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 الملخص:

ول مشروعه الفكري الموسوم بـ ا كثيفا حجدال طويال،وغبار   أركونأثار 

،الذي تطرق اليه من خالل كتبه ولقاءاته « نقد العقل المسلم»

ومحاضراته،وصوالته يف الشرق والغرب،ثم باء بخيبة أمل كربى لم يحظ هبا 

ليس من قبل المشرق، فذلك ، بكثير من االهتمام به وال بمشروعه النقدي الكبير

ومن ، المناهج العلمية من الغرب نفسهأمر معلوم بديهي،بل من قبل أصحاب 

 الفرنسيين الذين عاش بينهم كواحد منهم مغرتبا عن دينه وهويته ولغته ووطنه.

دون أن  وأقل،أ اإن مشروعه الفكري، ظلم معه ما يقارب النصف قرن  

فضال عن ، أو تعميمه أو نشره بين صفوف المثقفين العرب، يفلح يف كشفه

دراستها  -ان كان ثمة -ة على علماء االجتماع العربي عوامهم، إهنا ظاهرة فكري

وفكرية ألهنا تشكل أزمة على مستوى النقد والناقد  دراسة سيوسولوجية،

 والمنقود.

هذه األزمة الفكرية تجد صداها على مستوى التفكير المجتمعي ،حيث 

ينشغل المفكر بما ال ينشغل به المجتمع، مع تخلي المجتمع عن واقع المفكر 

 محيطه الثقايف والفكري.و

لفشلنا بعمل  كر العربي يف مشروعه الفكري ؟ هللماذا يفشل المف

نه يعيش حالة من االغرتاب واليأس تجعله أأم  ؟اآلليات التي يستخدمها المفكر

 يحصر مشروعه الفكري على فئة خاصة جدا وينصبه على المجتمع؟

لها أكرب األثر يف ن الدولة كمؤسسة راعية للفكر والمفكرين أال نشك 

فهناك أسباب ؛ فشال المشاريع الفكرية العربية، ولكن ليس هذا كله لسببإ
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داخلية تنبع من واقع المفكر، ومن محيطه ومن نمط التفكير الذي يمارسه ونمط 

 الكتابة التي يمارسها.

بيئة حاضنة ترعاه وتتبناه وتحافظ عليه،  إلىأي مشروع فكري يحتاج إن 

تحمله وتؤمن به وتدافع عنه، وقبل هذا وذاك ،مدى االقتناع طائفة  إلىثم 

 الكبير. سالميالفكري بجدوى المشاريع الفكرية يف وطننا العربي واإل

مفكر من النمط الثقيل جدا، وهو رجل عالم ـ مثال ـ  أركونن محمد إ

نسانية، وكتاباته تعرب عن ذلك أصدق بالفكر الغربي، وعالم بالمناهج الغربية اإل

فسطائي الذي يكثر ووال من النوع الس، ال يدري ما يقول افهو ليس مفكر  ، تعبير

ال عن معرفة و عمق. إمن الهذر و يقل فيه الكالم النافع، بل ال يتكلم وال يكتب 

ومدى تطابق الفكر و المنهج والواقع على ، بغض النظر عن مصداقية المعرفة

كل بيت عربي،ولم تعرفه أوساط لم يدخل ، مع كل هذا وغيرهوالوطن العربي، 

ين هو مصنف من نمط الزندقة والردة، والتفكير بما سالميوعند اإل، معرفية كثيرة

 ال ينبغي التفكير فيه.

 -المغرتب بخاصة-نه ساهم يف االغرتاب الذي يعانيه المفكر أأرى 

 وتساهم يف انزواء أعماله وتقلصها.
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Summary 

Akron raised a long debate and a heavy dust on his 

intellectual project, entitled "criticism of the Muslim mind", 

which he touched through his books, meetings and lectures, 

his arrival in the East and West, and B was very disappointed 

not received much attention to him or his great monetary 

project, By Mashreq, it is known to be obvious, but by the 

owners of scientific approaches from the West itself. 

The research concluded that Islamic thought is not an 

intrinsic, proven and transcendent concept of history, but it 

takes place within the context of a changing history, which 

leads to changes in the nature of this thought from one 

historical period to another. It has worked to overcome the 

descriptive methodology which is based on narrative and 

reverence. From the call to apply the critical monetary 

methodology on the path of the Arab Islamic mind, and the 

European Christian secular mind. 

The need for psychoanalytic analysis of heritage has 

been demonstrated by bringing the idea of the mechanism to 

the reading of heritage ("deconstruction and archeological 

excavation"), after giving a simplified picture of them as 

philosophical concepts. One of the benefits of the study of 

philology is to look at some of the wonderful works of God - 

the Almighty - to study the linguistic voices - for example - 

look at the audio system, which is one of the verses of divine 

creativity, to confront what is being woven against Arabic, 

like the difficulty, The call to leave expression, and to go to 

the vernacular, and to write letters in new letters to other 

cases that are woven against Arabic, which are intended to 

destroy religion, or questioning it, or weaken the impact in 

the hearts of his family. There is no doubt that the face of 

such cases and similar types of jihad, and meet the need, 

and keep pace with development. 
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 تمهيد : رؤية منهجية

لنفسه للنهوض  أركونقبل احلديث عن األطر املنهجية التي اختطها 

 بنا بيان نظرية املنهج، عنارصه، وهندسته ، حري  "قيد الدراسة"فكري بمرشوعه ال

 إىل أكان ننهجا  علميا  ندروسا  يرتقي ركوينتيجة يف تقييم املنهج األ إىللنصل 

 نه وسيلة حمددة بزنن نعني يف نكان نعني؟.أدرجة النظرية الدراسية أم 

نهج هي تسسي  أو لعل أهم املشكالت ملنّظر امل»: (1)يقول جورج بوشانب

ترتبط باملفاهيم األساسية للمنهج. فقد ختتار الكلامت ،ترسيخ نعاٍن حمددة، لكي

ولكن قد ختتلط املعاي التي نن املفروض أن ترتبط هبا. ويعترب املنهج هو املصطلح 

 . (2)«اهلام لنظرية املنهج

 إىلالرجوع  علينا ،أركونإذن لتسليط الضوء عىل املنهجية العلمية التي اتبعها 

للوقوف عىل احلاالت  ،األس  األولية املستخدنة يف بناء املصطلح املنهجي

فيام خيص نرشوعه ، عن غريه أركوناإلبداعية والقدرة االبتكارية التي انتاز هبا 

هذا وندى سريه عىل أس  املناهج الصحيحة. وهناك ثالث طرق يمكن أن 

 يستخدم فيها نصطلح ننهج بطريقة سليمة:

املنهج يعد وثيقة نكتوبة تصف جمال وترتيب الربنانج املقرتح،  إن .1

الغائية القصدية نن وراء استخدام هذه :وبالتايل سوف حيتوي عىل 

الوثيقة املنهجية يف التخطيط االسرتاتيجي للمجال الذي هو فيه، وبيان 

                                                 

 .1591. صاحب نظرية المنهج ، وعلى يديه تم بلورة هذه الفلسفة  (1)

  .21ص،نظرية المنهج ،. جورج بوشامب (2)
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بيان كم نن املحتوى وجلها املنهج، أعد نن أأهدافه الدراسية التي 

كون له صالحية حتقيق األهداف املرسونة، نع وضع تقويم الثقايف ت

 لتحديد قيمة وفعالية املنهج.

 .Crriculum System –إن نصطلح ننهج هو كنظام ننهج  .2

 a field of study.(1) –اعتبار املنهج كمجال دراسة  .3

أنا الغاية التي أجلستنا العتامد هذه الطرق يف حتديد استخدانات املنهج السليم.. 

 املفهوم باعتباره –نع هذه االستخدانات والتفسريات الكثرية للمنهج ـ نه أهو 

 الفرعية املفاهيم يسود الذي االضطراب تصور السهل فمن املجال يف األسايس

هي: البحث عن العالقات  يف املجال ــ ة. وتكون املشكلة أنام املفكرين املعاون

تعميامت تفسريية  إىلؤدي والتي سوف ت ،التي ال بد نن ترسيخها وتسسيسها

نن  اوتنبؤيه. وهبذا يمكن تطوير صيغ أو بناءات إجرائية يمكن أن توضح كثري  

 .(2)املفاهيم املعاونة يف داخل املنهج 

وبذلك ونن خالل اعتامد األس  املنهجية أعاله أو تطبيقها عىل املشاريع            

ستساعدنا يف بناء أو استخالص  الفكرية املعّدة نسبقا  ووضعها يف قوالب ننهجية

ه  نظرية أكثر دقة، لتعطينا تلك الدقة بحثا  ذا توجيه نظري أكثر، )فالبحث املوجَّ

نظريا  سوف يساعد يف َنْلء تلك الفراغات، وهكذا يمكن أن نتحرك بعيدا  عن 

العمل التكنولوجي البحت نحو علم سلوكي(. وهذه هي غاية نبحثنا هذا 

 يف بناء نرشوعه الفكري لنقد العقل ركويوتصميم املنهج األالوقوف عىل هندسة 

                                                 

 .  21. جورج بوشامب، نظرية المنهج، ص (1)

  . 21. المصدر نفسه، ص (2)
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وذلك نن خالل بيان أهم استنباطاته النظرية إذ نا عرفنا أن )االستنباط  سالنياإل

 ، نن أهم مميزات العامل املنظر.inference and prediction) (1)والتبوء ـ 

إن » ، ثمفاملنهاج هو الرحم الذي تنمو فيه الفكرة حتى تصبح واقعا  

أن تصري واقعا  يف احلياة، فتظهر حينئذ  إىلالفكرة هي قناعة يف األذهان تدفع 

ال يكون إال عرب ننهج يعالج به  اجمّسمة للتحرض يف الواقع. ولكن صريورهتا واقع  

ليصبح ننجزا  يف الواقع؛ وذلك ألن الفكرة ال متّر بذاهتا نبارشة  ؛ذلك املرشوع

رى يف لتصبح إنجازا  علميا ،  وإنام تصاغ يف نظاهر خمتلفة نن األوضاع التي ُتج

 .(2)«الواقع، فتكون إذن الفكرة سارية يف واقع احلياة نن خالل تلك األوضاع

ويف املقابل قد يكون اختالل املنهج وعقمه سببا  يف فشل تلك املشاريع، 

حّد كبري  إىلفاملنهج الذي به تكون صياغة الفكرة وتطبيقها يف الواقع يتوقف عليه 

التحرض قد تعالج بمنهج صحيح  إىلصريورهتا واقعا  حضاريا ، فالفكرة الدافعة 

فتدفع إليه، وتثمر يف البناء احلضاري، وقد تعالج بمنهج خمتل فإذا هي رغم 

يف ذاهتا ال تثمر يف الواقع شيئا ، أو ال تثمر فيه إال قليال . وكم هي تلك ،أحقـّيتها

ية التي ال يكون هلا وجود إال يف األذهان بسبب نن عقم األفكار القّيمة السان

واقع نعاش، وذلك هو شسن املدن الفاضلة، واملثل العليا  إىلننهجي يف حتويلها 

                                                 

 . 22، ص جورج بوشامب، نظرية المنهج   (1)

ة ـ عوامل الشهود سالميالشهود الحضاري لألمة اإل،ر عبد المجيد عمر النجاد.  (2)

  .95/ 2الحضاري ـ 
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واقع  إىلولكنها مل تتحول  ،التي تغنّت هبا فلسفات ونذاهب وأديان كثرية

 .(1)حضاري بسبب خلل يف ننهج التحويل يف أغلب األحوال 

أو نن الذين  ،د نن القلة الذين مترسوا عميقا  يف املناهج الغربيةيع أركونإن 

ن املشتغل يف أواكبوا هذا التقدم املتسارع عىل صعيد بلورة األساليب املنهجية، وبام 

ننا نرى إنيدان الفلسفة عليه نواكبة كل نا يستجد عىل الصعيد الفكري لذا ف

بيقها يف حتليل ودراسة الفكر وقد استند عىل تلك النظريات حماوال  تط أركون

الذي يريد نن خالله إطالق ، نستخدنا  أدواته بام خيدم نجاح نرشوعه سالنياإل

ـ القابع خلف ذلك )السياج الدوغامئي(،  سالنيرساح هذا العقل ـ العريب اإل

نن ،ليسخذ دوره الطبيعي يف نسرية احلضارة العاملية، )نستخدنا  التفكيك واهلدم(

أي يعمل جاهدا  عىل إعادة فتح )باب االجتهاد وننع حماولة إقفاله نن  أجل البناء.

 ـ بحكم تسثره واعتامده عىل تلك املناهجـ   أركون. رغم أن هناك نن يّعد (2)جديد(

تقني يطبق وينفذ املناهج الغربية عىل الرتاث العريب »جمرد ناقل للمناهج الغربية أو

لي  جمرد »  هذا الرأي ويرون انه . يف حني يرى آخرون عك(3) «سالنياإل

عارض فقط، إنام هو نفكر تكمن أمهيته يف أن نا يعرض نن نتائج الغري يسيت يف 

                                                 

د. عبد المجيد عمر النجار ،الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية ـ عوامل الشهود .(1)

 .  01ص الحضاري

 .  25. الدكتورة نايلة أبي نادر ، الرتاث والمنهج بين أركون والجابري ، ص (2)

 .151ص،الغرب وحوار المستقبل ،م اإلسال،. محمد محفوظ (9)
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، إنه حيشد هذه الرتسانة املعرفية لكي سالنينعرض تنقيباته يف املجال العريب اإل

 . (1) «يستثمرها يف نرشوعه

وم اإلنسانية الغربية ونناهجها وهذا الذي نميل إليه عىل اعتبار أن: االستعانة بالعل

ال يعيب طالب العلم بام فيهم املسلمون انطالقا  نن قوله )صىل اهلل عليه وسلم (: 

، لذلك نراه يلح عىل رضورة تعدد املناهج ألن هذه «احلكمة ضالة املؤنن...»

التعددية املنهجية تستفيد نن خمتلف ننجزات العلوم اإلنسانية، والتحليالت 

اجلديدة كالتفكيك عند ـ جاك دريدا ـ والتحليل االركيولوجي عند الفلسفية 

 (2)نيشيل فوكو. 

                                                 

  .120بيروت ، ص،الممنوع والممتنع ،. علي حرب (1)

 . 111ص،الحداثة يف فكر محمد أركون:  فارح مسرحي   . (2)
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 املبحث االول

 أركوننظرية املنهج النقدي وعنارصها عند 

 والغوص يف نقوناته التي اعتمدها هيكال  حلمل أطراف ركويعند تتبع املنهج األ

ي قبل الدخول نرشوعه، ال بد نن الوقوف عند نرتكزات هذا املرشوع النقد

 ثر الواضح يف نظرية النقد .التي كان هلا األ، بتفاصيلها

 ول:األرخنة)التارخيانية(:املطلب األ

 أركون، كالٌم يرص عليه (1)«إن اإلسالم يف التاريخ فعال  ولي  خارج التاريخ»

ال  سالنيبحاثه، خمالفا  رأي الفقهاء والعقديني نن أن الدين اإلأويكرره يف كل 

نن هذه اجلدلية، اعتمدنا املرتكز األول نن ،(2)عليه ىلالتاريخ بل يتعخيضع ل

 . ؟ )التارخيية(. لنرى ناذا يعني هذا املصطلحركوينرتكزات املنهج األ

: )هي صياغة علمية نستخدنة خصوصا  نن قبل بقوله التارخيية أركونيعرف 

إلنسان يف إنتاج الفالسفة الوجوديني للتحدث عن االنتياز اخلاص الذي يمتلكه ا

سلسلة نن األحداث واملؤسسات واألشياء الثقافية التي تشكل بمجموعها نصري 

. وهنا يربز لدينا تفاعل اإلنسان يف صناعة احلدث داخل إطار املكان (3)البرشية( 

والزنان املحددين. كام يورد يف حتديد املفهوم نفسه ـ التارخيية ـ عند املفكر الفرنيس 

وهو امليال كام أرشنا آنفا لالستقاء نن التعبري  ـ Alain Touraine،ـ أالن تورين

                                                 

 . 11: قراءة علمية ، صسالميد . محمد أركون ، الفكر اإل  (1)

 .11ص،الدكتورة نايلة أبي نادر ، الرتاث والمنهج بين أركون والجابري ،  (2)

 .111: قراءة علمية ، صسالميد . محمد أركون ، الفكر اإل  (9)
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تلك املقدرة التي يتمتع هبا كل جمتمع يف إنتاج حقله »الغريب، فيذكر أنه يعتربها: 

، وبدال  نن ]...[االجتامعي والثقايف اخلاص به، ووسطه التارخيي اخلاص به أيضا  

يتعلق بوضع التارخيية يف قلب املجتمع  أن نضع جمتمعا  نا يف التاريخ، فإن األنر

 . (1) «كمبدأ ننظم حلقل العالقات واملامرسات

هو يمتاز عن غريه نن الباحثني املعارصين يف انتقاده الرصيح ملنهجية فلذلك 

والتعاطي نعها كجواهر حية جمردة عن »البحث عن أصول األفكار عرب التاريخ 

تصادية ـ تلك املنهجية التي طبقها كل نن كل الرشوط االجتامعية والسياسية واالق

. كام ينتقد «سالنيعند دراسة الرتاث العريب اإل (حسني نروة)، و(طيب تينريني)

أخرى كام هي، دون تغيري  إىلاالقتناع السائد بسهنا تنتقل عرب الزنن نن حضارة 

(2). 

ثة إذن هو إنام يغوص يف عمق احلدث التارخيي نن أجل تطويعه وحاجات احلدا

التي يعيشها اإلنسان، وهذه جزء نن أنسنة األفكار بام فيها الفكر العريب 

 يديولوجيرضورة التمييز يف هذه املعاجلة بني املستوى األ إىل، نع التنبيه سالنياإل

يف دراسة  أركونالذي يفرضه علينا التاريخ واملستوى املعريف. إذن مل يكن ننهج 

كام تبنى ذلك نؤسسو بعض األحزاب الفكرية  جيأيديولواملنهج التارخيي ذا بعٍد 

يدولوجيا كام يف أآنذاك والتي أرادت تطويع التاريخ بام خيدم قضيتها استخدانا  

كتابات نيشيل عفلق، وأنطوان سعادة وغريهم، كام مل يكن ذا نزعة تراثية ـ أي 

جل إحياء الرتاث ـ كام يف نشاريع حسن حنفي واجلابري أدراسة الرتاث نن 

                                                 

 .  112: قراءة علمية، ص سالميمحمد آركون، الفكر اإل (1)

 . 12الدكتورة نايلة أبي نادر ، الرتاث والمنهج بين أركون والجابري ، ص  (2)
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وحسني نروة، بل كان يتناول ذلك املنهج نن أجل الدراسة وحتليل النصوص. 

يقول: يشرتط يف الباحث املعارص أن ينتقل نن التاريخ الرسدي املثقل 

 إىلالتي ال خيلو ننها أي إنتاج برشي، ،"الرصحية أو الضمنية  "ةيديولوجيباأل

  إلينا مما نسميه ) الرتاث ـ التاريخ املثري ملشاكل التفهم واالنتقاد جلميع نا وصل 

 histoire deconstructive)(1). 

فالتاريخ ال يمكن استخدانه كوثيقة تارخيية إال إذا متت غربلته هبدف إبراز  

 .(2)والقفز عىل اجلوانب األسطورية واأليدلوجية فيه ،اجلوانب الواقعية واملعاشية

 حميط هذه الدراسة ـ كوننا يف سالنيونا هيمنا وهيم كاتبنا. الرتاث اإل

ـ يرى نن خالل أعامل قراءته الفلسفية عىل هذا الرتاث  أركونوالتخصص، فهوـ 

نه أسهم يف صنعه عوانل عدة أمهها بال شك العانل السيايس بغض النظر عن أ

جزئية هذا الرتاث سواء كان تارخيا  ـ عسكريا  ـ أم تفسريا  ـ قرآنيا ـ أم حديثا  نبويا  

علم كالم.. وغريه لكن هناك كام يشري نقطة غاية يف األمهية هي: إن أم فقهيا  أم 

الرتاث وفق املنطق السيايس املذكور لي  إال جزءا  نن الرتاث ولي  الرتاث كله، 

!. أي تراث كتب بلغة املنترص، فهو إذن تاريخ جزئي (3)«تراث نبتور وباتر» إنه

 إىلأي النظر  «ا النسيانسوسيولوجي»بلورة نفهوم  إىلغري نكتمل لذلك دعا 

التاريخ والرتاث نن وجهة نظر املهزونني ـ ال املنترصين فقط ـ وهذه أبرز نالنح 

)التارخيية(، وهي دعوة ذكية الحتواء ،يف تناول نفهوم أركونحيادية، ونوضوعية 

                                                 

 . 2ص،الفكر العربي، أركون محمد د.  (1)

 ،.90ص،ءة النص الديني عند محمد أركون ،عبد المجيد خليقي ، قرا  (2)

 . 15: قراءة علمية ، صسالميد . محمد أركون ، الفكر اإل  (9)
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نا نسيناه أو تناسته األجيال السابقة باعتامدها هذا املفهوم )سوسيولوجيا 

ذلك الرتاث أو التاريخ تم تناوله نن نناظري خمتلفة فمنها املنظور النسيان(، ألن 

التارخيي، أو بمنظور إبستمولوجي أو ننظور ناركيس... فهذه اجتهادات 

 إىلألشخاص وأفراد يف إطار حوار نا يمكن أن نسميه بعقل األنة. هؤالء األفراد 

. وهو (1)قل األنةحد نا عقول جزئية، ولكن جمموعة هذه العقول اجلزئية يمثل ع

بذلك يستحرض أطروحة ندرسة ـ احلوليات ـ الفرنسية التي بلورت ننهجية 

التاريخ نن جهة السلطة واملعارضة حتى تكون املعاجلة  إىلتارخيية تقتيض النظر 

نوضوعية، وحتى تقطع الطريق عىل كل تالعب بالتاريخ ألهداف أيدلوجية أو 

 .(2)غريها 

 ن الرتاث:بني نوعني ن أركونيميز 

 تراث بتحديده الكبري، Tradition.  

وهو تراث إهلي ال يمكن البرش أن يغريوا فيه شيئا  وإنه تعبري عن احلقيقة األبدية »

 . «املطلقة

 وتراث بتحديده الصغري،tradition(.3) 

                                                 

 . 15دفاعًا عن العقل والحداثة ،ص،محمد سبيال د.  (1)

 . 90ص،عبد المجيد خليقي ، قراءة النص الديني عند محمد أركون ،  (2)

اختالفه مع أركون حول ،والمرافق له ،مرتجم أعمال أركون  "هاشم صالح "مما ذكره  (9)

 السنةعلى ترجمتها بـ ،-أركون –كان يصر ،( الفرنسة والتي ،Traditionترجمة كلمة ) 

(( أي : تعبير عن وحدة  سالميكل الرتاث الديني واإل »لتشمل بمعناها العام والشامل 

=  )صالح( بأن هذهالرتاث ألتي هي بالنتيجة تعبير عن وحدة الدين . لكن إلحاح المرتجم 
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 "يف التعبير مع  "خلط  "لما تحمله من  سالميالقارئ العربي واإل اللفظة سرتبك=

سالمي الرتاث اإل " إلىتجاوزه يف التعبير ،الذي يحرص هو على "المذهب السني 

 La Traditionislamique،والمعرب عنه ،، السني والشيعي والخارجي ... غيرهالكلي

exhaustive،  ))والتي  "المصطلح وترجمته  "ضعنا مرة أخرى أمام مشكلة لي؛

أركون وتعامله مع المصطلح  إلى. نعود ،سنتناولها يف فصلنا الثالث من هذه الدراسة

إن أركون أمام  "صالح  "الفهم المطلوب ... فيذكر  إلىالذي يعده بوابة الدخول ،الذي

السهل التحدث عن اإلسالم أمام والتي عرب عنها بأنه ليس من ،العقدة االصطالحية،هذه

الكبير والتي ،Tحرف ،Tradition،بالفرنسية –تراثه بالمعنى الكبير والمثالي للكلمة 

التمييز  إلىلذلك عمد أركون ؛ فيها اإلسالم برتاثه ونتاجه وهو هذا الدين الكبير ،سيختزل

 بحرف كبير؛ معربا عن األول بتحديده الشمولي الكبير تارة ،بين نوعين من الرتاث

Tradition وتارة أخرى بحرف صغير،tradition،، إلىتعبيرا  عن تحديد اصغر إشارة 

 ة ومذاهبها ، وذلك ألنه يميز بين ثالثة مستويات من الرتاث : سالميالفرق اإل

تراث أهل  "المقدس والمثالي كما تراه كل جماعة  سالميالرتاث بمعنى الرتاث اإل (1

 "طرق  "حتى ترسخت هذه الرتاثات وباتت سنن  "كذا ... السنة وتراث أهل الشيعة وه

 -،الخروج عنها يمثل االعوجاج يف المنهج واالعتقاد "طرق مستقيمة  "ألصحاهبا 

 إلىالنظر ،. أي "،tradition،سنة "وهذا ما أراد أن يعرب عنه سابقا بكلمة ،-األرثوذكسية 

 الرتاث من الداخل . 

 ،وهنا استخدم كلمة "االتنولوجي  "، أي بالمعنى ،الرتاث بالمعنى األولي للكلمة (2

tradition،المصطلح من وجهة نظر الدارس ال من  إلى، إشارة ،الفرنسية بتاء صغيرة

( . أي التعبير عنه من وجهة نظر 1وجهات نظر أصحابه الذي يقدسونه يف النقطة )

 .  -كتخصص أكاديمي -،خارجية وأكاديمية

الكلي ، وهو تعبير خاص باركون وحده كما يقول  سالميوالرتاث بمعنى الرتاث اإل (9

=  مرتجمه والسبب : ألنه هو الذي اشتغله وبلوره لكي يتجاوز به مفهوم الرتاث المبتور 



 

 

 
 

ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

 Yves Congarإيف كونغار "يستعني باملعنى الذي استخدنه  أركونوهنا نرى 

نا الرتاث أكثر نن جمرد األفكار القابلة للتشكل املنطقي. ينقل ل»والذي يقول:  "

إنه جيسد حياة كانلة تشمل الفكر والعواطف والعقائد واملامرسات واألعامل 

 .(1) «ويمكن الطاقة الفردية واجلامعية أن تنهل نن نعينه نن دون أن تستنفذه

وظائف نقد جذري هلذا الرتاث نن خالل: تعرية ال إىلوهنا يتبنى الدعوة 

األيدلوجية والتالعبات املعنوية واالنقطاعات الثقافية والتناقضات العقلية التي 

نه أتسهم يف نزع الرشعية عام كان نتصورا  أو نعيشا  طيلة قرون وقرون بمثابة 

. فهو يشري نن خالل ذلك (2)اإلهلية املتجلية يف الوحي،التعبري املوثوق عن اإلرادة

تطبيق تلك األفكار نن أهم  كيفيةأن و ،فكر واملجتمعبيان العالقة بني ال إىل

 إشكاليات الفكر املعارص.

التطبيقية التي تناول فيها الرتاث  أركونوللوقوف عىل نموذج نن نامذج 

وكيف حللها نن الناحية  "ظاهرة الوحي  "نن خمتلف جوانبه.. نسخذ  سالنياإل

 التارخيية.

                                                                                                              

ة سالميوالباترالخاص بكل فئة منعزلة على حدة ، وهذا ما يدعوه أيضا بالسنة اإل =

: قراءة سالميأركون ، الفكر اإل د . محمد ». ،،Tradition،الشاملة ؛ وهو الرتاث العام

 ((12علمية ، ص

نقال عن ،،99. عبد المجيد خليقي ، قراءة النص الديني عند محمد أركون ، ، ص(1)

 ،المصدر:

 Yves Congar ,La Tradition et les traditions ,le signe ,2vos .(Paris 

A.Fayard 1069-069) . 

 .91قراءة علمية ، ص: سالمي. د . محمد أركون ، الفكر اإل(2)
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أو شحنه بطاقة خالقة تّعلمج اإلنسان بسنه  ن الوحي يعني: حتريك التاريخأهو يرى ف

الوحي يف أعىل صورة وأنقاها، وبني ُتلياته املتقطـّعة عىل  "مميزا  بني ،كائٌن بسيطٌ 

فهناك فرق بني الوحي املتعايل، »هيئة قواعد عملية نرتبطة بحاالت تارخيية حمددة. 

ظهور األنبياء نن الصايف، املنزه / وبني ُتسيد هذا الوحي عىل ارض الواقع بعد 

 . (1)«آخر عرب التاريخ إىلوقت 

إذن نجده هنا ينظر للتميز يف اخلطاب الديني نستعريا  لفظه الوحي بني خطاب 

هلي ترشيعي، وبني فهم إنساي برشي لذلك اخلطاب؛ فرض جربا  وقرسا  بعد وفاة إ

م كإطار النبي )صىل اهلل عليه وسلم (. أي هناك خلط بني اإلسالم كدين، واإلسال

تارخيي ورضورة الفصل بينهام وذلك نن خالل دراسة املجتمعات نفسها يف ذاهتا 

وحدة وتقارب االستنتاج نع نفكرنا والذي توصلت إليه  إىلولذاهتا. وهنا نصل 

إن ظاهرة الوحي ينبغي أال حترص »أو أشارت إليه الدكتورة نايلة أيب نادر بقوهلا: 

واسع بإنكانه أن يستوعب عمل كل نن املؤرخ، فقط بالالهوتيني، ألهنا جمال 

وعامل االجتامع، وعامل النف ، ورجل القانون، وعامل االنثروبوجليا.. نن هنا تسيت 

الذي يرفض التقوقع يف نظام واحد وتطبيق قراءة أحادية  أركونتعددية املنهج عند 

درس تاريخ اجلانب، بل هو نن دعاة القراءات املتنوعة لظاهرة الوحي. فاملؤرخ ي

النص القرآي نثال ، وعامل االجتامع يبحث يف اخلطاب الديني واملامرسة الدينية 

عامل  إىلاملرتبطة بالقرآن أو بالتقاليد املحلية القديمة ]...[، أنا بالنسبة 

االنثروبوجليا فهو يدرس الوحي كونه خطابا  يرّبر رشعيا  أنواع السيطرة كلها يف 

                                                 

 . 12-11ص،نزعة األنسنة يف الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيدي ،. محمد أركون (1)



 

 

 
 

ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

ياسية أم اقتصادية أم رنزية كسيطرة البالغ عىل املرأة، املجتمع، سواء أكانت س

 .(1)والغني عىل الفقري.... الخ. 

الزنن األخروي والزنن  "ونن خالل ذلك يربز لدينا زنانان جيب التمييز بينهام 

 ، واألول هو األصل الثابت والذي بدوره يضفي الطابع احلركي املتغري"الدنيوي 

خالل ذلك بيان املكانة املهمة التي حتتلها التارخيية يف عىل الثاي. لقد أردنا نن 

نناهج الفكر  إىلالنقدي وإرصاره عىل اعتامدها كمنهج أصيل  أركوننرشوع 

املمكن  "دائرة  إىل،"املستحيل التفكري فيه  "وإخراجها نن دائرة  سالنيالعريب اإل

حتى يف حقول تبني هذه املنهجية  إىل، ال بل هو يدعو رصاحة "التفكري فيه 

الدراسة والتعليم وهو حيمل أصحاب القرار السيايس يف جمال التعليم بتقديم 

صورة خيالية حمضة عن املايض والدين والرتاث، ومل تجقدم الصورة التارخيية 

الواقعية.وعن هذه الصورة اخليالية أو األيدلوجية املضخمة ـ خاصة نا كتبه 

عىل وعي ناليني العرب واملسلمني وبالتايل  املؤرخ املنترصـ هي التي تسيطر اآلن

تفكيك أوصال هذه الصورة األيدلوجية،  : فان أول خطوة ينبغي اختاذها هي

وإحالل الصورة الواقعية التي حترتم احلقيقة التارخيية حملها.ذلك أن اإلنسان إذا مل 

قل يصحح نظرته ملاضيه، فإنه لن يستطيع تصحيح نظرته حلارضه أو ملستقبله.أو 

يدولوجيا لن يسري عىل هدى نن أنره لصنع حارضه ونستقبله )لقد قتلت األ

 . (2)العرب(

                                                 

  . 10ص،. الدكتورة نايلة أبي نادر ، الرتاث والمنهج بين أركون والجابري ،(1)

 . 211ص،. محمد أركون ، قضايا يف نقد العقل الديني ـ كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ،(2)
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ونحن نعيش هذا الرصاع املذهبي املبطن  ،إهنا دعوة أحوج نا نكون إليها اآلن

وخاصة يف العراق وهل قتلت أبناءه غري هذه القراءة اخلاطئة  ،حينا  واملعلن أحيانا  

 للتاريخ.

املراحل التارخيية الوقائعية التي تشكل ننها الرتاث  لقد تم اختزال كل

الوعي " م عام النبوة األول وحتى اآلن داخل ننظونة216ننذ عام  سالنياإل

 (1)حتى يوننا هذا. سالنيوالذي نا زال حيرك التاريخ اإل "األسطوري التارخيي

 "التارخيية  نفهوم "ويف خضم هذه اجلدلية الفكرية نن الناحية التحليلية يف تفسري 

ال بد أن تربز لنا يف وسط الطريق جدلية  سالنيوتطبيقه عىل الدين اإل أركونعند 

 ."الوعي والوحي "

ن القرآن الكريم احتوى عىل جدٍل تارخيي بني نفهوم الوحي أومما ال شك فيه 

كسلطة خارجة عن اإلرادة البرشية، والوعي الذي يدركه اإلنسان بعقله وحواسه 

ذي اخلـاصية ،"الزنان واملكان "أعامل وأفعال حياتية نقيدة بقيدي  ىلإواملرتجم 

. وهكذا تولدت جدلية الصلة "حركة التاريخ  "الدينانـيكية التي هي بال شك 

. والتي حاول تفكيكها الدكتور خليل أمحد خليل حيث "الوحي والوعي  "بني 

العقل هي صلة زنانية هذه اجلدلية باستفهام قائال : )إن صلة الوحي ب،إىلأشار 

، يف الوقت الذي (2)نكانية، تظهر يف جمتمع تارخيي، وتكون فيه ظاهرة تارخيية(

القول التوفيقي الرسيع:  إىليذهب فيه املفرس واملفكر املعارص اإلنام حممد عبده 

                                                 

 .  51: قراءة علمية ، ص سالمي. محمد أركون ، الفكر اإل . د(1)

 . 51خليل احمد خليل ،جدلية القرآن،صد. (2)



 

 

 
 

ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

تآخى العقل والوحي ألول نرة يف كتاب نقدس عىل لسان نبي نرسل بترصيح ال »

 .(1)«يقبل التسويل

ن وحيا  أفكيف حصلت هذه الصلة؟ هل العقل هو الذي استوحى بوعيه، أم 

. وهنا (2)احدا ؟ هو ذا جوهر اإلشكال!وإهليا  ننفردا  هو الذي اصطفى عقال  نبويا  

وباألخذ يف تفسري علامء العقائد ــ حممد عبده ــ عىل اعتبار التآخي غري قابل 

حول نفهوم ودور التآخي بني الوحي  للتسويل حال  اعتقاديا  سيولد لدينا رصاع

تناقض إهلي وبرشي، وينزع عن الظاهرة الدينية  إىليفيض بالنتيجة  ؛والوعي

سمتها التارخيية، فيغدو نفهوم التاريخ هو أيضا  نوضوع خالف أسايس. فمن 

جهة هناك اُتاه يرى أن التاريخ دينيا  وغيبيا ، هو تاريخ اهلل )أو اآلهلة قبل التوحيد( 

ألنبياء والرسل ؛ ونن جهة ثانية هناك اُتاه أخر يقول إن التاريخ، سوسيولوجيا وا

هو تاريخ البرش يف عملهم ورصاعهم املتواصلني، تاريخ تغريهم وتطورهم، تاريخ 

تطور العقل الواعي باملزيد نن استقالله املوضوعي عام هو ذايت واعتقادي توصال  

نسان والطبيعة عىل نستوى الذات والعبادة العلم احلق بعد انفكاك حتالف اإل إىل

. أنام هذا التناقض ونثل هذه العقد الفكرية لي  غري نفهوم )التارخيية( حال  (3)

نن خالل بيانه هلذا املفهوم. فالنبي املوحى إليه ــ تنزيال  ـ  أركونهلا وهذا نا أرساه 

ة ذلك املعصوم صل إىلنعصوم ننزه عن اجلمع بني النقيضني، ولكن إذا نا عدنا 

...{:إىلوباعتامد قوله تع ْم يجوَحى إيَِلَّ اَم َأَنا َبرَشٌ ِنْثلجكج ْل إِنَّ ، وعرفنا 111الكهف }... قج

                                                 

 .  2محمد عبده ،رسالة التوحيد،ص  (1)

 . 52-51جدلية القرآن ،،ص:  حمد خليل أد. خليل  (2)

 .  52 السابق (9)



  

 

 

 
 

 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

ذلك اخلطاب اإلهلي األزيل ـ غري املخلوق ـ إنام كان لغة بني اخلالق ونعصونه،  نأ

عقل  إىل،"نعصوم  "بعيدا  عن الزنان واملكان. ولكي ينقل ذلك الكالم نن برٍش 

اجلامعة البرشي ال بد أن حيكم بمفهوم الزنان واملكان، وال بد أن يتجدد هذا الفهم 

والذي جيمعهام التاريخ، هذا يف تقريب  "الزنكان"بحسب حركة هذين املحددين

 .(1)أناهتا التاريخ  وض أكثر كي ال نضطر إلحياء نشاكلالصورة وال نريد اخل

 

 للغوي املطلب الثاين: املنهج الفلوجي ا

يدرس هذا املنهج بشكل دقيق النصوص نن أجل البحث عن اجلذور واألصول »

. ولكي نبقيفي سياق (2)«األعامل الالحقة إىلاملتسلسلة نن األعامل السابقة 

هلذه املنهجية، متهيدا لبيان أسباب ،احلديث، البد نن استعراض تارخيي ونعريف

الفيلولوجيا وعلم اللغة أو فقه  "اهية . فمام جاء يف بيان نأركوناعتامدها نن قبل 

 ،نع بدايات النهضة األوربية احلديثة ، كمنهٍج علمي فلسفي، وتعاضدها"اللغة 

تلك النهضة الوليدة التي مل يكن هلا يف بدايات نشسهتا إال نا ورثته نن احلضارتني 

عض األوربيتني السابقتني اإلغريقية، والرونانية، تتعكز عليهام حلني ترسيخ ب

وقد كان األوربيون يف ذلك الوقت يرون أنفسهم الورثة »املفاهيم اجلديدة، 

الرشعيني لرتاث هاتني احلضارتني، بل كانوا يرون يف وجودهم نفسه استمرارا 

هذه النهضة عىل  إىل،لوجود قدناء اإلغريق والرونان، أي مل تكن نظرهتم
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

أي نيالد ،renaissanceنت حدثا ننقطع اجلذور ننبتا عن املايض، وإنام كا،إهنا

 .(1)«جديد أو بعث

وكان الرتاث اليوناي  ،ظاهرة نمو احل  القونياألوريب،وهنا جيب أن ال نغفل

يف فلسفتهم ويف دراساهتم اللغوية التي كان أشهرها نا تركته ندرسة  ناثال

اإلسكندرية، كام كان تراث الرونان يتمثل يف القانون واإلدارة، ويف الدراسات 

لغة  "عرص النهضة "لغوية املكتوبة بالالتينية التي نا فتئت حتى ذلك الوقت ال

الدين والثقافة واحلضارة يف أوربا. ونا دانت هاتان اللغتان هبذه األمهية فال جرم 

ىل إحياء دراستهام، ونقد نا جاء هبام نن نصوص قديمة نقدا إأن اهلمم انرصفت 

الشارحة والناقدة للنصوص القديمة  لغويا يف طابعه، وأصبحت هذه الدراسات

وهبذا املعنى أصبح لفظ  ؛"الفيلولوجيا  "باللغتني املذكورتني تعرف باسم 

نن حيث القاعدة ونعاي املفردات ،يعني: دراسة النصوص القديمة "فيلولوجيا "

وكان ،ونا يتصل بذلك نن رشوح ونقد وإشارات تارخيية وجغرافية وغريها

 . (2)م العنارص التي يتكون ننها نعنى الفيلولوجيانن أه "القدم  "عنرص

وتاريخ استخدانه، أنا عالقته بعلم  للمحتوى االصطالحي هذا املعنى العام

-1472فقدجاء تباعا بعد املقال الذي كتبه السري وليام جونز )؛املالزم له،اللغة

جه الشبه نبينا أو،والتي كان جيهلها األوربيون "اللغة السنسكريتية  "( عن 1477

بينها وبني اللغات اإلغريقية والالتينية، نعلنا عن اعتقاده أن هذه اللغات مجيعا 

وجود عالقات تركيبية بني  إىلانحدرت نن أصل واحد، عندئذ فطن اللغويون 
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 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

، فسوضحوا "اللغات اهلندية األوربية  "أفراد فصيلة نن اللغات أطلقوا عليها اسم 

 "الفيلولوجيا املقارنة  "سات نقارنة أطلقوا عليها اسمالصلة فيام بينها بواسطة درا

نرتبطا بمفهوم  "الفيلولوجيا  "، فظل نصطلح " Comparative Philologyأو 

جديدا بإضافة فكرة املقارنة إليه. ولقد كان ،اللغات القديمة، واكتسب نعنا وظال

ت ننه هذا الظل اجلديد )ظل فكرة املقارنة( هو الطريق اخللفي التي تسلل

. إذن (1)دراسات اللغات احلديثة فيام بعد إىلالدراسات احلديثة و إىلالفيلولوجيا 

هي عملية لفحص اللغة نن خالل تلك النصوص. عملية تطورت لتصبح علام  

َد العرص نوضوع  فيام بعد، هذا العلم الذي يرى فيه الباحثون حاجة  نلحة  كلام َبعج

املؤلف والعرص، كان نن الرضوري اللجوء ،ولةالدراسة، وكلام كانت الوثائق جمه

. يف هناية عرص النهضة أبدى (2)لفك الرنوز اللغوية للوثيقة  "الفلوجيا  " إىل

األوربيون بعض االهتامم باللغتني العربية والعربية، إلنشاء نقارنات بينها.وتطور 

اللغويون يف  هذا االهتامم حتى نشس عنه حقل املقارنات السانية فيام بعد. ثم توسع

دون أن جيردوه نن ارتباطه باللغات والدراسات القديمة،  "الفيلولوجيا  "ندلول 

 ׃فسطلقوا هذا املصطلح عىل نوعني نن أنواع النشاط والتحقيق العلمي مها 

فك رنوز الكتابات القديمة التي يعثر عليها الباحثون يف حقل اآلثار  .أ

 صورة نصوص بلغات جمهولة أو لغات نرقونة عىل احلجارة أو جدران املباي يف

نعلونة ولكن الرنوز جمهولة.وال شك أن قدم هذه النصوص ينسجم نع املعنى 

 ونع ارتباطه باللغات القديمة.  "فيلولوجيا  "األصيل للفظ 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

وأطلق اللفظ كذلك عىل حتقيق الوثائق واملخطوطات القديمة بغية  .ب

الدراسات التارخيية واألثرية، ونن  نرشها واالنتفاع هبا يف النشاط العلمي، ويف

ذلك أيضا نا نعرفه يف وقتنا احلارض نن حتقيق املخطوطات وطبعها، عىل نحو نا 

يقوم طالب الدراسات العليا يف أقسام اللغة العربية باجلانعات نن نرش الرتاث 

برسائلهم العلمية.وهذا النوع نن التحقيق )عندنا يتوافر له رشط اجلودة( ينبغي 

يكون نن أقوى روافد إحياء الرتاث ونن الشائع عىل ألسنة املهتمني بالوثائق يف أن 

، مما يربز الزعم أن هذا "الفيلولوجيا"العهد احلارض أن يطلقوا عىل دراساهتم اسم 

اللفظ مل يفقد يونا داللته عىل الدراسات املتعلقة بفكرة القدم وإن كانت بعض 

نا زالت تسمي املؤهل العلمي يف  "نثال كجانعة لندن  "اجلانعات األوربية 

 Comparativeالفيلولوجيا املقارنة  -نؤهال يف ،Linguistics،اللسانيات

Philology،- (1)بحسب التسمية القديمة . 

أكثر النصوص جدال، ممثلة بالكتب املقدسة ،طبقت هذه املنهجية بادئ األنر عىل 

 خضعأبرز نن أاشتهروا أو لعل نن  وممن  -بيئة ابتكار هذه املنهجية -يف أوربا 

جيب »: (2)رسالته يف ومما جاء (سيبينوزا: )"الفللوجيو"النص الالهويت ملخترب 

علينا أن نفهم طبيعة وخصائص اللغة التي دونت هبا أسفار الكتاب املقدس، 

والتي اعتاد نؤلفوها التحدث هبا، وبذلك يمكننا فحص كل املعاي التي يمكن أن 

ص حسب االستعامل الشائع، وملا كان مجيع نن قانوا بالتدوين سواء يف يفيدها الن
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 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

اللغة العربية رضورية قبل  ةإن نعرف،عربانيني، فال شك العهد القديم أو اجلديد

 .(1)«كل يشء

ونن هذه التجربة الغربية عىل النصوص املقدسة للديانة املسيحية واليهودية، 

عند عدد نن علامء اللغة أو ،قرآيجاءت حماكاهتا للتطبيق عىل اخلطاب ال

نبينا  رأيه فيها والتي سنسيت عليها ،هم نن تناول تلك املنهجيةأ أركونو ،الفللوجية

ملاحة حول إ تباعا، لكن حتى ال نخرج عن سياق الفهم املوضوعي، ال بد نن

كوهنام يصبان يف نصب واحد نع ل، "اللسانيات  "عالقة هذه املنهجية بعلم اللغة 

 تباينهام.  رغم التداخل االصطالحيبعض 

الفيلولوجيا هي األصل الذي تفرع عنه علم اللغة » نأ: "متام حسان  "فمام بينه 

هي ذلك األصل  "األنرتوبولوجيا  "يف أوربا، كام تعترب Linguisticsأو اللسانيات 

 .(2) «بالنسبة للدراسات اللغوية األنريكية

علم  "نى الذي أصبح فيام بعد يعرف باسم هبذا املع "الفيلولوجيا  "عىل إن 

اُتهت اُتاها آخر مل يقنَع الدارسون فيه بالنصوص القديمة والوثائق فقط،  "اللغة 

 " إىل "حتليل النصوص "ومل يصبحوا نرتبطني بالقدم وحسب، وإنام حولوا 

، ثم ختطوا الظواهر التارخيية بسن ضموا إليها وصف األنظمة "نقارنة الظواهر

. "الفيلولوجيا "ئمة باللغات احلية. هكذا كانت نشسة علم اللغة نن ننطلق القا

فقد  "املقارنة  "أو فكرة  "القدم  "ولكن علم اللغة إن مل يتحلل متانا نن فكرة »

 إىلووضع القدم واملعارصة جنبا  "الوصف  "و "املعارصة  " اأضيفت إليهام فكرت
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

يدرس بمنهج تطوري ، Diachronic،. فالقدم جنب، وخصص لكل ننهام ننهج

أشبه نا ، Descriptiveتدرس بمنهج وصفي ، Synchrinic،تارخيي، و املعارصة

 . (1)«يكون بمناهج العلوم الطبيعية، بل إنه يستعني بحقائق هذه العلوم

إهنا ننهجية احلفر والغوص يف األعامق بحثا  عن أصول األفكار، إذا تّعد هذه 

السياسية  -ننفصلة عن املرشوطية االجتامعية ،اهر حيةاملنهجية، تلك األصول جو

حتى ،ختضع للتبدل أخرى كام هي، ال إىلهنا تنتقل نن حضارة أواالقتصادية. كام 

ن طرأ عليها تغري نا، فان ذلك يعد نوعا نن التحريف وتشوهيا  لألصل. إن إو

ا بلغت ذروهت اجيابيات هذه املنهجية تنحرص يف دراسة الرتاث وحتقيقه علميا ، وقد

كان نوضوعها األساس حتديد النصوص  ، عندنايف القرن التاسع عرش يف أوربا

 (2)وتسويلها بعد التحليل، ودراسة التاريخ األديب ملختلف العادات واملؤّسسات.

وهكذا انتفع علم اللغة بمناهج العلوم األخرى نن حوله، حتى استطاع أن 

نوضوعه وأصبح بحق يستحق أن يعرف  إىلينشئ لنفسه طريقة خاصة يف النظر 

اذ كان  ؛-علم اللغة  -ليستقل عن غريه ؛ بسنه الطريق العلمية لدراسة اللغة

نوضوعه يف املايض يدور يف فلك الكتب املقدسة كام يف السنسكريتية، أو يف فلك 

الفلسفة كام يف اإلغريقية، أو يف حظرية األدب ونقده كام حدث يف لغات أخرى 

وأسقط علم اللغة نن نوضوعه نا ال يمكن أن خيضع للنظر العلمي، وهلم جرا. 

كالكالم يف أصل اللغة أتوقيف أم اصطالح؟ و كالكالم يف تقويم اللغات 

وتفضيل بعضها عىل بعض، وكالكالم يف نوضوعات تتصل بالسحر والشعوذة، 
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 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

ن وتنسب قوة غيبية للكلامت، تلك نوضوعات كان عىل علم اللغة أن يستبعدها ن

 . (1)الرتاث الذي ورثه نن أفكار األقدنني

فهو نصطلح عريب خاص، ال يعرفه الغربيون يف  "فقه اللغة  "أنا عبارة 

تعريفه فلغويا ، اصطالحيا :  -باعتبار تركيبه  -لغاهتم. ومماجاء يف نعنى فقه اللغة 

 :  . (2)«فهم اللغة، والعلم هبا، وإدراك كنهها»لغة 

بدراسة قضايا »لق فقه اللغة عىل العلم الذي يعنى يطف ؛االصطالح نا يفأ

أصواهتا، ونفرداهتا، وتراكيبها، وخصائصها الصوتية، والرصفية، :نن حيث اللغة

والنحوية، والداللية، ونا يطرأ عليها نن تغيريات، ونا ينشس نن هلجات، ونا يثار 

ري ويدور غري ذلك مما جي إىلحول العربية نن قضايا، ونا تواجهه نن نشكالت 

 . (3) «يف فلكه مما سيسيت ذلك عند احلديث عن نوضوعات فقه اللغة

إذن نحن أنام نوضوع يعنى بفهم اللغة، ودراسة قضاياها، ونوضوعاهتا. 

علام إن هناك نصطلح رديف يرد يف بعض املؤلفات احلديثة نقابال  ملصطلح )فقه 

َدثني يفرق بني املصطلحني، اللغة( أال وهو )علم اللغة(. فإن بعض املؤلفني املجح

وقد جاء ،وبعضهم جيعلهام شيئا  واحدا  ؛ باعتبار أن العلم والفقه يشء واحد.

                                                 

بحسب  "علم اللغة  "محل مصطلح  حل"اللسانيات  "مصطلح  نإلى أتجدر اإلشارة   (1)

، واستمر م1512يف مؤتمرهم المنعقد يف تونس اتفاق المشتغلين هبذا العلم أو لتخصص 

الذي أبدى اعرتاضه وأصر على استخدام  "د. تمام حسان  " االسم حتى اليوم ، باستثناء
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

اخللط بني املصطلحني السابقني بسبب ترمجة بعض املصطلحات الغربية وحماولة 

تطبيقها عىل لغتنا. فالغربيون يفرقون بني علمني يتناوالن اللغة، أحدمها: يجعنى 

ص اللغوية القديمة، واللغات البائدة، وهيتم بالرتاث، والتاريخ، بدراسة النصو

والنتاج األديب واللغوي، وقد ترجم هذا باسم )علم اللغة(. والثاي: يجعنى بدراسة 

اللغة يف ذاهتا: وصفا  وتارخيا ، ونقارنة، ودراسة للهجات واألصوات نستعينا  

ض الباحثني تطبيق هذا عىل . ونن هنا حاول بع(1)بوسائل علمية، وآالت حديثة

 العربية، والتفريَق بني ِعْلمني هيتامن بالعربية ؛ نتناسني أنورا  ننها نا يايت: 

 االختالف الكبري بني العربية وغريها.  .أ

 أن العربية نزل هبا القرآن الكريم.  .ب

يوننا هذا لغة واحدة حافظت عىل خصائصها، وبقيت هلا هيبتها  إىلوأهنا  .ج

 الكتاب العزيز.  التي حفظها هلا

وأن دراسة العربية يف العصور السابقة ال ختتلف عن دراستها يف عرصنا  .د

هذا إال نا طرأ نن عانيات، وهلجات. بخالف غريها نن اللغات 

اإلنجليزية ننذ قرون إال  إىلاألخرى؛ إذ اإلنجليزية املعارصة ال متت 

نجليز وقد وهو نن كبار أدباء اإل -بصالت واهية. بل إن لغة شكسبري

ال يكاد يفهمها إال نفر نن املثقفني. وقل ،-نات يف القرن السابع عرش

نثل ذلك يف الفرنسية، واإليطالية، وسائر اللغات األوربية احلديثة. أنا 

نقرأ القرآن، ونفهمه ؛ إال -ونع تباين املستويات الثقافية  -نحن العرب 
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 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

ب األحايني، واحلال نفسه دقة املعاي يف أغل إىلقليال  مما ترجع صعوبته 

بالنسبة للحديث الرشيف، وكذلك نقرأ أدب اجلاهلية وأدب صدر 

 اإلسالم ونا بعده. 

وخالصة القول يف هذه املسسلة أن نصطلح )فقه اللغة( أكثر نالئمة، وأعم 

وأشمل يف دراسة القضايا التي يتناوهلا ذلك العلم. ونع ذلك فال تثريب عىل نن 

خر )علم اللغة(. لذا نرى استخدام نصطلح )فقه اللغة( استعمل املصطلح اآل

هو األنسب ؛ ألنه نستخدم يف عربيتنا، وارد يف باره شانال  لدراسة اللغة بعانة باعت

تراثنا. وإذا استجخدم اصطالح )علم اللغة( فإنام يعنى به املرادف لفقه اللغة ؛ بناء  

  .(1)عىل املعنى اللغوي، وال نشاحة يف االصطالح 

ونا الثمرة املرجوة نن ذلك؟ ونا   قد نسسل: نا اهلدف نن دراسة فقه اللغة؟

 الغاية التي يراد الوصول إليها نن خالله؟. 

 نورد أمهها:  ،فوائد ذلك ال حتىص،نإواجلواب أن يقال، 

  فدراسة األصوات -عز وجل  -الوقوف عىل يشء نن بديع صنع اهلل :

عنا عىل اجلهاز الصويت الذي يعد آية نن تطل -عىل سبيل املثال  -اللغوية 

 آيات اإلبداع اإلهلي. 

  ،و املناداةأنواجهة نا حياك ضد العربية: كاهتانها بالصعوبة، واجلمود 

 إىلالعانية، وكتابة احلروف بحروف جديدة  إىلبرتك اإلعراب، والتوجه 

غري ذلك نن الدعاوى التي حتاك ضد العربية، والتي يراد ننها هدم 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

ين، أو التشكيك فيه، أو إضعاف أثره يف نفوس أهله. وال ريب أن الد

 والوفاء.  نواجهة نثل هذه الدعاوى وأنثاهلا نوع نن اجلهاد

  سد احلاجة، ونواكبة التطور: فالعلم باللغة، والوقوف عىل داللتها يسد

حاجة عظيمة، سواء يف تعريب األلفاظ، أو االستغناء عن املصطلحات 

أنتنا نن ألفاظ، أو أخالق، أو  إىلبيان املقصود مما يفد  الدخيلة، أو يف

، أو نصطلح اإلرهاب أو غري نصطلحات، كمصطلح العلامنية نثال  

؛ فإذا نقلناه كام هو نعروف عند الغرب أحدث عندنا خلطا  وبلبلة. ذلك

 أنا إذا أعطي نعناه الصحيح املحدد أراحنا نن كثري نن الباليا. 

 كام  -: فإن فقه اللغة له عالقة بكثري نن العلوم خدنة العلوم األخرى

فالوقوف عليه، ونعرفته خيدم كثريا  نن التخصصات -سيسيت بيان ذلك 

 . (1)والعلوم األخرى 

، وتوظيفه هلذه املنهجية، فقد سبقت عملية اختياره هلذا أركون إىلعودة 

ول للخطاب قراءة نعمقة للقرآن الكريم وتفاسريه، كونه املصدر األ،املنهجية

قيد الدراسة والتحليل بالنسبة له. حيث استوقفته كام يقول هو، بعض  سالنياإل

التفاسري الكالسيكية وخاصة تفسري  إىلاملصطلحات القرآنية وهو يعرج يف فهمها 

ن هذه القراءات والرهانات استغرقت وقتا  طويال  عنده حتى بس. علام  (2)الطربي

املناخ الالزم واملناسب العتامدها  سذلك بعد أن هتيمتخضت عنها هذه املنهجية، و

التوقيت أو اختيار التوقيت ،وطرحها حرة عىل الناس. وهنا تربز لدينا نسسلة
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 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

يف طرح  أركونوتلك كانت سمة نن سامت ،املناسب وأثرها يف نجاح الفكرة.

أفكاره ونرشوعه، وهذا إنام يدل عىل التخطيط واملنهجية املدروسة التي كان 

يف جسد األنة ،عتمدها هذا املفكر يف طرح أفكاره مما ساعد عىل نجاحها وحفرهاي

 الفكري. 

ي يّطبق عليه هذه آ: وهو خيتار أنموذجا أو نثال ملصطلح قرأركونيذكر 

ْم نِْصفج َنا َتَرَك يف اآلية الكريمة: "كاللة  "الدراسة فكانت قراءته لكلمة  َوَلكج

ْم إِْن مَلْ َيكج  كج بجعج مِمَّا َتَرْكَن ِنْن َبْعِد َوِصيٍَّة َأْزَواجج مج الرُّ ْن هَلجنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلجنَّ َوَلٌد َفَلكج

ْم َوَلٌد فَ  ْم َوَلٌد َفإِْن َكاَن َلكج ْن َلكج بجعج مِمَّا َتَرْكتجْم إِْن مَلْ َيكج ا َأْو َدْيٍن َوهَلجنَّ الرُّ نَّ يجوِصنَي هِبَ َلهج

نج مِمَّا تَ  ٌل يجوَرثج َكالَلة  َأِو الثُّمج ا َأْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن َرجج وَن هِبَ َرْكتجْم ِنْن َبْعِد َوِصيٍَّة تجوصج

ْم  سج َفإِْن َكانجوا َأْكَثَر ِنْن َذلَِك َفهج دج اَم السُّ لِّ َواِحٍد ِننْهج اْنَرَأٌة َوَلهج َأٌخ َأْو أجْخٌت َفلِكج

َكاءج يِف الثُّلجِث ِنْن َبْعِد َوِصيَّ  َ َضارٍّ َوِصيَّة  ِنَن اهللَِّ َواهللَّج رشج ا َأْو َدْيٍن َغرْيَ نج ٍة يجوََص هِبَ

إن ». وقبل اخلوض يف حتليلها ـ فيلولوجيا  ـ هو يقول: 16النساء َعلِيٌم َحلِيمٌ 

نعناها نن اخلطورة واألمهية بحيث جممل املسسلة يمكنه أن يساعدنا للمرة األوىل 

ىل بلورة ـ تيولوجيا ـ إنسانية، ننطقية للوحي. ولكن ع سالنييف تاريخ الفكر اإل

ة نؤخرا  حتى يف البلدان سالنياملناخ األيدلوجي اخلاص الذي خلقته احلركات اإل

الغربية وخصوصا  يف فرنسا قد دفعني ألن أؤجل نرش أية دراسة حول نوضوع يف 

سبعينات . هنا طبعا  كانت دراسته يف ننتصف ال(1)«نثل هذا احلرج واحلساسية

ة يف نرص تعصف بظالهلا سالنيحتى بداية الثامنينات وكانت أجواء احلركات اإل
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

يف  م1747، يضاف إليها انتصار ثورة اخلميني سالنيعىل املشهد السيايس اإل

( آيات شيطانية)إيران، ثممشكلة تكفري وهدر دم سلامن رشدي عند نرش كتابه 

م يف نرش آراءه االستنباطية... حينها، كل تلك املداخالت حالت دون أن يقد

ة، كام قد يفهم القارئ خطس ، سالنيولي  ذلك ملعارضة بحوثه لضوابط العقيدة اإل

، يف املجتمعات أركونولكن ألن حجم ـ املستحيل التفكري فيه ـ كام يقول 

 ،ة آنذاك هو نن الضخانة واالتساع بحيث إن أي بحث نن هذا النوعسالنياإل

 . (1)خطرة  يوّلد سوء تفامهات

لبيان  أركونأنفة الذكر وكيف اعتمدها  "كاللة  "استخدام تفسري إىلوعودة 

 ؛أركونيف بيان املنهج النقدي عند ،نحن هلا دورـ املنهج الفيلولوجي ـ واستخداننا

دايفد س بورز  "وهو هنا يذكر تداخله الفكري نع املسترشق األنريكي املعارص

Davids Powers " دراسات يف القرآن واحلديث،  : طروحتهوكان حيرض أل(

 .Studies in Quran and Hadith -اخلاص باإلرث  سالنيتشكل القانون اإل

The formation of Islamic Law of inheritance)، يف جانعة برنستون

 إىل. وهنا وهو حيلل هذه اآلية ممهدا  برضورة االنتقال نن نرحلة االجتهاد م1792

، يقول: لقد فعلت، كام فعل ـ بورز ـ حيث عرضت سالنياإلنرحلة نقد العقل 

أي الذين جييدون اإلعراب والعربية ،هذه اآلية غري املشكّلة عىل الناطقني بالعربية

يت: إن أولئك الذين حفظوا ، فاكتشف اليشء املدهش اآل"ومل يقرأوا اآلية هذه 

بعد طول نقاش ،مدتالقرآن عن ظهر قلب يتلون اآلية كام هي التي كانت قد اعتـج

                                                 

 . 21ص المصدر نفسه  (1)



  

 

 

 
 

 م8102إصدار  باملنوفية العدد الثالث والثماثونعربية حولية كلية اللغة ال

نن قبل التفسري الكالسيكي، ثم فـجرضت يف املصحف الرسمي ننذ الطربي عىل 

األقل؛ ولكن أولئك الذين ال حيفظون القرآن عن ظهر قلب وخيضعون فقط 

للكفاءة القواعدية واللغوية خيتارون دائام  القراءات األخرى التي استبعدها 

ني هنا بتعبري جمازي: الرأي الدوغامئي هو يع -، (1)"األرثوذكيس  "التفسري 

نه الرأي الصحيح ؛ أالعقائدي املتصلب واملتزنت الذي فرض نفسه بالقوة عىل 

ولي  عن طريق اإلقناع واملحاجة كام يومهنا البعض بسبب نرور الزنن املتطاول 

إن اخلالفات املذكورة بحسب ننهج الطربي يف تفسريه ترتكز عىل األخبار ،ـ

إن هذه اخلالفات ختص فعلني أساسيني مها: »: أركونباإلسناد، يقول املدعونة 

يورث ويويص. فهام نقروءان بشكل نبني للمجهول أو للمعلوم بحسب التفسري 

إذا نا اعتمدنا قراءة الفعلني ومها نبنيان   "كاللة  "املعتمد. وعندئذ تصبح كلمة 

اءة الواردة يف القرآن. أي للقر ،للمعلوم... عندئذ تصبح القراءة نعاكسة متانا  

، وهي القراءة الطبيعية املناسبة للفطرة  تصبح وإْن كان رجٌل يورثج َكاللة  أو انرأة 

العربية والذوق العريب السليم وامللكة اللغوية أو الكفاءة اللغوية للناطقني بالعربية 

ت يف . أنا القراءة التي فرض"بحسب املعنى األلسني لكلمة الكفاءة اللغوية  "

تقول القراءة يف املصحف الرسمي: ،القرآن نن قبل الفقهاء فهي قراءة صعبة ]...[

...رَ ن رجٌل يووإن كا» . "أي قراءة الفعل وهو نبني للمجهول  «ثج َكاللة  أو انرأة 

. طبعا  هنا ال يعرف السبب (2)ونالحظ صعوبة القراءة، ونستغرب نا السبب؟ 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

ا الطربي، ولي  نن الرضوري ذكرها مجيعا  إنام حتى يورد املعطيات التي تقدم هب

 بالقدر الذي يستفاد ننه يف التحليل:

الطربي خيصص نكانة نا للقراءة التي يبجلها البعض ويعتمدوهنا ولكن  .1

دون أن يذكر النتائج واالنعكاسات السلبية املرتتبة عىل حذفها ملصلحة 

لها العدد األكرب نن تلك القراءة الشائعة التي اعتمدت رسميا  والتي يفض

 َقَرَءِة أهل اإلسالم(. نقون اإلسالم )أي بحسب لغته: أنةج القراء الذين يعت

ضمن جمال القراءات ،"األرثوذكسية  "وهذا املثال يوضح كيف فجرَضت 

والتفسري. فاإلمجاع هنا هو إمجاع األغلبية العددية فقط، هذا اإلمجاع الذي ال 

ت التيولوجية والقانونية واالقتصادية املرتتبة عىل يكلف نفسه عناء تقييم الرهانا

حذف قراءة نعينة تبدو أكثر صحة وننطقية نن الناحية اللغوية والقواعدية ] يفيد 

لنا أن احلقيقة السوسيوجلية ـ أي التي يتبناها العدد  أركونهذا املثال الذي ساقه 

اسطة القوة القادرة عىل قد تغلَّب عىل احلقيقة احلقيقية بو،األكرب نن املسلمني ـ

يف  سالنيونقد العقل اإل،حذف الرأي األخر لسبب بسيط هو إهنا القوة ! ـ

 واحدة نن غاياته يسعى لكشف القناع عن ـ احلقائق ـ السوسيوجلية الضخمة ـ.

رأي ال خيلو نن غرابة يف الطرح والتحليل، لكن يف الوقت نفسه ال جيوز إمهاله، 

لعمل بني اللغويني أو عىل نستوى املجانيع العلمية، وال ضري نن عقد ورشات ا

املؤرخني نا ال ،للنظر يف نثل هذه الطروحات، ويف األنة نن علامء اللغة ونن

 نثل هذه اآلراء. ،تعجزهم

تشكيل  إىلالتي أدت  "العلمية التارخيية  "أو ،إن الصريورة التارخيية .6

تدعمها، بالقياس  األغلبية، وصالبة نوقع السيادات أو السلطات التي
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هة وضعف نواقعها مل تتعرض ألية دراسة نقدية تشكيل األقلية املسفّ  إىل

نستوى الرهان األويل لكل نشكلة قراءة أو تفسري. ويقصد هو  إىلترتفع 

بالرهان األويل هنا: إعادة تركيب الصيغة اللغوية الصحيحة لكالم اهلل. 

املرشعني الذين يفرضوهنا بام )وهنا يربز دور أعامل الناسخ واملنسوخ عند 

 اميش اُتاههم(.ي

بسن العلامء املسلمني قد اهتموا بنقد سالسل اإلسناد  القولج  نه لصحيٌح إ .3

لكن ذلك تم ضمن إطار كتابة التاريخ  ،لتسكد نن صحة نقل اخلربل

السائد يف زننهم بكل حمدوديتها وإنكانياهتا. ثم جاء النقد الفيلولوجي 

يفعل إال أن زاد نن حدة هذه املنهجية التفصيلية  للمسترشقني، وهو مل

ودفعها يف اُتاه وضعي بحت )نثل االهتامم بتحديد التواريخ الدقيقة، 

 والتسكد نن نادية الوقائع أو األخبار املنقولة أي صحتها( .

نالحظة: هذه هي املراحل األساسية للنقد الفيللوجي أو التارخيي الذي طبقه 

ال يعتربها  أركونسة اإلسالم. وهي أساسية ونهمة، لكن املسترشقون عىل درا

كافية ألهنا نغرقة يف الوضعية واملادية. يف الواقع أن هذه املنهجية كانت قد طبقت 

سابقا  عىل النصوص املقدسة لليهود واملسيحيني للتسكد نن صحة الوقائع 

ن احلقيقة واألخبار الواردة يف العهدين القديم واجلديد، أو ندى ابتعادها ع

 . (1)التارخيية نن أجل تشكيل األسطورة الدينية التي حيتاجها الوعي املؤنن 

                                                 

 . 92،صسالمينقد العقل اإل إلىهامش للمرتجم هاشم صالح،يف كتاب: من االجتهاد   (1)



 

 

 
 

ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

تام، ووعي ملا يعمل، ،وفق هذه املنهجية بانضباط( س بورز. دايفد) لقد عمل 

...(   نستنفذا  كل املصادر التي تقدنها اللغات السانية )عربية، رسيانية، آرانية

، وبالتايل نن فهم كلمة ـ "كلل  "املعنى احلقيقي للجذر اللغوي  إىلحتى يتوصل 

بصحة وسالنة هذه املنهجية  أركون،يعرتف ،(.142( و )7كاللة ـ يف اآليتني )

املتبعة أنفا  بكل خطواهتا، لكن هو يضيف رؤيا تكميلية افرتاضية مل يسبقه إليها 

لوجي يف حسم وليتحري الفناُتةيف حال اصطدام هذا ال، أحد نتجاوزا  عقبة كؤود

 كلمة الفصل فيضيف نرحلة رابعة جاء فيها:

حيق للتحري الفيللوجي القيام بذلك  -طبعا   أركون -أنا ضمن ننظورنا  .7

عند ذلك ، النتائج التي ال خالف عليها إىلقبل كل يشء حتى يتوصل 

خيتار نرحلة مل يستطع القدناء اجتيازها لنقص اإلنكانيات املعرفية 

هجية املناسبة آنذاك. لكن عندنا مل حيسم نعنى الكلمة... وهذا نا يف واملن

وفرضياته ـ لذلك  "ديفد س بورز  "كلمة ـ كاللة ـ رغم كل حتريات 

نجد أن التبحر »: أركوناخرتناها نثاال  ـ يف نثل هذه احلالة يقول 

الفيللوجي قد صدم الوعي اإليامي بشكل جماي، وذلك عن طريق 

تظل هشة جدا . وهلذا السبب فهو يقوم برد فعل عنيف كام  يالت ،حلوله

لوجية، وذلك لكي حيمي نفسه وسيفعل حتام  ضد هذه التحريات الفيل

اخلارجية عىل سياجه العقائدي والدوغامئي  "االعتداءات  "،ضد هذه

املغلق. ويف نثل هذه الظروف ينبغي علينا فورا  أن ندل هذا الوعي 
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مهية أن نبني أي: أ. (1)«خر نن جماالت حقيقته اخلاصةاإليامي عىل جمال آ

له كيفية املرور يف التفسري، واملرور هنا يعني االنتقال، والذي يريده 

لفهمي الذي يسيطر عىل ابكلمة نرور هو إزالة وتبديد الوهم  أركون

ـ اجلامعي ـ حيث يفهم تفسري الفقهاء لكالم اهلل يف هناية  سالنيالوعي اإل

 إىلىل أنه جزء نن كالم اهلل، بمعنى أنه نعصوم ملجرد أنه يستند املطاف ع

هنا يبني املسافة الكائنة بني حقيقة الوحي  أركونالوحي. لكن  :كالم اهلل

التي يتوصل إليها املفرسون ضمن  "احلقيقة "املتعالية عىل كل يشء، وبني 

ية املطاف ظروف تارخيية ورصاعية حمددة متانا . فاملفرسون هم برش يف هنا

حتى لو كانوا يف حجم الطربي وأمهيته، نن نرحلة الكالم احلق اهلل )أي 

نرحلة الكالم احلق للفقيه العامل بسصول الدين وأصول  إىلالوحي(، 

 .(2)الفقه، وذلك نن أجل ضامن اإليامن احلق لكل املؤننني 

هكذا نرى؛  ؛هلذه املنهجية يف تطبيق براجمه النقدية احلديثة أركونونع اعتامد 

: هتمل نا يسمى ـ  بحسب رأيهـ  لكنه يرفض يف الوقت نفسه التوقف عندها ألهنا

روالن  -الذي بينه ،عىل التعليل اليوم بعلم النف  التارخيي. نعتمدا يف فهمه هذا

 إىلأن النص نتعدد املعاي، وأنه يوجد باإلضافة »نن  Roland Barthesبارت 

ال بّد نن  "ظالل املعاي  " : كلمة نعاٍن ثانوية أخرىاملعنى األسايس والتارخيي لل

 .(3) «أخذها بعني االعتبار يف حتليل النص
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

هو بذلك يعالج نسسلة النص التارخيي عالجا  نفسيا  كام يعالج الطبيب 

نرضاه. أي أنه مل خيرتق ذلك السياج الدوغامئي التارخيي ونا تراكم عليه بفعل 

باتت تسكن يف الالوعي اإليامي، بل تسلق ذلك الزنن نن اعتقادات وأساطري 

 إنه لصحيح القول بسن»السياج تسلقا  علميا  ممنهجا ، فهو يشخص ذلك بالقول: 

املنهجية الفيلولوجية والتارخيانية إذا نا طبقت وحدها عىل النصوص املقدسة 

أن هنا ختلف وراءها حقال  نن األنقاض. وحيق للمسلمني عندئذ إلرتاث ديني نا ف

ألهنا تدنر دون أن  ؛تلك البحوث غري املسؤولة نن الناحية العقلية يستنكروا

؛ ألن املجتمعات البرشية عاشت عىل األديان ولي  نن السهل النيل ننها تعمر

ـ  نسلمني نسلمني وغريـ عن طريق البحوث الناقصة واملجتزأة، ولكن املؤننني 

ته التحليلية وذهب يف كل يفقدون حق االستنكار إذ نا عمق الباحث دراس

العامل احلقيقي، والباحث املجتهد األنني هو الذي ال  نأ. فهو يرى (1)«االُتاهات

يستهني بموضوع دراسته وندى تسثري حتليالته عىل عواطف املؤننني ونشاعرهم 

يساعد عىل خلق ،نن جهة، ونن جهة أخرى حتى يؤدي العلم دوره يف املجتمع

العلم نن املستقبل له أو نن توجه إليه ذلك اخلطاب،  ذلك لتقبل؛ املناخ املناسب

: إىلخشية العلامء ! يف قوله تع،التيرياها نتجسدة يف نعنى ،تلك األنانة العلمية

 اَم خَيَْشى اهللََّ ِنْن ِعَبادِِه هج َكَذلَِك إِنَّ ٌف َأْلَوانج
َْتلِ َوابِّ َواأْلَْنَعاِم خمج َوِنَن النَّاِس َوالدَّ

َلاَم  ورٌ اْلعج   .[69فاطر:]ءج إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َغفج

                                                 

 . 92،صسالمينقد العقل اإل إلى. محمد أركون ،من االجتهاد (1)
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نثل ، يف ختطي تلك العقبة، أي عندنا تعرتضهركويهنا يسيت دور اإلبداع األ

االسترشاقي  -تطبيق النقد الفيللوجي الكالسيكي إىلفانه ال يعمد  ،هذه املشاكل

 ويني:قراءة عىل درجتني أو نست وإنام سوف يقدم،ملعرفة صحتها أوعدم صحتها -

عنى بكشف املعنى املبارش، وتلخص البدهييات التي تفرض يج املستوى األول: 

 نفسها عىل الوعي اإليامي.

سوف يكون أكثر نضجا  وبلورة وأكثر عمقا   واملستوى الثاي للقراءة: 

 ركيولوجيا  .أو

بالتحليل أو املنهج الفيللوجي نن خالل  "ركيولوجيا األ "نه يزاوج بني أأي 

وتعميمه شعبيا  نن أجل  ،تقنيات اإلخراجاألديب أو القصيص للوحي دراسة

ركيولوجيا املعرفية: ن األأاإليامن احلق. هذا اذا نا عرفنا  إىل حتويل القول احلق

.. ثم شاع استخدانه نن (نيشيل فوكو)نصطلح فكري فلسفي بلَوَرهج الفرنيس 

ـ لغويا  ـ:علم اآلثار أو بعده لدى كثري نن الفالسفة املعارصين. يعني حرفيا  

يدل عىل البحث املعمق الذي ينبش عن جذور فأنا جمازا  ـ اصطالحا : ، النبش عنها

العقائد والنصوص والنظريات واألفكار ملعرفة كيفية تشكلها ونشسهتا. ثم يبني فيام 

تغليب  إىلن فن الرسد واحلكاية يؤدي أكيف : بعد وهو يدافع عن ننهجه هذا 

حمدد ال ينفصم عن  "إيامن "جل توليد أخليالية عىل العقل التارخيي نن التصورات ا

)ألن فن الرسد واحلكاية والقصص يتناسب نع رغبات اخليال ؛املتخيَّل االجتامعي

 .(1)وإشباع األحالم واملبالغات..(

                                                 

 . 92ص، سالمينقد العقل اإل إلىمن االجتهاد ،. محمد أركون (1)



 

 

 
 

ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

يتبع املنهجية احلديثة يف كتابة  أركوننجد أن ـ ونن خالل نا عرفناه أنفا  ـ ولذلك 

ترتبط بني حركة األفكار نن جهة، وحركة الواقع أو »األفكار والتي  تاريخ

ونرى إن يف هذه املنهجية املستحدثة، وهذا  ،(1) «املجتمع نن جهة أخرى

قد تكون أهم نا يميز  ،نيزة النصوص نكانن إىلاألسلوب املبتكر للوصول 

طرقت  التي ،عن غريه نن الكتاب أو املشاريع الفكرية األخرى سركوننرشوع

ملا ؛ سالنينف  املوضوع، بل هي نن الرضورة بمكان لتطبيقها عىل النص اإل

طبيعة اللغة العربية ،بحكم،انتاز به ذلك النص نن سعة فياملعنى وتعدد يف الداللة

 صيغ هبا ذلك اخلطاب املقدس.  التي ،نفسها

                                                 

 . 121ص،ي. أركون،نزعةاألنسنة يف الفكر العربي: جيل مسكويه والتوحيد(1)
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 ركويناملبحث الثاين: األطر املنهجية للمرشوع األ

 ية القطيعة واالنفصال الرتاثي .املطلب االول: منهج

باعتامد   خرآ توظيف نفهومٍ :  يه ،ركويإن األطر املنهجية للمرشوع األ

 هو نفهوم القطيعةوبستيمولوجية املعارصة، التحليالت اإل

 إىلالرجوع نن ال بد ـ لتسليط الضوء عىل نصدرية هذا املفهوم ـ يف البدء و

ريقة ننهجية نغايرة هي األركيولوجيا، تسسي  ط إىلالذي عمد  ،"فوكو  "نسعى 

وتقوم عىل نبدأ الوصف اخلارجي للمعطيات اجلزئية يف اخلطاب ـ أي: )انتزاع 

العنارص املعرفية نن نستوى الرؤية الشمولية، وحجب الثقة نن التربيرات 

املتعالية بحيث يتم االلتزام باملنحى الظاهري الذي يستبعد ادعاءات النزعة 

نتخذا  قطيعتني نن أبرز ، (1)شف املعاي املخفية خلف النصوص(التسويلية بك

 مها: عرب تارخيه  سالنيالقطائع التي عرفها الفكر اإل

 الكالسيكي. سالنيوالفكر اإل ،املعارصسالنيالقطيعة بني الفكر اإل -1

 والفكر الغريب.  سالنيوالقطيعة بني الفكر اإل -6

خرى هي جزء نن كل، تندرج ضمن هذين لتندرج بني هاتني القطيعتني قطائع أ 

التي سنمر   "القطيعة االقتصادية والفكرية والسياسية..وغريها  "املفهونني وننها 

 عليها نن خالل حديثنا.

البد نن حتديد الفرتة الزننية التي سيعمل  ؛بنوعيها تلك القطيعة والستيعاب

القرن الثالث عرش  نا بني "دراسته تلك، التي حرصها يف الفرتة  أركونعليها 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

 حمددا  نوعني أو حالتني، . وهذا نا أشار إليه بنفسه"والقرن التاسع عرش امليالدي 

نن القطيعة كام أسلفنا: قطيعة نع املايض السكوالئي، أي: )قطيعة حصلت داخل 

ة الكالسيكية يف بغداد عىل يد سالنياإلسالم ذاته بعد اهنيار احلضارة العربية اإل

با وعامل اإلسالم بعد اإلقالع وم(، وأخرى حصلت بني أور1659املغول عام 

 .(1)بدءا  نن القرن السادس عرش  ،احلضاري والنهضوي ألوربا

إذن هو حيدد الزنان لدراسة وتفكيك حيثيات هذه القطيعة التارخيية، وهنا نجد 

التسلسل والرتابط املنهجي املنظم يف امليض بمرشوعه النقدي حيث عدنا لنالحظ 

إطار التحليل التارخيي يف  إىل؛فقد عاد أركونيف ننهجية ،"تداخل األعامل "

 بستمولوجي. توظيف نفهوم القطيعة نن خالل التحليل اإل

بيشء نن التفصيل أراد نن خالله  أركونتناوهلا  ،صور عدة وللقطيعة األوىل

لضوء عىل بغية تسليط ا ؛قيد الدراسة احتواء اإلطار العام لطبيعة احلياة الفكرية

 أكرب وأوسع قدر ممكن نن تاريخ األنة. وننها:

االنقطاع السيايس: وقد نثلها بذلك احلدث املفصيل اهلام يف تاريخ األنة  .أ

ة.. سقوط اخلالفة العباسية يف القرن الثالث عرش امليالدي سالنياإل

هـ( يف بغداد، حيث مل يكن سقوطا  ألرسة حاكمة كام 252 =م 1659)

غريها ضمن  إىلا  نن انتقال راية احلكم نن أرسة أو هيئة هو نعتاد سابق

العام، بقدر نا هو سقوط سيايس وحضاري هلذه  سالنياملحيط اإل

 إىلاألنة. وبسقوط اخلالفة زالت نشكلة أساسية ـ وجدت ننقولة 
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إن األرس احلاكمة :  - أركوناعتبارات أخالقية سياسية نبتذلة ـ كام يقول 

جهدت يف الدفاع عن اإلسالم، بل إهنا  ،كالتي وجدت هنا وهنا

اصطنعت يف بعض األحيان لنفسها نسبا  رشيفا . ولكنها يف نعظم 

بعض الكّتاب والفقهاء نن الطبقة الثانية.  إىلاألحوال أوحت باحلامسة 

باحلاجة للتواري عن احلكام حتى  "ابن خلدون "وقد شعر شخص نثل

 .(1)يستطيع تسنل عجزهم وهو يف عزلته 

هي قطيعة نا أشبهها اليوم بالبارحة ونحن نرصد إضفاء األلقاب واألنساب 

بحجة الدفاع عن أرض الوطن أو  ؛الرشيفة ملتصدري قيادة األنة املعارصة

ة ذلك القائد، وكيف أن تصوير وتشخيص ذلك أيديولوجياإلسالم بحسب 

در نا !، بق"الرشيف"اخللل نا جاء نن نفكري الداخل ممن هم حتت رمحة ذلك 

 واقع األنة املكلوم. إىلجاءت ممن اعتزل أرض الوطن وصوب رؤياه 

االنقطاع االجتامعي: هي القطيعة املتولدة عن تبّدل اجلو االجتامعي يف  .ب

، أركونكام يسميه  "اإليراي  "أو ،املدن جّراء انفصال اإلسالم الشيعي

 كام نعته هو. ،"العريب  "أو  ،السني عن اإلسالم

ا أنام قطيعة )نكانية تارخيية( لعبت فيها اجلغرافية دورا  نتداخال  إذن نحن هن

ة يف دنشق وبغداد والقاهرة وتون  سالنينع التاريخ حيث تشكلت اجلامعات اإل

نكونة  جبهة نوحدة جبهة  ،نستفيدة نن عمقها السني اجلغرايف واملكاي ،وغريها

 خر.، يف الطرف اآل"أعداء اإلسالم  "أرثوذكسية ملواجهة 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

االنقطاع االقتصادي: تعك  القطيعة االقتصادية تلك العالقة التالزنية  .ج

 كلام ازدهر االقتصاد األوريب. سالنيبني انحطاط املجتمع العريب اإل

نشريا   ،يربط هذه القطيعة ودورها احلاسم يف تقليص آفاق الفكر العريب أركونو

ن احلروب الصليبية.وهو يدعو انطالقا  ن ،املصري العام لعامل البحر املتوسط إىل

نؤلفات )كل. كوهني،  إىلالرجوع خاصة  إىلالقارئ بالنظر ألمهية املوضوع 

 .(1)ولف. برودلو، وم. لونبارد( 

فهو مل يعول عىل البعد  وننهجه االحتوائي،،الشمويل أركونوهنا يربز فكر 

ه ال بل نراه يضع اجلانب االقتصادي أساسا يف تشخيص هذ السيايس فقط؛

 القطيعة.

املقصود هنا  ـاالنقطاع اللغوي: متثلت هذه القطيعة يف عزوف الناس  .د

ـ اإلسالم نن غري العرب كالفرس واألتراك  إىلاألنم املنضوية والداخلة 

يف تلك الفرتة عن الكتابة باللغة العربية، فكثرت األلسن بانتشار اللغات 

يربط هذا  أركون األسيوية واللهجات غري العربية. واملالحظ هنا عن

االنقطاع باالنقطاعات السابقة كعالقة النتيجة بالسبب، فهو يربط هذا 

االزدهار اللغوي للغات األجنبية يف كل نكان بقدر تراجع الثقافة 

 م(1311ت )ابن ننظور  ". حتى انه يستشهد نفتخرا  بجهود (2)العلمية 

حياض هذه  ودوره يف الدفاع عن ،نعجم لسان العرب،يف إعداد نؤلفه

بحث عن أاللغة النبوية، وهنا نرصد تناقضا  ننهجيا  طاملا استوقفني وأنا 
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جلميع أبحاثه بلغة غري لغة العرب، حيث تذرع سابقا   أركونسبب كتابة 

كام أرشنا يف متهيد الفصل أنه خياطب العامل الغريب بلغتهم، لكننا نجده هنا 

ن لغة العرب لغة العلم أ إىليعيب عىل نن مل يعتمد لغة قونه نشريا  

اضطراب شخصيته التي تدرجت  إىلوالثقافة العلمية. ولعل نرد ذلك 

 الكهولة كام يشري هو يف رسد ذلك. إىلنن الطفولة 

نن خالل  ،هذه القطيعة ذات أثر بالغ أركوناالنقطاع النفيس: يعد  .ه

فردية  -ونا فوق الطبيعي واهليجانات املتقدة  ،إحالل العجب الومهي

لخ، كيف حلت إ..  وانتظار املهدي، والرؤى األخروية والقلق -مجعية و

حمل النزعة العقلية واالنتقادية، وحمل املسعى التجريبي والفضول العلمي 

انحسار  إىل. هو يشري (1) ؟واجلرأة الفلسفية وإرادة التسثري يف املصري

، (2)يدي( )أي الفلسفة( نستشهدا  )بثورة التوح ،الطابع العقالي النقدي

مما كان يميز  ؛حيث نعته عىل أنه ظاهرة نادرة يف الفكر العريب القديم

احلياة الفكرية إبان املرحلة الغازية. هو بذلك يرى يف هذا املبحث نعاجلة 

لعلم النف  التارخيي إنه سينري عددا  نن جوانب املجتمعات العربية 

هذا وتشخيص دقيق ونحن نعيش ،رة فاحصةظ. ن(3)املعارصة 

باعتامد  ،سالنياالضطراب النفيس داخل بنية املجتمع العريب واإل
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التي ، أفول الواقعية والعقالنية اجلادةبعد  ،الظواهر )املهدوية( املخّلصة

 ،نحن نلزنون بتفعيلها أنانة علمية نن خالل جوانب وجماالت عدة

لية الدراسات املستقبيف سنتناوهلا يف فصل النتائج واملقرتحات نتمثلة 

 واإلسرتاتيجية وخطط التنمية املدروسة واملمنهجة.

فقد حصلت ـ  نقطاعات بالنسبة للعامل املحيطـ ا أنا حمور االنقطاع الثاي

با وثم أور ،با املسيحية أوال  وفرتة انبثاق احلداثة وتوسعها يف أور إىلبالقياس 

 . (1)العلامنية ثانيا  

اختذ حدثا   فقد ؛ليله هلذه القطيعةفهمه وحت إىل أركونوقبل الدخول يف نظر 

انطالق نحو تفسري نفهوم مثابة بم( 1497نهام  انقالبيا  هو)الثورة الفرنسية 

حيث اعترب الثورة  ،سالنيبستيمولوجية عىل الواقع العريب واإلالقطيعة اإل

الفرنسية القطيعة الكربى التي ال نثيل هلا يف التاريخ املعارص نن حيث إهنا أحلت 

. (2)االقرتاع العام حمل الوظيفة النبوية بصفتها الذروة العليا للمرشوعية  نظام

هي نقطة االنطالق العملية األوىل يف حماوالت فصل الدين عن السياسة، فوبالتايل 

وذلك عندنا يفهم سياسة الدولة التي يتحكم به العقل البرشي عىل أنه دين ننزل، 

هذه جدلية غاية فأنه ظل اهلل يف األرض، عىل ،وعندنا يفرض احلاكم األعىل نفسه

 .يف األمهية يود الباحث التنبيه إليها ونحن نخوض يف ثنايا هذا املوضوع احلساس
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أعود وأقول: إن نظرية فصل الدين عن السياسة ال تعني بمدلوهلا العام عزل  

زل ن نفهوم عأوال أن ينظر إليه نظرة تراثية تارخيية، بقدر نا نريد بيان  ،الدين

أو لتقريب وجهة النظر أكثر فصل السياسة عن الدين أي  الدين عن السياسة،

وخلع  ،فصل وحتييد اخلطاب السيايس العقيل البرشي االستنباطي عن روح الدين

غة ـ اإلهلية ـ بقدسيته التي حياول صاحب القرار فيه فرضه واصطباغه هبذه الص

 ليمعن يف فرضه قرسا .

نا بني  سالنيذه الفرتة للحراك الثقايف العريب واإلحيدد ه أركوننعود فنرى 

وهو عرص النهضة أو العرص الليربايل، ونن  م،1771عام  إىل 1931الفرتة املمتدة 

خالل حماوالت بعض الباحثني واملصلحني واملثقفني العرب أن يستكشفوا الرتاث 

البا  نع كام فعلوه غ ،ولكنهم فعلوا ذلك بشكل جزئي نتحّيز ،بطريقة تارخيية

استخدام ننهجيات النزعة الفيلولوجية والتارخيية الضّيقة، ووقعوا أرسى نواقفها 

تاريخ هناية  م1751بستمولوجية املعروفة، واستمروا عىل هذا النحو حتى عام اإل

 . (1)العرص الليربايل 

الذين تبنوا ، طه حسني وندرسته إىلهو يشري يف كالنه النقدي والتحلييل 

يق املنهج الفيلولوجي، التارخياي املتشدد أو املتطرف. ثم جاءت بعد ننهجية تطب

، ثم م1775ا الكفاح التي نشطت بعد عام أيديولوجيهذه الفرتة الزننية فرتة بروز 

تلتها الدول القونية ذات احلزب الواحد حيث غلـّبت الرتاث ومتجيده عىل أي 

 اعتبار آخر.
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

 ؛ركويوهذه نن نزايا األسلوب األ ،ارئهذه الغلبة مل يرتكها عائمة لدى الق

نه كان يتناول املشكلة التي حيددها ويسهب يف بيان عالجها أو توصيفها.. فهو أل

يقول يف سري كالنه عن قطيعة تلك الفرتة: )أقصد بسهنا غلـّبته عىل نواصلة جهود 

العرص الليربايل والنهضوي نن أجل التعرف عىل احلداثة الفكرية وهضمها 

 ؛وأركيولوجية ،وكان ينبغي عليها أن تنخرط يف دراسات نقدية، يعاهباواست

ة. نقول ذلك أيديولوجيم نتالعب به لغايات تّ عَ ننيس، نبتور نج  الستكشاف ناضٍ 

 . (1)ونحن نعلم أنه ناٍض غني نيلء بالتعاليم والدروس واألفكار( 

وصيف التذكري مما ُتدر اإلشارة إليه ونحن نتحرى املوضوعية يف التحليل والت

ن يف يهؤالء املفكر دون انخراط تن هذه الفرتة شهدت رضورات نلحة حالسب

نواكبة ذلك التيار العلمي النهضوي، وهي رضورة النضال ضد االستعامر 

والضغوط اخلارجية التي كانت تتحكم بمقدرات هذه األنة، والتي أشار إليها 

إن نرحلة »: ركونأبسحد هوانش كتب  أركونهاشم صالح نرتجم أعامل 

[ يؤخر دائام   أركوناالستكشاف العلمي أو النقدي للرتاث ] ونواصلته كام يريد 

بسبب رضورات النضال ضد االستعامر. وهكذا حيل االحتفال التمجيدي 

ركيولوجية التي ال بد بالرتاث حمل الدراسة النقدية االستكشافية أو التفكيكية األ

 .(2) «ننها
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يكتشف ؛ أركون نل هذين النوعني نن القطائع التي حددها وهكذا ونن خالل تس

  "إبستيمي  "الكربى بني ،"(1)ندى حجم القطيعة اإلبستيمية "املعني بالدراسة 

الكالسيكي املنغلق كله داخل الفضاء العقيل  سالنيالفكر العريب اإل :نظام الفكر 

ا بعد برانج التعليم الوسيط، وبني احلداثة الفكرية التي مل هنضمها ومل تستوعبه

 .(2)ة حتى اآلن سالنيالعربية أو اإل

ضمن هذا املفهوم  سالنيوقد نتج عن هذه الرؤيا الشمولية ملنهجية العقل اإل

نن التسرجح بني ننطق القطيعة واالنفصال )نع الرتاث(  حالةٌ -ـ نفهوم القطيعة

واستثامر دالالته  انسياقا  نع التسويالت النقدية، وننطق التواصل نع النص الديني

النص كسفق نفتوح للقراءة  إىلر ظاخلصبة انسياقا  نع التسويالت اإلنشائية )التي تن

 .(3)اإلبداعية املتجددة( 

نن خالل  ،"فوكو  "يف توظيف التحليل األركيولوجي لـ  أركونلقد أجاد 

( يف تشخيص االنتظانات RUPTUREارتكاز األخري عىل نبدأ القطيعة )

حيث هي ، التي ينبغي بالرضورة أن تتميز باالنقطاعات والال ـ استمرار اخلطابية،

 ىل املنظونات املفامهيةإا يعني النظر ممالواقع االجتامعي،  تتلون تارخييا  بكيفيات

 .(4)نن زاوية االجتياز والعبور عىل أشكال نتفرقة 
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

يف نقد العقل  -ننهج )فوكو( ـ فيلسوف القطيعة  أركونوبذلك يوظف 

نن خالل التمييز بني املفكر فيه، والال نفكر فيه، ونا ال يمكن التفكري  سالنيإلا

للمساعدة عىل فهم دين وفكر وثقافة هذه املجتمعات  سالنيفيه داخل النسق اإل

املعارصة ومتكنها نن التحرر نن السياج الدوغامئي املنغلق الذي طال وأحاط هبذا 

حدث انقطاعات نازالت آثارها حارضة أطيلة قرون و سالنيالفكر العريب اإل

 حتى اآلن.

 ركيولوجي :املطلب الثاين: املنهج ألتفكيكي، واحلفر األ

جاك )نصطلح فلسفي استعاره  ،" La deconstruction=  نصطلح التفكيك

وأطلق عىل ننهجه ـ إسرتاتيجية التفكيك ـ، أي ( هيدغر)نن فلسفة( دريدا

 .(1)«نركب يتسلف نن عدد نن النصوصتفكيك النص إلظهار أنه عبارة عن »

تتداخل نع بعضها  ،النص كام لو كان يتسلف نن خيوط خمتلفة إىلينظر  فدريدا

البعض. والتفكيك خليق بسن يكشف عن الطريقة التي أنكن هبا تركيب النص يف 

 أول األنر.

نن حيث اعتامدها كمنهجية أساسية  أركونللتفكيكية نفهوم خاص عند و

قدي، ونن حيث ترتيبها التسلسيل يف بنية أو هندسة املنهج الذي ملرشوعه الن

الذي مل يكن اعتباطا  بقدر نا كان رضورة فكرية.وهذا نا سنحاول بيانه ، اعتمده

. إن نرشوع سالنيبعد أن قدننا ركائز ننهجية النقد يف رفع سقف بناء العقل اإل

 ني:يتمحور حول هدف أركونكام يبلوره  سالنينقد العقل اإل
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 .سالنيتفكيك نناخ الفكر العريب اإل .1

 .(1)وتفكيك املناخ الفكري الغريب  .6

التي ترتكز عىل الرسد ، وهو بذلك يعمل عىل ُتاوز املنهجية الوصفية

والتبجيل حسب الطريقة التقليدية التي اتبعها املؤرخون يف كلتا اجلهتني، والدعوة 

، سالنيار العقل العريب ـ اإلتطبيق املنهجية النقدية ـ التفكيكية عىل نس إىل

لامي. عىل أن يشمل هذا النقد جممل املسار التارخيي والعقل األوريب املسيحي العَ 

 نن غري أن يكتفي بجزء ننه. -نقدسه وغري نقدسه  -للعقل 

تفكيكا  ،هاإذن نحن أنام إطار عام حييط بميدان األبنية الفكرية املراد تفكيكج 

 -نوضوعيا  نن جهة أخرى ضمن نسار تارخيي شانلممنهجا ندروسا ،نن جهة، و

ليضع لنا إسرتاتيجية نعرفية تقوم بتحليل  -بزنانه ونكانه،ناضيه وحارضه 

اخلطاب الرتاثي، وتفكيكه نن الداخل لكي تربز خمتلف املسلامت الضمنية 

ر بشكل هَّ ة املخفّية يف إطار هذا اخلطاب الرتاثي، نن دون أن تجظيديولوجيواأل

 .ليعمل عىل زحزحة كل املواقف التقليدية عن نواقعها الثابتة لتجاوزها،نبارش

للنص، التي هي نقيض القراءة االسقاطية ،وذلك نن خالل إجراء القراءة التزاننية

تسقط ،أن،التي نن نتائجها،والتي طاملا تسببت يف الوقوع يف هوة املغالطة التارخيية

 .(2)زننه إىلعىل النص نعاي ال تنتمي 

والتي ،وخاصة يف النقطة هذه،ذلك إىلوهو يرسم ننهجية للوصول ،أركونإن 

 -بذلك املقدس املوروث  -الكثري أو يتحاشها الكثري ملساسهام ،قد ال يستسيغها
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

فهو  ؛يقدنه بشكل نصيحة أو إرشاد نهأبقدر نا نرى ،ننهجا حتميا هو ال يفرضه

حوثه حلاجات احلارض أن خيضع عمله أو ب إىليقول:)نحن ال ندعو املؤرخ 

وإنام نريده أن ييضء احلارض عن طريق  ونطالبه املختلفة واملتعددة،

نع احرتام حدود كل ننها وظرفه الزنني  ، واملايض عن طريق احلارض،املايض

 .(1)وخصوصيته(

 يتضمنه نن ملا ؛يستحقالذكر خارطة طريق ملنهج يراه، ونراه سليام نه يرسمأكام 

فيذكر ننبها:)وينبغي ؛ ممن مل يتنبه لذلك ،طاملا سقط فيها الغري ،وحتذيرات تنبيهات

كرب خطيئة يمكن أن يرتكبها: أي أ -املؤرخ  -بشكل خاص أن يتحاشى 

أو املغالطة التارخيية، واملقصود إسقاط نفاهيم العرص احلارض  ،اإلسقاط

كيفية  إىلشكالياته عىل املايض أو العك (. ثم يكمل رسم ننهجه بعد التحذير إو

ن: عملية ربط احلارض باملايض عملية دقيقة وتتطلب أنبينا   ،الربط بني زنانني

 حرتاف يف ممارسة البحث التارخيي.الكثري نن احلنكة واملهارة واال

إن أخالقية املهنة ُترب املؤرخ عىل أن يوّضح الرهانات املخفية : يف الواقع و

الواردة يف كتب املؤرخني القدناء. حتت األلفاظ املعنوية واملصطلحات واملفاهيم 

وكذلك ينبغي أن يكشف عن الرهانات العميقة املختبئة حتت اآلنال اجلامعية 

دة أو  واألهداف العلنية، وحتت العقائد املرتسخة واألنظمة الفكرية املجصعَّ

بحسب تعبري التحليل النفيس، وذلك يف مجيع البيئات واملنعطفات  ،املتسانية

وعندئذ ال تعود املعرفة التارخيية عبارة عن جمرد نقل نضانني  ،ختلفةالتارخيية امل
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سترشاق: اللغات األجنبية لال إىلة القديمة نن اللغة العربية سالنيكتب التاريخ اإل

يكتفي  "املسترشق  املؤرخ "يعود كالفرنسية واإلنكليزية واألملانية. عندئذ ال 

ظمة التصورات العقلية واملامرسات برتمجة أقوال القدناء كام هي، أو بنقل أن

لغة. كام ال يكتفي برسد وقائع التاريخ  إىلالعملية التي سادت يف املايض نن لغة 

بشكل نتسلسل خطـّي أو نتدرج يف الزنن، وإنام حياول حتليل  سالنياإل

اخلطابات القديمة نن الداخل وتفكيكها نن الداخل لكي يكشف عن كل 

ة التي تشتمل عليها والتي ال تظهر عىل السطح يولوجييداملسلامت الضمنية واأل

 ،. إهنا خطةكانلة(1)التنقيب عنها لكي تظهر وتنبثق،بشكل نبارش وإنام نن خالل

يف بيان هذه املنهجية، التي نلم  ننها أيضا  نا كان يردده ويلح عليه  أركونيضعها 

نا خيص نقده للمنهجية يف أكثر نن نوقع يف كتبه، وأحيانا  يف الكتاب الواحد؛ وهو 

بستونولوجيا بام فيه الكفاية؛ رافضة  االنفتاح عىل إاالسترشاقية والتي مل تنخرط 

يف نيدان العلوم اإلنسانية، تلك املنهجية  ،أخر املستجدات املنهجية واالصطالحية

 ،بسبب اعتامدها األساليب الكالسيكية القديمة؛ التي باتت تعيش أزنة فكرية

نه يرى أن إ، وبالتايل ف(2)دوارد سعيد(إ له )أنور عبد امللك، وأشار إليه وهذا نا تنبه

نن دون حتليل  ،الفرنسية نثال   إىلعملية نقل كل ذلك اإلرث العلمي نن العربية 

املضلل  يديولوجين نوقعه األعنن الداخل، أو تفكيك ذلك النص وزحزحته 

 قصا  غري نكتمل الصورة. ل عمال  ناظبذلك الستار الالهويت الديني السميك ي
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، ركونإن هذه اإلسرتاتيجية الفكرية إذا نا أردنا تطويعها عىل الواقع العميل أل

نقده للمنهج الفيلولوجي الذي سبق أن حتدثنا  يفيمكن قراءهتا ؛ لتقريب نفهونها

وكيف  (كاللة)ثنائه عىل ذلك املنهج ـ الفيلولوجي ـ يف ضبط لفظة  عنه. فمع

نه نع ذلك يعدها خطوة غري كافية وإن الطريقة التي اشتغل هبا حللها ! إال أ

)باورس( كانت طريقة أو ننهجية حمدودة، وقد تبدو عاجزة نا مل املسترشق 

اللغة !. نعم إنه يضع اللغة كواسطة أو  التفكيكية باستخدام أركونحماولة  تسعفها

ن استخدام اللغة بس علام  ، (1)أداة للتفكيك، واللغة قيد البحث كامدة للتفكيك 

)بنيتها وتفكيكها( كسداة ننهجية إلعادة خلق جمتمع نعريف نتقدم يسهم يف هنضة 

األنة يمكن أن نلم  جذوره يف الفرتة الوسيطة للفلسفة، أي قبل عرص احلداثة 

فردوا هلا نصطلحا  ننهجيا ، أبية ونن قبل فالسفة نسلمني وإن مل يكونوا قد واألور

عىل وجه الدقة  سالنيأو العريب اإل سالنين الفكر اإلأشارة إليه لكن مما ُتدر اإل

كان له نساس ورأي يف فلسفة اللغة ! بل إن اللغة كانت هي املحك بني الفكر 

والفلسفة ونا )هتافت الفالسفة( للغزايل إال صورة ذكية  سالنيالديني اإل

 يكن جواب غريمه استخدم فيها اللغة وتفكيكها لتفنيد آراء خصونه، وباملقابل مل

الذي توصل يف ، إال بسالح اللغة وتفكيك املصطلح ابن رشد يف )هتافت التهافت(

خالصة كتابه )فصل املقال ملا بني احلكمة والرشيعة نن اتصال(: إن اخلالف 

. ونن ثم (2)ناجم عن قضايا لغوية ال فكرية هو والتهافت بني الفلسفة والدين إنام 

أساسية يف فكر الفالسفة املعارصين وكام رأينا كيف  كركيزة -اللغة  -ُتلت 

ـ  أركوناعتمدها اجلابري ننطلقا  ملنهجه البنيوي يف نقد العقل العريب، كام جسدها 

 .(3)ات التطبيقية سالنيكام نر بنا ـ ركيزة أساسية يف تناوله اإل
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 املطلب الثالث:التحليل النفيس للرتاث:

عمل هذه اآللية يف قراءة الرتاث )التفكيك ولتقريب الفكرة يف إظهار جدوى 

واحلفر األركيولوجي( بعد إعطاء صورة نبسطة عنهام كمفهونني فلسفيني، قراءة 

سليمة تؤنن لنا املوضوعية املتوخاة والعلمية املطلوبة، كانت ضالتنا يف اخلالصة 

هاشم صالح، وهو نن أوائل الذين أدخلوا  أركونالتي قدنها نرتجم أعامل 

. والذي أمجل (1)عن طريق الرتمجة  ،الساحة الثقافية العربية إىللحالتفكيك نصط

يمكن تفكيك كل نفاهيم املايض التي تسيطر علينا وكسنه ال »بسنه:  عمل هذه اآللية

عن جد، وجيال   بعد جيل، فإننا  ا  تارخيية هلا، فنظرا   لكوهنا قديمة أو نوروثة أب

يف ظروف  ا  ا نا، أو مل تركـّب تركيبي إهنا مل تولد يون  نتخيل أنه ال نقطة بداية هلا، أ

نتخيل أهنا نقدسة نعصونة. ، نعينة. نتخيل أهنا تقف فوق الواقع والتاريخ

وبالتايل فهي تضغط علينا بكل ثقلها وجربوهتا ومتنعنا نن التنف ، أو تّشلنا عن 

ذا جييء احلركة والتفكري بسبب رهبة وطسهتا. وهذا نا هو حاصل اآلن. وهك

وحيررنا ننها ونن  ،التفكيك لكي يزيل البداهة عنها ويكشف عن تارخييتها

الكابوس الذي يربض عىل صدورنا. وهكذا يمكن أن نقيم عالقة جديدة وحرة 

 األب ـ الرتاث . فهذا األب يفرض هيبته علينا بشكل طغياي مل يعد يـجحتمل.  نع

حلظة  إىلفهي التي توصلنا أنا ننهجية احلفر األركيولوجي يف األعامق 

الوراء  إىلالتفكيك أو ُتعله ممكنا . فلوالها ملا استطعنا أن نغوص يف الزنن عميقا   
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

اللحظة األولية للخطاب  إىلركيولوجي هو الذي يوصلنا ـ فهذا احلفر األ

 التسسييس أو اللحظة التسسيسية األولية نن عمر اإلسالم. 

ولوجي تـجشبه ننهجية التحليل النفيس. فكام والواقع أن ننهجية احلفر االركي

أن التحليل النفيس ينبش يف أعامق الطفولة واملايض لكي حيرر املريض نن عقد 

ركيولوجي حيفر يف أعامق الرتاث لكي يصل فإن احلفر األ ؛نفسية أو رواسب نعينة

نن اللحظة التسسيسية ويضيئها بشكل مل يسبق له نثيل نن قبل. وهكذا حيررنا  إىل

الصورة الواقعية  إىلالصورة الالهوتية أو التبجيلية املشكـّلة عنها لكي يوصلنا 

 . (1) «التارخيية

نن هنا جاء اعرتاض )عيل حرب( وهو املفكر املعارص، والناقد احلاذق ألغلب 

املشاريع الفكرية املعارصة، وخاصة املتعلق ننها بفلسفة العقل عانة، وقراءة 

ذ يسجل اعرتاضه، بل استغرابه واستهجانه نن املعرتضني الرتاث ننه خاصة ؛ إ

التفكيكية، بحجة أهنا تفكيك للهوية وضياع للمعنى، ونن ثم  أركونعىل قراءة 

اهتام صاحبها جزافا   بالتخريب الثقايف، نبينا   نجاعة هذه املنهجية يف كشف جذور 

هذه، بل هي ال  اخلالف احلقيقي بني املذاهب، نن خالل عملية احلفر والتفكيك

ا عن نشاريع الفارايب التوحيدية يف التوفيق بني الفلسفة ونسار   اا وابتكار  تقل إبداع  

عىل  التوحيد بني احلكمة والرشيعة بتسكيده إىلوالدين، أو فلسفة ابن رشد الساعية 

ن أنتيجة فكرية هي  إىلليصل نن خالهلا  ؛اختالف الطرق وتفاوت العقول

 . (2) «التوحيد، ولي  العك  كام يظن ويعتقد إىلف هو السبيل اإلقرار باالختال»
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نا أحوجنا إليه اليوم كوسيلة مل ُترب بعد بعلمية وننهجية يف أغلب  إقرارٌ 

احلد األدنى نن القبول  إىلاآلن نن الوصول ولو  إىلنشاريع التقريب التي فشلت 

 إىلال ننظر »تقريب هو أن بني املختلفني. نبينا   أن حجر الزاوية يف أوىل خطوات ال

االختالف بوصفه ضالال   أو انحرافا  ، بل بوصفه طريقا   آخر أو نذهبا   آخر أو 

 . (1) «اجتهادا   آخر

اليوم يمر بمحنة، ال تقل عن تلك املحن التي  سالنين العقل اإلألذلك نرى 

 . سالنيشهدها العقل والعقالنية بداية تشكيل علم الكالم اإل
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ـــالسني خضري جمبل .  د عند حممد أركون لسماي األطر املنهجية يف نقد اخلطاب اإل  ـي

 متةاخلا

بعد اكتامل صورة البحث كام خططنا لرسمها نود هنا استخالص اهم نتائج البحث وذلك  مك  

 خالل األيت:.

 إىلالذي هيدف م  خالله  ،سالميمكانية نقد العقل اإلإم   أركونبني حممد  .1

 .سالميبيان تاريخ الفكر العريب اإل

إنام  ،عىل التاريخ ليس فكرًا جوهريًا ثبوتيًا ومتعالياً  سالمين الفكر اإلأثبت أ .2

إحداث تغريات يف طبيعة هذا  إىلمما يؤدي  ؛هو جيري ضم  سياق تاريخ متغري

 ُأخرى . إىلرخيية االفكر م  حقبة ت

أن يوظف علوم اإلنسان واملجتمع ومناهجها وجهازها ك  غايتهك  أركونحاول  .3

وبشكل علمي يتسم  سالميجل كتابة تأريخ جديد للفكر اإلأاملفهومي م  

 ة املسبقة .يديولوجياملوضوعية واحليادية والتجرد ع  االنفعاالت واملواقف األب

م  خالل مرشوعه الفكري حاول أن يفتح لنا ورش عمل وآفاقًا  أركونإن  .4

االنخراط يف هذا املرشوع أكثر مما يرشع هو  إىلجديدة للتفكري ويدعو الباحثني 

 شخصيًا يف القيام بتطبيقات عملية عليه .

  .ىل جتاوز املنهجية الوصفية والتي ترتكز عىل الرسد والتبجيلعمل ع .5

تطبيق املنهجية النقدية ك التفكيكية عىل مسار العقل العريب  إىلالدعوة   .6

 ، والعقل األوريب املسيحي العلامين. سالمياإل

بتقريب فكرة عمل اآللية لقراءة  التحليل النفيس للرتاث ،ظهر البحث جدوايةأ .7

، بعد إعطاء صورة مبسطة عنهام «ي  واحلفر األركيولوجيالتفك»الرتاث 

 . كمفهومني فلسفيني

التفكي  »ولتقريب الفكرة يف إظهار جدوى عمل هذه اآللية يف قراءة الرتاث  .8

 .، بعد إعطاء صورة مبسطة عنهام كمفهومني فلسفيني«واحلفر األركيولوجي
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