم، اخلروج من مأزق النظرة األحادية للّدين وربطه بكل 

بقراءة "رّاهن العاملي، إّال مظاهر العنف اليت حصلت يف التاريخ اإلسالمي وحتصل اآلن يف ال

رمزية للحقيقة القرآنية أو احلقيقة كما يصوغها الّنص القرآين، واليت مييز فيها األستاذ و  تأويلية

نفي معتقدات : صيغت احلقيقة يف البدء على جهة النفي -: أركون بني ثالثة أشكال من التلقي

  .يف ُمقابل تقدمي أحسن القصص بديال عنهاالكفار واملسّماة يف النص القرآين بأساطري األّولني 

 Corpus(مث صيغت يف مرحلة ثانية يف شكل إرساء نصوص رمسية مغلقة  -

officiels clos.(  

  .47"وأخريا صيغت احلقيقة على شكل خطاب مدرسي أو فقهي -

ونعتقد أّن أخطر صيغة هي اليت انتشرت كالنار يف اهلشيم من خالل املناهج التعليمية يف 

  ).املدارس الشرعية -القنوات الفضائية -املساجد(ؤسسات الرمسية واملنابر الفقهية املختلفة امل

  :من وعي التاريخ إلى أنطولوجيا الحاضر: الحداثة -3

لن يكون حديثنا عن احلداثة كمصطلح اختذ مفاهيم متعّددة ومطاطية غري حمّددة نظرا 

" احلداثة"كرية املختلفة، وإّمنا سيكون تركيزنا على لكّونه مشل كل املذاهب الفلسفية والتيارات الف

وذلك ألّن االختالف يف مداليل هذا املصطلح، ما هو إال نتاج حتول ". أركونية"من وجهة نظر 

وبالتايل سيحمل املدلول ماهية أتباعه . املصطلح من مفهومه املعريف إىل مفهومه اإليديولوجي

اإليديولوجيا "، وهو ما أمساه بعض املفكرين احلداثيني بـ)تإن ُوجد(الفكرية ال ماهيته احلقيقية 

  .(*)"العربية املعاصرة

ا كانت الثنائية املتقابلة على الدوام 
ّ
تتطلب كثريا من اجلهد املنهجي ) حداثة-تراث(ومل

واملعريف الستيعاب خطابا�ا املختلفة فإّن من أهّم مظاهر االحنطاط واالنغالق الفكريني االعتقاد 

القرون اهلجرية األوىل "ائد عند املفكرين واألكادمييني بإملام الفكر العريب واطالعه الكامل على الس

  .48..."اليت يعتقدون أ�م يعرفو�ا يف حني أّن الواقع يكذب هذا األمر تكذيبا ويشهد ضّده
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داثة ما يعين أّن خروج العقل العريب من وهم اإلملام باملعرفة الرتاثية صار من ضرورات احل

مبا يقتضيه أيضا التفكري بعقل حداثي يف عقل آخر تراثي  -بالنسبة ألركون على األقل-الفكرية 

فصل الفلسفة عن الفقه، وال البالغة عن " -حسب أركون–وعليه، ال ميكن . سابق علينا

  .49"ةإّمنا الفكر اإلسالمي هو هذه الوحدة املعرفية اليت تتأطر داخل املنظومة اإلسالمي... العروض

عند أركون انطالقا من وضعه لدعائم  -من منظورها النقدي-وقد تبلورت احلداثة 

التجاوز : هو ما أطلق عليه -معقد نوًعا ما-ابستيمولوجية أساسية حصرها يف ثالوث 

)Transgresser(-  التحريك)Déplacer(-  التخّطي)Dépasser.(  

لعادات والتقاليد النابعة من الّرؤى جتاوز املصطلحات واملفاهيم وا"أّما األّول فيعين 

عرب حتنيطها يف قوالب دوغمائية غري " ميتوس"الثيولوجية اليت حّولت النصوص املؤسِّسة إىل 

إال عرب آليات تتيح فتح ما أغلق لزمن طويل من قبل  -يف الواقع–وال يكون جتاوزها . 50"ملموسة

والتفاسري املتعلقة به والشروحات اليت  يف قولبة الّنص -بشكل خميف-أسهمت " ثيولوجية"معرفة 

حّرم التفكري (صاحبته ممّا ّمجد الفكر وحّرم عليه اخلوض يف الالّمفكر فيه أو املمتنع التفكري 
ُ
امل

  ).فيه

اإلسالميات "، فإّن أركون قد سعى من خالل نقد "التحريك"وفيما يتعلق مبصطلح 

د يف بعدها الثيولوجي حصريا حنو حدود أخرى حتريك بنيات هذا التقليد اجلام"إىل " الكالسيكية

وهو حتريك يسمح بالكشف عّما ّمت خنقه وحجبه بواسطة لعبة املخادعة ... للمقاربة والتحليل

ممّا يعين أنّه حان الوقت أن تغّري املناهج من . 51"والوهم اليت تتعزز عربها هذه البنيات وتتحّجر

؛ فال الّنص ينكشف "الكالسيكي"باملنهج " السيكيالنص الك"آليا�ا املقارباتية، وال تقصف 

وبالتايل، يضيع املتلقي بني متاهة نّص مقفل عصّي . للمتلقي وال املقاربة تصل إىل عمق الّنص

  .على الفتح، ومنهج مجّد آلياته وقولبها ضمن ذهنية ترفض أن يؤخذ من غريها

لألعراف والتقاليد،  اخلطاب املمتثل" )جتاوز(فيشتغل على " التخطي"أّما مفهوم 

واملتعصب للميتوس، الذي يتحدث من خالل هذه األطر الثقافية والفكرية، وذلك من خالل 

. 52"إبراز الطابع الّديناميكي والتطوري املتأصل الذي يفرض منطا من التساؤل واملساءلة املستمرّين

ملتلقي ثقافة اخلوف آلية فعالة للتصّدي لكّل خطاب ميارس على ا" التخطي"وعليه، يكون فعل 

" املمنوع"من كّل عالمة استفهام ثيولوجية؛ ذلك أن الُعرف والتقليد اجلامدين عمال على تكريس 
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وكذا احلذر من كّل معرفة قد تفتح جمال اخلوض فيما ال جيب اخلوض فيه، وأعتقد أّن ما " احملّرم"و

" اليَـْنَبِغيات"يطرة عقيدة جعل فكرنا اإلسالمي قد جتمد عند حدود اجتهادات السابقني هو س

وكل ذلك ميثل جوهر املشروع احلداثي األركوين ألن . الضرورةو  وكذا إمالءات املفروض والواجب

مشروع مل يكتمل، فالعقل ال يعرف أية حدود  -أي احلداثة-مفتوح، فهي "جمال احلداثة عنده 

  .53"ر احلداثةإالّ احلدود اليت حيّددها هو لنفسه، فسيادة العقل كاملة يف عص

جريئا جّدا يف طرحه حينما صّنف العقل اإلسالمي يف خانة ما " أركون"وعليه، فقد كان 

من املؤكد أن كل منتجات : "، حيث يقول)أي فكر القرون الوسطى" (القروسطي"أمساه بالفكر 

يعين الفكر الذي يفتخر به العرب املسلمون اليوم، منغلق داخل الفضاء العقلي القروسطي، وهذا 

  .54"أّن له قيمة تارخيية فقط، وال ميكن أن حيّل حمّل الفكر احلديث ومكتسباته

نظرا للطرح الذي قد يكون صادما لكثري من املفكرين " باجلريء"وقد وصفت هذا املوقف 

العرب؛ ذلك أن أركون ال يرى ملنتجات الفكر اإلسالمية من قيمة جتسدها، إال القيمة التارخيية 

" القروسطي"األسبقية الزمنية للرؤى الفكرية آنذاك، ما يعين أّن الفكر " ملكية"حق اليت متنحها 

وضمن . الفكر املنتهي" مغلقات"ظّل مسيطرا مقابل أي فرصة لفرض فكر حديث يتمرد على 

حيث رأى أن هذا األخري قد وظف كل " ابن رشد"هذا السياق، وقف أركون عند اجتهادات 

ينبغي موضعته داخل هذا العصر بكل اإلمكانات العلمية "معاصريه وإمكاناته يف تنوير عقول 

احملّددة واحملدودة لذلك العصر، لقد حاول الربهنة على رأيه مستخدما وسائل عصره، وتوصل إىل 

إذن، . 55"نتائج معينة، ولكن هذه النتائج ليست �ائية خبصوص املوضوع وال تلزمنا اليوم إطالقا

زمانه من جهود، هو قمة احلداثة الفكرية يف عصره، ولكن ليس على العقل يف " ابن رشد"ما فعله 

ألّن هؤالء . يف ذلك العصر - أو غريه-" ابن رشد"اليوم أن يتوقف عند حدود ما توصل إليه 

اجتهدوا من حيث توقف أسالفهم ومل يسّلموا بكل ما تلقوه، وكذلك احلال بالنسبة إىل الفكر 

أ من حيث انتهى السابقون، وال يسّلم مبا توصلوا إليه من نتائج، ألن احلديث، الذي عليه أن يبد

الفكرية احلداثية اليت أسس هلا أركون، " النهضة"ما طرحوه ليس يف األصل �ائيا، وهذا هو جوهر 

انطالقا من مبدإ التفكيك اجلذري للماضي وحتريره من األسيجة اليت تقيد حركية الفكر وإبداعية 

بالتحرير الثاين للمجتمعات اإلسالمية بعد أن ّمت التحرير "وهذا ما أمساه . ت نفسهاملفكر يف الوق
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السياسي، وهذا التحرير الثاين هو التحرير الفكري، وهي دعوة ليست �ّرد إصالح ديين وإّمنا 

  .56"لثورة فكرية عميقة تذهب إىل أعماق األشياء

المي، وال يكون ذلك إّال إذا إّن من مقتضيات التحرير الفكري، حتديث العقل اإلس

عقل مستقل، خيلق بكل سيادة وهيبة أفعال "انطلقنا من مسّلمة مفادها أّن العقل احلديث هو 

املعرفة، وهذا العقل يرفض االشتغال داخل نطاق املعرفة اجلاهزة أو احملددة سلفا، إنّه يرفض 

ّددة مسبقا، هي معرفة تصري يف فاملعرفة اجلاهزة أو احمل. 57"االشتغال داخل األقفاص والسجون

وال ميكن االتكاء عليها يف مواجهة حتّديات راهن شائك  - كما وصفها أركون-" ذّمة التاريخ"

دون أحكام قطعية ويقينية " احلقيقة"إّ�ا دعوة صرحية ألن نتعامل مع . ملّغم، ومليء باألفخاخ

التورط مرة أخرى يف بناء "بالتايل حىت ال تتحول هذه احلقيقة إىل معرفة أخرى مغلقة ومنتهية و 

  .58"منظومة معرفية أصيلة ومؤصلة للحقيقة  ال حمالة إىل سياج دوغمائي مغلق

أن نتحّرر من عقلية احلقيقة املنتهية إالّ  -حسب أركون-وال ميكن بأي حال من األحوال 

احلقيقة، ونسبية نقبل شيئا أساسيا يعّرب عن منجزات احلداثة العقلية أّال وهي نسبية "بعد أن 

احلقيقة ال يتعارض جذريا مع مطلق احلقيقة أو االعتقاد بوجود احلقيقة كما ساد سابقا يف كل 

ما يعين أنه ال أحد ميكنه اإلّدعاء بامتالك احلقيقة املطلقة، أل�ا يف األصل . 59"األوساط الّدينية

ويرمي بكل " االستطالعي"أو " بثقاملن"نسبية، فلو سلمنا بانتهاء احلقيقة، فإّن ذلك يسّيج العقل 

  ".الالّاجتهاد"اجلهود التأويلية يف سلة 

  :خاتمـة_ثالثا

الفكرية من " حمّمد أركون"بصعوبة االشتغال على طروحات  -يف التقدمي-مل يكن اعرتافنا 

قبيل املزايدة أو اإلّدعاء، فقد ثبت لنا صحة ما اعرتفنا به، ذلك أّن اخلوض يف القضايا الشائكة 

اليت عرضها أركون يف كتبه املثرية للجدل، من شأنه أن يفتح أمامنا نوافذ مفخخة بعالمات 

استفهام ال حدود هلا، السيما إذا تعلق األمر بالرتسانة االصطالحية اليت وظفها، ما يتطلب منّا 

  .أيضا التسلح بقراءة ثقافية تقارب على األقل املنجز الفكري هلذا العامل الفذّ 

" الالّمفكر فيه"صطلحات اليت ّمت االشتغال عليها يف هذا البحث صدمة شكلت امل

ما جعل أركون يؤسس ملشروع متكامل  -على وجه التخصيص-بالنسبة لألنتلجانسيا العربية 

الذي " اإلسالميات التطبيقية"هو مشروع " احلداثة"و" التأويل"و" األنسنة"جيمع بني مفاهيم 
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عن االجتهادات اإلسالمية الكالسيكية، وكذا خلخلة " لبداهةا"سعى من خالله إىل نزع صفة 

ولعّل ". التوليد اهلّدام للمعىن"و" التفكيك"املنظومة املوروثة للفكر اإلسالمي باالستناد على مبدإ 

نصف قرن من الزمن مل يكن كافيا حىت يتّم أركون ما بدأه، فقد كان الّرجل يطمح ملا هو أكرب؛ 

بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي، وال يتأتى ) احملّرم التفكري فيها(املعرفية  وهو إذابة كل احلدود

إّال إذا ّمت حتديث فكر ا�تمع اإلسالمي من جهة، وقطيعة ا�تمع الغريب مع  -حسبه-ذلك 

ع إنّه مشرو . ثقافة االستعالء والشعور الدائم باملركزية التارخيية واحلضارية والفكرية، من جهة أخرى

نبذ ثقافة اإلقصاء وتأسيس ثقافة االستقصاء إلمكانية جتسيد املعطى اإلنساين الكامل الذي قد 

  .يربط اإلسالم بالغرب يف ظل �ضة حضارية وفكرية شاملة
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