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»اإلسالميات التطبيقية« بصفتها وساطة 
بين الثقافات

الأ�ستاذ حممد اأركون

)عر�ض(

توفيّ �لربوف�سور حممد �أركون يوم 14 �سبتمرب 2010، بعد عقود 
من �لعطاء �لفكري �سنفته �سمن �ل�سخ�سيات �لثقافية �لأكرث �سهرة ف 
�لعامل �لعربي، و�لأكرث جدل �أي�سا. كما حظي مبكانة مرموقة ف بقية 
�لعامل �لإ�سالمي وف �جلامعات �لغربية. ومع �أن �أركون قد �أدركته �ملنية 
و�أ�سدقائه،  لأ�سرته  كربى  مفاجاأة  مثلت  وفاته  فاإن  متقدمة،  �سن  ف 
�أثناء  يعمل  �أركون  وكان  متوقعة.  تكن  مل  ب�سرعة  �سحته  تدهورت  �إذ 
�ملر�ص على جمموعة من �لن�سو�ص مل يبلغ بها �سيغتها �لنهائية، وما 
نقدمه هنا ميثل �أحد هذه �لن�سو�ص �لأخرية غري �ملكتملة، وقد بد�أت 
ق�ستها كما يلي: كنت قد عر�ست على �أركون ن�سا كتبته ف �لتعريف 
�إلى  هة  موجيّ �ملعا�سرين  �ملثقفني  من  جمموعة  عن  در��سة  �سمن  به 
جمهور غربي، وطلبت منه �إبد�ء �لر�أي، فاأعلمني �أنه غري مو�فق على 
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بع�ص �مل�سائل وطلب مني �إمكانية تنقيحها، وملا كانت �لغاية من ن�سي 
�أجبته  فقد  �ملعا�سرين  �لعرب  �ملثقفني  كبار  من  وبغريه  به  ف  �أعريّ �أن 
باأين ل �أرى مانعا من ذلك، لكن �أركون �سرع يطيل �ملر�جعات وتفتحت 
لديه �سهية �لكتابة مبا مل �أعهده منه، فقد كان د�ئما قليل �لرغبة ف 
�أ�سكل  ما  وتو�سيح  �لنهاية  �إلى  �لبد�ية  من  �لفكري  م�ساره  مر�جعة 
فيها،  �ملختلف  �مل�سائل  نتجادل ف  فيه. وم�سينا فرتة  وما غم�ص  منه 
�أحدهما  منف�سلني،  ن�سني  نكتب  �أن  على  �لنهاية  ف  �لر�أي  و��ستقريّ 
م فيه �أنا قر�ءتي  ف فيه �أركون بكامل م�ساره �لفكري، و�لثاين �أقديّ يعريّ
�لن�ص  هذ�  �لأثناء  هذه  ف  لدينا  جتمع  وقد  �مل�سار.  لهذ�  �ل�سخ�سية 
�لغائب، جزء منه حمدود من  �لطويل �ملعرو�ص هنا و�ملكتوب ب�سمري 
�لن�ص ف  ليقدم  �أركون. فدعوته  �لأكرب من �سياغة  �سياغتي و�جلزء 
حما�سرة مبنا�سبة ندوة مو�سوعها »دور �جلامعات ومر�كز �لبحث ف 
حو�ر �لأديان« و��ستجاب �إلى �لدعوة وقدمت �ملحا�سرة ف تون�ص �سهر 
�أبريل 2010، وكان لقاوؤه موؤثر� مع جمموعة من �لباحثني �ل�سبان، ومع 
�أن عالمات �ملر�ص و�لإعياء كانت بادية عليه، فقد حتدث �إليهم �أكرث 
بتدوين  وقمت  �ملعروفة،  بحما�سته  �لفكري  م�ساره  ليعر�ص  �ساعة  من 
باري�ص  ف  نلتقي  �أن  على  �لنهاية  ف  و�تفقنا  �جلديدة،  �مل�سائل  بع�ص 
�أركون كتابة �لن�ص ب�سمري �ملتكلم مع تعديل ما  �سهر �سبتمرب، ويعيد 
نن�سر  ثم  ��سمي،  يحمل  بن�ص  �أ�ستقليّ  و�أن  �لن�ص،  من  تعديله  ينبغي 
�لن�سني ف موؤلف و�حد. وملا ق�سدت باري�ص �سهر �سبتمرب كانت �حلالة 
فر�سة  �إلى  �مل�سروع  فاأرجاأنا  دت  تعقيّ قد  �أركون  للربوفي�سور  �ل�سحية 
قادمة، ثم جاءت وفاته �ملفاجئة بع�ص �ل�سيء لترتك �لن�ص يتيما، مع 
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�أنه ن�ص ثري وجدير باأن يعر�ص على �لقر�ء، وقد ��ستغرق وقتا وجهد� 
ما  �آخر  من  لأنه  �سكله �خلام  �أعر�سه ف  �أن  من  �أقل  فال  �أركون،  من 
�لبد�ية  �لفكري من  فيه م�ساره  يعر�ص  �أطول ن�ص  وهو  �لر�حل،  كتب 
�لقليلة  �ملر�جعات  بع�ص  با�ستثناء  حاله  على  تركته  لقد  �لنهاية.  �إلى 
�لتي يقت�سيها �ل�سياق، وقمت بتعريبه من �لفرن�سية ليبلغ جمهور� �أكرب 
و�أرجو  �حلديث.  �لإ�سالمي  �لفكر  ب�سوؤون  و�ملهتمني  �لفقيد  قر�ء  من 
�أن ي�سهم هذ� �لن�ص ف �لتعريف باأركون كما كان هو ينظر �إلى فكره 

ودوره.

د. حممد احلّداد

جامعة  ف  �لإ�سالمي  �لفكر  تاريخ  �أ�ستاذ  �أركون،  حممد  �قرتح 
»�لإ�سالميات  يدعى  مبحث  تاأ�سي�ص   ،1976 منذ  �ملرموقة،  �ل�سوربون 
�لتطبيقييّة«، و�أر�ده خمتلفا �ختالفا بييّنا عن »�لإ�سالميات �لكال�سيكية« 
�أو »�لدر��سات �لإ�سالمية« )Islamic Studies( بالإجنليزية، �أو »علم 
لالإ�سالميات  كان  لقد  بالأملانية.    )Islamwissenchaft( �لإ�سالم« 
�ملنهج  ��ستعمال  ف  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  منذ  �لف�سل  �لكال�سيكية 
�لفيلولوجي و�لتاريخي - �لنقدي لن�سر �لن�سو�ص �لقدمية ودر��ستها، 
�ل�سكل  ذ�ت  �خلالفة   دولة  �إطار  ف  �أنتجت  قد  كانت  ن�سو�ص  وهي 
وبعد  �إ�سالمي.  و��ستلهام  عربي  تعبري  ذ�ت  ثقافة  ف  �لإمرب�طوري 
�أخذت  �لإ�سالمي،  �لعامل  �سمن  �مل�سنفة  �أخذت  �لبلد�ن،  ��ستقالل 
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ت�ستك�سف  كي  �لكال�سيكية  �لإ�سالميات  من  �مل�سعل  �ل�سيا�سية  �لعلوم 
»�لعامل �لإ�سالمي« �أو »�لإ�سالم«، مع منح �لأولييّة لالأحد�ث و�ملمار�سات 
مهمة  للموؤرخني  تاركة  �لق�سري،  �أو  �ملتو�سط  �لأمد  ف  ل  تتنزيّ �لتي 
�لنظر على  ز�وية  ��ستقرت  وقد  �لطويل.  �ملدى  �لتطور�ت على  در��سة 
يتطرق �حلديث  وقد  و»م�سلم«.  »�إ�سالمي«  و�ل�سفتني  »�إ�سالم«  �لكلمة 
�مليثو- �ملمار�سات  �أهمية  من  يقليّل  ه  لكنيّ �ملجتمعات،  �إلى  �أحيانا 
�لفاعلون  عليها  يقدم  �لتي    )mythoidéologiques( �أيديولوجية 
�لذين يطلق عليهم د�ئما  �لجتماعيون )acteurs sociaux(  -من 
لقب »م�سلمني«- ف تعاملهم مع �لتاريخ على �ملدى �لطويل و�ملتو�سط. 
ف  فكري  هدم  قطيعة  �إقحام  �إلى  �لتطبيقية  �لإ�سالميات  �سعت  وقد 
�لعالقة بامليثات-�لأيديولوجيات �لتي ين�سرها �لفاعلون �ملعا�سرون من 
�أ�سحاب تاريخ �سديد �لتعقيد ومطبوع مباآ�ص �إن�سانية مربجمة �سيا�سيا 
ف كل �ل�سياقات �ملو�سوفة بالإ�سالمية. و�سعت �لإ�سالميات �لتطبيقية 
�إلى �إقحام قطيعة من �ل�سنف نف�سه �أي�سا مع �خت�سا�سي �لإ�سالميات 
�لبحث  يجمعان  �خت�سا�سان  وهما  �ل�سيا�سية،  و�لعلوم  �لكال�سيكية 

�لغربي �ملت�سل بكلمة »�إ�سالم« �لتي ت�سمل لديهم كليّ �سيء.

فهي  و�ملعرف،  �ملنهجي  �مل�ستويني  ف  �لقطيعة  هذه  ل  تتنزيّ
�ملبالية  �ملتعالية وغري  �لظرفية  �لو�سعية  �ل�سردية  �ملقاربة  تتخليّى عن 
�خلاطئة  و�ملعارف  �ل�ستالبية،  �لنزعة  ذ�ت  �خلطابية  باملمار�سات 
باإ�سر�ف  تلقى  �لتي  �لر�سمية  و�خلطب  �لإعالم  و�سائل  تن�سرها  �لتي 
�لف�ساء�ت  ف  �ل�سرعي  �لعنف  ملمار�سة  �ملحتكرة  �لدول   - �لأحز�ب 
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�لتاريخي  �لفعل  وحمرك  �لهوييّة  موؤ�سر  يظل  حيث  �لجتماعية، 
لدى  �سيما  ول  �لإطالق،  ب�سفة  �إليه  �ملنظور  �لإ�سالم  ف  منح�سرين 
�إنا�سية- طبيعة  ذ�ت  باأخرى  �ملقاربة  تلك  ت�ستبدل  وهي  �لأ�سوليني. 

تاريخية anthropo-historique ف تعاملها مع �لليّغات و�ملجتمعات 
�لإ�سالميات  تقوم  للو�قع.  �لجتماعية  و�لبناء�ت  و�لعقائد  و�لثقافات 
 ،)Temporalités( �لزمنيات  ��ستك�ساف  وجهة  بعك�ص  �لتطبيقية 
فتتخليّى عن �أ�ساطري �لأ�سول و�لأزمنة �ملد�سنة لتاريخ �خلال�ص، وهي 
�ملتم�سكني  �لدينيني  للم�سلحني  �ملرت�جعة  �لروؤية  ي  تغذيّ �لتي  �لعنا�سر 
ر �لإ�سالميات �لتطبيقية من  بامل�سادر �لثابتة لل�سريعة �لإلهية. وتتحريّ
�لبناء�ت �لعقائدية لالأنظمة �لإميانية وغري �لإميانية، تلك �لتي تفر�سها 
على  فتعمل  �لقومي،  للدين  �لر�سمية  و�لعقائد  �لالهوتية  �خلطابات 
�إعادة قر�ءة �لتاريخ قر�ءة ��سرتجاعية )à rebours( تك�سف وتعيد 
�إبر�ز �لرو�بط �خليالية �لتي ن�سجها �لدين �لقومي مع حقب ما�سية، 
وحتظى  نف�سها.  �لجتماعي  �لإنتاج  باآليات  �أي�سا  تكيفت  قد  كانت 
حتريرية  وظيفة  تت�سمن  فهي  كربى؛  بقيمة  �ل�سرتجاعية  �لقر�ءة 
بالتحليل  �لنزول  قيمة  ت�ساهي  �مل�ستلبة  �جلماعية  و�لذ�كر�ت  للوعي 
�ملجموعات  كل  فت�سبح  �لب�سرية.  �لذو�ت  نف�سييّة  �أعماق  �إلى  �لنف�سي 
�لجتماعية و�لتجمعات �لتمويلية �ملحكومة بت�سامنات وهمية خا�سعة 
ملعاجلة �سريرييّة ولرقابة متقاطعة من �أطباء مدربني على �لت�سخي�سات 

و�ملعاجلات �ل�سرورية.

�أي  منها،  منا�ص  ل  �لتي  �ملرحلة  مع  يقطع  مل  �أركون  �أن  بيد 
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مرحلة �لتحليل �لفيلولوجي و�ملنهج �لتاريخي-�لنقدي، فال منا�ص من 
لهذه  �ل�سلبة  �ملكا�سب  جتهل  ثقافية  تقاليد  �ملعاجلات  هذه  ت�سمل  �أن 
د �أركون �أهمية �جلهود  �للحظة �حلا�سمة ف كل كتابة تاريخية. وقد �أكيّ
بني  �ملرت�وحة  �لفرتة  ف  »�مل�سلمون«  و�ملثقفون  �لباحثون  بها  قام  �لتي 
�لتاريخانية ف  �لفيلولوجيا وممار�سة �سرب من  لتبيئة  1830 و1950 
ي �لأرتدوك�سيات  �لدر��سات حول �ل�ساأن �لإ�سالمي عامة، بيد �أنيّ م�سرييّ
�مل�ست�سرقني  �سد  �لظالمية  �لرقابة  مار�سو�  قد  و�ل�سيا�سية  �لدينية 
�لنقد  عن  بنف�سه  �أركون  وناأى  �لإ�سالم.  حتطيم  بنية  �تهمو�  �لذين 
فيه  تغلب  قد  �إذ  بال�ست�سر�ق،  �ليوم  يدعى  يعد  مل  ما  �سد  ه  �ملوجيّ
عملية  لكون  يتاأ�سف  كان  �أنه  بيد  �لعلم.  على  و�لأيديولوجيا  �لتمجيد 
�حلوليات  مدر�سة  بعث  مع  �نطلقت  و�لتي  �ملوؤرخ  �خت�سا�سات  تو�سيع 
ف  �ملتخ�س�سني  من  كبري  عدد  �هتمام  ت�سديّ  مل   1930 منذ  بفرن�سا 
�لإ�سالميات �إلى حديّ �ل�سبعينيات، �سو�ًء كانو� م�سلمني �أو غري م�سلمني. 
رئا�سة حتريرها  توليّى  �لتي  »�أر�بيكا«  تن�سر جملة  �أن  على  وقد حر�ص 
ة، كي تبنييّ �لفارق  �إلى 2008 تقدميات ملن�سور�ت مهميّ من �سنة 1986 
ة بني �لبحث �ل�سردي �لو�سفي، وما يدعوه �أركون �ل�سرت�تيجيا  كل مريّ
�لقر�آين  �ل�ساأن  بتوجيهات  �ملرتبطة  �مليادين  كل  ف  للتدخل  �ملعرفية 
�لباحث- كتابة  بني  �سارما  متييز�  �أركون  و�أقحم  �لإ�سالمي.  و�ل�ساأن 
يرتك  �لذي  �ملحايد  و�لبحاثة   )chercheurs-penseur( �ملفكر 
ور�ءه حقل دمار بعد �أن يكون قد �أثبت بنجاح �نتحال �ل�سعر �جلاهلي �أو 

تطرق ف بحث �أكرث خطر� �إلى �ملدونات �لعقدية.
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�ص �أركون ف كتابه �ل�سادر بعنو�ن »�لأن�سنة و�لإ�سالم«  لقد خ�سيّ
�أ�ستاذه  كتبه حول  قد  كان  ملا  و�إ�سافة  ��ستعادة  يت�سمن  ف�سال مطول 
�لنموذجية،  �لعلمية  �لأعمال  �ساحب   ،)Cl. Cahen( كاهني  كلود 
بني  للفارق  و��سحا  مثال  م  يقديّ �أن  على  �لف�سل  هذ�  خالل  من  فعمل 
ميد�ن �لتاريخ عامة، كما ميار�سه �ملحرتفون فيه، وقد كان كاهني �أحد 
�جلغر�-تاريخي  �لف�ساء  ف  للفكر  �لتاأملي  و�لتاريخ  �لكبار،  ممثليهم 
�ملتو�سطي، مع �لرغبة ف ت�سمني مثال �لفكر �ملعربيّ عنه بالليّغة �لعربية، 
�لثالث  �لقرنني  منذ  �لرت�جعية  وحلظاته  �لإيجابية  �إ�سافاته  باعتبار 
ع�سر و�لر�بع ع�سر. ويت�سمن عنو�ن �لف�سل ثالثة �أفعال: �نتهاك ونقل 
دة  وجتاوز. �إنها ثالث عمليات ذ�ت غايات معرفية تهييّئ ملنهجية متعديّ
�لخت�سا�سات )�سبكة مرنة من �ملناهج �ملطروحة للمر�جعة �مل�ستمرة( 
قطائع  �ملق�سود  ولي�ص  �لقطائع،  مع  متكيفة  تاريخية  ولإب�ستمولوجيا 
�لأفكار و�ملذ�هب فح�سب، لكن �ملق�سود باأكرث دقة حتقيب �لإب�ستيمات 
تعاقبت  كما  �أخرى،  �لعقلية من جهة  و�لعلوم  �لدينية من جهة  للعلوم 
�لتاريخية  �لفيلولوجيا  �إلى  �لعقل  حول  �ملتمركزة  �مليتافيزيقا  من 
�لعاملية  �لأزمات  �إلى  و�سول  �لتفكري،  لأنظمة  �لنقدي  �لتفكيك  �إلى 
املتعاظمة  ال�ضغوط  حتت   2001/9/11 منذ  نعي�سها  �لتي  �ملتتالية 
�لغائي-�لتقني-�لعلمي   و�لعقل  �ملالية  و�لفقاعات  �لقت�سادي  للعقل 

)raison télé-techno-scientfique(

من خالل �لعديد من �ملقالت �ملتناثرة و�ملحا�سر�ت �مللقاة ف 
وير�جع  ع  يو�سيّ �أركون  يفتاأ  مل  �ل�ستينيات،  منذ  �لعامل  �أرجاء  خمتلف 
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حقول بحثية كربى ومتد�خلة، �إنها حقول �لإ�سالميات �لتطبيقية �لتي 
ير�فقها با�ستمر�ر نقد �لعقل �لإ�سالمي ف معاجلته للتاريخ، �سو�ًء كان 
تاريخا عاما �أم تاريخ �لت�سريع �أم �لتاريخ �ل�سيا�سي �أم �لتاريخ �لالهوتي 
�أم �لتاريخ �لفل�سفي، مع �إدر�ج ما تر�كم من »ل مفكر فيه« وما هو غري 
�إلى  ع�سر  �حلادي  �لقرون  منذ  �مليادين  هذه  من  كل  للتفكري ف  قابل 
غزت  عندما   1945 منذ  خطورة  �لو�سع  هذ�  ز�د  وقد  ع�سر،  �لثالث 
�لأيديولوجيات �لقومية �لتحريرية �حلقل �ل�سيا�سي و�إد�رة �ملجتمعات، 
ثم غزتها �لإعالنات �لتي ما فتئت تف�سل ف حتقيق �لوحد�ت �لقومية. 
لقد حر�ص �أركون على �أن يوؤكد ف منا�سبات كثرية �ل�سرورة �لتاريخية 
للن�سال من �أجل �لتحرير، وعندما كان طالبا �سابا باجلز�ئر ثم بباري�ص 
بد�أ يت�ساءل ف خ�سم حرب �جلز�ئر)1954-1962( عن �ملهام �ملتاأكدة 
�لتي يتعنييّ على �لدول �لقومية �ل�سطالع بها بعد حت�سيل �ل�ستقالل. 
وما هي �ملكا�سب �لتي ل منا�ص من �قتبا�سها من �حلد�ثة ف كل ميادين 
�لفعل �لتاريخي بعد �خلروج من �لنظام �ل�ستعماري؟ هل يتعنييّ �لعمل 
على �لإدماج ف �لتاريخ �لعام جمتمعات وقع �إ�سعافها بعد �أن خ�سعت 
�لآن  حديّ  و�إلى  �لتخلف؟  غري  تنتج  ل  وم�سار�ت  بالية  لأنظمة  طويال 
نالحظ �أن هذ� �لت�ساوؤل �حليوي مل يطرح بهذ� �لو�سوح �لفكري، كما 
ع لالنحر�ف �لأيديولوجي �لذي بد�أ مع �للحظات �لأولى  مل يح�سل �لتوقيّ
لال�ستقالل من �أندوني�سيا �إلى �ملغرب ومن �لقوقاز �إلى جنوب �أفريقيا.

ن �أركون ملحورين ف �لبحث وبادر بطرحهما وقد ت�سمنا  لقد تفطيّ
�أفريقيا  �سمال  ومثيّل  �لوطني.  ر  �لتحريّ تلت  �لتي  �مل�ستقبلية  �ل�سدمات 
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ميد�ن معايناته وحتاليله، وكان  ينتمي �إلى جمموع �لطلبة �لذين كانو� 
 Association( من�سوين ف جمعية �لطلبة �مل�سلمني من �سمال �أفريقيا
ل  حتويّ وقد   )des Etudiants Musulmans Nord Africains
مقر �جلمعية �إلى عنو�ن تاريخي: 115 جادة �سانت مي�سيل )باري�ص(. 
يتحاور ب�سر�حة  تلك �جلمعية كان  �سباب  �أن  ر  يذكيّ �أن  لأركون  ويحلو 
�أو حذفت،  ن�سيت  �أو  فيها لحقا،  �لقول  �لتي �سودر  �لق�سايا  حول كل 
للرب�مج  �إل  بالتعبري  ي�سمح  فلم  وطني،  باندفاع  �أو  دينية  بحمييّة  �إما 
�لت�سمية  ومتثل  �لوطنية.  �لأحز�ب-�لدول  �ختارتها  �لتي  �ل�سيا�سية 
�ل�سمالية«  »�أفريقيا  �آنذ�ك  يقال  كان  فقد  دللة،  ذ�  �ساهد�  ذ�تها  ف 
 Afrique du( �أفريقيــا  جنوب  يقال  كما   )Afrique du Nord(
Sud(، ثم ��ستعملت عبارة »�ملغرب �لكبري«)Maghreb( لكن خاب 
يظل  م�سرتك  جغر�-تاريخي  ف�ساء  �سمن  �لوحدة  حتقيق  ف  �لأمل 
�سجني مناف�سات و�نق�سامات ترتبط باإر�د�ت �ل�سيادة لدى �لأحز�ب-
�لدول �أكرث من �رتباطها برغبات �ملجتمعات �ملدنية ف طريق �لتكون، 
�ملمار�سة  ف  وتهان  �لر�سمية  �خلطابات  ف  د  متجيّ �لتي  �ل�سعوب  �أو 

�ل�سيا�سية.

مل يحدث �أن طرحت مناق�سات و��سعة وعميقة ذ�ت بعد تاريخي 
�أعطيت  �لتي  �ملتعاقبة،  �لت�سميات  حول  ول�ساين  وثقاف  وجيو�سيا�سي 
لف�ساء جغر�-تاريخي �سا�سع من قبل �لغز�ة �لذين تعاقبو� عليه منذ 
و�لأتر�ك  و�لعرب  و�لفند�ل  و�لرومان  �لبونيقية  و�حلروب  �لفينيقيني 
�لأ�سليني  �ل�سكان  على  �لرومان  �أطلق  وقد  فرن�سا.  و�أخري�  �لعثمانيني 
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ثم  وثقافتهم،  �لعرب  لغة  وطبعت  �لعرب عنهم،  و�أخذه  »�لرببر«  لقب 
�لذ�كر�ت  كل  تاريخ  وعميقة  د�ئمة  ب�سفة  �جلديد  دينهم  –خا�سة- 
حتويلها  �أو  �ل�سابقة  و�لثقافات  �لليّغات  �آثار  ن�سيان  حديّ  �إلى  �جلماعية 
�لذي   Maghreb �لكبري  �ملغرب  لفظ  ر  يف�سيّ ما  وهذ�  رو��سب.  على 
�حتفظ به لت�سمية هذ� �لف�ساء �جليو�سيا�سي �لذي ي�سميّ �لدول �خلم�ص 
�حلالية: ليبيا وتون�ص و�جلز�ئر و�ملغرب وموريتانيا، وهي تنتمي جميعا 
�إذ�  �لغروب  مكان  يعني  »مغرب«  �أن  يبقى  �لعربية.  �لدول  �إلى جامعة 
�أتينا من �مل�سرق. ول ت�سيف �ل�سفة »عربي« تو�سيحات حول �لهويات 
وقد  د.  �ملعقيّ و�لأنرثوبولوجي  �جلغر�-تاريخي  �لف�ساء  لهذ�  �ملعقدة 
�أي�سا ت�سمية  �ل�سمالية« لكنها كانت  ل �لفرن�سيون ت�سمية »�إفريقيا  ف�سيّ
للمناطق  �حلقيقية  �لتاريخية  و�مل�سار�ت  �لهويات  تتجاهل  ف�سفا�سة 
و�ل�سعوب. ثم �إن هذه �لت�سمية تق�سي م�سر ول تر�سد حول »�ملقاومات 
خ �بن خلدون ت�سمية »بربر«  �لأفريقية لالحتاللت �ملتو��سلة«. وقد ر�سيّ
�أنيّ غياب وثائق مكتوبة باأيدي  من خالل عنو�ن كتابه ف �لتاريخ، بيد 
�ل�سعب معتمدة لغته �خلا�سة، جعلت �بن خلدون يتحدث  ممثلي هذ� 
د على ذلك �ملحتليّون �ملتعاقبون �لذين  عنهم ب�سمري �لغائب، مثلما تعويّ
تو�فرت لهم لغات مكتوبة. ثم �إن هناك �لعديد من �لرببر �مل�ستعربني 
�أنيّهم عرب �لل�سان وم�سلمون لغياب  �أنف�سهم على  �لذين يتحدثون عن 

وعي و��سح لديهم بالرهانات �ملعرفية لكل كتابة تاريخية.

ل يق�سد �أركون بهذه �لتحاليل ��ستعادًة �أيديولوجيًة لهوييّة معينة، 
بربرية كانت �أم عربية، تت�سبب ف �ن�سقاقات قومية ف جمموع �لف�ساء 
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للمطالبات  �لأيديولوجي  بالتيهان  ة  بقويّ د  نديّ �أركون  �إن  بل  �ملغاربي. 
للعروبة  �ل�سيادي  د  �لت�سديّ على  �لفعل  ترديّ  �لتي  �ملتطرفة  �لرببرية 
�ملو�سوعية  �ل�ستعادة  �إلى  ت�سيء  �لنحر�فات  فهذه  و�لإ�سالموييّة. 
فيه«  »�لالمفكر  ر  تف�سيّ ��ستعادة  و�لأنرثوبولوجي  �لتاريخي  للو�قع 
ف  �ملرت�كم   )impensables( للتفكري  �لقابل  وغري   )impensés(
�ملجتمعات �ملغاربية ب�سبب جغر�فيتها وجغر�-تاريخها �للتني مل تكتبا 
ف  ت�ستعمل  �أن  ينبغي  �لتي  �لو�سائل  تلك  للنقد،  �جلديدة  بالو�سائل 
�لكتابات �لتاريخية �لتي تطغى عليها �ملعتقد�ت حول �ل�سري، وت�ستعمل 
ري  �ل�سيّ �إنيّ  �لدول-�لأمم.  من  �ملفرو�سة  �لتعريفات  ف  بكثافة  �ليوم 
كبري�  تاأثري�  توؤثر  نف�سها  »�لنخب«  وتبلغ  �ل�سعبوي  �لتدييّن  ي  تغذيّ �لتي 
ف �ملخيال �ملغاربي منذ �أن �نطلقت �ملز�يدة �ملحاكاتية بني �لأحز�ب-
�لدول و�ملعار�سات �ل�سيا�سية ذ�ت �حل�سا�سية �لدينية كي ت�ستحوذ على 
�لدميقر�طية،  �ل�سرعية  تعلو على  �لتي  �لإ�سالمية،  لل�سرعية  �لحتكار 
�ملرتددة �إلى حديّ �لآن. هنا يكمن �ل�سعف �لهيكلي �لذي مل يقع جتاوزه 

طو�ل �لتاريخ �لطويل للف�ساء �ملغاربي. 

�لكبري �ملغرب  لت�سمية  �ل�ستعمار  بعد  ما  دول  �ختيار  �إنيّ 
Maghreb قد ترتيّب عليه قبول جمموع �ملفكر فيه وغري �لقابل للتفكري 
للفكر و�لثقافة  �لتاريخي  و�لرت�جعات و�لتفقري وكل ما �رتبط بامل�سار 
�إلى �ليوم عن خيبات �لتعريب  و�لليّغة �لعربية ذ�تها. وما زلنا نتحدث 
ع �لذي ��ستعمل ف غايات �أيديولوجية، بل دماغوجية �أحيانا، بدل  �ملت�سريّ
و�أ�ساتذة  وموؤرخون  ل�سانيون  يتعهده  ا  علمييّ برناجما  �لتعريب  يكون  �أن 
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وخرب�ء من ذوي �لتكوين �جلييّد. ولقد متييّز �لفقيد م�سطفى ل�سرف 
حول  وذكيا  و��سعا  نقا�سا  �ل�سبعينيات  ف  طرح  عندما  �جلز�ئر،  ف 
�مل�سكالت �لع�سرية �لتي يطرحها تاأهيل �لليّغة �لعربية، خا�سة ف تعليم 
علوم �لإن�سان و�ملجتمع. �سحيح �أن �لدول قد قييّدت �نت�سار هذه �لعلوم 
و�لفل�سفة بت�سريع تعريبها. وقد ظليّت �لعالقة بني �لليّغة �لعربية و�لفكر 
�لإ�سالمي و�سيا�سة �لليّغة و�ملعرفة �لعلمية، ول تز�ل، ف حماور رئي�سة 
ونقد  �لتطبيقية  �لإ�سالميات  �أطلقتها  كما  و�لتعليم  �لبحث  بر�مج  ف 
�لإ�سالميات  �لغربيني ف  �لباحثني  فاإن  �لأ�سف  ومع  �لإ�سالمي.  �لعقل 
يعتربوهما  ومل  �لور�ستني  هذين  ف  يندجمو�  مل  �لعربية،  و�حل�سارة 
ذ�ت �أولوية، معتقدين �أنهما من �خت�سا�ص �لدول و�ملو�طنني ف �لعامل 
ف�سلو�  قد  �ملو�طنني  وهوؤلء  �لدول  هذه  �أن  بيد  و�لإ�سالمي.  �لعربي 
�ملعجم  تفعيل  باإعادة  �لقومية  �لهويات  �أ�سلمة  نحو  جهودهم  توجيه 
و�إ�سعافها  �إعادة �لنظر فيها،  �لعربي للمدونات �لقدمية لالإميان بعد 
وق�سرها على �لإ�سالم �لطرقي و�ل�سعبي، ثم خ�سع هذ� �لإ�سالم ذ�ته 
وخمينية  �ل�سنة،  لدى  وهابية  �سيغة  �لعاملي ف  و�لنت�سار  �ملر�قبة  �إلى 
لدى �ل�سيعة. وهكذ� ذهبت �لليّغة �لعربية و�لفكر �لنقدي �سحية �لإ�سالم 

�لأ�سويل.

لالأيديولوجيا  �ملاأ�ساوي  �لتيهان  �لتطبيقية  �لإ�سالميات  تطارد 
على  وفر�سوها  وغذوها  و�سعوها  �لذين  بالتهام  تنتهي  �لتي  �ملتاألهة، 
�سعوب مل يتم م�ساورتها، وقد علمتها �خلطابات �لنبوية �لتوحيدية �أن 
ترف�ص �لآلهة �ملزيفة. وقد �سهدنا بعد �ل�ستقالل بع�ص �لدول ت�ساند 
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و�إلى  �لطرقي،  �لإ�سالم  من  �خلروج  �إلى  وت�سعى  �لطرقية  مقاومة 
ت�سجيع �إ�سالم مت�سامن مع �لتاريخ �حلديث، بيد �أن هذه �لدول نف�سها 
بعد  �لطرقي  �لإ�سالم  ذلك  �إحياء  �إلى  بحما�ص  �ليوم  ت�سعى  �أ�سبحت 
�لريفية  �لثقافات  من  جزء�  كانت  �ل�سعبية  هذه  لأن  �سعبيته؛  فقد  �أن 
�إلى �سعبوييّة. فتاأميم �لأر��سي خا�سة ف  لت �ليوم  و�لرعوية، وقد حتويّ
م�سر �لنا�سرية و�جلز�ئر على عهد بومدين قد �جتث ثقافات عريقة 
وحطمها، وت�سررت �لأر��سي و�لأدمغة ف �لآن ذ�ته، ووجدت �لأجيال 
�جلديدة نف�سها م�سطرة للعي�ص ف �لأحياء �لق�سديرية على هو�م�ص 
�لجتماعية  �لقاعدة  �ملهم�سني  كل  �أ�سبح   وقد  �حل�سرية.  �ملر�كز 
وطريقة  �لدميوغر�ف  �لعامل  ذلك  على  و�أعان  �لأ�سويل،  لالإ�سالم 
تدري�ص �لتاريخ ف �ملد�ر�ص. كما وجد �لإ�سالم �سالته لدى فئة �أخرى 
تك�سف �لطابع �ملت�سرع و�لعتباطي لل�سيا�سات �لتعليمية، وهي فئة طلبة 
�لكبار  �مل�ستهلكني  بني  فمن  �ل�سلبة،  �أو  بال�سحيحة  ة  �ملدعويّ �لعلوم 
�مللتب�سة  لالأ�سولية  �ملتحم�سون  �ملنا�سلون  ج  تخريّ �لإعالمية  لالأدو�ت 
للنجاعة  املعّدة  الأدمغة  والأيديولوجيا يف  الدين  الختالط بني  ب�ضبب 
و�ملعرفة  �لتمييز  ملكات  ومن  نقدي،  ح�صيّ  كل  من  و�خلاوية  �لتقنية 

�لتاأملية.

ر هنا باأن �ل�سد�م بني �لعقل �لفل�سفي و�لعقل  من �ملفيد �أن نذكيّ
�لتي متنح  �لغربية  ��ستورد من �جلامعات  قد  �لغائي–�لتقني-�لعلمي 
و�لهند�سة  �لعلمية  للمعرفة  ب�ساأن  كله  �لعامل  ف  و�لتاأهيل  �مل�سادقة 
�لبلد�ن،  من  �لعديد  ف  �لفل�سفة  �ص  تدريّ ول  �لب�سرية.  �ملو�رد  و�إد�رة 
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�لنمط  على  ر�  تطويّ �سهدت  قد  �لإ�سالمي  �لتقليد  ف  �لفل�سفة  وكانت 
وبد�أ  ع�سر،  و�لثاين  �لثامن  �لقرنني  بني  �لعربية  وبالليّغة  �لإغريقي 
وبعد  �لتا�سع.  �لقرن  منذ  �لدينية  �لعلوم  على  دخيلة  يعتربها  �لبع�ص 
��ستقالل �لدول �ملغاربية �أ�سبح تدري�ص �لفل�سفة، وقد �أقحم عرب �لنظام 
�لفرن�سي، هدفا لدعاة �لأ�سلمة �لر�ديكالية لالأفكار. وف هذ� �ل�سياق 
�لأيديولوجي تاأكدت �لآثار �ل�سلبية لالحتكار �لذي منح للعقل �لغائي-

 � حديّ �حلالة  وبلغت   ،)télétechnoscientifique( �لعلمي-�لتقني 
من �ل�ستالب �لذهني جعل �لعقول غري قادرة على �لتفكري ف �مل�سائل 
�لأخالقية،  و�ملنظومة  و�لقانون  و�ل�سرعية  �لدولة  مثل  ب�ساطة،  �لأكرث 
ب�سفته  و�لدين  باملا�سي،  �حلقيقية  بالرو�بط  وعيا  ب�سفته  و�لتاريخ 

بناء �جتماعيا للعقائد و�ملخيالت �لجتماعية... �إلخ.

نرى كيف عمل �أركون على �لتفكيك �ملتاأين لالإب�ستمي �ملت�سمن ف 
�لرب�مج �ل�سيا�سية وخطابات دول ما بعد �ل�ستعمار، كي يخليّ�ص تاريخ 
�لنقدي  و�لفكر  و�لثقافة  و�للغة  و�ل�سيا�سة  �لدين  ويخليّ�ص  �ل�سعوب، 
�لآليات  �أنه عنييّ  �ملتاألهة. وكيف  لالأيديولوجيا  �ل�سمولية  �ل�سيطرة  من 
�لتي �سمحت للدول باأن جتعل �سعوبها ت�ساركها �مل�سادر�ت �لإب�ستيمية 
وخمليّ�ص  د  موحيّ �أ�سيل  �إ�سالم  �إلى  �ملتاألهة  �لأيديولوجيا  ل  حتويّ �لتي 
و�أ�سبح من  كليّه  �لعامل  ل ب�سخب ف  �لتحويّ ن�سر هذ�  وقد  �لعاملني.  ف 
�ص  حت�سيل �حلا�سل حتى �إن �لرئي�ص �أوباما ف خطابه بالقاهرة قد كريّ

وجوده بني �لأمم �ملعا�سرة!)1(.
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لقد �سعى �أركون �إلى جتاوز كل �ملعارك �لأيديولوجية حول �لهويات 
مطروحة  تكن  مل  جديدة  جمالت  وفتح  و�لقومية،  و�لدينية  �لليّغوية 
�لتي  �ملغاربية،  �ملجتمعات  مثل  ملجتمعات  ر  �ملحريّ �لتاريخ  �أمام  للبحث 
�لروؤية و�لتاأويل و�ملعرفة  لت ور�ثة فكر ذي تعبري عربي ف حدود  حتميّ
و�حلديث  ل  �ملنزيّ كالمه  ف  �لإله  �سبطها  �لتي  �ل�سخ�سي،  و�ل�سلوك 

لة. وهنا مد�خل هذه �ملجالت: �لنبوي و�أعمال �جلماعات �ملوؤويّ

 )puissances( كيف تعمل ف كل جمتمع �إن�ساين جدلية �لقوى
ل  و�لرو��سب )residus( بني �لعنا�سر �لد�ئمة �لتي تتمثيّل ف 1- كل ت�سكيّ
جلهاز �لدولة. 2- �لليّغة �ملكتوبة. 3- �لثقافة �لعاملة �لتي �أنتجت ف هذه 
�للغة. 4- �لأرتدوك�سية �لعقدييّة )�لدين و�لدولة �أو �لدين �ملف�سول عن 
�لدولة ف �لفرتة �حلديثة(. تتفاعل هذه �لعنا�سر �لأربعة ف �لف�ساء 
�لجتماعي �ل�سامل، وتتعار�ص مع �أربعة عنا�سر �أخرى تدعوها �لثقافة 
و�لقبائل  )�لع�سائر  �ملجز�أة  �لبنى   -1  : �لر�سمية  �لليّغة  ذ�ت  �لعاملة 
)جمتمعات  �مل�سافهة   -2 �سيا�سيا.  مركز�  تفتقد  �لتي  و�جلماعات( 
�لبدع   -4 �ل�سعبية/�ل�سعبوييّة.  و�لتقاليد  �لثقافات   -3 كتابة(.  بدون 

)وهي متثل ف نظر �لأنرثوبولوجي وجوها من �لدين(.)2(. 

�إن فكيّ رموز �لقوى �لعاملة جدلييّا ف كل ف�ساء �جتماعي �سامل 
ن من �لنتهاك   )transgresser( و�لنقل )déplacer( و�لتجاوز  ميكيّ
)dépasser( ف حركة هدم و�حدة مو�سوعها �ملعارك �ملختزلة حول 
�لهويات و�لختالفات و�حلدود و�إر�د�ت �ل�سيادة للدول �لدينية �أو �لدول 
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�لقومية. لدينا �إلى حديّ �لآن �أمثلة من �لنتهاك و�لنقل و�لتجاوز، ففي 
�لوليات �ملتحدة تدير �حلكومة �لفيدر�لية �سياد�ت �لوليات، وف مرحلة 
ولل�سيادة  للمو�طنة  �لأوروبي ف�ساء مفتوحا  �سييّد �لحتاد  �أقرب زمنيا 
عرب �لقوميات، يتعالى على دعاة �ل�سيادة للدول –�لقوميات �لقدمية. 
ر �لف�ساء �ملغاربي ف هذ� �لجتاه �أن يجتاز �ملر�حل �لتي  ويتطلب تطويّ
�جتازتها �أمريكا �ل�سمالية و�أوروبا، ل�سيما ��ستقاللية �ل�سلطات �لثالث 
�لت�سريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية، وف�سل �ملوؤ�س�سة �لدينية عن �ل�سلطة 
هذ�  ويعني  �ل�سيا�سية.  �ل�سلطة  عن  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سة  �لروحية 
�أي�سا �سرورة �إعادة �لتفكري ف مفهومي �ل�سرعية و�لقانونية ف �إطار 
ر من �مل�سادر�ت �لالهوتية لل�سرع  قانون د�ستوري دويل وخا�ص متحريّ
�أركون  و�سعها  �لتي  �لأولى  �ملهام  تكمن  هنا  �لإلهية.  و�لقو�نني  �لإلهي 

لالإ�سالميات �لتطبيقية ولنقد �لعقل �لإ�سالمي.

محاور تعميمية وتكرار »الوهم األكبر«

�لأولوية  متنح  �أن  �إلى  لأركون  �ملعرفية  �ل�سرت�تيجيا  �سعت 
ف  �لبقاء  بدل  �لتعميمي،  �ملنحى  ذ�ت  و�ملحاور  �لبحث  لرب�مج  د�ئما 
مثل  ظرفية،  و�أزمنة  بف�ساء�ت  ومت�سلة  حمدودة  حملية  مناق�سات 
علمانية  د  لت�سديّ مناه�سا  �سجالييّا  حتديا  �مل�ستعملة  �لدينية  �لعالمات 
ف  لفرن�سا  �لتاريخي  �مل�سار  ف  و�لزمن  بالف�ساء  خمت�سة  جمهورية 
ع�سر ما بعد �لثورة )�ملعرب: ي�سري �أركون �إلى موقفه �ملناه�ص لطرد 
�لفتيات �ملحجبات من �ملد�ر�ص، وقد ترتبت عليه حملة قا�سية �سده، 
تزعمها بع�ص زمالئه من �جلامعيني و�ملثقفني(. فعندما �هتم مبعاجلة 
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على  جديد  من  �لعمل  يق�سد  كان  �لقر�آين  للخطاب  �ملعرف  �لو�سع 
�ملفهوم و�لو�سع �لل�ساين للخطاب �لنبوي، كما يعربيّ عن نف�سه من خالل 
�لق�س�ص �لتور�تي و�لإجنيلي، وكما ��ستعاده �ل�ستعمال �لقر�آين بالليّغة 
دت  �لعربية. بذلك ميكن �نتهاك �حلدود �لالهوتية �لدغمائية �لتي حتديّ
ف �لتقاليد �لثالثة لتاأويل �لوحي ف �إطار �سارم من �دعاء كل جمموعة 
�إلى  �ملعرفية ذ�تها  �ل�سرت�تيجيا  ودفعته هذه   . �لدين �حلقيّ �أنيّها متثل 
�لتمجيدية  �لتاريخية  للكتابات  �مليثايديولوجية  �ل�ستعمالت  حتديد 
حتت �إ�سر�ف �لدول-�لقوميات، وهي ��سرت�تيجيا ت�سمح بانت�سار �ملنهج 

�لتاريخي-�لنقدي.

يرتتب على هذه �لنظرة رف�ص �سفة �لكونية عندما ُيطلقها كل 
ف  مبالغا  �حلق،  �لديانة  وحده  ميثل  �أنه  ومبعنى  دقة،  دون  من  دين 
�ملوؤ�س�سة وحتميلها مفاهيم  �لليّحظات  �لتاريخية على  �لإ�سقاطات غري 
�لدميقر�طية  و�لقيم  �لت�سامح  مثل  �حلديث،  �لع�سر  من  ومبتدعات 
�لدينية  و�حلقائق  �لعن�سرية  ومناه�سة  �ملو�طنني  بني  و�مل�ساو�ة 
�لنزعة  ذ�ت  بالغاية  �لنقدي  �لفكر  حماور  حتتفظ  �إلخ.  و�لكونية... 
�لتعميمية �لتي تطرحها �فرت��سات م�ساعدة على �لك�سف ف كل بحث. 
هذ�  ف    )philosophes du soupçon(لرتياب� فال�سفة  م  ويقديّ
لو�  حويّ هوؤلء  وفرويد.  ونيت�سه  مارك�ص  وهم:  حا�سما،  منوذجا  �ملجال 
فيها  �لتفكري  �أغلق  �أن  بعد  بحث  حماور  �إلى  معروفة  غري  جمالت 
�أ�سحاب �لعقائد �لأيديولوجية، بيد �أنها جمالت تظل مفتوحة بف�سل 
�لعقل  يعتمده  �لذي   )principe du soupçon( �لرتياب  مبد�أ 
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و�لنظريات  �ملنطقية  �ملنظومات  ذلك  ف  مبا  نف�سه،  �إنتاجه  باجتاه 
�لأكرث جتان�سا و��ستمر�ر�. وقد كان م�سار فرويد جتاه ما دعاه بـ»�لوهم 
�لأكرب« )La grande illusion( م�سار� ذ� قيمة خا�سة ف ��ستك�ساف 
�أ�سول �ل�ساأن �لديني ووظائفه، منطلقا من ت�ساوؤلت ن�ساأت عند �ملر�قبة 
�لإكلينيكية لعمل �لنف�ص �لإن�سانية. لقد �نطلق من �لأديان �لبد�ئية ف 
كتابه »�لطوطم و�لتابو« )Totem et Tabou( �ملخ�س�ص للمحرمات 
 l’avenir d’une( وهم«  »م�ستقبل  �إلى  لي�ســل  و�لإحيائيــة  �لأولى 
illusion( و»قلق ف �لثقــافة« )Malaise dans la culture( و»مو�سى 
 .)Moïse et la religion monothéiste( �لتوحيدية«  و�لديانة 
وقد  �لتعليق،  ومزيد  �لقر�ءة  �إعادة  ت�ستدعي  �ملوؤلفات  هذه  تفتاأ  مل 
�ملهجورة  �جلو�نب  وب�سخب  جديد  من  عادت  �أن  منذ  �أهميتها  ز�دت 
�لتي  �ملعرفة  قار�ت  �أنيّ  بيد   .2001/9/11 منذ  �لدينية  �لعقائد  من 
فتحتها فل�سفات �لرتياب حول �لإن�سان تظليّ �لالمفكر فيه �لأكرب ف كل 
�خلطابات �ملعا�سرة حول كلمات �سديدة �لعمومية مثل �لإ�سالم، مبا ف 
ذلك خطابات �جلزء �لأكرب من �لباحثني من خمتلف �لنتماء�ت �مللييّة 

و�لثقافية.

وقبله  لفرويد،  املجّدد  التدّخل  يف  القّوة  نقاط  اإحدى  تتمثل 
�سبينوز�، ف جمعه �لناجح بني �مل�ساءلت �لإكلينيكية مع �لرت�ث �مل�سهور 
ك ف �لآن ذ�ته بحرفية �لن�ص  للتقليد �ليهودي لل�سرح، وهو تقليد يتم�سيّ
�لتي  �لو�سعانية  �لعقالنية  فرويد  رف�ص  لقد  تاأويله.  وحرية  �ملقد�ص 
�ملو�سـوعانية  �لتاريخـوية  زمن  �لدينـي  �ملو�سـوع  حـول  �سائدة  كانـت 
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للقوة  �ملعمقة  �ملعاجلة  وفر�ص   )historicisme objectiviste(
�أنيّ  �لدينية. ول تعني كلمة »وهم« لدى فرويد  �لتي حتظى بها �لأفكار 
ة  بقويّ مت�سلة  غريزية  تعبري�ت  جمال  �إلى  ت�سري  و�إمنا  خطاأ،  �لدين 
منطقية للرغبة يغيب عنها كل منطق للحقيقة. يرى �أركون �أنه قريب 
 )mythohistoire( من هذ� �مل�سار عندما يتحدث عن �مليث-تاريخ
ف بناء �لعقيدة ف ظل ثقافة تطغى عليها �لعجائبية وما فوق �لطبيعة 
�ص و�مليثا-�أيديولوجيا، فهي تنتج كلها  �ص و�ملقديّ و�لف�ساء-�لزمان �ملقديّ
دينية؛  �أنها  �لتي ت�سنيّف على  �لتمثالت �خليالية  فقاعات �سخمة من 
كي تخفف من �ملخاوف �جلديدة ومن خيبات �حلياة �لبائ�سة ف �أنظمة 
�جتماعية-�قت�سادية قائمة على �لإق�ساء و�لنبتات و�خليبة. وف هذ� 
�لإطار نف�سه �ل�سائد ف �ملجتمعات �ملرت�جعة ير�سد �أركون معامل وبو�در 
ما يدعوه »�لعقل �ملـنبثق« )raison émergente( وهي ت�سبه ما كان 
قد ذهب �إليه �أ�ساتذة �لرتياب ف عهد �لبورجو�زية �لغازية و�خلطو�ت 

�لأولى للمجتمع �ل�سناعي ف �أوروبا.

�ملعربة،  ملن�سور�ته  �لقر�ء  من  ن�سبيا  كبري  بعدد  �أركون  يتمتع 
جانب  �إلى  يتقنون  �لذين  طائفة  طائفتني:  �إلى  �لقر�ء  هوؤلء  وينق�سم 
باللغات  �لعلمية  �ملن�سور�ت  مطالعة  من  ميكنهم  ز�د�  �لعربية  �للغة 
�لأوروبية، وطائفة �لذين ل يقروؤون �إل بالليّغة �لعربية. �إنيّ غياب معاجم 
�أركون  ن�سو�ص  يجعل  و�ملجتمع  �لإن�سان  علوم  ف  متخ�س�سة  عربية 
على  بامل�سوؤولية  ويرمون  ذلك  من  �لكثريون  وي�سكو  �لفهم.  ع�سرية 
ر تاريخي مرت�كم للفكر �لعربي  �لكاتب وحده، مع �أنيّ �لأمر يتعلق بتاأخيّ
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لعر�ص  �ملنا�سب  �ملكان  هنا  ولي�ص  �لعلمية.  �ل�ستعمالت  جمال  ف 
�للغوي  �لعائق  �إلى  وي�ساف  �لو�سع.  لهذ�  و�لل�سانية  �لتاريخية  �لن�ساأة 
�لأيديولوجية  و�ل�ستعمالت  �لإعالم  و�سائل  �مل�ستعملة ف  �لعربية  ثقل 
�خلطاب  ي�سهم  ما  وكثري�  �ل�سيا�سي-�لديني.  للمعجم  �ملحافظة 
�لتعليمي �ملدر�سي نف�سه ف ت�سخيم �لعو�ئق بدل �لتقلي�ص منها. وقد 
وبهذه  �ل�سائدة  �لثقافية  �لجتماعية  �ملعطيات  بهذه  و�عيا  �أركون  كان 
�لأخري  كتابه  ترجمة  ف  م�سطلحية  لقائمة  خطاطة  م  فقديّ �لعر�قيل، 
�لتي  و�لعربية  �لفرن�سية  �مل�سطلحات  بني  تقابل  و�لإ�سالم«  »�لأن�سنة 
ي�ستعملها. ولئن كانت هذه �خلطوة مطلوبة، فاإنه لن يتو�فر لها �لنجاح 
�إل �إذ� تلتها خطو�ت مماثلة من باحثني �آخرين وفرق بحث ت�سهم ف 

�سياغة معجم تاريخي كبري للغة �لعربية.

ل بديّ �أن نذكر �سببا هيكليا �آخر يقف ور�ء رف�ص كل مقاربة نقدية 
للرت�ث �لإ�سالمي من جهة كونه منظومة للعقائد و�لالعقائد ذ�ت �سلطة 
�ملجتمعات  جمموع  جتعل  ظاهرييّة  مفارقة  هناك  �سخمة.  تقدي�سية 
دينية  طقو�سية  ممار�سات  �إلى  تعود  �لإ�سالمي،  بال�ساأن  �ملرتبطة 
و�سلفية معرفية ف فرتة ت�سهد ت�سارع وترية �لتاريخ و�لثور�ت �لعلمية ف 
م�ستوى عاملي. ففي حني يتجه �لعامل نحو رفع �لقد��سة ويكثيّف م�سار�ت 
عن  و�خلروج    )désenchantement(مل�سكون� �لعامل  عن  �خلروج 
�لروؤى �لدينية للعامل وللتاريخ، فاإن ما يدعى على �سبيل �لتعميم »�لعامل 
�لإ�سالمي« يكثيّف �سريه �ملرت�جع نحو قوى تقدي�سية متتديّ �إلى  �ملجالت 
ة بالإ�سالمية ف �إير�ن مع �خلميني  �لدنيوية. �إن مفرد�ت �لثورة �ملدعويّ
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قد �أقحمت لغة قر�آنية ورموز� �إ�سالمية ل�ستعادة �سلطة �إمامية متخيلة 
لل�سرعية �ل�سيا�سية. وف �لإ�سالم �ل�سنيّي ت�ستديّ �ملر�قبة �لوهابية للعقيدة 
بعث  حديّ  �إلى  �لعامل،  �أنحاء  كل  ف  �لإ�سالمية  �لطقو�سية  و�ملمار�سات 
د� ف �سكل �سيا�سي، وبعث �لنق�سام �لأكرب  �سر�رة �لفتنة �لكربى جمديّ
بني تعبريين عن �سرعية �حلكم �لإ�سالمي ل يلتقيان. ثم �أتى �ل�سعودي 
د�خل  �لنزو�ت  على  �لقائم  �لعنف  �نت�سار  د  يعقيّ كي  لدن  �بن  �لرثي 
�لذي  لالإ�سالم  �ملذهبي  �لأيديولوجي  �ل�ستقطاب  �إطار  وف  �لإ�سالم 
يقابل ماك-ورلد )islam versus McWorld( ، ح�سب �ل�ستعارة 
ماك- مقابل  »جهاد  كتابه  ف  باربر  بنيامني  ��ستعملها  �لتي  �لقوية 

�جليو�سيا�سية  �ملحورة  �إنيّ   .)Djihâd versus McWorld(»ورلد
لنزاع اندلع اإثر انهيار العامل ال�ضوفييتي، وما زال م�ضتغال باإفراط يف 
ما  حجب  قد  �حلقيقية،  �لتاريخية  بالرهانات  �لتالعب  �أنو�ع  خمتلف 
يدعوه �أركون بحق »تكر�ر �خليبة �لكربى«. لقد رف�ص ��ستعمال عبارة 
�أن  وميكن  �لب�سر،  يوظفه  �أن  وميكن  يتغري  �لدين  لأن  �لديني«  »عودة 
ي�سهد �لرت�جع و�خليبة ف بع�ص �لفرت�ت �لتاريخية، �إل �أن �لدين باق 
�لب�سري  للو�سع  �لتاريخي  �لإنتاج  تو��سل  طاملا  �ستى  �أ�سكال  ف  �أبد� 

د�خل �ملثلث �لأنرثوبولوجي: عنف ومقد�ص وحقيقة.

�أركون  دخل  غريه،  كثرية  �عتبار�ت  وب�سبب  �لأ�سا�ص  هذ�  على 
ورينيه  غو�سه  ومار�سيل  ليفنا�ص  و�إميانويل  ريكور  بول  مع  نقا�ص  ف 
�ل�سيا�سية  �لأنرثوبولوجيا  جمال  ف  يبحثون  �آخرين  وموؤرخني  جري�ر 
لدى  متاما  جمهول  مثال  وهو  �لإ�سالم،  مثال  من  و�نطالقا  و�لدينية. 
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�إلى  �أركون  �سعى  �سديدة،  ب�سطحية  لديهم  مذكور  �أو  �ملفكرين،  هوؤلء 
�أوروبا من �لدين  �أ�سكلة وتعقيد مفهوم �مل�سيحية ديانة وحيدة خلروج 
حول  جري�ر  رينيه  طرحه  �لذي  �ملفهوم  �أو  غو�سه،  مر�سيل  ح�سب 
باملقد�ص  عالقته  ف  للعنف   � حديّ و�سعت  تكون  قد  �لتي  �لكاثوليكية 
باقرت�ح خمرج حبيّ �لقريب، وكان فرويد قد حليّل �سابقا هذ� �لقرت�ح 
�لفعلي  �لتاريخ  م�ستوى  ف  م�سدودة  طريق  �إلى  يوؤدي  موقفا  و�عتربه 
ق �أركون هدفني  للب�سر �سمن �ملجتمع. وبخو�سه كليّ هذه �ملناف�سات حقيّ
بعد  �لإ�سالمي،  للنموذج  �لغربيني  �ملنظرين  �نتباه  �إذ لفت  مزدوجني؛ 
�أن كانو� يقت�سرون ف �لغالب على �ملثال �ليهودي-�مل�سيحي، كما دفع 
�مل�سلمني �مل�سنفني �سمن د�ئرة �لعتد�ل -و�أولى �مل�سلمني �لأ�سوليني- 
�لرثة ف  �لقدمي وطرقهم  �ملتكربة وحنينهم  �إلى �خلروج من عزلتهم 
�ملجاهرة بالعقيدة، ودعو�هم �حلالية �أ�سلمة �حلد�ثة، بدل �ل�ستفادة 

من �ملكا�سب �لعلمية للحد�ثة �لنقدية، وهي مكا�سب ل منا�ص منها.

�سامال  برناجما  ف�سيئا  �سيئا  ق  ويعميّ �أركون  يب�سط  هكذ� 
تتفارقا.  �أن  دون  من  �لتاريخي  و�لعمل  �لنقدية  �ملعرفة  فيه  تتعا�سد 
��ص �لإ�سالم »�ل�سحيح«  ويك�سف �لبعد �لب�سيط و�ملنتهى ملا يدعوه حريّ
»�إ�سالح«  مثل  �لتاريخية  �ل�سياقات  ح�سب  تتغرييّ  باأ�سماء  و»�ملنقذ« 
و»�سحوة« و»ثورة«. �إن �لعتماد �ملتو��سل للمنهج �ل�سرتجاعي-�ملتدرج 
ن من ��ستعادة �لتطور  ]méthode régressive-progressive[ ميكيّ
�لتاريخي لالن�سد�د�ت �لعقائدية، ولتنامي �لفقاعة �مليث-�أيديولوجية 
لإ�سالم وهمي مقطوع عن �لتاريخ وعلم �لجتماع، وعن كليّ حتليل نقدي 
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د بطريقة  للخطابات �ملحرفة للتاريخ �لذي عا�سته �ملجتمعات، وهي ترديّ
�أن  �سعائرية ن�سو�سا »مقد�سة« منف�سلة متاما عن �سياقاتها. وينبغي 
تعبري  ذ�ت  �أن�سنة  عن  تاريخي  بحث  من  �نطلق  قد  �أركون  باأن  ر  نذكيّ
عربي ظهرت ف �لقرن �لر�بع �لهجري/ �لعا�سر �مليالدي، ومتثل هذه 
�لدينية  فالعلوم  �لإ�سالمية،  �ل�سياقات  ف  �لأفكار  تاريخ  قمة  �للحظة 
و�لعلوم �لعقلية متكنت من �أن تعي�ص �أزمات تعليمية �نتهت �إلى مبادلت 
خ�سبة، بدل �أن يق�سي بع�سها �لبع�ص. وقد عاد �إلى مو�سوع �لأن�سنة ف 
د لالنحر�فات �لأيديولوجية  كتابه �لثاين ليوؤكد -ب�سفة �ملوؤرخ �ملرت�سيّ
و�لتمجيدية د�ئما- كيف �نطلق مع �نهيار �خلالفة ببغد�د �سنة 1258 
�مل�ساجد  ف  ع  توزيّ للعقيدة  �سعبية  �إعالنات  �إلى  �لإ�سالم  ل  حتويّ م�سار 
�ملجهود  على  تدريجيا  �لإعالنات  هذه  تغلبت  وقد  �لدينية،  و�ملد�ر�ص 
حيان  و�أبي  م�سكويه  جيل  بنجاح  ج�سده  كما  �لإن�سي  و�ملوقف  �لفكري 
�لتوحيدي، وقد لقيت تلك �لأزمات �لتعليمية نف�سها �سدى ف �لأندل�ص 
وبالليّغة �لعربية د�ئما وقابلت ما كان يحدث ف �ملدن �لبويهية: بغد�د 

و�لرييّ و�سري�ز و�أ�سفهان. 

�لفكر  تطور�ت  ير�قب  �أركون  يفتاأ  �لتاريخية مل  �لقمة  من هذه 
�لزدهار  جهة،  فمن  و�ل�سكولئي:  �لكال�سيكي  م�ساريه  ف  �لعربي 
بني  و�ملو�جهة  �لعلم  ودو�ئر  �لفكرية  و�لتعددية  �ملعرفة  و�إر�دة  �ملبدع 
�أوروبا  ف  ب�سبيهتها  �لعالقة  ذ�ت  )�ملناظرة  �ملرموقة  �ل�سخ�سيات 
�لالتينية و�مل�سيحية( و�لندماج بني علوم �لنقل وعلوم �لعقل، كما يربز 
�ملتو��سل حتى  �مل�سار  �أخرى  ومن جهة  �لتوحيدي،  موؤلفات  من خالل 
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و�ل�سريع  �ملتو��سع  �لفا�سل  مع  �لع�سرين،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف 
للنه�سة )1830-1940(. فاملوؤرخ م�سطر �أن يغرييّ نظرته ومنهجه، فبعد 
�مل�ساحبة �ملفيدة للمفكرين �لكبار و�لكتاب و�ل�سعر�ء وعلماء �لل�سانيات 
و�لالهوتيني  و�ملف�سرين  �ملعجمية  وعلماء  و�لفيلولوجيني  و�لنحويني 
و�لفال�سفة �ملجددين و�ملخت�سني ف �جلغر�فيا و�لإثنولوجيا و�ملوؤرخني 
�إلى علم �جتماع  �لنتقال  يقع  �ملبدع...  د  و�لتعديّ و�لأطباء  و�لريا�سيني 
�لن�سيان و�لنتخاب و�لتكفري و�خليبات و�لرف�ص. ففي �أح�سن �حلالت 
�لكتب  ف  �ملنثورة  �ملعارف  تلخ�ص  مدونات  جتمع  منتخبات  جند 
�لكال�سيكية. بيد �أن علم �لجتماع �لتاريخي ل ميكن �أن يكتفي بعر�ص 
د �لآليات �ل�سو�سيو-�سيا�سية و�لقت�سادية  �ملعاينات، بل ينبغي �أن يحديّ
�إ�سالم �سعبي  و�لثقافية و�لل�سانية و�لأنرثوبولوجية �لتي ت�سمح بتنامي 
�تخذ �سكل �لهيئات �لطرقية �لتي تعهدت بالإد�رة �لجتماعية و�ل�سيا�سية 
للمناطق �لتي يطغى فيها �لريفيون و�لرحل من �لذين ل ي�ستعملون لغات 
�قت�ساد  ويعتمدون  بعيدة،  �سيا�سية  مر�كز  مع  يتو��سلون  ول  مكتوبة، 
للذ�كر�ت  �ملتباينة  �مل�سامني  تتجاوز  ل  ثقافية  ومبادلت  �لكفاف، 
�جلماعية. وقد تقل�ص �ملعتقد �لإ�سالمي ف ترديد �لآليات و�لأحاديث 
ر ب�سفة �سطحية با�ستعمال �للهجات �ملحلية من قبل  �لتي تنتقى وتف�سيّ
�ضيوخ الطرق. اأما يف الأو�ضاط احل�ضرية القريبة من املراكز ال�ضيا�ضية 
�لنحو  ف  �ملخت�سر�ت  حفظ  �إلى  بدورها  �ملكتوبة  �للغة  تقل�ست  فقد 
�ل�سائد ف كل ف�ساء  �إل ��سم موؤ�س�ص �ملذهب  �أو �لفقه، حيث ل يذكر 

جيو�سيا�سي لد�ر �لإ�سالم.
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�لنظم  ت�سعى  �لذي  �جلهوية  و�لزو�يا  �ملد�ر�ص  �إ�سالم  هو  هذ� 
�ل�سيا�سية �ليوم �إلى �إعادة تفعيله بو�سائل �سخمة، معتربة �إياه �إ�سالما 
ب  معتدل وم�ساملا، ومعار�سة به �لإ�سالم �جلذري �لذي يرف�ص كل ت�سريّ
»لئيكي« �أو علماين ف �ل�سرع �لإلهي. �إليّ �أنيّ �حلالتني ت�سرتكان ف رف�ص 
باإيجاز  عر�سته  مبا  �جلهل  و�سع  ف  فنبقى  و�ملجتمع،  �لإن�سان  علوم 
ل  �لإن�سوي،  وللموقف  �لعقلية  للعلوم  �إلغاء  م�سار�ت  من  به  رت  وذكيّ
ل�سالح �لعلوم �لدينية ف �لع�سر �لكال�سيكي، بل لفائدة �إ�سالم خ�سع 

لعمليات تدمري متو��سلة منذ �لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر.

ده �لإ�سالميات �لتطبيقية،  ندرك حينئذ �لعمل �لهائل �لذي حتديّ
وتلتزم به عندما تقوم بتبجيل �لتاريخ وعلم �لجتماع و�لأنرثوبولوجيا 
فتح  على  �أركون  عمل  ف�سو�ء  و�ملطمئنة.  �ملمجدة  �لأ�سول  ملر�جعة 
للخطاب  قر�ءة  لكل  �لتاريخية  �ل�سياقات  لتفح�ص  جديدة  م�سالك 
ا وعر�ص ف �مل�سحف، وقد �قرتح له ت�سمية  �لقر�آين بعد �أن �أ�سبح ن�سيّ
�لثقافة  ح�سور  هيئات  حتليل  على  عمل  �أو  �ملغلقة«،  �لر�سيمة  »�ملدونة 
�لأيديولوجي  �ل�ستقطاب  �أي�سا  �أو  �لإ�سالمي)5(  �لغرب  ف  �لعربية 
بني »�لإ�سالم �جلذري« و�أوروبا و�لغرب ف �لعهد ما بعد �ل�ستعماري، 
لة �لنقدية للحو�ر �لأوروبي-�لعربي �أو �حلو�ر بني �لأديان �أو  �أو �ملح�سيّ
�لتقييّد بدر�ص  �أركون ي�سريّ على  �إلخ، فاإن  �أو �ملثاقفة...  �ملغرب �لكبري 
بروديل: �إن �لأنرثوبولوجيا �لتاريخية ل ميكن �أن متار�ص بطريقة ثرية 
وم�سيئة �إل �إذ� و�سعنا حتت �لروؤية �لتحليلية نف�سها �لرو�بط �ملن�سوجة 
بني �لأمد �لق�سري و�ملتو�سط و�ل�سديد �لطول، فهذه �لرو�بط ل تتمتيّع 
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بوظائفها �لهيكلية �حلقيقية ف �لتاريخ �ملعي�ص ف كل مكان من كوكبنا 
�لأر�سي �مل�سرتك بيننا �إل �إذ� تخل�سنا من �لدر��سة �ملونغر�فية �ل�ساملة 
دة �أو مكان �أو �أثر �أو �سخ�سية رمزية، وقبلنا  �ملنح�سرة ف زمنية حمديّ

�لذهاب و�لإياب �ملتو��سلني بني �لآماد �لثالثة للزمن �ملعي�ص.

يوؤكد  �لإ�سالمي  لل�ساأن  �لطويل  �لتاريخي  �مل�سار  �أن  و�لو�قع 
�لرت�جعية-�لتدريجية.  للطريقة  و�ملنهجية  �لإب�ستمولوجية  �ل�سرورة 
ففي مقابل �لتو��سالت �لزمنية �لتاريخية مل�سار�ت �أوروبا �مل�سيحية ثم 
مل�سار�ت  �لعك�سية  و�حلركات  و�لرت�جعات  �لتقاطعات  جند  �حلديثة، 
�ملجتمعات �لتي عمل فيها �ل�ساأن �لقر�آين و�ل�ساأن �لإ�سالمي. فقد عا�ص 
�لإ�سالم »�أنو�ره« ف �لفرتة �مل�سنفة ف �أوروبا بالع�سر �لقدمي �ملتاأخر 
م�سار�ت  بد�أت  فقد  ذكرنا،  �أن  �سبق  وكما  �لو�سيط.  �لع�سر  ومطلع 
ع�سر  �لثالث  �لقرنني  منذ  و�لقت�سادي  و�لثقاف  �لفكري  �لرت�جع 
ظهور  مع  تكثفت  قد  �لرت�جعات  هذه  �أن  �ملفارقة  ومن  ع�سر،  و�لر�بع 

�حلركات �ل�سيا�سة –�لدينية �لأ�سولية.

الوسيط الفكري والثقافي والعلمي

�إلى  و�جلديدة  �لقدمية  �لق�سايا  ينقل  �أركون  �أن  –�إذن-  نرى 
ميد�ن �ملناهج و�ملفهوميات و�لإ�سكاليات، و�إلى ما يدعوه �لإب�ستمولوجيا 
بد�أ طرح م�سروعه ف فرتة كانت  باأنيّه قد  ر  نذكيّ �أن  بديّ  �لتاريخية. ول 
خط  ي�سع  �أن  �إلى  �أركون  �سعى  وقد  ومعرفيا.  منهجيا  خما�سا  ت�سهد 
�ملناهج  م�ستعملي  بني  و�إمنا  �مل�سلمني،  وغري  �مل�سلمني  بني  ل  �لف�سل 
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توزيع  وطرق  �لبحث  دو�ئر  تو�سيع  با�ستمر�ر  يقبلون  و�لذين  �لتقليدية 
خارج  �لفكر  و�أنظمة  �لبت�سامات  وتفكيك  �ملعارف  وحفريات  ق�ساياه 
�أن  لديه  في�ستوى  و�ملذ�هب،  لالأفكار  و�ل�سردي  �خلطي  �لتاريخ  �إطار 
�لنهائي ي�سبح حتويل  �أو غري م�سلمني. فالهدف  يكون هوؤلء م�سلمني 
و�ملجتمعات  �ليهو-م�سيحية  على  �ملطبقة  �ملعرفية  �ل�سرت�تيجيات 
�لو��سع  �مليد�ن  �إلى  �مليالدي  ع�سر  �ل�ساد�ص  �لقرن  منذ  �لأوروبية 
»�لو�ساطة  �أركون  يدعوه  ما  وهذ�  �لإ�سالمي.  و�ل�ساأن  �لقر�آين  لل�ساأن 
لة،  �لنقدية« �ل�سرورية ف �لآن ذ�ته للممار�سات �لعلمية و�لثقافية �ملحويّ
�لو�ساطة  هذه  وتتطلب  �لرف�ص.  �أو  للتقبل  �لإ�سالمية  ولل�سياقات 
ف  �لتفكري  �أدو�ت  لتبيئة  و�لتعليمية  للتحليل  دقيقة  م�سالك  �تخاذ 
�ملقتب�سة  لليمثا-تاريخيات  �لثقيل  �لزحف  �أ�سعفها  وجمتمعات  لغات 
�خلطابات  ف  �ملت�سمنة  وللميثا-�أيديولوجيات  �لإ�سالمي  �لرت�ث  من 

�لقوموية للن�سال.

�لأكادموية  �إمربيالية  من  �لتخل�ص  من  حينئذ  بديّ  ل  كان 
�لكال�سيكية  �ملدونات  كل  قر�ءة  تعاد  كي  و�لو�سعانية،  �لتاريخاوية 
�حلدود  تتجاوز  قر�ءة  �لإميانية  وغري  �لإميانية  �ملنظومات  ملختلف 
�لأدبيات  تلك  دعتهم  من  بني  �لبدع  �أدبيات  ف  �مل�سطورة  �لالهوتية 
�أعلنت  �لتي  �جلماعة  عن  �خلارجة  و�لفرق  �ل�سالة  و�لفرق  بالنحل 
نف�سها �ملمثلة للعقيدة �ل�سوييّة. فال بديّ �أن تخ�سع كل �لن�سو�ص �ملت�سلة 
قر�ء�ت  �إلى  �لإ�سالمي  �ل�ساأن  �أو  �لقر�آين  بال�ساأن  �أخرى  �أو  بطريقة 
و�لتقليد  للرت�ث  �لأرتدوك�سية  �لإد�ر�ت  مع  �ختالفها  توؤكد  جديدة 
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و�لتاأويالت �ملختزلة و�لو�سعانية للممار�سة �ل�سلبة للتاريخية-�لنقدية 
)l’historico-criticisme(. هكذ� فر�ص �أركون نف�سه بني �ل�سنو�ت 
فيها،  حا�سر  ما  كثري�  �لتي  �لبلد�ن  كل  وف  باري�ص  ف   1992-1960
فر�ص نف�سه فاعال ومبليّغا للمجادلت �ل�ساخبة حول �أعـمال كلود لـيفي 
�سرتو�ص )Cl. Lévi strauss وكلـيفورد غريتز  )C.Geertz( وروجيه 
بر�ون  وبيرت   )P.Bourdien( بورديو وبيار   )R. Bastide( با�ستيد
 )J. LeGoof( وجاك لوغوف  )P. Nora(�وبيار نور )P. Brown(
و�إتيان جيل�سون )E. Gilson( وبيرت برغر )P. Berger( وغرميا�ص 
 )Chomsky( و�سوم�سكي   )Martinet( ومارتينيه   )Greimes(
وبول   )Faucault( وفوكو   )Lacan( ولكان    )Barthes(وبارت
�سني و�ملن�سطني �لكبار  ريكور )P. Ricoeur( وب�سفة عامة كل �ملوؤ�سيّ
�لعلوم  ف  �لدر��سات  مدر�سة  تدعى  �أ�سبحت  �لتي  �حلوليات  ملدر�سة 
�لجتماعية)Ecole des Etudes en Sciences Sociales(. مل يقيد 
�أحيانا بالنتماء  �أنه يتهم  �أركون نف�سه قطيّ مبدر�سة فكرية معينة، مع 
. فحر�سه على  �إلى �لنبوية �أو ُي�سنف �سمن تيار فل�سفي �أو ل�ساين معنييّ
�إلى  با�ستمر�ر  دفعه  قد  و�لثقاف  �لفكري  �لو�سيط  بدور  �ل�سطالع  
م�سامني  ر  ويف�سيّ يك�سف  كي  كفاءة،  �لأكرث  �لتعليمية  �مل�سالك  جتويد 
��ستدلل  ولكل  عبارة  لكل  �لدللية  و�لرهانات  و�لتوجهات  �ملفاهيم 
ولكل جمموعة من �ملقرتحات، ثم �أخري� لي�سرح نوع �ملفهومية و�لعالقة 
بالو�قع �مللمو�ص �لذي يت�سمنه كل �سرب من �خلطاب )ديني، لهوتي، 
ت�سريعي، تاريخاين، تف�سريي، فل�سفي، �إيتيقي... �إلخ(. وبال�ستناد �إلى 
�لقو�عد �لل�سانية للتحليل، يتمكن �أركون من حتويل جمموع �مل�سادر�ت 
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�ل�سمنية �ملنظمة للتجان�ص �لظاهري و�ملغامر للخطاب �ملقروء قر�ءة 
حرفية و�سطحية �إلى معطيات �سريحة ومك�سوفة. وهكذ� يعيد ت�سكيل 
�إب�ستمات خطابات ع�سر معنييّ �أو �إطار فكري �أ�سطوري �أو ميثا-تاريخي 
�إلخ. وبف�سل هذه  �أدبي...  �أو  �أو منطقي  �أو ميتافيزيقي  �أيديولوجي  �أو 
يت�سمن  �لذي  �لنبوي  �خلطاب  مفهوم  مثال  ين�سئ  �ملنهجية  �ملقاربة 
�لأنبياء  بها  ظ  تلفيّ �لتي  �لأ�سلية  �ل�سفوية  للتعبري�ت  �لكتابية  �لأ�سكال 
ن هذ� �مل�سار  �ملتعاقبون ف �ملدونة �لتور�تية و�لإجنيلية و�لقر�آنية. وميكيّ
د ف �لتفا�سري �لتقليدية �لتي كانت ت�سليّم باإمكانية  �لتحليلي باإدخال �لتعقيّ
�ل�سفوي  تلفظها  من  ولي�ص  �لن�ص  من  �نطالقا  �لإلهية  �لكلمة  ط  تو�سيّ
�لأول �أمام جمهور ين�ست ويتفاعل، بينما خا�سة �لن�ص �أنه �أبكم و�أن 

كل قارئ مينحه �ملعنى ح�سب عالقاته �خلا�سة بالليّغة �مل�ستعملة.

تدفع نتائج هذ� �لبحث �لفكر �لإ�سالمي �ليوم �إلى مر�جعة كل 
�لعمل �لتف�سريي �ملوروث عن �ملا�سي، و�إعادة �لتاأمل ف �لو�سع �ملعرف 
�سياق  ف  ُت�سمنت  كما  لالآيات  �ملغلقة«  �لر�سمية  »�ملدونة  من  �نطالقا 
�مل�سحف بدل ترتيبها �لزمني و�لأو�ساع �حلقيقية للتلفظات �ل�سفوية 
بع�سهم  �ستى،  �أ�سناف  من  م�ستمعني  �أمام  �لنبي  قبل  من  �لأولى 
�إليها  ل  متحويّ وبع�سهم  بقبولها،  متظاهر  وبع�سهم  للر�سالة  مناه�ص 
م لنا كل  ل نهائيا. �إن �لعديد من �لآيات ف �مل�سحف هي �لتي تقديّ حتويّ
هذه �لتو�سيحات. وعليه، فاإن هناك قطائع معرفية �أ�سا�سية تطرح على 
�لتفكري للمرة �لأولى د�خل �لفكر �لإ�سالمي �لذي جتا�سر على ��ستعادة 
للتفا�ضري  متوا�ضل  انحطاط  م�ضار  على  يعتمد  �ضطحي  قراآين  تف�ضري 
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�أقل دقة و�أقل معرفة من تفا�سري �لقرون  �ل�سكولئية، وهي بال�سرورة 
�لأولى للهجرة حتى �لطربي )ت923(. ومن جملة هذه �لقطائع �أي�سا 
جند تلك �لتي �سهدها �لفكر �ل�سكولئي جتاه �ملكا�سب �لإيجابية للفكر 
�لعلمية  �لثور�ت  جتاه  �ملعا�سر  �لفكر  �سهدها  �لتي  وتلك  �لكال�سيكي، 
للحد�ثة معتربة ف وثباتها �ملتعاقبة من �لقرن �لثامن ع�سر �إلى �ليوم، 
وجتاه �لرت�جعات �لفكرية و�لأخالقية و�لروحانية �لتي منحتها �حلد�ثة 
نف�سها �سرعيتها عرب �سيا�سة دينية وتربوية وثقافية فر�ستها �لأحز�ب-

�أ�سبحنا   2001/9/11 �أحد�ث  ومنذ  �ل�ستعمارية.  �لفرتة  بعد  �لدول 
�لعامل  كل  ف  �سيا�سي  برنامج  دون  من  معرفيني  وحتديا  قطيعة  نرى 
�أي�سا  �إذ هناك  �لغربي نف�سه، �لذي يعي�ص بدوره ف قطيعة مع قيمه. 
ل �لنقد �لنبيه  قطيعة �لفكر �حلديث مع �لفكر �لديني عامة، فقد حتويّ
ده �لنظام �ل�ستاليني، وُغمرت  �م ج�سيّ ملارك�ص �إلى �إحلاد متغطر�ص وهديّ
�لدرو�ص �لثمينة لفرويد بركام من �خل�سومات �مل�ستعرة بني مد�ر�ص 
�لتحليل �لنف�سي. وو��سلت وعود �لتعليم �لإجباري و�ملجاين و�لالئيكي 
جليل فريي )Jules Ferry( تغذية توظيفات لئيكاوية ف فرن�سا تقوم 

بها �أحز�ب �سيا�سية م�ستعدة د�ئما للنز�ل. 

تظل هذه �ملعارك على جبهات عديدة غري معروفة معرفة جيدة 
ف �لغرب على �لرغم من �سدور كتابني بالليّغة �لإجنليزية، ثم خا�سة 
ح�سور ف فرن�سا تو��سل 35 �سنة بجامعة �ل�سوربون وتخللته �لعديد من 
ا �ملعرفة بهذه �ملعارك ف �لعامل �لعربي  �ملن�سور�ت بالليّغة �لفرن�سية. �أميّ
فهي �أكرث �سعفا، على �لرغم من �جلهد �لهائل �لذي بذله �أحد تالمذة 
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�أركون �لذي نقل �إلى �لليّغة �لعربية �جلزء �لأكرب لأعماله، �أق�سد ها�سم 
�سالح. ففي �لعامل �لعربي ينت�سب �سديّ منيع وناجع تقيمه كل �لتيار�ت 
�لباحثون  �لتي ي�سرتك فيها  �ل�سمت  �أي�سا موؤ�مرة  �لأ�سولية، وهناك 
و»�ملثقفون« �لذين ي�ستنكفون عن تغذية �ملناق�سات �خل�سبة و�لكتابة ف 
�ل�سحف، مع �أن �ل�سحافة �ملكتوبة ترحب بهذ� �لنوع من �لإ�سهامات. 
�ء �جلادين و�لباحثني  �سحيح �أن ف هذ� �مل�ستوى �أي�سا توجد قلة من �لقريّ
�ملتخ�س�سني حقيقة ف تاريخ �لفكر �لإ�سالمي. باملقابل يوجد �لكثري 
�لن�سر  دور  كبار  مع  يتحالفون   )essayistes( �ملحاولت  كتاب  من 
�لعربية،  و�لثقافة  �لإ�سالم  حول  جذ�بة  بعناوين  �لن�سر  �سوق  لتغذية 
من  و�لأفكار  و�ملفاهيم  �لعبار�ت  على  بال�ستيالء  لأنف�سهم  وي�سمحون 
�لنا�ص �سيتهم كخرب�ء  �أن يذكرو� م�سادرها، كي ي�سخمو� لدى  دون 
�لإعالم من  و�سائل  �ألقابهم هذه بف�سل  ومر�جع علمية حت�سلو� على 
دون �إقر�ر من �ملجموعة �لعلمية)3(. �إن هذه �لظاهرة �ملعقدة تدخل 

د بها �لإ�سالميات �لتطبيقية. �أي�سا �سمن �لتحاليل �لتي تتعهيّ

و�لفكر  �حلية  و�للغات  �ملنقب  �لبحث  هز�ئم  �أي�سا  هناك  ثم 
 .)pensée jetable( لنقدي مقابل �نت�سار �لفكر �سريع �ل�ستهالك�
من  �أكرث  حمرومة  جمتمعات  ف  تخريبي  بدور  ت�سطلع  �لعو�مل  فهذه 
�ملعرفة  �إلى  للحاجة  �ل�ستجابة  تتوليّى  �جتماعية  �أدو�ر  من  غريها 
�سكو� يل عجزهم عن  �سبان  من  كم  �حليوية.  �لأهمية  ذ�ت  و�لثقافة 
�إطفاء ظمئهم للمطالعة، �أو ح�سور درو�ص جديرة بهذ� �ل�سم، �أو �لعمل 
باإ�سر�ف �أ�ساتذة �أكفاء وجمددين ونزهاء، �أو �لعثور على مكتبات قريبة 
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و�لأنظمة  �لبحث  �سيا�سة  مكان  كل  ف  تغيب  �ملر�جع...  فيها  تتو�فر 
وبالتاريخ  �لدينية  بامل�ساألة  �لأمر  تعليّق  �إذ�  خا�سة  �حلديثة،  �لتعليمية 

�لعام للفكر و�لثقافات.

و�إثر�ء  �لتو�سع  عن  يتوقف  ومل  �لأخرية،  كلمته  �أركون  يقل  مل 
�لعديدة  �ملفاهيم  ف  معجم  تاأطري  و�إعادة  نف�سه  ومر�جعة  معلوماته 
�لتي طرحها، وما ز�ل يو��سل �ختبار جناعتها و�إمكانية تو�سيع دللتها. 
ولديه م�سروع لإعد�د معجم فرن�سي عربي م�ستوحى من كتاب »�لأن�سنة 
عنو�نه  طويلة  فرتة  منذ  به  وعد  كتاب  حاليا  يو��سل  وهو  و�لإ�سالم«. 
»قر�ءة �ل�سورة �لتا�سعة من �لقر�آن )�لتوبة/بر�ءة(. �سوف يرديّ ف هذ� 
يج�سد مبا  لأنه مل  عليه،  �للوم  �إلقاء  يو��سلون  �لذين  كليّ  على  �لكتاب 
و�لور�سات  �لباحثني  على  �قرتحها  ما  غالبا  �لتي  �ملحاور  �لكفاية  فيه 
�إن �لذين ين�سرون هذ�  �لتي فتحها مع كل و�حدة من من�سور�ته)4(. 
ا جمموع من�سور�ته، ول يقدرون �لوقت و�لت�سحية  �ملاأخذ مل يقروؤو� رمبيّ
�للذين يتطلبهما كل مقال وكل كتاب من�سور بالفرن�سية �أو �لإجنليزية 
 � جديّ ثقيلة  مهام  تنفيذ  ف  ي�ساعدوه  �أن  �للوم  بدل  عليهم  �لعربية.  �أو 
بالعنو�ن  ق�سده  هو  هذ�  باأعبائها.  يقوم  �أن  و�حد  ل�سخ�ص  ميكن  ل 
ومقرتحات«،  معارك  و�لإ�سالم:  »�لأن�سنة  لكتابه  و�سعه  �لذي  �لفرعي 
وهذ� هو معنى �لند�ء�ت �ملتكررة �لتي �سمنها كتابه �لأخري: من �أجل 

�خلروج من �ل�سياجات �لدوغمائية )بالفرن�سية، باري�ص،2007(.

)1( يق�سد �أن �أوباما ف خطابه �لذي �ألقاه بالقاهرة �سنة 2009، 
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مل يتحدث عن م�سر �أو جمموع �لدول �لعربية �أو �ل�سرق �لو�سط، لكنه 
حتدث عن �لعالقة بني بلده و�لإ�سالم ف �ملطلق.

ف  �لأنرثوبو-تاريخي  �لتحليل  هذ�  ف  �ملزيد  �أجل  من   )2(
هذه  متثل  و�لأن�سنة.  �لإ�سالم  كتاب  ير�جع  �لب�سرية  �ملجتمعات  كل 
ل ف �لآن نف�سه  �لإ�سافة مفتاحا ف جمموع فكر �أركون وكتاباته، وتتنزيّ
جمتمعات  �إلى  و�ملجتمع  �لإن�سان  علوم  ل  حتويّ حول  �لإب�ستمولوجية  ف 
�أخرى، غري �ملجتمعات �لأوروبية و�لأمريكية، �لتي �زدهرت فيها هذه 
�لعلوم، وف �لن�سالت �لفكرية ف �ل�سياقات �لإ�سالمية لهدم �خلطابات 
�لقائمة على تدينات �سالبة، تكر�ص نقل �جلهل �ملوؤ�س�ساتي با�سم عقائد 

باطلة، ويتوليّى عملية �لنقل موظفون من �لدولة.

)3( يق�سد �أركون ما تعر�ست له �لعديد من �ملفاهيم و�لعبار�ت 
�لتي ��ستعملها، ثم �أ�سبحت �سائعة ف �ل�ستعمال �لعمومي من دون ذكر 
لأركون  ما-  -نوعا  �ملعقد  �لأ�سلوب  �إن  �إذ  كتبه،  �إلى  �لإحالة  �أو  ��سمه 
�أدبيات  عك�ص  �ملتخ�س�سني،  من  نخبة  ف  حم�سورة  كتاباته  يجعل 

�ملحاولة و�لكتابات �ل�سحفية �لتي تنت�سر لدى عدد �أكرب من �لقر�ء.

ي �أتبنيّى فيها هذ� �للوم �لذي  )4( �إ�سارة �إلى فقرة وردت ف ن�سيّ
� عليه على �لرغم  ل�ست �لوحيد �لذي �ألقاه على �أركون وما زلت م�سريّ

من هذ� �لتو�سيح من قبله.

)5( يرد �لعنو�ن بهذه �ل�سيغة ف �لن�ص �لفرن�سي وقد حتويّل ف 
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�لرتجمة �لعربية �إلى »مدخل تاريخي نقدي«.
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