درا�سة من كتاب

«اإلسالميات التطبيقية» بصفتها وساطة
بين الثقافات

الأ�ستاذ حممد �أركون
(عر�ض)

يّ
توف الربوف�سور حممد �أركون يوم � 14سبتمرب  ،2010بعد عقود
من العطاء الفكري �صنفته �ضمن ال�شخ�صيات الثقافية الأكرث �شهرة يف
العامل العربي ،والأكرث جدال �أي�ضا .كما حظي مبكانة مرموقة يف بقية
العامل الإ�سالمي ويف اجلامعات الغربية .ومع �أن �أركون قد �أدركته املنية
يف �سن متقدمة ،ف�إن وفاته مثلت مفاج�أة كربى لأ�سرته و�أ�صدقائه،
�إذ تدهورت �صحته ب�سرعة مل تكن متوقعة .وكان �أركون يعمل �أثناء
املر�ض على جمموعة من الن�صو�ص مل يبلغ بها �صيغتها النهائية ،وما
نقدمه هنا ميثل �أحد هذه الن�صو�ص الأخرية غري املكتملة ،وقد بد�أت
ق�صتها كما يلي :كنت قد عر�ضت على �أركون ن�صا كتبته يف التعريف
موجهة �إلى
به �ضمن درا�سة عن جمموعة من املثقفني املعا�صرين ّ
جمهور غربي ،وطلبت منه �إبداء الر�أي ،ف�أعلمني �أنه غري موافق على
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بع�ض امل�سائل وطلب مني �إمكانية تنقيحها ،وملا كانت الغاية من ن�صي
�أن �أع ّرف به وبغريه من كبار املثقفني العرب املعا�صرين فقد �أجبته
ب�أين ال �أرى مانعا من ذلك ،لكن �أركون �شرع يطيل املراجعات وتفتحت
لديه �شهية الكتابة مبا مل �أعهده منه ،فقد كان دائما قليل الرغبة يف
مراجعة م�ساره الفكري من البداية �إلى النهاية وتو�ضيح ما �أ�شكل
منه وما غم�ض فيه .وم�ضينا فرتة نتجادل يف امل�سائل املختلف فيها،
وا�ستق ّر الر�أي يف النهاية على �أن نكتب ن�صني منف�صلني� ،أحدهما
يع ّرف فيه �أركون بكامل م�ساره الفكري ،والثاين �أق ّدم فيه �أنا قراءتي
ال�شخ�صية لهذا امل�سار .وقد جتمع لدينا يف هذه الأثناء هذا الن�ص
الطويل املعرو�ض هنا واملكتوب ب�ضمري الغائب ،جزء منه حمدود من
�صياغتي واجلزء الأكرب من �صياغة �أركون .فدعوته ليقدم الن�ص يف
حما�ضرة مبنا�سبة ندوة مو�ضوعها «دور اجلامعات ومراكز البحث يف
حوار الأديان» وا�ستجاب �إلى الدعوة وقدمت املحا�ضرة يف تون�س �شهر
�أبريل  ،2010وكان لقا�ؤه م�ؤثرا مع جمموعة من الباحثني ال�شبان ،ومع
�أن عالمات املر�ض والإعياء كانت بادية عليه ،فقد حتدث �إليهم �أكرث
من �ساعة ليعر�ض م�ساره الفكري بحما�سته املعروفة ،وقمت بتدوين
بع�ض امل�سائل اجلديدة ،واتفقنا يف النهاية على �أن نلتقي يف باري�س
�شهر �سبتمرب ،ويعيد �أركون كتابة الن�ص ب�ضمري املتكلم مع تعديل ما
ينبغي تعديله من الن�ص ،و�أن �أ�ستق ّل بن�ص يحمل ا�سمي ،ثم نن�شر
الن�صني يف م�ؤلف واحد .وملا ق�صدت باري�س �شهر �سبتمرب كانت احلالة
ال�صحية للربوفي�سور �أركون قد تع ّقدت ف�أرج�أنا امل�شروع �إلى فر�صة
قادمة ،ثم جاءت وفاته املفاجئة بع�ض ال�شيء لترتك الن�ص يتيما ،مع
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�أنه ن�ص ثري وجدير ب�أن يعر�ض على القراء ،وقد ا�ستغرق وقتا وجهدا
من �أركون ،فال �أقل من �أن �أعر�ضه يف �شكله اخلام لأنه من �آخر ما
كتب الراحل ،وهو �أطول ن�ص يعر�ض فيه م�ساره الفكري من البداية
�إلى النهاية .لقد تركته على حاله با�ستثناء بع�ض املراجعات القليلة
التي يقت�ضيها ال�سياق ،وقمت بتعريبه من الفرن�سية ليبلغ جمهورا �أكرب
من قراء الفقيد واملهتمني ب�ش�ؤون الفكر الإ�سالمي احلديث .و�أرجو
�أن ي�سهم هذا الن�ص يف التعريف ب�أركون كما كان هو ينظر �إلى فكره
ودوره.
احلداد
د .حممد ّ

اقرتح حممد �أركون� ،أ�ستاذ تاريخ الفكر الإ�سالمي يف جامعة
ال�سوربون املرموقة ،منذ  ،1976ت�أ�سي�س مبحث يدعى «الإ�سالميات
التطبيق ّية» ،و�أراده خمتلفا اختالفا ب ّينا عن «الإ�سالميات الكال�سيكية»
�أو «الدرا�سات الإ�سالمية» ( )Islamic Studiesبالإجنليزية� ،أو «علم
الإ�سالم» ( )Islamwissenchaftبالأملانية .لقد كان للإ�سالميات
الكال�سيكية الف�ضل منذ القرن التا�سع ع�شر يف ا�ستعمال املنهج
الفيلولوجي والتاريخي  -النقدي لن�شر الن�صو�ص القدمية ودرا�ستها،
وهي ن�صو�ص كانت قد �أنتجت يف �إطار دولة اخلالفة ذات ال�شكل
الإمرباطوري يف ثقافة ذات تعبري عربي وا�ستلهام �إ�سالمي .وبعد
ا�ستقالل البلدان� ،أخذت امل�صنفة �ضمن العامل الإ�سالمي� ،أخذت
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العلوم ال�سيا�سية امل�شعل من الإ�سالميات الكال�سيكية كي ت�ستك�شف
«العامل الإ�سالمي» �أو «الإ�سالم» ،مع منح الأول ّية للأحداث واملمار�سات
التي تتنزّل يف الأمد املتو�سط �أو الق�صري ،تاركة للم�ؤرخني مهمة
درا�سة التطورات على املدى الطويل .وقد ا�ستقرت زاوية النظر على
الكلمة «�إ�سالم» وال�صفتني «�إ�سالمي» و«م�سلم» .وقد يتطرق احلديث
�أحيانا �إلى املجتمعات ،لك ّنه يق ّلل من �أهمية املمار�سات امليثو-
�أيديولوجية ( )mythoidéologiquesالتي يقدم عليها الفاعلون
االجتماعيون (- )acteurs sociauxمن الذين يطلق عليهم دائما
لقب «م�سلمني» -يف تعاملهم مع التاريخ على املدى الطويل واملتو�سط.
وقد �سعت الإ�سالميات التطبيقية �إلى �إقحام قطيعة هدم فكري يف
العالقة بامليثات-الأيديولوجيات التي ين�شرها الفاعلون املعا�صرون من
�أ�صحاب تاريخ �شديد التعقيد ومطبوع مب�آ�س �إن�سانية مربجمة �سيا�سيا
يف كل ال�سياقات املو�صوفة بالإ�سالمية .و�سعت الإ�سالميات التطبيقية
�إلى �إقحام قطيعة من ال�صنف نف�سه �أي�ضا مع اخت�صا�صي الإ�سالميات
الكال�سيكية والعلوم ال�سيا�سية ،وهما اخت�صا�صان يجمعان البحث
الغربي املت�صل بكلمة «�إ�سالم» التي ت�شمل لديهم ك ّل �شيء.
تتنزّل هذه القطيعة يف امل�ستويني املنهجي واملعريف ،فهي
تتخ ّلى عن املقاربة ال�سردية الو�ضعية الظرفية املتعالية وغري املبالية
باملمار�سات اخلطابية ذات النزعة اال�ستالبية ،واملعارف اخلاطئة
التي تن�شرها و�سائل الإعالم واخلطب الر�سمية التي تلقى ب�إ�شراف
الأحزاب  -الدول املحتكرة ملمار�سة العنف ال�شرعي يف الف�ضاءات
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االجتماعية ،حيث يظل م�ؤ�شر الهو ّية وحمرك الفعل التاريخي
منح�صرين يف الإ�سالم املنظور �إليه ب�صفة الإطالق ،وال �سيما لدى
الأ�صوليني .وهي ت�ستبدل تلك املقاربة ب�أخرى ذات طبيعة �إنا�سية-
تاريخية  anthropo-historiqueيف تعاملها مع ال ّلغات واملجتمعات
والثقافات والعقائد والبناءات االجتماعية للواقع .تقوم الإ�سالميات
التطبيقية بعك�س وجهة ا�ستك�شاف الزمنيات (،)Temporalités
فتتخ ّلى عن �أ�ساطري الأ�صول والأزمنة املد�شنة لتاريخ اخلال�ص ،وهي
العنا�صر التي تغ ّذي الر�ؤية املرتاجعة للم�صلحني الدينيني املتم�سكني
بامل�صادر الثابتة لل�شريعة الإلهية .وتتح ّرر الإ�سالميات التطبيقية من
البناءات العقائدية للأنظمة الإميانية وغري الإميانية ،تلك التي تفر�ضها
اخلطابات الالهوتية والعقائد الر�سمية للدين القومي ،فتعمل على
�إعادة قراءة التاريخ قراءة ا�سرتجاعية ( )à reboursتك�شف وتعيد
�إبراز الروابط اخليالية التي ن�سجها الدين القومي مع حقب ما�ضية،
كانت قد تكيفت �أي�ضا ب�آليات الإنتاج االجتماعي نف�سها .وحتظى
القراءة اال�سرتجاعية بقيمة كربى؛ فهي تت�ضمن وظيفة حتريرية
للوعي والذاكرات اجلماعية امل�ستلبة ت�ضاهي قيمة النزول بالتحليل
النف�سي �إلى �أعماق نف�س ّية الذوات الب�شرية .فت�صبح كل املجموعات
االجتماعية والتجمعات التمويلية املحكومة بت�ضامنات وهمية خا�ضعة
ملعاجلة �سرير ّية ولرقابة متقاطعة من �أطباء مدربني على الت�شخي�صات
واملعاجلات ال�ضرورية.
بيد �أن �أركون مل يقطع مع املرحلة التي ال منا�ص منها� ،أي
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مرحلة التحليل الفيلولوجي واملنهج التاريخي-النقدي ،فال منا�ص من
�أن ت�شمل هذه املعاجلات تقاليد ثقافية جتهل املكا�سب ال�صلبة لهذه
اللحظة احلا�سمة يف كل كتابة تاريخية .وقد �أ ّكد �أركون �أهمية اجلهود
التي قام بها الباحثون واملثقفون «امل�سلمون» يف الفرتة املرتاوحة بني
 1830و 1950لتبيئة الفيلولوجيا وممار�سة �ضرب من التاريخانية يف
الدرا�سات حول ال�ش�أن الإ�سالمي عامة ،بيد �أنّ م�سيرّ ي الأرتدوك�سيات
الدينية وال�سيا�سية قد مار�سوا الرقابة الظالمية �ضد امل�ست�شرقني
الذين اتهموا بنية حتطيم الإ�سالم .ون�أى �أركون بنف�سه عن النقد
املوجه �ضد ما مل يعد يدعى اليوم باال�ست�شراق� ،إذ قد تغلب فيه
ّ
التمجيد والأيديولوجيا على العلم .بيد �أنه كان يت�أ�سف لكون عملية
تو�سيع اخت�صا�صات امل�ؤرخ والتي انطلقت مع بعث مدر�سة احلوليات
بفرن�سا منذ  1930مل ت�ش ّد اهتمام عدد كبري من املتخ�ص�صني يف
الإ�سالميات �إلى ح ّد ال�سبعينيات� ،سوا ًء كانوا م�سلمني �أو غري م�سلمني.
وقد حر�ص على �أن تن�شر جملة «�أرابيكا» التي تو ّلى رئا�سة حتريرها
من �سنة � 1986إلى  2008تقدميات ملن�شورات مه ّمة ،كي تبينّ الفارق
كل م ّرة بني البحث ال�سردي الو�صفي ،وما يدعوه �أركون اال�سرتاتيجيا
املعرفية للتدخل يف كل امليادين املرتبطة بتوجيهات ال�ش�أن القر�آين
وال�ش�أن الإ�سالمي .و�أقحم �أركون متييزا �صارما بني كتابة الباحث-
املفكر ( )chercheurs-penseurوالبحاثة املحايد الذي يرتك
وراءه حقل دمار بعد �أن يكون قد �أثبت بنجاح انتحال ال�شعر اجلاهلي �أو
تطرق يف بحث �أكرث خطرا �إلى املدونات العقدية.
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لقد خ�صّ �ص �أركون يف كتابه ال�صادر بعنوان «الأن�سنة والإ�سالم»
ف�صال مطوال يت�ضمن ا�ستعادة و�إ�ضافة ملا كان قد كتبه حول �أ�ستاذه
كلود كاهني (� ،)Cl. Cahenصاحب الأعمال العلمية النموذجية،
فعمل من خالل هذا الف�صل على �أن يق ّدم مثاال وا�ضحا للفارق بني
ميدان التاريخ عامة ،كما ميار�سه املحرتفون فيه ،وقد كان كاهني �أحد
ممثليهم الكبار ،والتاريخ الت�أملي للفكر يف الف�ضاء اجلغرا-تاريخي
املتو�سطي ،مع الرغبة يف ت�ضمني مثال الفكر املعبرّ عنه بال ّلغة العربية،
باعتبار �إ�ضافاته الإيجابية وحلظاته الرتاجعية منذ القرنني الثالث
ع�شر والرابع ع�شر .ويت�ضمن عنوان الف�صل ثالثة �أفعال :انتهاك ونقل
وجتاوز� .إنها ثالث عمليات ذات غايات معرفية ته ّيئ ملنهجية متع ّددة
االخت�صا�صات (�شبكة مرنة من املناهج املطروحة للمراجعة امل�ستمرة)
ولإب�ستمولوجيا تاريخية متكيفة مع القطائع ،ولي�س املق�صود قطائع
الأفكار واملذاهب فح�سب ،لكن املق�صود ب�أكرث دقة حتقيب الإب�ستيمات
للعلوم الدينية من جهة والعلوم العقلية من جهة �أخرى ،كما تعاقبت
من امليتافيزيقا املتمركزة حول العقل �إلى الفيلولوجيا التاريخية
�إلى التفكيك النقدي لأنظمة التفكري ،و�صوال �إلى الأزمات العاملية
املتتالية التي نعي�شها منذ  2001/9/11حتت ال�ضغوط املتعاظمة
للعقل االقت�صادي والفقاعات املالية والعقل الغائي-التقني-العلمي
()raison télé-techno-scientfique
من خالل العديد من املقاالت املتناثرة واملحا�ضرات امللقاة يف
يو�سع ويراجع
خمتلف �أرجاء العامل منذ ال�ستينيات ،مل يفت�أ �أركون ّ
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حقوال بحثية كربى ومتداخلة� ،إنها حقول الإ�سالميات التطبيقية التي
يرافقها با�ستمرار نقد العقل الإ�سالمي يف معاجلته للتاريخ� ،سوا ًء كان
تاريخا عاما �أم تاريخ الت�شريع �أم التاريخ ال�سيا�سي �أم التاريخ الالهوتي
�أم التاريخ الفل�سفي ،مع �إدراج ما تراكم من «ال مفكر فيه» وما هو غري
قابل للتفكري يف كل من هذه امليادين منذ القرون احلادي ع�شر �إلى
الثالث ع�شر ،وقد زاد هذا الو�ضع خطورة منذ  1945عندما غزت
الأيديولوجيات القومية التحريرية احلقل ال�سيا�سي و�إدارة املجتمعات،
ثم غزتها الإعالنات التي ما فتئت تف�شل يف حتقيق الوحدات القومية.
لقد حر�ص �أركون على �أن ي�ؤكد يف منا�سبات كثرية ال�ضرورة التاريخية
للن�ضال من �أجل التحرير ،وعندما كان طالبا �شابا باجلزائر ثم بباري�س
بد�أ يت�ساءل يف خ�ضم حرب اجلزائر( )1962-1954عن املهام املت�أكدة
التي يتعينّ على الدول القومية اال�ضطالع بها بعد حت�صيل اال�ستقالل.
وما هي املكا�سب التي ال منا�ص من اقتبا�سها من احلداثة يف كل ميادين
الفعل التاريخي بعد اخلروج من النظام اال�ستعماري؟ هل يتعينّ العمل
على الإدماج يف التاريخ العام جمتمعات وقع �إ�ضعافها بعد �أن خ�ضعت
طويال لأنظمة بالية وم�سارات ال تنتج غري التخلف؟ و�إلى ح ّد الآن
نالحظ �أن هذا الت�سا�ؤل احليوي مل يطرح بهذا الو�ضوح الفكري ،كما
مل يح�صل التو ّقع لالنحراف الأيديولوجي الذي بد�أ مع اللحظات الأولى
لال�ستقالل من �أندوني�سيا �إلى املغرب ومن القوقاز �إلى جنوب �أفريقيا.
لقد ّ
تفطن �أركون ملحورين يف البحث وبادر بطرحهما وقد ت�ضمنا
ال�صدمات امل�ستقبلية التي تلت التح ّرر الوطني .وم ّثل �شمال �أفريقيا
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ميدان معايناته وحتاليله ،وكان ينتمي �إلى جمموع الطلبة الذين كانوا
من�ضوين يف جمعية الطلبة امل�سلمني من �شمال �أفريقيا (Association
 )des Etudiants Musulmans Nord Africainsوقد حت ّول
مقر اجلمعية �إلى عنوان تاريخي 115 :جادة �سانت مي�شيل (باري�س).
ويحلو لأركون �أن يذ ّكر �أن �شباب تلك اجلمعية كان يتحاور ب�صراحة
حول كل الق�ضايا التي �صودر القول فيها الحقا� ،أو ن�سيت �أو حذفت،
�إما بحم ّية دينية �أو باندفاع وطني ،فلم ي�سمح بالتعبري �إال للربامج
ال�سيا�سية التي اختارتها الأحزاب-الدول الوطنية .ومتثل الت�سمية
يف ذاتها �شاهدا ذا داللة ،فقد كان يقال �آنذاك «�أفريقيا ال�شمالية»
( )Afrique du Nordكما يقال جنوب �أفريقيــا )Afrique du
 ،(Sudثم ا�ستعملت عبارة «املغرب الكبري»( )Maghrebلكن خاب
الأمل يف حتقيق الوحدة �ضمن ف�ضاء جغرا-تاريخي م�شرتك يظل
�سجني مناف�سات وانق�سامات ترتبط ب�إرادات ال�سيادة لدى الأحزاب-
الدول �أكرث من ارتباطها برغبات املجتمعات املدنية يف طريق التكون،
متجد يف اخلطابات الر�سمية وتهان يف املمار�سة
�أو ال�شعوب التي ّ
ال�سيا�سية.
مل يحدث �أن طرحت مناق�شات وا�سعة وعميقة ذات بعد تاريخي
وجيو�سيا�سي وثقايف ول�ساين حول الت�سميات املتعاقبة ،التي �أعطيت
لف�ضاء جغرا-تاريخي �شا�سع من قبل الغزاة الذين تعاقبوا عليه منذ
الفينيقيني واحلروب البونيقية والرومان والفندال والعرب والأتراك
العثمانيني و�أخريا فرن�سا .وقد �أطلق الرومان على ال�سكان الأ�صليني
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لقب «الرببر» و�أخذه العرب عنهم ،وطبعت لغة العرب وثقافتهم ،ثم
–خا�صة -دينهم اجلديد ب�صفة دائمة وعميقة تاريخ كل الذاكرات
اجلماعية �إلى ح ّد ن�سيان �آثار ال ّلغات والثقافات ال�سابقة �أو حتويلها
يف�سر لفظ املغرب الكبري  Maghrebالذي
على روا�سب .وهذا ما ّ
ي�ضم الدول اخلم�س
احتفظ به لت�سمية هذا الف�ضاء اجليو�سيا�سي الذي ّ
احلالية :ليبيا وتون�س واجلزائر واملغرب وموريتانيا ،وهي تنتمي جميعا
�إلى جامعة الدول العربية .يبقى �أن «مغرب» يعني مكان الغروب �إذا
�أتينا من امل�شرق .وال ت�ضيف ال�صفة «عربي» تو�ضيحات حول الهويات
املعقدة لهذا الف�ضاء اجلغرا-تاريخي والأنرثوبولوجي املع ّقد .وقد
ف�ضّ ل الفرن�سيون ت�سمية «�إفريقيا ال�شمالية» لكنها كانت �أي�ضا ت�سمية
ف�ضفا�ضة تتجاهل الهويات وامل�سارات التاريخية احلقيقية للمناطق
وال�شعوب .ثم �إن هذه الت�سمية تق�صي م�صر وال تر�شد حول «املقاومات
ر�سخ ابن خلدون ت�سمية «بربر»
الأفريقية لالحتالالت املتوا�صلة» .وقد ّ
من خالل عنوان كتابه يف التاريخ ،بيد �أنّ غياب وثائق مكتوبة ب�أيدي
ممثلي هذا ال�شعب معتمدة لغته اخلا�صة ،جعلت ابن خلدون يتحدث
عنهم ب�ضمري الغائب ،مثلما تع ّود على ذلك املحت ّلون املتعاقبون الذين
توافرت لهم لغات مكتوبة .ثم �إن هناك العديد من الرببر امل�ستعربني
الذين يتحدثون عن �أنف�سهم على �أ ّنهم عرب الل�سان وم�سلمون لغياب
وعي وا�ضح لديهم بالرهانات املعرفية لكل كتابة تاريخية.
ال يق�صد �أركون بهذه التحاليل ا�ستعاد ًة �أيديولوجي ًة لهو ّية معينة،
بربرية كانت �أم عربية ،تت�سبب يف ان�شقاقات قومية يف جمموع الف�ضاء
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املغاربي .بل �إن �أركون ن ّدد بق ّوة بالتيهان الأيديولوجي للمطالبات
الرببرية املتطرفة التي تر ّد الفعل على الت�ش ّدد ال�سيادي للعروبة
والإ�سالمو ّية .فهذه االنحرافات ت�سيء �إلى اال�ستعادة املو�ضوعية
تف�سر «الالمفكر فيه»
للواقع التاريخي والأنرثوبولوجي ا�ستعادة ّ
( )impensésوغري القابل للتفكري ( )impensablesاملرتاكم يف
املجتمعات املغاربية ب�سبب جغرافيتها وجغرا-تاريخها اللتني مل تكتبا
بالو�سائل اجلديدة للنقد ،تلك الو�سائل التي ينبغي �أن ت�ستعمل يف
الكتابات التاريخية التي تطغى عليها املعتقدات حول ال�سري ،وت�ستعمل
ال�سري
اليوم بكثافة يف التعريفات املفرو�ضة من الدول-الأمم� .إنّ ّ
التي تغ ّذي التد ّين ال�شعبوي وتبلغ «النخب» نف�سها ت�ؤثر ت�أثريا كبريا
يف املخيال املغاربي منذ �أن انطلقت املزايدة املحاكاتية بني الأحزاب-
الدول واملعار�ضات ال�سيا�سية ذات احل�سا�سية الدينية كي ت�ستحوذ على
االحتكار لل�شرعية الإ�سالمية ،التي تعلو على ال�شرعية الدميقراطية،
املرتددة �إلى ح ّد الآن .هنا يكمن ال�ضعف الهيكلي الذي مل يقع جتاوزه
طوال التاريخ الطويل للف�ضاء املغاربي.
�إنّ اختيار دول ما بعد اال�ستعمار لت�سمية املغرب الكبري
 Maghrebقد ترتّب عليه قبول جمموع املفكر فيه وغري القابل للتفكري
والرتاجعات والتفقري وكل ما ارتبط بامل�سار التاريخي للفكر والثقافة
وال ّلغة العربية ذاتها .وما زلنا نتحدث �إلى اليوم عن خيبات التعريب
املت�س ّرع الذي ا�ستعمل يف غايات �أيديولوجية ،بل دماغوجية �أحيانا ،بدل
�أن يكون التعريب برناجما علم ّيا يتعهده ل�سانيون وم�ؤرخون و�أ�ساتذة
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وخرباء من ذوي التكوين اجل ّيد .ولقد مت ّيز الفقيد م�صطفى ل�شرف
يف اجلزائر ،عندما طرح يف ال�سبعينيات نقا�شا وا�سعا وذكيا حول
امل�شكالت الع�سرية التي يطرحها ت�أهيل ال ّلغة العربية ،خا�صة يف تعليم
علوم الإن�سان واملجتمع� .صحيح �أن الدول قد ق ّيدت انت�شار هذه العلوم
والفل�سفة بت�سريع تعريبها .وقد ظ ّلت العالقة بني ال ّلغة العربية والفكر
الإ�سالمي و�سيا�سة ال ّلغة واملعرفة العلمية ،وال تزال ،يف حماور رئي�سة
يف برامج البحث والتعليم كما �أطلقتها الإ�سالميات التطبيقية ونقد
العقل الإ�سالمي .ومع الأ�سف ف�إن الباحثني الغربيني يف الإ�سالميات
واحل�ضارة العربية ،مل يندجموا يف هذين الور�شتني ومل يعتربوهما
ذات �أولوية ،معتقدين �أنهما من اخت�صا�ص الدول واملواطنني يف العامل
العربي والإ�سالمي .بيد �أن هذه الدول وه�ؤالء املواطنني قد ف�ضلوا
توجيه جهودهم نحو �أ�سلمة الهويات القومية ب�إعادة تفعيل املعجم
العربي للمدونات القدمية للإميان بعد �إعادة النظر فيها ،و�إ�ضعافها
وق�صرها على الإ�سالم الطرقي وال�شعبي ،ثم خ�ضع هذا الإ�سالم ذاته
�إلى املراقبة واالنت�شار العاملي يف �صيغة وهابية لدى ال�سنة ،وخمينية
لدى ال�شيعة .وهكذا ذهبت ال ّلغة العربية والفكر النقدي �ضحية الإ�سالم
الأ�صويل.
تطارد الإ�سالميات التطبيقية التيهان امل�أ�ساوي للأيديولوجيا
املت�ألهة ،التي تنتهي بالتهام الذين و�ضعوها وغذوها وفر�ضوها على
�شعوب مل يتم م�شاورتها ،وقد علمتها اخلطابات النبوية التوحيدية �أن
ترف�ض الآلهة املزيفة .وقد �شهدنا بعد اال�ستقالل بع�ض الدول ت�ساند
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مقاومة الطرقية وت�سعى �إلى اخلروج من الإ�سالم الطرقي ،و�إلى
ت�شجيع �إ�سالم مت�ضامن مع التاريخ احلديث ،بيد �أن هذه الدول نف�سها
�أ�صبحت ت�سعى اليوم بحما�س �إلى �إحياء ذلك الإ�سالم الطرقي بعد
�أن فقد �شعبيته؛ لأن هذه ال�شعبية كانت جزءا من الثقافات الريفية
والرعوية ،وقد حت ّولت اليوم �إلى �شعبو ّية .فت�أميم الأرا�ضي خا�صة يف
م�صر النا�صرية واجلزائر على عهد بومدين قد اجتث ثقافات عريقة
وحطمها ،وت�ضررت الأرا�ضي والأدمغة يف الآن ذاته ،ووجدت الأجيال
اجلديدة نف�سها م�ضطرة للعي�ش يف الأحياء الق�صديرية على هوام�ش
املراكز احل�ضرية .وقد �أ�صبح كل املهم�شني القاعدة االجتماعية
للإ�سالم الأ�صويل ،و�أعان على ذلك العامل الدميوغرايف وطريقة
تدري�س التاريخ يف املدار�س .كما وجد الإ�سالم �ضالته لدى فئة �أخرى
تك�شف الطابع املت�سرع واالعتباطي لل�سيا�سات التعليمية ،وهي فئة طلبة
العلوم املدع ّوة بال�صحيحة �أو ال�صلبة ،فمن بني امل�ستهلكني الكبار
للأدوات الإعالمية تخ ّرج املنا�ضلون املتحم�سون للأ�صولية امللتب�سة
ب�سبب االختالط بني الدين والأيديولوجيا يف الأدمغة املع ّدة للنجاعة
التقنية واخلاوية من كل ح�سّ نقدي ،ومن ملكات التمييز واملعرفة
الت�أملية.
من املفيد �أن نذ ّكر هنا ب�أن ال�صدام بني العقل الفل�سفي والعقل
الغائي–التقني-العلمي قد ا�ستورد من اجلامعات الغربية التي متنح
امل�صادقة والت�أهيل يف العامل كله ب�ش�أن للمعرفة العلمية والهند�سة
و�إدارة املوارد الب�شرية .وال تد ّر�س الفل�سفة يف العديد من البلدان،
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وكانت الفل�سفة يف التقليد الإ�سالمي قد �شهدت تط ّورا على النمط
الإغريقي وبال ّلغة العربية بني القرنني الثامن والثاين ع�شر ،وبد�أ
البع�ض يعتربها دخيلة على العلوم الدينية منذ القرن التا�سع .وبعد
ا�ستقالل الدول املغاربية �أ�صبح تدري�س الفل�سفة ،وقد �أقحم عرب النظام
الفرن�سي ،هدفا لدعاة الأ�سلمة الراديكالية للأفكار .ويف هذا ال�سياق
الأيديولوجي ت�أكدت الآثار ال�سلبية لالحتكار الذي منح للعقل الغائي-
العلمي-التقني ( ،)télétechnoscientifiqueوبلغت احلالة حدّا
من اال�ستالب الذهني جعل العقول غري قادرة على التفكري يف امل�سائل
الأكرث ب�ساطة ،مثل الدولة وال�شرعية والقانون واملنظومة الأخالقية،
والتاريخ ب�صفته وعيا بالروابط احلقيقية باملا�ضي ،والدين ب�صفته
بناء اجتماعيا للعقائد واملخياالت االجتماعية� ...إلخ.
نرى كيف عمل �أركون على التفكيك املت�أين للإب�ستمي املت�ضمن يف
الربامج ال�سيا�سية وخطابات دول ما بعد اال�ستعمار ،كي يخ ّل�ص تاريخ
ال�شعوب ،ويخ ّل�ص الدين وال�سيا�سة واللغة والثقافة والفكر النقدي
من ال�سيطرة ال�شمولية للأيديولوجيا املت�ألهة .وكيف �أنه عينّ الآليات
التي �سمحت للدول ب�أن جتعل �شعوبها ت�شاركها امل�صادرات الإب�ستيمية
موحد وخم ّل�ص
التي حت ّول الأيديولوجيا املت�ألهة �إلى �إ�سالم �أ�صيل ّ
يف العاملني .وقد ن�شر هذا التح ّول ب�صخب يف العامل ك ّله و�أ�صبح من
حت�صيل احلا�صل حتى �إن الرئي�س �أوباما يف خطابه بالقاهرة قد ك ّر�س
وجوده بني الأمم املعا�صرة!(.)1
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لقد �سعى �أركون �إلى جتاوز كل املعارك الأيديولوجية حول الهويات
ال ّلغوية والدينية والقومية ،وفتح جماالت جديدة مل تكن مطروحة
للبحث �أمام التاريخ املح ّرر ملجتمعات مثل املجتمعات املغاربية ،التي
حت ّملت وراثة فكر ذي تعبري عربي يف حدود الر�ؤية والت�أويل واملعرفة
وال�سلوك ال�شخ�صي ،التي �ضبطها الإله يف كالمه املنزّل واحلديث
النبوي و�أعمال اجلماعات امل�ؤ ّولة .وهنا مداخل هذه املجاالت:
كيف تعمل يف كل جمتمع �إن�ساين جدلية القوى ()puissances
والروا�سب ( )residusبني العنا�صر الدائمة التي تتم ّثل يف  -1كل ت�ش ّكل
جلهاز الدولة -2 .ال ّلغة املكتوبة -3 .الثقافة العاملة التي �أنتجت يف هذه
اللغة -4 .الأرتدوك�سية العقد ّية (الدين والدولة �أو الدين املف�صول عن
الدولة يف الفرتة احلديثة) .تتفاعل هذه العنا�صر الأربعة يف الف�ضاء
االجتماعي ال�شامل ،وتتعار�ض مع �أربعة عنا�صر �أخرى تدعوها الثقافة
العاملة ذات ال ّلغة الر�سمية  -1 :البنى املجز�أة (الع�شائر والقبائل
واجلماعات) التي تفتقد مركزا �سيا�سيا -2 .امل�شافهة (جمتمعات
بدون كتابة) -3 .الثقافات والتقاليد ال�شعبية/ال�شعبو ّية -4 .البدع
(وهي متثل يف نظر الأنرثوبولوجي وجوها من الدين).)2(.
�إن ّ
فك رموز القوى العاملة جدل ّيا يف كل ف�ضاء اجتماعي �شامل
مي ّكن من االنتهاك ( )transgresserوالنقل ( )déplacerوالتجاوز
( )dépasserيف حركة هدم واحدة مو�ضوعها املعارك املختزلة حول
الهويات واالختالفات واحلدود و�إرادات ال�سيادة للدول الدينية �أو الدول
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القومية .لدينا �إلى ح ّد الآن �أمثلة من االنتهاك والنقل والتجاوز ،ففي
الواليات املتحدة تدير احلكومة الفيدرالية �سيادات الواليات ،ويف مرحلة
�أقرب زمنيا �ش ّيد االحتاد الأوروبي ف�ضاء مفتوحا للمواطنة ولل�سيادة
عرب القوميات ،يتعالى على دعاة ال�سيادة للدول –القوميات القدمية.
ويتطلب تط ّور الف�ضاء املغاربي يف هذا االجتاه �أن يجتاز املراحل التي
اجتازتها �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا ،ال�سيما ا�ستقاللية ال�سلطات الثالث
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وف�صل امل�ؤ�س�سة الدينية عن ال�سلطة
الروحية وامل�ؤ�س�سة احلكومية عن ال�سلطة ال�سيا�سية .ويعني هذا
�أي�ضا �ضرورة �إعادة التفكري يف مفهومي ال�شرعية والقانونية يف �إطار
قانون د�ستوري دويل وخا�ص متح ّرر من امل�صادرات الالهوتية لل�شرع
الإلهي والقوانني الإلهية .هنا تكمن املهام الأولى التي و�ضعها �أركون
للإ�سالميات التطبيقية ولنقد العقل الإ�سالمي.
محاور تعميمية وتكرار «الوهم األكبر»

�سعت اال�سرتاتيجيا املعرفية لأركون �إلى �أن متنح الأولوية
دائما لربامج البحث واملحاور ذات املنحى التعميمي ،بدل البقاء يف
مناق�شات حملية حمدودة ومت�صلة بف�ضاءات و�أزمنة ظرفية ،مثل
العالمات الدينية امل�ستعملة حتديا �سجال ّيا مناه�ضا لت�ش ّدد علمانية
جمهورية خمت�صة بالف�ضاء والزمن يف امل�سار التاريخي لفرن�سا يف
ع�صر ما بعد الثورة (املعرب :ي�شري �أركون �إلى موقفه املناه�ض لطرد
الفتيات املحجبات من املدار�س ،وقد ترتبت عليه حملة قا�سية �ضده،
تزعمها بع�ض زمالئه من اجلامعيني واملثقفني) .فعندما اهتم مبعاجلة
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الو�ضع املعريف للخطاب القر�آين كان يق�صد العمل من جديد على
املفهوم والو�ضع الل�ساين للخطاب النبوي ،كما يعبرّ عن نف�سه من خالل
الق�ص�ص التوراتي والإجنيلي ،وكما ا�ستعاده اال�ستعمال القر�آين بال ّلغة
العربية .بذلك ميكن انتهاك احلدود الالهوتية الدغمائية التي حت ّددت
يف التقاليد الثالثة لت�أويل الوحي يف �إطار �صارم من ادعاء كل جمموعة
�أ ّنها متثل الدين احلقّ  .ودفعته هذه اال�سرتاتيجيا املعرفية ذاتها �إلى
حتديد اال�ستعماالت امليثايديولوجية للكتابات التاريخية التمجيدية
حتت �إ�شراف الدول-القوميات ،وهي ا�سرتاتيجيا ت�سمح بانت�شار املنهج
التاريخي-النقدي.
يرتتب على هذه النظرة رف�ض �صفة الكونية عندما ُيطلقها كل
دين من دون دقة ،ومبعنى �أنه ميثل وحده الديانة احلق ،مبالغا يف
الإ�سقاطات غري التاريخية على ال ّلحظات امل�ؤ�س�سة وحتميلها مفاهيم
ومبتدعات من الع�صر احلديث ،مثل الت�سامح والقيم الدميقراطية
وامل�ساواة بني املواطنني ومناه�ضة العن�صرية واحلقائق الدينية
والكونية� ...إلخ .حتتفظ حماور الفكر النقدي بالغاية ذات النزعة
التعميمية التي تطرحها افرتا�ضات م�ساعدة على الك�شف يف كل بحث.
ويق ّدم فال�سفة االرتياب( )philosophes du soupçonيف هذا
املجال منوذجا حا�سما ،وهم :مارك�س ونيت�شه وفرويد .ه�ؤالء ح ّولوا
جماالت غري معروفة �إلى حماور بحث بعد �أن �أغلق التفكري فيها
�أ�صحاب العقائد الأيديولوجية ،بيد �أنها جماالت تظل مفتوحة بف�ضل
مبد�أ االرتياب ( )principe du soupçonالذي يعتمده العقل
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باجتاه �إنتاجه نف�سه ،مبا يف ذلك املنظومات املنطقية والنظريات
الأكرث جتان�سا وا�ستمرارا .وقد كان م�سار فرويد جتاه ما دعاه بـ«الوهم
الأكرب» ( )La grande illusionم�سارا ذا قيمة خا�صة يف ا�ستك�شاف
�أ�صول ال�ش�أن الديني ووظائفه ،منطلقا من ت�سا�ؤالت ن�ش�أت عند املراقبة
الإكلينيكية لعمل النف�س الإن�سانية .لقد انطلق من الأديان البدائية يف
كتابه «الطوطم والتابو» ( )Totem et Tabouاملخ�ص�ص للمحرمات
الأولى والإحيائيــة لي�صــل �إلى «م�ستقبل وهم» (l’avenir d’une
 )illusionو«قلق يف الثقــافة» ( )Malaise dans la cultureو«مو�سى
والديانة التوحيدية» (.)Moïse et la religion monothéiste
مل تفت�أ هذه امل�ؤلفات ت�ستدعي �إعادة القراءة ومزيد التعليق ،وقد
زادت �أهميتها منذ �أن عادت من جديد وب�صخب اجلوانب املهجورة
من العقائد الدينية منذ  .2001/9/11بيد �أنّ قارات املعرفة التي
فتحتها فل�سفات االرتياب حول الإن�سان تظ ّل الالمفكر فيه الأكرب يف كل
اخلطابات املعا�صرة حول كلمات �شديدة العمومية مثل الإ�سالم ،مبا يف
ذلك خطابات اجلزء الأكرب من الباحثني من خمتلف االنتماءات املل ّية
والثقافية.
ّ
التدخل املج ّدد لفرويد ،وقبله
تتمثل �إحدى نقاط الق ّوة يف
�سبينوزا ،يف جمعه الناجح بني امل�ساءالت الإكلينيكية مع الرتاث امل�شهور
يتم�سك يف الآن ذاته بحرفية الن�ص
للتقليد اليهودي لل�شرح ،وهو تقليد ّ
املقد�س وحرية ت�أويله .لقد رف�ض فرويد العقالنية الو�ضعانية التي
كانـت �سائدة حـول املو�ضـوع الدينـي زمن التاريخـوية املو�ضـوعانية
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( )historicisme objectivisteوفر�ض املعاجلة املعمقة للقوة
التي حتظى بها الأفكار الدينية .وال تعني كلمة «وهم» لدى فرويد �أنّ
الدين خط�أ ،و�إمنا ت�شري �إلى جمال تعبريات غريزية مت�صلة بق ّوة
منطقية للرغبة يغيب عنها كل منطق للحقيقة .يرى �أركون �أنه قريب
من هذا امل�سار عندما يتحدث عن امليث-تاريخ ()mythohistoire
يف بناء العقيدة يف ظل ثقافة تطغى عليها العجائبية وما فوق الطبيعة
والف�ضاء-الزمان املق ّد�س واملق ّد�س وامليثا�-أيديولوجيا ،فهي تنتج كلها
فقاعات �ضخمة من التمثالت اخليالية التي ت�ص ّنف على �أنها دينية؛
كي تخفف من املخاوف اجلديدة ومن خيبات احلياة البائ�سة يف �أنظمة
اجتماعية-اقت�صادية قائمة على الإق�صاء واالنبتات واخليبة .ويف هذا
الإطار نف�سه ال�سائد يف املجتمعات املرتاجعة ير�صد �أركون معامل وبوادر
ما يدعوه «العقل املـنبثق» ( )raison émergenteوهي ت�شبه ما كان
قد ذهب �إليه �أ�ساتذة االرتياب يف عهد البورجوازية الغازية واخلطوات
الأولى للمجتمع ال�صناعي يف �أوروبا.
يتمتع �أركون بعدد كبري ن�سبيا من القراء ملن�شوراته املعربة،
وينق�سم ه�ؤالء القراء �إلى طائفتني :طائفة الذين يتقنون �إلى جانب
اللغة العربية زادا ميكنهم من مطالعة املن�شورات العلمية باللغات
الأوروبية ،وطائفة الذين ال يقر�ؤون �إال بال ّلغة العربية� .إنّ غياب معاجم
عربية متخ�ص�صة يف علوم الإن�سان واملجتمع يجعل ن�صو�ص �أركون
ع�سرية الفهم .وي�شكو الكثريون من ذلك ويرمون بامل�س�ؤولية على
الكاتب وحده ،مع �أنّ الأمر يتعلق بت� ّأخر تاريخي مرتاكم للفكر العربي
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يف جمال اال�ستعماالت العلمية .ولي�س هنا املكان املنا�سب لعر�ض
الن�ش�أة التاريخية والل�سانية لهذا الو�ضع .وي�ضاف �إلى العائق اللغوي
ثقل العربية امل�ستعملة يف و�سائل الإعالم واال�ستعماالت الأيديولوجية
املحافظة للمعجم ال�سيا�سي-الديني .وكثريا ما ي�سهم اخلطاب
التعليمي املدر�سي نف�سه يف ت�ضخيم العوائق بدل التقلي�ص منها .وقد
كان �أركون واعيا بهذه املعطيات االجتماعية الثقافية ال�سائدة وبهذه
العراقيل ،فق ّدم خطاطة لقائمة م�صطلحية يف ترجمة كتابه الأخري
«الأن�سنة والإ�سالم» تقابل بني امل�صطلحات الفرن�سية والعربية التي
ي�ستعملها .ولئن كانت هذه اخلطوة مطلوبة ،ف�إنه لن يتوافر لها النجاح
�إال �إذا تلتها خطوات مماثلة من باحثني �آخرين وفرق بحث ت�سهم يف
�صياغة معجم تاريخي كبري للغة العربية.
ال ب ّد �أن نذكر �سببا هيكليا �آخر يقف وراء رف�ض كل مقاربة نقدية
للرتاث الإ�سالمي من جهة كونه منظومة للعقائد والالعقائد ذات �سلطة
تقدي�سية �ضخمة .هناك مفارقة ظاهر ّية جتعل جمموع املجتمعات
املرتبطة بال�ش�أن الإ�سالمي ،تعود �إلى ممار�سات طقو�سية دينية
و�سلفية معرفية يف فرتة ت�شهد ت�سارع وترية التاريخ والثورات العلمية يف
م�ستوى عاملي .ففي حني يتجه العامل نحو رفع القدا�سة ويك ّثف م�سارات
اخلروج عن العامل امل�سكون( )désenchantementواخلروج عن
الر�ؤى الدينية للعامل وللتاريخ ،ف�إن ما يدعى على �سبيل التعميم «العامل
الإ�سالمي» يك ّثف �سريه املرتاجع نحو قوى تقدي�سية متت ّد �إلى املجاالت
الدنيوية� .إن مفردات الثورة املدع ّوة بالإ�سالمية يف �إيران مع اخلميني
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قد �أقحمت لغة قر�آنية ورموزا �إ�سالمية ال�ستعادة �سلطة �إمامية متخيلة
لل�شرعية ال�سيا�سية .ويف الإ�سالم ال�س ّني ت�شت ّد املراقبة الوهابية للعقيدة
واملمار�سات الطقو�سية الإ�سالمية يف كل �أنحاء العامل� ،إلى ح ّد بعث
�شرارة الفتنة الكربى جم ّددا يف �شكل �سيا�سي ،وبعث االنق�سام الأكرب
بني تعبريين عن �شرعية احلكم الإ�سالمي ال يلتقيان .ثم �أتى ال�سعودي
الرثي ابن الدن كي يع ّقد انت�صار العنف القائم على النزوات داخل
الإ�سالم ويف �إطار اال�ستقطاب الأيديولوجي املذهبي للإ�سالم الذي
يقابل ماك-ورلد ( ، )islam versus McWorldح�سب اال�ستعارة
القوية التي ا�ستعملها بنيامني باربر يف كتابه «جهاد مقابل ماك-
ورلد»(� .)Djihâd versus McWorldإنّ املحورة اجليو�سيا�سية
لنزاع اندلع �إثر انهيار العامل ال�سوفييتي ،وما زال م�ستغال ب�إفراط يف
خمتلف �أنواع التالعب بالرهانات التاريخية احلقيقية ،قد حجب ما
يدعوه �أركون بحق «تكرار اخليبة الكربى» .لقد رف�ض ا�ستعمال عبارة
«عودة الديني» لأن الدين يتغري وميكن �أن يوظفه الب�شر ،وميكن �أن
ي�شهد الرتاجع واخليبة يف بع�ض الفرتات التاريخية� ،إال �أن الدين باق
�أبدا يف �أ�شكال �شتى طاملا توا�صل الإنتاج التاريخي للو�ضع الب�شري
داخل املثلث الأنرثوبولوجي :عنف ومقد�س وحقيقة.
على هذا الأ�سا�س وب�سبب اعتبارات كثرية غريه ،دخل �أركون
يف نقا�ش مع بول ريكور و�إميانويل ليفنا�س ومار�سيل غو�شه ورينيه
جريار وم�ؤرخني �آخرين يبحثون يف جمال الأنرثوبولوجيا ال�سيا�سية
والدينية .وانطالقا من مثال الإ�سالم ،وهو مثال جمهول متاما لدى

المسبار

359

الحداد
محمد
ّ

ه�ؤالء املفكرين� ،أو مذكور لديهم ب�سطحية �شديدة� ،سعى �أركون �إلى
�أ�شكلة وتعقيد مفهوم امل�سيحية ديانة وحيدة خلروج �أوروبا من الدين
ح�سب مر�سيل غو�شه� ،أو املفهوم الذي طرحه رينيه جريار حول
الكاثوليكية التي قد تكون و�ضعت حدّا للعنف يف عالقته باملقد�س
حب القريب ،وكان فرويد قد ح ّلل �سابقا هذا االقرتاح
باقرتاح خمرج ّ
واعتربه موقفا ي�ؤدي �إلى طريق م�سدودة يف م�ستوى التاريخ الفعلي
للب�شر �ضمن املجتمع .وبخو�ضه ك ّل هذه املناف�سات ح ّقق �أركون هدفني
مزدوجني؛ �إذ لفت انتباه املنظرين الغربيني للنموذج الإ�سالمي ،بعد
�أن كانوا يقت�صرون يف الغالب على املثال اليهودي-امل�سيحي ،كما دفع
امل�سلمني امل�صنفني �ضمن دائرة االعتدال -و�أولى امل�سلمني الأ�صوليني-
�إلى اخلروج من عزلتهم املتكربة وحنينهم القدمي وطرقهم الرثة يف
املجاهرة بالعقيدة ،ودعواهم احلالية �أ�سلمة احلداثة ،بدل اال�ستفادة
من املكا�سب العلمية للحداثة النقدية ،وهي مكا�سب ال منا�ص منها.
هكذا يب�سط �أركون ويع ّمق �شيئا ف�شيئا برناجما �شامال
تتعا�ضد فيه املعرفة النقدية والعمل التاريخي من دون �أن تتفارقا.
ويك�شف البعد الب�سيط واملنتهى ملا يدعوه حرّا�س الإ�سالم «ال�صحيح»
و«املنقذ» ب�أ�سماء تتغيرّ ح�سب ال�سياقات التاريخية مثل «�إ�صالح»
و«�صحوة» و«ثورة»� .إن االعتماد املتوا�صل للمنهج اال�سرتجاعي-املتدرج
[ ]méthode régressive-progressiveمي ّكن من ا�ستعادة التطور
التاريخي لالن�سدادات العقائدية ،ولتنامي الفقاعة امليث�-أيديولوجية
لإ�سالم وهمي مقطوع عن التاريخ وعلم االجتماع ،وعن ك ّل حتليل نقدي
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للخطابات املحرفة للتاريخ الذي عا�شته املجتمعات ،وهي تر ّدد بطريقة
�شعائرية ن�صو�صا «مقد�سة» منف�صلة متاما عن �سياقاتها .وينبغي �أن
نذ ّكر ب�أن �أركون قد انطلق من بحث تاريخي عن �أن�سنة ذات تعبري
عربي ظهرت يف القرن الرابع الهجري /العا�شر امليالدي ،ومتثل هذه
اللحظة قمة تاريخ الأفكار يف ال�سياقات الإ�سالمية ،فالعلوم الدينية
والعلوم العقلية متكنت من �أن تعي�ش �أزمات تعليمية انتهت �إلى مبادالت
خ�صبة ،بدل �أن يق�صي بع�ضها البع�ض .وقد عاد �إلى مو�ضوع الأن�سنة يف
كتابه الثاين لي�ؤكد -ب�صفة امل�ؤرخ املرت�صّ د لالنحرافات الأيديولوجية
والتمجيدية دائما -كيف انطلق مع انهيار اخلالفة ببغداد �سنة 1258
م�سار حت ّول الإ�سالم �إلى �إعالنات �شعبية للعقيدة تو ّزع يف امل�ساجد
واملدار�س الدينية ،وقد تغلبت هذه الإعالنات تدريجيا على املجهود
الفكري واملوقف الإن�سي كما ج�سده بنجاح جيل م�سكويه و�أبي حيان
التوحيدي ،وقد لقيت تلك الأزمات التعليمية نف�سها �صدى يف الأندل�س
وبال ّلغة العربية دائما وقابلت ما كان يحدث يف املدن البويهية :بغداد
والري و�شرياز و�أ�صفهان.
ّ
من هذه القمة التاريخية مل يفت�أ �أركون يراقب تطورات الفكر
العربي يف م�ساريه الكال�سيكي وال�سكوالئي :فمن جهة ،االزدهار
املبدع و�إرادة املعرفة والتعددية الفكرية ودوائر العلم واملواجهة بني
ال�شخ�صيات املرموقة (املناظرة ذات العالقة ب�شبيهتها يف �أوروبا
الالتينية وامل�سيحية) واالندماج بني علوم النقل وعلوم العقل ،كما يربز
من خالل م�ؤلفات التوحيدي ،ومن جهة �أخرى امل�سار املتوا�صل حتى
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الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،مع الفا�صل املتوا�ضع وال�سريع
للنه�ضة ( .)1940-1830فامل�ؤرخ م�ضطر �أن يغيرّ نظرته ومنهجه ،فبعد
امل�صاحبة املفيدة للمفكرين الكبار والكتاب وال�شعراء وعلماء الل�سانيات
والنحويني والفيلولوجيني وعلماء املعجمية واملف�سرين والالهوتيني
والفال�سفة املجددين واملخت�صني يف اجلغرافيا والإثنولوجيا وامل�ؤرخني
والريا�ضيني والأطباء والتع ّدد املبدع ...يقع االنتقال �إلى علم اجتماع
الن�سيان واالنتخاب والتكفري واخليبات والرف�ض .ففي �أح�سن احلاالت
جند منتخبات جتمع مدونات تلخ�ص املعارف املنثورة يف الكتب
الكال�سيكية .بيد �أن علم االجتماع التاريخي ال ميكن �أن يكتفي بعر�ض
املعاينات ،بل ينبغي �أن يح ّدد الآليات ال�سو�سيو�-سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية والل�سانية والأنرثوبولوجية التي ت�سمح بتنامي �إ�سالم �شعبي
اتخذ �شكل الهيئات الطرقية التي تعهدت بالإدارة االجتماعية وال�سيا�سية
للمناطق التي يطغى فيها الريفيون والرحل من الذين ال ي�ستعملون لغات
مكتوبة ،وال يتوا�صلون مع مراكز �سيا�سية بعيدة ،ويعتمدون اقت�صاد
الكفاف ،ومبادالت ثقافية ال تتجاوز امل�ضامني املتباينة للذاكرات
اجلماعية .وقد تقل�ص املعتقد الإ�سالمي يف ترديد الآليات والأحاديث
وتف�سر ب�صفة �سطحية با�ستعمال اللهجات املحلية من قبل
التي تنتقى ّ
�شيوخ الطرق� .أما يف الأو�ساط احل�ضرية القريبة من املراكز ال�سيا�سية
فقد تقل�صت اللغة املكتوبة بدورها �إلى حفظ املخت�صرات يف النحو
�أو الفقه ،حيث ال يذكر �إال ا�سم م�ؤ�س�س املذهب ال�سائد يف كل ف�ضاء
جيو�سيا�سي لدار الإ�سالم.
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هذا هو �إ�سالم املدار�س والزوايا اجلهوية الذي ت�سعى النظم
ال�سيا�سية اليوم �إلى �إعادة تفعيله بو�سائل �ضخمة ،معتربة �إياه �إ�سالما
معتدال وم�ساملا ،ومعار�ضة به الإ�سالم اجلذري الذي يرف�ض كل ت�س ّرب
«الئيكي» �أو علماين يف ال�شرع الإلهي� .إالّ �أنّ احلالتني ت�شرتكان يف رف�ض
علوم الإن�سان واملجتمع ،فنبقى يف و�ضع اجلهل مبا عر�ضته ب�إيجاز
وذ ّكرت به من م�سارات �إلغاء للعلوم العقلية وللموقف الإن�سوي ،ال
ل�صالح العلوم الدينية يف الع�صر الكال�سيكي ،بل لفائدة �إ�سالم خ�ضع
لعمليات تدمري متوا�صلة منذ القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر.
ندرك حينئذ العمل الهائل الذي حت ّدده الإ�سالميات التطبيقية،
وتلتزم به عندما تقوم بتبجيل التاريخ وعلم االجتماع والأنرثوبولوجيا
ملراجعة الأ�صول املمجدة واملطمئنة .ف�سواء عمل �أركون على فتح
م�سالك جديدة لتفح�ص ال�سياقات التاريخية لكل قراءة للخطاب
القر�آين بعد �أن �أ�صبح ن�صّ ا وعر�ض يف امل�صحف ،وقد اقرتح له ت�سمية
«املدونة الر�سيمة املغلقة»� ،أو عمل على حتليل هيئات ح�ضور الثقافة
العربية يف الغرب الإ�سالمي(� )5أو �أي�ضا اال�ستقطاب الأيديولوجي
بني «الإ�سالم اجلذري» و�أوروبا والغرب يف العهد ما بعد اال�ستعماري،
�أو املح�صّ لة النقدية للحوار الأوروبي-العربي �أو احلوار بني الأديان �أو
املغرب الكبري �أو املثاقفة� ...إلخ ،ف�إن �أركون ي�ص ّر على التق ّيد بدر�س
بروديل� :إن الأنرثوبولوجيا التاريخية ال ميكن �أن متار�س بطريقة ثرية
وم�ضيئة �إال �إذا و�ضعنا حتت الر�ؤية التحليلية نف�سها الروابط املن�سوجة
بني الأمد الق�صري واملتو�سط وال�شديد الطول ،فهذه الروابط ال تتمتّع
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بوظائفها الهيكلية احلقيقية يف التاريخ املعي�ش يف كل مكان من كوكبنا
الأر�ضي امل�شرتك بيننا �إال �إذا تخل�صنا من الدرا�سة املونغرافية ال�شاملة
املنح�صرة يف زمنية حم ّددة �أو مكان �أو �أثر �أو �شخ�صية رمزية ،وقبلنا
الذهاب والإياب املتوا�صلني بني الآماد الثالثة للزمن املعي�ش.
والواقع �أن امل�سار التاريخي الطويل لل�ش�أن الإ�سالمي ي�ؤكد
ال�ضرورة الإب�ستمولوجية واملنهجية للطريقة الرتاجعية-التدريجية.
ففي مقابل التوا�صالت الزمنية التاريخية مل�سارات �أوروبا امل�سيحية ثم
احلديثة ،جند التقاطعات والرتاجعات واحلركات العك�سية مل�سارات
املجتمعات التي عمل فيها ال�ش�أن القر�آين وال�ش�أن الإ�سالمي .فقد عا�ش
الإ�سالم «�أنواره» يف الفرتة امل�صنفة يف �أوروبا بالع�صر القدمي املت�أخر
ومطلع الع�صر الو�سيط .وكما �سبق �أن ذكرنا ،فقد بد�أت م�سارات
الرتاجع الفكري والثقايف واالقت�صادي منذ القرنني الثالث ع�شر
والرابع ع�شر ،ومن املفارقة �أن هذه الرتاجعات قد تكثفت مع ظهور
احلركات ال�سيا�سة –الدينية الأ�صولية.
الوسيط الفكري والثقافي والعلمي

نرى –�إذن� -أن �أركون ينقل الق�ضايا القدمية واجلديدة �إلى
ميدان املناهج واملفهوميات والإ�شكاليات ،و�إلى ما يدعوه الإب�ستمولوجيا
التاريخية .وال ب ّد �أن نذ ّكر ب�أ ّنه قد بد�أ طرح م�شروعه يف فرتة كانت
ت�شهد خما�ضا منهجيا ومعرفيا .وقد �سعى �أركون �إلى �أن ي�ضع خط
الف�صل ال بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ،و�إمنا بني م�ستعملي املناهج
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التقليدية والذين يقبلون با�ستمرار تو�سيع دوائر البحث وطرق توزيع
ق�ضاياه وحفريات املعارف وتفكيك االبت�سامات و�أنظمة الفكر خارج
�إطار التاريخ اخلطي وال�سردي للأفكار واملذاهب ،في�ستوى لديه �أن
يكون ه�ؤالء م�سلمني �أو غري م�سلمني .فالهدف النهائي ي�صبح حتويل
اال�سرتاتيجيات املعرفية املطبقة على اليهو-م�سيحية واملجتمعات
الأوروبية منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي �إلى امليدان الوا�سع
لل�ش�أن القر�آين وال�ش�أن الإ�سالمي .وهذا ما يدعوه �أركون «الو�ساطة
النقدية» ال�ضرورية يف الآن ذاته للممار�سات العلمية والثقافية املح ّولة،
ولل�سياقات الإ�سالمية للتقبل �أو الرف�ض .وتتطلب هذه الو�ساطة
اتخاذ م�سالك دقيقة للتحليل والتعليمية لتبيئة �أدوات التفكري يف
لغات وجمتمعات �أ�ضعفها الزحف الثقيل لليمثا-تاريخيات املقتب�سة
من الرتاث الإ�سالمي وللميثا�-أيديولوجيات املت�ضمنة يف اخلطابات
القوموية للن�ضال.
كان ال ب ّد حينئذ من التخل�ص من �إمربيالية الأكادموية
التاريخاوية والو�ضعانية ،كي تعاد قراءة كل املدونات الكال�سيكية
ملختلف املنظومات الإميانية وغري الإميانية قراءة تتجاوز احلدود
الالهوتية امل�سطورة يف �أدبيات البدع بني من دعتهم تلك الأدبيات
بالنحل والفرق ال�ضالة والفرق اخلارجة عن اجلماعة التي �أعلنت
نف�سها املمثلة للعقيدة ال�سو ّية .فال ب ّد �أن تخ�ضع كل الن�صو�ص املت�صلة
بطريقة �أو �أخرى بال�ش�أن القر�آين �أو ال�ش�أن الإ�سالمي �إلى قراءات
جديدة ت�ؤكد اختالفها مع الإدارات الأرتدوك�سية للرتاث والتقليد
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والت�أويالت املختزلة والو�ضعانية للممار�سة ال�صلبة للتاريخية-النقدية
( .)l’historico-criticismeهكذا فر�ض �أركون نف�سه بني ال�سنوات
 1992-1960يف باري�س ويف كل البلدان التي كثريا ما حا�ضر فيها،
فر�ض نف�سه فاعال ومب ّلغا للمجادالت ال�صاخبة حول �أعـمال كلود لـيفي
�سرتو�س ( Cl. Lévi straussوكلـيفورد غريتز ( )C.Geertzوروجيه
با�ستيد ( )R. Bastideوبيار بورديو ( )P.Bourdienوبيرت براون
( )P. Brownوبيار نورا( )P. Noraوجاك لوغوف ()J. LeGoof
و�إتيان جيل�سون ( )E. Gilsonوبيرت برغر ( )P. Bergerوغرميا�س
( )Greimesومارتينيه ( )Martinetو�شوم�سكي ()Chomsky
وبارت( )Barthesوالكان ( )Lacanوفوكو ( )Faucaultوبول
ريكور ( )P. Ricoeurوب�صفة عامة كل امل� ّؤ�س�سني واملن�شطني الكبار
ملدر�سة احلوليات التي �أ�صبحت تدعى مدر�سة الدرا�سات يف العلوم
االجتماعية( .)Ecole des Etudes en Sciences Socialesمل يقيد
�أركون نف�سه ّ
قط مبدر�سة فكرية معينة ،مع �أنه يتهم �أحيانا باالنتماء
�إلى النبوية �أو ُي�صنف �ضمن تيار فل�سفي �أو ل�ساين معينّ  .فحر�صه على
اال�ضطالع بدور الو�سيط الفكري والثقايف قد دفعه با�ستمرار �إلى
ويف�سر م�ضامني
جتويد امل�سالك التعليمية الأكرث كفاءة ،كي يك�شف ّ
املفاهيم والتوجهات والرهانات الداللية لكل عبارة ولكل ا�ستدالل
ولكل جمموعة من املقرتحات ،ثم �أخريا لي�شرح نوع املفهومية والعالقة
بالواقع امللمو�س الذي يت�ضمنه كل �ضرب من اخلطاب (ديني ،الهوتي،
ت�شريعي ،تاريخاين ،تف�سريي ،فل�سفي� ،إيتيقي� ...إلخ) .وباال�ستناد �إلى
القواعد الل�سانية للتحليل ،يتمكن �أركون من حتويل جمموع امل�صادرات
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ال�ضمنية املنظمة للتجان�س الظاهري واملغامر للخطاب املقروء قراءة
حرفية و�سطحية �إلى معطيات �صريحة ومك�شوفة .وهكذا يعيد ت�شكيل
�إب�ستمات خطابات ع�صر معينّ �أو �إطار فكري �أ�سطوري �أو ميثا-تاريخي
�أو �أيديولوجي �أو ميتافيزيقي �أو منطقي �أو �أدبي� ...إلخ .وبف�ضل هذه
املقاربة املنهجية ين�شئ مثال مفهوم اخلطاب النبوي الذي يت�ضمن
الأ�شكال الكتابية للتعبريات ال�شفوية الأ�صلية التي تل ّفظ بها الأنبياء
املتعاقبون يف املدونة التوراتية والإجنيلية والقر�آنية .ومي ّكن هذا امل�سار
التحليلي ب�إدخال التع ّقد يف التفا�سري التقليدية التي كانت ت�س ّلم ب�إمكانية
تو�سط الكلمة الإلهية انطالقا من الن�ص ولي�س من تلفظها ال�شفوي
ّ
الأول �أمام جمهور ين�صت ويتفاعل ،بينما خا�صة الن�ص �أنه �أبكم و�أن
كل قارئ مينحه املعنى ح�سب عالقاته اخلا�صة بال ّلغة امل�ستعملة.
تدفع نتائج هذا البحث الفكر الإ�سالمي اليوم �إلى مراجعة كل
العمل التف�سريي املوروث عن املا�ضي ،و�إعادة الت�أمل يف الو�ضع املعريف
انطالقا من «املدونة الر�سمية املغلقة» للآيات كما ُت�ضمنت يف �سياق
امل�صحف بدل ترتيبها الزمني والأو�ضاع احلقيقية للتلفظات ال�شفوية
الأولى من قبل النبي �أمام م�ستمعني من �أ�صناف �شتى ،بع�ضهم
مناه�ض للر�سالة وبع�ضهم متظاهر بقبولها ،وبع�ضهم متح ّول �إليها
حتوّال نهائيا� .إن العديد من الآيات يف امل�صحف هي التي تق ّدم لنا كل
هذه التو�ضيحات .وعليه ،ف�إن هناك قطائع معرفية �أ�سا�سية تطرح على
التفكري للمرة الأولى داخل الفكر الإ�سالمي الذي جتا�سر على ا�ستعادة
تف�سري قر�آين �سطحي يعتمد على م�سار انحطاط متوا�صل للتفا�سري
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ال�سكوالئية ،وهي بال�ضرورة �أقل دقة و�أقل معرفة من تفا�سري القرون
الأولى للهجرة حتى الطربي (ت .)923ومن جملة هذه القطائع �أي�ضا
جند تلك التي �شهدها الفكر ال�سكوالئي جتاه املكا�سب الإيجابية للفكر
الكال�سيكي ،وتلك التي �شهدها الفكر املعا�صر جتاه الثورات العلمية
للحداثة معتربة يف وثباتها املتعاقبة من القرن الثامن ع�شر �إلى اليوم،
وجتاه الرتاجعات الفكرية والأخالقية والروحانية التي منحتها احلداثة
نف�سها �شرعيتها عرب �سيا�سة دينية وتربوية وثقافية فر�ضتها الأحزاب-
الدول بعد الفرتة اال�ستعمارية .ومنذ �أحداث � 2001/9/11أ�صبحنا
نرى قطيعة وحتديا معرفيني من دون برنامج �سيا�سي يف كل العامل
الغربي نف�سه ،الذي يعي�ش بدوره يف قطيعة مع قيمه� .إذ هناك �أي�ضا
قطيعة الفكر احلديث مع الفكر الديني عامة ،فقد حت ّول النقد النبيه
ج�سده النظام ال�ستالينيُ ،
وغمرت
ملارك�س �إلى �إحلاد متغطر�س وهدّام ّ
الدرو�س الثمينة لفرويد بركام من اخل�صومات امل�ستعرة بني مدار�س
التحليل النف�سي .ووا�صلت وعود التعليم الإجباري واملجاين والالئيكي
جليل فريي ( )Jules Ferryتغذية توظيفات الئيكاوية يف فرن�سا تقوم
بها �أحزاب �سيا�سية م�ستعدة دائما للنزال.
تظل هذه املعارك على جبهات عديدة غري معروفة معرفة جيدة
يف الغرب على الرغم من �صدور كتابني بال ّلغة الإجنليزية ،ثم خا�صة
ح�ضور يف فرن�سا توا�صل � 35سنة بجامعة ال�سوربون وتخللته العديد من
املن�شورات بال ّلغة الفرن�سية� .أ ّما املعرفة بهذه املعارك يف العامل العربي
فهي �أكرث �ضعفا ،على الرغم من اجلهد الهائل الذي بذله �أحد تالمذة
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�أركون الذي نقل �إلى ال ّلغة العربية اجلزء الأكرب لأعماله� ،أق�صد ها�شم
�صالح .ففي العامل العربي ينت�صب �س ّد منيع وناجع تقيمه كل التيارات
الأ�صولية ،وهناك �أي�ضا م�ؤامرة ال�صمت التي ي�شرتك فيها الباحثون
و«املثقفون» الذين ي�ستنكفون عن تغذية املناق�شات اخل�صبة والكتابة يف
ال�صحف ،مع �أن ال�صحافة املكتوبة ترحب بهذا النوع من الإ�سهامات.
�صحيح �أن يف هذا امل�ستوى �أي�ضا توجد قلة من القرّاء اجلادين والباحثني
املتخ�ص�صني حقيقة يف تاريخ الفكر الإ�سالمي .باملقابل يوجد الكثري
من كتاب املحاوالت ( )essayistesيتحالفون مع كبار دور الن�شر
لتغذية �سوق الن�شر بعناوين جذابة حول الإ�سالم والثقافة العربية،
وي�سمحون لأنف�سهم باال�ستيالء على العبارات واملفاهيم والأفكار من
دون �أن يذكروا م�صادرها ،كي ي�ضخموا لدى النا�س �صيتهم كخرباء
ومراجع علمية حت�صلوا على �ألقابهم هذه بف�ضل و�سائل الإعالم من
دون �إقرار من املجموعة العلمية(� .)3إن هذه الظاهرة املعقدة تدخل
�أي�ضا �ضمن التحاليل التي تتع ّهد بها الإ�سالميات التطبيقية.
ثم هناك �أي�ضا هزائم البحث املنقب واللغات احلية والفكر
النقدي مقابل انت�صار الفكر �سريع اال�ستهالك (.)pensée jetable
فهذه العوامل ت�ضطلع بدور تخريبي يف جمتمعات حمرومة �أكرث من
غريها من �أدوار اجتماعية تتو ّلى اال�ستجابة للحاجة �إلى املعرفة
والثقافة ذات الأهمية احليوية .كم من �شبان �شكوا يل عجزهم عن
�إطفاء ظمئهم للمطالعة� ،أو ح�ضور درو�س جديرة بهذا اال�سم� ،أو العمل
ب�إ�شراف �أ�ساتذة �أكفاء وجمددين ونزهاء� ،أو العثور على مكتبات قريبة
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تتوافر فيها املراجع ...تغيب يف كل مكان �سيا�سة البحث والأنظمة
التعليمية احلديثة ،خا�صة �إذا تع ّلق الأمر بامل�س�ألة الدينية وبالتاريخ
العام للفكر والثقافات.
مل يقل �أركون كلمته الأخرية ،ومل يتوقف عن التو�سع و�إثراء
معلوماته ومراجعة نف�سه و�إعادة ت�أطري معجم يف املفاهيم العديدة
التي طرحها ،وما زال يوا�صل اختبار جناعتها و�إمكانية تو�سيع داللتها.
ولديه م�شروع لإعداد معجم فرن�سي عربي م�ستوحى من كتاب «الأن�سنة
والإ�سالم» .وهو يوا�صل حاليا كتاب وعد به منذ فرتة طويلة عنوانه
«قراءة ال�سورة التا�سعة من القر�آن (التوبة/براءة)� .سوف ير ّد يف هذا
الكتاب على ك ّل الذين يوا�صلون �إلقاء اللوم عليه ،لأنه مل يج�سد مبا
فيه الكفاية املحاور التي غالبا ما اقرتحها على الباحثني والور�شات
التي فتحها مع كل واحدة من من�شوراته(� .)4إن الذين ين�شرون هذا
امل�أخذ مل يقر�ؤوا ربمّ ا جمموع من�شوراته ،وال يقدرون الوقت والت�ضحية
اللذين يتطلبهما كل مقال وكل كتاب من�شور بالفرن�سية �أو الإجنليزية
�أو العربية .عليهم بدل اللوم �أن ي�ساعدوه يف تنفيذ مهام ثقيلة جدّا
ال ميكن ل�شخ�ص واحد �أن يقوم ب�أعبائها .هذا هو ق�صده بالعنوان
الفرعي الذي و�ضعه لكتابه «الأن�سنة والإ�سالم :معارك ومقرتحات»،
وهذا هو معنى النداءات املتكررة التي �ضمنها كتابه الأخري :من �أجل
اخلروج من ال�سياجات الدوغمائية (بالفرن�سية ،باري�س.)2007،
( )1يق�صد �أن �أوباما يف خطابه الذي �ألقاه بالقاهرة �سنة ،2009
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مل يتحدث عن م�صر �أو جمموع الدول العربية �أو ال�شرق الو�سط ،لكنه
حتدث عن العالقة بني بلده والإ�سالم يف املطلق.
( )2من �أجل املزيد يف هذا التحليل الأنرثوبو-تاريخي يف
كل املجتمعات الب�شرية يراجع كتاب الإ�سالم والأن�سنة .متثل هذه
الإ�ضافة مفتاحا يف جمموع فكر �أركون وكتاباته ،وتتنزّل يف الآن نف�سه
يف الإب�ستمولوجية حول حت ّول علوم الإن�سان واملجتمع �إلى جمتمعات
�أخرى ،غري املجتمعات الأوروبية والأمريكية ،التي ازدهرت فيها هذه
العلوم ،ويف الن�ضاالت الفكرية يف ال�سياقات الإ�سالمية لهدم اخلطابات
القائمة على تدينات �سالبة ،تكر�س نقل اجلهل امل�ؤ�س�ساتي با�سم عقائد
باطلة ،ويتو ّلى عملية النقل موظفون من الدولة.
( )3يق�صد �أركون ما تعر�ضت له العديد من املفاهيم والعبارات
التي ا�ستعملها ،ثم �أ�صبحت �شائعة يف اال�ستعمال العمومي من دون ذكر
ا�سمه �أو الإحالة �إلى كتبه� ،إذ �إن الأ�سلوب املعقد -نوعا ما -لأركون
يجعل كتاباته حم�صورة يف نخبة من املتخ�ص�صني ،عك�س �أدبيات
املحاولة والكتابات ال�صحفية التي تنت�شر لدى عدد �أكرب من القراء.
(� )4إ�شارة �إلى فقرة وردت يف ن�صّ ي �أتب ّنى فيها هذا اللوم الذي
ل�ست الوحيد الذي �ألقاه على �أركون وما زلت م�صرّا عليه على الرغم
من هذا التو�ضيح من قبله.
( )5يرد العنوان بهذه ال�صيغة يف الن�ص الفرن�سي وقد حت ّول يف
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الرتجمة العربية �إلى «مدخل تاريخي نقدي».
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