
الجـمهــوریـــــة الجــزائـریــة الدیمقــراطیـــة الشعبیـــة
البـحـــث الـعلـــمــــــيي و وزارة التـعلیـــــــم العـــالــــــ

-أم البـــواقـــــــي-العربي بن مهیدي جـــــامعـــــة

اآلداب واللغاتكلیة

میدان اللغة واألدب العربي في )ماسترال(نیل شهادة لمكملة مذكرة
نقد أدبي حدیث ومناهجه:مسار

:إشـــــــــــراف األستاذ:إعـداد الطالـب
فــــــاتح حمبلي.دسمیـــــر دربال

السنة الجامعیة 
ه1436/1437
م2015/2016

نقد العقل اإلسالمي المعاصر
عبد اهللا العروي ومحمد أركون أنموذجا
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مقدمة

بسم اهللا الرحمان الرحیم، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، سید األولین 

:أما بعد، واآلخرین، نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین

یز العقل ملكة یتمیز بها اإلنسان عن الحیوان، أصله موهوب ومكسوب، به یمّ 

والنافع والضار، ینمو ویزكو بالعلم ، والخطأاإلنسان بین الخیر والشر، والصحیح 

اإلدراك والتصور : والمعرفة، ویجمد ویخمل بالجهل واإلعراض عن العلم، آلیات اشتغاله 

إن استغل في الخیر والمنفعة أبلى بالء حسنا، وٕان ، ..والتخیل، والتحلیل والتركیب 

.لشر أقنى وأفنىااستعمل في 

ل لم تؤته حقه، ألنك كلما بحثت عنه زاد غموضه عن العقالتمهیدیةهذه المقدمة 

لموضوع العقل أهمیة بالغة، إذ علیه مدار إنّ . م عقلكوكلما ابتعدت عنه ینادیك حكّ 

النقاش والجدال في النقد المعاصر، فما األصالة والمعاصرة، والقدیم والحدیث، العقل 

ها من القضایا الفكریة والنقل، الشرق والغرب، األنا واآلخر، وصدام الحضارات وغیر 

.صها ویكشف عن المبهم منهااإلنسانیة األخرى إال إشكالیات تستدعي العقل لیشخّ 

نصیب وافر من الدراسات، التي " العقل اإلسالمي المعاصر"وقد كان لموضوع 

اب ومؤلفون وفالسفة عرب ومسلمین، وحتى المستشرقین الذین كان لهم خاض غمارها كتّ 
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أنتجتهاهذه اإلشكالیات التي انبثقت من الدراسات االستشراقیة التي بق في إثارة السّ 

.هیمنة الحضارة الغربیة، العلمنة، البعثات العلمیةكاالستعمارالسیاقات التاریخیة المختلفة 

كل هذه المتغیرات وضعت العقل اإلسالمي أمام تحدیات التجدید، وهذه األخیرة هي 

من بین المفكرین الذین خاضوا و الفكریة المختلفة،التي أفرزت لنا الرؤى والمشاریع

من " عبد اهللا العروي"نجد ، "نقد العقل اإلسالمي المعاصر"وصالوا وجالوا في إشكالیة 

من الجزائر، اللذین انتقیناهما لموضوع البحث، ولهذا كان عنوان " محمد أركون"والمغرب،

ر نقد العقل اإلسالمي المعاص: "المذكرة موسوما بـ 

-دراسة نقدیة مقارنة-عبد اهللا العروي ومحمد أركون أنموذجا

ة وجدنا أن العروي ضمن إشكالیة العقل اإلسالمي في في أولى محاولتنا البحثیّ 

3المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط " (مفهوم العقل: "كتاب مفرد وهو

2001.(

وقد اقتصرنا ، العقل اإلسالمي في كتب عدةفقد تعرض إلشكالیة " محمد أركون"أما 

: على ثالثة منها

1هاشم صالح،دار الساقي، ط : نقد العقل اإلسالمي، ترإلىاالجتهادمن -

.، بیروت، لبنان1991

.1985، 3عادل العوا، منشورات عویدات، باریس، ط : الفكر العربي، تر-
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بیروت ،2، دار الساقي، ط هاشم صالح: أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر، تر-

.1995لبنان، 

وقد حاولنا االستعانة بالمنهج االستقرائي التحلیلي، مشفوعا بنقد النقد، كمحاولة لنقد 

أركون، والمقارنة بینهما، طبعا باالستناد قدر المستطاع على و المشروعین الفكریین للعروي

.الحجج النقدیة والمنطقیة

المنهجیة، فقد مزجنا بشكل عام بین النظري والتطبیقي أما من الناحیة اإلجرائیة 

.وذلك لطبیعة الموضوع المدروس، فهو مشروع فكري متكامل

: ومن بین اإلشكالیات المطروحة التي حاولنا البحث فیها نذكر

ما مفهوم العقل اإلسالمي عند العروي وأركون؟ -

ما المرجعیات الفلسفیة والدینیة والعلمیة التي انطلقا منها؟ -

هل أثبت العروي حقا أن القطیعة اإلبستمولوجیة، والتي هي عنوان مشروعه -

الفكري هي الحل؟ وما المقصود بها ؟

هل استطاع أركون أن یثبت جدارة اإلسالمیات التطبیقیة؟ وما المقصود بها ؟-

د مقارنة نقدیة بصفة موضوعیة بین العروي وأركون ؟هل بإمكاننا أن نعق-

: وفي سبیل معالجة اإلشكالیات السالفة الذكر، كانت الخطة المنهجیة كاآلتي
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.حاولنا فیها إعطاء نظرة استفهامیة شاملة عن الموضوع المدروس: المقدمة

.كالمیةالفرق الالسّنة،وعند ، في القرآننجد معنى العقلوفیه: مدخل نظري تمهیدي

.العقل اإلسالمي/ العقل المطلق : الفصل األول

.العقل المطلق عند العروي: أوال

.المقارنة اإلیدیولوجیة-أ

.ثورة العقل عند المعتزلة-ب

.العقل اإلسالمي عند أركون: ثانیا

.العلوم اإلنسانیة-أ

.مفهوم العقل-ب

.مقارنة نقدیة بین العروي وأركون

انقطاع العقل اإلسالمي/ عقل العقل: الفصل الثاني

.عقل العقل عند العروي: أوال

ازدواجیة المنطق-أ
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ه

.المنطق األرسطي والعلم الحدیث-ب

.انقطاع العقل اإلسالمي عند أركون: ثانیا

.المحافظة على القیم-أ

.االنقطاعات والنهضات-ب

.مقارنة نقدیة بین العروي وأركون

.األرثوذكسیة وتحدیات النهضة/ والكسبعقل العدد : الفصل الثالث

.عقل العدد والكسب عند العروي: أوال

.عقل العدد-أ

.عقل الكسب-ب

.األرثوذكسیة وتحدیات النهضة عند أركون: ثانیا

.األرثوذكسیة-أ

تحدیات النهضة-ب
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و

,ث ـصل الیھا من خالل البحووقد أنھیت المذكرة بأھم النتائج التي تم الت

عبارة عن اجابات الشكالیات مطروحة حول العقل االسالمي المعاصر ھي و

.متبوعة بحوصلة عامة من المقارنة بینھما ,عند العروي وأركون 

كما أتممنا البحث بملحق موجز یتحدث عن حیاة الناقدین ـ العروي 

وأركون ـ

وفي األخیر أتقدم بالشكر والعرفان الى أساتذتي الذین علموني ما لم أكن

.وأخّص بالذكر أساتذة النقد ,أعلم 

.وهللا من وراء القصد 



.العقل في القرآن-1

.العقل في السنة- 2

.العقل لغة واصطالحا-3

.العقل عند المعتزلة-4

.العقل عند األشاعرة-5

.العقل عند الصوفیة-6

.ةالعقل عند السلفیّ -7

خاتمة المدخل النظري
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:العقل في القرآن-1

:لیس السم العقل وجود في كتاب اهللا العزیز، وٕانما یوجد ما تصرف منه

.وردت في موضع واحد من القرآن: عقلوه

.عشرین موضعا من القرآنو وردت في أربعة: تعقلون

.وردت في موضع واحد من القرآن: نعقل

.وردت في موضع واحد من القرآن: یعقلها

1.عشرین موضعا من القرآنو اثنینوردت في : یعقلون

ْنُهْم َیْسَمُعوَن َكَالَم : " وردت في : عقلوه*  َفَتْطَمُعوَن َأن ُیْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِریٌق مِّ

ُفوَنهُ  .75البقرة " َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َیْعَلُمونَ ِمنالّلِه ثُمَّ ُیَحرِّ

: وردت في آیات كثیرة كما ذكرنا منها: تعقلون* 

.242البقرة " ُیَبیُِّن اللَُّه َلُكْم آَیاِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ َكَذِلكَ " 

.2: یوسف" "

.80: المؤمنون" َأَفَال َتْعِقُلونَ ۚ◌ َوَلُه اْخِتَالُف اللَّْیِل َوالنََّهاِر َوُهَو الَِّذي ُیْحِیي َوُیِمیتُ "

مكتبة صید : لسنة، مصدر الكتاباسلیمان بن صالح الخراشي، نقض أصول العقالنیین، دار علوم 1
.www.saaid.net. الفوائد
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" السَِّعیرِ ِفي َأْصَحابِ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا: " وردت في: نعقل* 

.10:الملك

" َیْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ َوَما ◌ۖ َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاسِ : " وردت في : یعقلها* 

.43: العنكبوت

: وردت في اثنین وعشرین موضعا منها: یعقلون* 

َر َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ " َراٌت ِبَأْمِرهِ ◌ۖ َوَسخَّ َذِلَك ِفيِإنَّ ۗ◌ َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

.12: النحل" َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلونَ 

: العقل في السنة-2

َسَبَق ِإَلى َجنَّاِت َعْدٍن َلَقدْ : " َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم : ، َقالَ َعِليٍّ َعنْ 

َوَلِكنَُّهْم َعَقُلوا َعِن اللَِّه ، َأْقَواٌم َما 

َوَخِشَعْت ِمْنُهُم اْلَجَواِرحُ ، َواْطَمَأنَّْت ِإَلْیِه النُُّفوُس ، َعزَّ َوَجلَّ َمَواِعَظُه َفَوِجَلْت ِمْنُهْم ُقُلوُبُهمْ 

"1.َوِعْنَد اللَِّه ِفي اآلِخَرة، ِعْنَد النَّاِس ِفي الدُّْنَیا، ِلیَقَة ِبِطیِب اْلَمْنِزَلِة َوُحْسِن الدََّرَجةِ َفَفاُقوا اْلخَ 

أما بخصوص درجة صحة أحادیث العقل فقد عقد ابن الجوزي في كتابه 

حكم على هذه ..بابا ذكر فیه األحادیث التي جاءت في شأن العقل" لموضوعاتا"

مصطفى محمد : نقال عن. 60: بغیة في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة، ص. ابن تیمیة1
.هـ1426، 1حلمي، منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 
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األحادیث كلها بالوضع، استرشادا بكالم السابقین من أئمة السنة، الذین یعتد برأیهم في 

1".التعدیل، وتاریخ الرجالو في علم الجرحالمعروفةالحكم على الرواة، في ضوء المعاییر 

: اصطالحاو العقل لغة-3

" : المعجم الوسیط"جاء في 

: یقال . ومیََّز َأدرك:الغالمُ َعَقلَ و. حقیقتهااألشیاء علىَأدرك:َعْقالً َعَقَل َعَقلَ 

".عقلتما فعلت هذا ُمذْ 

عصبته، وهم : عاقلة الرجلو عاقلو هي عاقلةو ال، وعقالء،عقّ ) ج(المدرك : العاقل

2".األقارب من جهة األدب الذین یشتركون في دفع دیته

.نقیض الجهل: و العقل

.استمسك: و عقل بطن المریض بعدما استطلق

3".زكاو إذا أدرك: الصبيو نحوهو و عقل المعتوه

یث العقل وأثرها في لفكر اإلسالمي، دراسة حدیثیة فلسفیة كالمیة، د محمد عبد الستار نصار، أحاد1
.177: ، ص"ت، د 

.667: المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة، الجزء األول والثاني، ص2
مهدي المخزومي وٕابراهیم : معجم العین، أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق3

.159: ، ص1السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج
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العقل القلب، والقلب العقل، وسمي و العقل التثبیت في األمور،و : "وقال ابن األنباري

العقل عقال ألنه یعقل صاحبه من التورط في المهالك، أي یحبسه، وقیل العقل التمییز 

1".الذي به یتمیز اإلنسان عن سائر الحیوان

: ةالعقل تلتف حوله مفاهیم عدّ مفهومالمفاهیم السابقة نجد أن و التعریفاتو من

.كاإلدراك، العلم، التثبیت، التمییز، الفصل

لكن حتى هذه المفاهیم المعجمیة ستتفرع عنها مفاهیم أخرى، إذا ما ارتبط العقل 

.الفكریةو بالحقول العقائدیة

:العقل عند المعتزلة-4

دته المعتزلة د فرقة كالمیة العقل كما مجّ تاریخ حافل، إذ لم تمجّ للعقل مع المعتزلة 

موضوعیة القیمإلىتدعوا ) لیبیرالیة(كحركة تصوریة " ولهذا نجد أن االعتزال ظهر 

ط الفردي الصاعد منذ بدایة عهد بني التسلّ و سیادة القانون العقلي في مواجهة االستبدادو 

محكما من آي الكتاب، وصحیحا مما أثر عن أمیة، مستندة دعوتها إلى ما اعتبرته

2".الرسول

.2: سلیمان بن صالح الخراشي، نقض أصول العقالنیین، ص1
، دار اآلفاق الجدیدة -تصویر العقل عند القاضي عبد الجبار- حسني زینة، العقل عند المعتزلة2

.18: ، ص1978، 1بیروت، ط 
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إذن الفكر العتزالي یعتبر أن إطالق سراح العقل، وعدم تقییده، له مرجعیة من أهم 

.مصدریة السنةو مصدرین في المجتمع اإلسالمي، مصدریة القرآن،

عتمدوا نجد المعتزلة تقترب من العقالنیة جزئیا، إذ ا" ..أما من الناحیة االجتماعیة 

ودفعهم هذا المنهج إلى تأویل النصوص من الكتاب ، على العقل وجعلوه أساس تفكیرهم

ولعل أهم مقولة لهم قولهم بسلطة العقل وقدرته على معرفة . والسنة التي تخالف رأیهم

مجموعة من القضایا إلىونقل المعتزلة الدین . القبیح، ولو لم یرد بها شيءو الحسن

1.المنطقیة، وذلك لتأثرهم بالفلسفة الیونانیةالعقلیة والبراهین

من ، وقد كان للمعتزلة آراء عقلیة انفردوا بها عن باقي الفرق الكالمیة األخرى

أشهرها القول بخلق القرآن الذي امتحن فیه عدد كبیر من األئمة، وعلى رأسهم اإلمام "

المأمون و العباسیة أیام وكان ذلك في عهد الدولة 2".أحمد بن حنبل رضي اهللا تعالى عنه

.، وبلغ تقدیسهم للعقل أن جعلوه مهیمنا حتى على الوحي المنزل من عند اهللالمتوكل 

عنهم س المذهب األشعري أن ینشقّ و هذا التمادي في تحكیم العقل، ما جعل مؤسّ 

.الفكريو وینتج نوعا من التوازن العقلي

88باب الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب، ج - مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد علیها 1
.207: ص
أحمد بن عطیة بن علي الغامدي، اإلیمان بین السلف والمتكلمین، مكتبة العلوم والحكم، المدینة 2

.119: م، ص2002/هـ1432، 1المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط 
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:العقل عند األشاعرة-5

أخذ األشاعرة فعال بكثیر من " األشعریة اتصاال وثیقا بالمعتزلة، فقد تتصل الفرقة 

-إن صحت الروایة-آراء المعتزلة، وأضافوا إلیها آراء سلفیة، وال غرابة فإمامهم قضى 

1".أربعین سنة یمارس تعالیم المعتزلة، ولم یعدل عنها إال بعد ذلك

دورا بارزا في الردّ ) هـ 330-هـ 260( بو الحسن األشعريأ"لشاعرة او قد كان لرائد 

المعتزلة قد كانت: " على كثیر من الفرق، ویروى عن أبي بكر بن الصیرفي أنه قال

2".فحجرهم في أقماع السممهر اهللا تعالى األشعريظرفعوا رؤوسهم حتى أ

وكل ما في األمر أنهم لم یرسلوا للعقل " و قد أنزلت األشاعرة العقل منزال وسطا، 

بل بالعكس ، فلم یغلبوه على النقل، ولم یفصلوه علیه. نان على نحو ما صنع المعتزلةالع

3".وهما معا متعاونان، وا العقل خادما لهجعلوا بوجه عام األولویة للنقل، وعدّ 

ویمكن القول عموما أن األشاعرة فرقة كالمیة، قد وضعت العقل منزلة بین المنزلتین 

خاصة في مجال و ت أن للعقل حدودا ال یمكن تجاوزهاألنها أدرك-النقلو العقل-

.العقیدة، حتى أن علماء السلفیة زكوه في الفرق األخرى، وعلى رأس المزكین ابن تیمیة

، د ت2دار المعارف، القاهرة، ج- منهج وتطبیق- هیم مدكور، في الفلسفة اإلسالمیة إبرا1
. 46:ص
1شاعرة، مكتبة الرشد، الریاض، ط عبد الرحمان بن صالح المحمود، موقف ابن تیمیة من األ2

.338: م، ص1995/هـ1415
.48: إبراهیم مدكور، في الفلسفة اإلسالمیة، ص3
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الرافضة و ابن تیمیة اعترف لهم بأنهم من أهل السنة في مقابل المعتزلةنأحیث 

الفالسفة، كذلك ذكر لهم و الجهمیةو ل أقوالهم على أقوال غیرهم من المعتزلةكما فضّ 

1.المالحدةو هم على الباطنیةاإلیجابیات في ردّ 

الفكري في مقابل و و بهذا استطاع االشاعرة أن یخلقوا نوعا ن التوازن العقائدي

.الفرق الكالمیة األخرى

: العقل عند الصوفیة-6

:بمیزتینالعقائدیة و اإلشكالیات الفكریةو تمیزت الصوفیة في إدراكها للمسائل

ة بها، والمیزة الثانیة حیث استطاعت هذه الفرقة الكالمیة أن تضع لغة خاصّ : اللغة 

ولذلك حتى في تعریفهم للعقل ، هي التأویل حیث جعلوه الركیزة األساسیة لبلوغ المكنونات

هو متبوع متفرع و زائد،و العقل في االسم واحد، وسلطانه ناقص"كسوه بصبغة شاعریة كـ 

هو الذي و ة أركانه، ویزداد بزیادة سلطانه، وأول مقام العقل هو عقل الفطرة،یقوى بقو 

یؤمر، ویمیز و الرجل من صفة الجنون، فیعقل ما یقال له ألنه ینهىو یخرج به الصبي

2..."الربح من الخسرانو لشر ویعرف به الكرامة من الهواناو بعقله بین الخیر

.699: ان بن صالح المحمود، موقف ابن تیمیة من الشاعرة، صعبد الرحم: ینظر1
1رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط: موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي لـ2

.646: ، ص1999
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حتى تبلور في صورته المتكاملة الیوم وقد تدرج العقل الصوفي على عدة أطوار 

الزهد، تاركا الدنیا متجها نحو اآلخرة و العبادةو حیث بدأ في الطور األول بالنسك

الجسد، ومثل هذا الطور الحسن البصري و بالطاعات والقربات، بغیة تطهیر الروح

وفي ، )801= 185(رابعة العدویة و )778= 159(ابن أدهم ٕابراهیمو )728= 110(

.لم تنشر فكرةو ذا الطور لم تبلور نظریةه

المقامات و توضیح األحوالو ثم في المرحلة الثانیة اتجهوا نحو النفس لكشف األسرار

قد كانت أشبه بالدراسات و الوجد،و الحبو الرجاء،و الخوفو الشوقو مسلحین بالعشق

المصري ذو النون و )857= 242(المحاسبي : ل هذا الطور السیكولوجیة، وقد مثّ 

هي أقصى و الذي عني بحال الفناء،) 874= 260(وأبو یزید البسطامي ، )859= 244(

ة الجنید ة اإلتحاد، وقد أقام هذه النظریبذلك وضعت دعائم نظریو درجات المرید،

.والحّالج

أما في الطور الثالث فظهر رجال أشبه ما یكونون بالفالسفة، وعلى رأسهم 

صاحب ) 1240= 637(ومحي الدین بن عربي ، )1191= 586(السهرودي المقتول 

1.مذهب وحدة الوجود، وفي هذا الطور اكتمل التصوف الفلسفي

.69- 68: إبراهیم مدكور، الفلسفة اإلسالمیة، ص: ینظر1
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: ةالعقل عند السلفیّ -7

م الكتاباصطالح یراد به من قدّ "هو و لف،لفظة السّ إلىة كمصطلح تعود السلفیّ 

تابعي و والتابعینهو عصر الصحابة و ة على رأیه، فإن أدرك عصر خیر القرونالسنّ و 

ٕان لم یدرك هذه الفترة فهو على طریقة السلفو التابعین فهو من السلف اصطالحا،

1".المتبعین لهم بإحسانو منهجهمو 

هو أن ال یتقدم على النقلو وقد جعلت هذه الطائفة العقل في مكان ال یحید عنه،

القواعد األساسیة في كتابه حتى أن الدكتور محمود بن عبد الرزاق الرضواني جعلها من 

من تقدیم " المحذورات"التي أطلق علیها و -انیةبّ مختصر القواعد السلفیة في الصفات الر -

اإلذعان لرب العالمین، ألن اهللا أرسل و ألن ذلك ینافي معنى اإلسالم. العقل على النقل

، وأن نقف عند أمرنا بتصدیق ما جاء فیه من أخبار، وتنفیذ ما جاء فیه من أوامرو الوحي

2.مدركاتناحدود 

حدد فیه أصول وقواعد و منهجا مضبوطا،" أحمد بن حنبل"وصاغ إمام هذه الفرقة 

: ذكرها ابن القیم بهذا الترتیب

مختصر القواعد السلفیة في الصفات : محمود بن عبد الرزاق بن عبد الرزاق بن علي الرضواني1
.م، ملحق الكتاب2005/هـ 1426، 3الربانیة، مكتبة سلسبیل، القاهرة، ط 

.35: المصدر السابق، ص: ینظر2
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ولم ... من خالفهإلىفتى به، ولم یلتفت أفإذا وجد النص : النصوص: األصل األول

...یكن یقدم على الحدیث الصحیح عمال وال رأیا وال قیاسا وال 

لم -الصحابة-فتوى عندهم تفإنه إذا وجد: ما أفتى به الصحابة: األصل الثاني

.م علیها رأیا وال قیاساغیرها، وال یقدّ إلىیعدها 

الكتابإلىبها إذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالهم ما كان أقر : األصل الثالث

.السنةو 

الحدیث الضعیف، إذا لم یكن في الباب شيء یدفعه و األخذ بالمرسل: األصل الرابع

.حه على القیاسویرجّ 

وال ، حیث إذا لم یجد في مسألة ما نص صریح: القیاس للضرورة: األصل الخامس

1.القیاس للضرورةإلىعدل ، قول صحابي، وال أثر مرسل أو ضعیف

تمسكها به، وعدم االعتراف و الفرقة قطبا منفردا في تعاملها مع التراثوتمثل هذه 

حتى السیاسیة على و بالعقل كحاكم على النصوص الشرعیة، ولذلك كانت حروبها الفكریة

ة عن الطریق مدار التاریخ ضد كل الفرق التي تخالفها، والتي هي في نظرها ضالّ 

.سلمو سول اهللا صلى اهللا علیهالمستقیم الذي أمرنا به اهللا، ورسمه لنا ر 

-23:، ص،د ت2محمد عمارة، السلفیة، دار المعارف للطباعة والنشر،سوسة، تونس، ط :ینظر1
24.



مدخل نظري تمھیدي

17

: خاتمة المدخل النظري

-المعتزلة، األشاعرة، الصوفیة، السلفیة-تعد هذه الفرق التي تعرضنا إلیها سابقا، 

من الفرق الكالمیة التي لها تأثیر وحضور إلى یومنا هذا، فمنها ما هو متطرف في 

ارتباطا وثیقا كالسلفیة، ویوجد بالنقلالعقلیة كالمعتزلة ومنها ما هو مرتبط النزعةاعتناق 

ما هو نافذ إلى المعاني والدالالت الباطنیة كالصوفیة، كما نجد من یوازن بین هذه وتلك 

.كاألشاعرة

وكل هذه الفرق التي انتقیناها لها صلة بالعقل اإلسالمي الذي خاض فیه كل من 

ا سینكشف لنا في الفصول عبد العري ومحمد أركون بالنقد والدراسة والتحلیل، وهذا م

.الثالثة الالحقة إن شاء اهللا
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:عند العروي1العقل المطلق : المبحث األول

: المقارنة اإلیدیولوجیة-أ

جه العروي في رحلته الفكریة للبحث عن العقل العربي، اختار نموذجا تّ اأول ما 

قد یتصور " "محمد عبده"هو و ورائدا من رواد اإلصالح الفاعلین في األمة العربیة،

ألن هذا ، أن من الطبیعي مقارنة أقوال عبده بسائر المقاالت اإلسالمیةالمبتدئالباحث 

الدهریة و الیهودو أما مقارنتها مع ما استحدث من أقوال النصارىممكنو العمل سهل

ولذلك 2".هم قلةو فهذا أمر عسیر ال یقوم به إال المتخصصونالخ من شتى االتجاهات..

بنظرائه المجددین " محمد عبده"فكر و یقارن عقلأن,كان من أجل أخذ العینات الفكریة 

وهذا كله في سبیل الكشف عن المفارقات التي ، -النصارىو الیهود-من أهل الكتاب 

.-على حد تعبیر العروي-أمثاله و سقط فیها عبده

ال ندعي أننا لو كنا محله لفكرنا بغیر فكره، أو أننا ال نخضع بدورنا لحد موضوعي "

حظیرة المتكلمین، ال یجب إلىكل ما نقول هو أنه كما ال یجب رده قسرا من نوع آخر، 

ألنه لكل عصر حاجاته، وسائله 3*".اعتبار أجوبته حلوال شافیة كافیة لمشكالت العصر

فاألمة اإلسالمیة، لیست هي الوحیدة على كوكب األرض، بل توجد بالمقابل أمم . وأهدافه

2001، 3مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط : عبد اهللا العروي1
.34:ص

.35: ، صنفسهالمصدر 2
.أراد به العروي عقل النظر في الكون: العقل المطلق3*
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لكن بالمقارنة فقط سینكشف ، اعتقادات غیر اعتقاداتناتدین بدیانات غیر دیننا، وتعتقد 

.ل عند آخرینف العقل، بالمقابل تعطّ من األمم وظّ 

بإمعان النظر في المجتمعات قصد التمییز بینها، نجد أن هناك من یقول بأنه 

مجتمع إسالمي، ویطبق في حیاته الیومیة ما دعا إلیه اإلنجیل من زهد في الدنیا

سیحیيمیقول إنه الثــــانيواعتقاد الكرامات، ومجافاة العقل، والمجتمع ٕاعراض في العلمو 

لمقدس،و یعمل لدنیاه كأنه یعیش أبدا، یتصرف جازما اویعمل عكس ما جاء في كتابه 

بل یعتبر االنتفاع من كل مجاالت الحیاة ضرب من ضروب للكون سنن ال تخرقبأنّ 

1.عقیدة اإلسالمإلىالمسلمین تخّلف و جمودالعبادة، وعلیه فإنه ال یحوز ردّ 

"هربرت سبنسر"كانت له لقاءات مع الفیلسوف االنجلیزي " محمد عبده"معلوم أن 

. ما یقول علماء اإلسالم في اهللا، هل هو داخل العالم أو خارجه: هذا األخیر"قد سأل 

لنظریة داروین جوا معلوم كذلك أن سبنسر ممن روّ 2)453: ص(فأجابه اإلمام بما أجاب 

3.مها على المجتمع البشريحیث عمّ ، االرتقاءو في التطور

المكاشفة التي تبحث عن إلىسبنسر و قد یأخذنا هذا اللقاء الذي جرى بین عبده

.العقل اآلخر الذي أجاب به عبدهو العقل الذي سأل به سبنسر،

.53: مفهوم العقل ، ص: عبد اهللا العروي: ینظر1
:نقال عن. 453: الح الفكري والتربوي واإللهیات، صاألعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، اإلص2

.74: المصدر نفسه، ص
.74: مفهوم العقل ، ص: عبد اهللا العروي3
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تراكم المعارف االنجلیزي من مفهوم التطور، الذي تكون نتیجة الفیلسوفففي عقل 

األموات، ال یمكن بحال أن یكون المفهوم نفسه الحاضر و الموضوعیة الدقیقة عن األحیاء

المعنى و في ذهن محمد عبده، الذي ال یعرف عن التطور إال المعنى اللغوي

1.االصطالحي

ما أراد العروي قوله هو أنه ما یقال عن نظریة التطور یقال على العلوم األخرى

.لة، أم العقل العربي فهو تقلیدي كالسیكيعقل الغربي هو نتیجة محصّ أي أن ال

العروي في مقارنته العقل لكنصحیح أن العروي قد یكون محقا في ما ذهب إلیه، 

بینهما،أخذ سبنسر كنموذج للعقل األوروبي، إال البون العربي بالعقل األوروبي، وكشف 

أن استدالالته بالجدال الذي جرى بین عبده وسبنسر كشف فیه عن جزء، ولم یكشف عن 

.األجزاء المتبقیة

أعظم فیلسوف یحترمون "سنشهد سبنسر نفسه على حضارته الغربیة، حیث یعتبر 

ا على الفضائل قد محت الحق من إن األفكار المادیة التي تغلبت في أوروب: علمهو عقله

الفیلسوفهذا ما سمعه األستاذ اإلمام من ...ة، فال یقولون منه إال تحكیم القو عقول أهلها

كتبه عنه، وقد زادنا في روایته اللفظیة له عنه و 1903أغسطس 10هربرت سبنسر في 

.75: مفهوم العقل ، ص: عبد اهللا العروي: ینظر1
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المادیة ما یدل على أنه كان یتوقع هذه الحرب الوحشیة، ویعدها من سیئات األفكار

1..."وضعف الفضیلة

.وبهذا یكون قد شهد شاهد من أهلها

العقل العربي و ربيغحتى نظریة التطور التي استشهد بها العروي لیمایز بین العقل ال

ال نستطیع أن نحكم علیها كشاهد على العقل، ألن العقل اإلسالمي بل اإلنساني یرفضها

لتشارلز دارون الذي یركز على قانون ظهر كتاب أصل األنواع: نظریة التطور"فـ 

د الحقیقي لإلنسان جرثومة صغیرة عاشت اإلنتقاء الطبیعي، وبقاء األنسب، وقد جعلت الجّ 

في مستنقع راكد قبل مالیین السنین، والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان اإلنسان 

2".اإللحادنشر و انهیار العقیدة الدینیةإلىآخرها وهذه النظریة أدت 

و إن قیل أن العروي لم یقصد نظریة التطور بحد ذاتها، بل راد التطور كمفهوم 

.نقول له هذا ما ستجده الحقا بإفصاحه عن القطیعة المعرفیة مع التراث

، الهیئة المصریة العامة للكتاب )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم : محمد بن رشید بن علي رضا1
.327: ، ص8، ج1990

الندوة العلمیة للشباب : الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، إشراف2
.680: ، ص2هـ، ج 1420، 4اإلسالمي دار الندوة العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 
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:ثورة العقل عند المعتزلة- ب

للمعتزلة، بصفتها - م العقلو فهم-مركزا في كتابه و ص العروي جزءا هاماخصّ 

أن نعرف ماذا أردناإذا "...والكالمیة التي لم تجعل للعقل حدودا تعرقله أو تحدهالفرقة 

شكل وصورة یقبلونه، وفي أي شكل وصورة يّ أیعني العقل في أفهام المسلمین، في

األس الالزم لكل علم و یرفضونه وجب التركیز على االعتزال بصفته األصل الضروري

علم كالم مطلق إلىكالمي، ال كالم بدون موقف أولي اعتزالي وال اعتزال بدون تحول 

1".شامل

فالعروي جعل من االعتزال محورا للفلسفة اإلسالمیة، إذ ال كالم بدون موقف 

الخصوم، ومنهم محمد عبده، إن المعتزلة خرجوا عن حدّ " ناعتزالي كما أفصح، إال أ

لكن المعتزلة یستطیعون ، لمحدود بالكشف عن حقیقة الال محدوداهو و ل، إذ طالبوهالعق

نعته، عندما و أخضعه لما ال یعقل مهما كان اسمهو أن یجیبوا أن غیرهم فرط في عقله

إلىانتهاجه العقل ماذا ینقدون بالضبط ؟ یتضح لنا ذلك إذا عدنا و ینقد الخصوم االعتزال

2".قبل أن ینقلب علیهتجارب من كان یدین به 

تاریخ االعتزال ینكشف أن االعتزال لیس ولید رغبة فرد أو جماعةإلىوبالعودة 

سواء أكان مسلما أو غیر ذلك، بل إن النصوص، بشريإنسانألن العقل كامن في كل 

.79: مفهوم العقل، ص: عبد هللا العروي1
.84: المصدر نفسه، ص2
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هذه لمیالدالبواعث و باطنیة، هي التي حركت الدوافعو ظاهریةإشكاالتما حوتها من و 

االعتزال عبارة عن واقع غیر زائل هو رغبة الفرد العاقل في فهم "الكالمیة ألن الفرقة 

في الحدیث " لالمشكّ "والمعروض علیه من نصوص، إن األضداد في اللغة) عقل(

وهو بالتالي سابق على ، كل ذلك وجد في النصوص ذاتها، والمتشابه في آي القرآن

حرك له، لو كان الیقین ینبع تلقائیا من النص المو الجدال االعتزالي، بل هو الباعث علیه

1".بدون إكراه من أي نوع لما ظهرت الفرق أصال

وبهذا یكون العروي قد تجاوز االعتزال كعقیدة، لیغوص في أعماق الظاهرة 

االعتزالیة ویستنتج أن النصوص هي التي صنعت الفرق الكالمیة بشتى تنوعاتها العقائدیة

النصوص الجامدة تلبس ثوب الیقین تموت عند والدتها، فكیف إذا وبالمقابل ف. الفكریةو 

.لیس العكسو إذن فإن االختالف یأتي من نوعیة النص.ي منزلحو كانت هذه النصوص

من الخصائص التي تتسم بها المعتزلة هو أسلوب النقاش، وكیفیة طرح اإلشكاالت

إليذلك بهدف بلوغ القناعة التي توصل و أي یتعاملون مع النصوص بشكل خاص،

لذا یراه یتلذذ بأسلوب النقاش، أكثر مما یتحمس " الیقین وأحسن ما تتمثل به هو الجاحظ، 

ال یدل على ضعف ، التزم بهو للخالصة، وٕانما یمیز، على تفاوت كل من اعتنق االعتزال

2".م على ذلك الموقفقوة الفتوة هذا هو حكمنا الیو و وتدهور بقدر ما یدل على اعتزاز

.85: مفهوم العقل، ص: عبد هللا العروي1
.85: المصدر نفسه، ص2
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وبالتالي فالعروي أثبت بأن االعتزال لیس نقدا، بل هو مجرد مزایدة، ألنه نقد للنص

من و العقل معا، ولیس لالعتزال كما یوصف أن جمیع الفرق تعددت قراءتها للنصوصو 

.س علم الكالمهنا تتفرع التأویالت، وهذا ما أسّ 

فتحت به آفاقا لم تكن و نها مجدت العقللكن العروي بانتصاره المطلق للمعتزلة، أل

ستفتح لو بقي العقل اإلسالمي في حدود المنقول، كما أن العقل الذي هو موضوع دراسته 

.دراستهو موضوعیة في آن واحد، ألنه مجال بحثهو وقد أیده بذاتیة-العروي-

ي قد یكون هذا التأیید المطلق من العروي للمعتزلة مصیبا في جانب، ومقصر ف

استنتاجات، یبقى الجانب و جانب آخر، أما الجانب األول فهو ما توصل إلیه من نتائج

الجوانب االجتماعیة،بل أدارته إلىهو أن المعتزلة في توظیفها للعقل لم تتوجه به و الثاني

نفي صفات اهللا عز وجل مما ال یجهله أي طالب "العقیدة اإلسالمیة، وبالذات في إلى

أجلى حقیقة و ب السلف في تقریر صفات اهللا عز وجل في أتم وضوحعلم، كما أن مذه

السنة دون و فإن السلف رحمهم اهللا یثبتون صفات اهللا عز وجل كما جاءت في الكتاب

توقفهم في بیان كیفیاتها، ألنهم یؤمنون بأن الكالم و مع معرفتهم بمعانیهاتحریف أو تأویل

عز وجل له ذات ال تشبه الذات وال یعلم اهللا و في صفة كل شيء فرع عن تصور ذاته،

1".أحد كیفیتها

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها، المكتبة : غالب بن علي عواجي1
.1179: ، ص3م، ج 2001/هـ 1422، 4العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق، جدة، ط 
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الذي اعتنق االعتزال لعقود، قد رجع عن عقیدته و "أبو الحسن األشعري"حتى أن 

: سمعت أبا عبد اهللا الجمراني یقول: قال األهوازي"، االعتزالیة، بل وأصبح من خصومها

معه و امع بالبصرة بعد الصالةٕاذا باألشعري قد طلع على منبر الجو لم نشعر یوم الجمعة

اشهدوا علي أني كنت على غیر دین اإلسالم : وسطه ثم قطعه وقالإلىشریط، فشده 

1".ثم نزل، وٕاني أسلمت الساعة، وٕاني تائب من االعتزال

ألنه لم یقل بأنه : وتصریح كهذا من قطب من أقطاب علم الكالم، ذا دالالت حادة

تزال كفرقة أو مذهب في اإلسالم، بل اعتبرها خارج حمى عاد من االعتزال معتبرا له االع

.اإلسالم العقائدیة

ومن المآخذ على المعتزلة هو ردهم ألحادیث صحیحة ثابتة عن النبي صلى اهللا 

-مسلم عن أبي هریرةو ملك الموت الذي رواه البخاريو سلم، منها حدیث موسىو علیه

ه، فرد ربّ إلىقبض روحه، فقأ عینه، فرجع موسى علیه السالم لیإلىلما جاء ملك الموت 

2.ٕانكارهو هردّ مّ تالحدیث یتعارض مع عقل المعتزلة، وألن هذا -إلیه عینه

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، دار : ان الذهبيشمس الدین محمد بن أحمد بن عثم1
24م، ج 1987/هـ 1407، 1عمر عبد السالم تدموي، ط : الكتاب العربي، لبنان، بیروت، تحقیق

.155: ص
التعلیقات على : عبد اهللا بن عبد الرحمان بن عبد اهللا بن إبراهیم بن فهد بن حمد بن جبرین: ینظر2

.138: م، ص1995/هـ 1416، 1للنشر والتوزیع، ط الصمیعيمتن لمعة االعتقاد، دار 
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وا أحادیث یة اهللا عز وجل یوم القیامة، وردّ ؤ أن المعتزلة أنكروا ر إلىكما نشیر 

العباسیة، حیث تم االعتقاد في الخالفة و اآلحاد واألكثر من ذلك هو فرضهم لهذا التأویل

وقتل آخرین، وهذا كله مبثوث في كتب التاریخ -منهم أحمد بن حنبل-تعذیب علماء 

.اإلسالمي

:العقل اإلسالمي عند أركون: ثانیا

: العلوم اإلنسانیة-أ

مریدا للكشف عن و ینقد العقل اإلسالمي، كان في توجهه باحثاأنعندما أراد أركون 

الخاطئة، في التاریخ اإلسالمي، ولهذا فإن و المعرفة الصحیحةالحقائق، أي التمییز بین

الوسائل التي تبناها من أجل المقاربة النقدیة كانت مغایرة من حیث االصطالح، ومن 

نه الألدیان ف-بالفعل-إذا ما أردنا تشكیل علم تاریخ جدید "التحلیل، لذلك و حیث المنهج

التالیة للمعرفة، أي المعرفة القائمة على األسطورةینبغي علینا أن نهتم باألبعاد الثالثة 

1".المعرفة لتي ینتجها علم التاریخ النقدي، ثم أخیرا المعرفة التي یؤمنها لنا النقد الفلسفيو 

ركون یدور حول ثالث محاور رئیسیة، وهي علوم جوهر هذا القول التمهیدي أل

الحقل اإلسالمي في إلىها أركون جرّ لتاریخ اإلنساني ككل، إال أن اتشغل حیزا على مدار 

.-على حد تعبیره-قراءات جدیدة إنتاجسبیل 

هاشم : تر.من فیصل التفرقة إلى فصل المقال - أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر: محمد أركون1
.42: م، ص1995، 2لح، دار الساني، بیروت، لبنان، ط صا
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صة عموما لدراسة األساطیر اإلغریقیة من المعروف أن المعرفة األسطوریة مخصّ "

و كما قلنا سابقا، فإن أدیان الوحي كانت قد رفضت حتى اآلن أن تعترف ...والالتینیة 

صها التأسیسیة، وهنا تنبثق أمامنا مسألة العقل بوجود أي معرفة أسطوریة في نصو 

1".المعرفة الخاطئةو /الذي یفصل بكل هیبته بین المعرفة الصحیحة" العلمي"

غ األسطورة من مضامینها التقلیدیة، ومألها المتتبع لمؤلفات أركون یجده قد فرّ 

یساعد في و نشكل آخر، قد یعیإلىنفسیة، وذلك لتتطور و ٕایدیولوجیةو بمفاهیم عقائدیة

بأم أعیننا كیف تحل عملیات األدلجة محل عملیات "دراسة العقل اإلسالمي، فقد رأینا 

لتأسیسیة موجودة ولكنها مقنعة أو محجوبة بشكل االتخریف، حیث تظل النواة األسطوریة 

2".الرؤى القدیمة جداو یقل أو یكثر، وهي ال تزال مستمرة في إعادة تنشیط التصورات

هو الذي تشتغل علیه الحركات السیاسیةلألسطورةعد الذي أضفاه أركون و هذا الب

الدینیة خاصة، ألن الهدف األسمى هو خدمة الخطابات الدینیة ألنها تضمنها التقدیسو 

.العقلنةو التعاليو 

.43: أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر ، ص: محمد أركون1
.45: المصدر نفسه، ص2
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فهو األنتروبولوجیة التاریخیة لإلسالم ، أما علم التاریخ الذي تحدث عنه أركون

رؤیته بطریقة و أخرى واسعة، وهذا بهدف فهمهإلىحیث یخرجه من مجاالته الضیقة 

1.المحتملة التي یفتحها البحث العلميو كما یستكشف الدالالت المكنة. صحیحة

المعطیات الالزمة للدراسة و بقي لنا النقد الفلسفي، وهذا یأتي بعد تجمیع المعلومات

فرض باستمرار من أجل كبح جماح التجاوزات بمسار معاكس لذلك، فهي ت"ثم السیر 

تدریس التفكیر : هاتان العملیتان هما. الهیمنةو ةٕارادات القوّ و اإلیدیولوجیةو الدوغماتیة

متزن كما أنها تجبر كل حكم أو رأي . المتعالي من أجل تشكیل دائرة مثالیة من التواصل

2".ةأخالقي على الخضوع المتحان الصالحیة أم عدم الصالحیأي

النقد و علم التاریخ النقديو األسطورة- أركونإن المحاور الثالثة التي قدمها 

ومن . من أجل إعادة قراءة التاریخ اإلسالمي في ضوء العلوم اإلنسانیة الحدیثة-الفلسفي

باحث أمریكي یدعى "...األدلة التي یقدمها أركون على فاعلیة ما ذهب إلیه أنه تقدم إلیه 

یحضر في جامعة برنستون أطروحة دكتوراه David .S .powersوز بر . س. دافید

كل القانون اإلسالمي الخاص شدراسات في القرآن والحدیث، ف: نشرت مؤخرا تحت عنوان

هذا الباحث فصال منها لكي أنشره في يّ وقبل أن ینشر أطروحته عرض عل...باإلرث 

.46- 45: أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر ، ص: محمد أركون1
.48: المصدر نفسه، ص2
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بالحزن ألن صاحب هذا البحث الممتاز شعرت .. مجلة أرابیكا، وهذا ما فعلته على الفور

1.."لقد قست عندئذ حجم ذلك التفاوت الفاضح. لیس عربیا أو مسلماو هو غربي

واعتبرها تواكب روح ، ى الدراسات االستشراقیة للقرآن والحدیثإذن أركون زكّ 

ولذلك بالمقابل نجده یعارض التفاسیر ، المسلمینو قد تخدم اإلسالمو العصر، بل

القرآن وفسروه بطریقة معینة واتخذوا بعدئذ قرءوانقصد بذلك الفقهاء قد "ة، اإلسالمی

قراراتهم، وقد استخدموا في تفسیرهم المعارف اللغویة واإلخباریة السائدة في عصرهم 

وكل هذه ). نقصد األخبار الواردة في أسباب النزول أو في السیر أو المترجمین لها(

2".ٕاعادة قراءة على ضوء التاریخ النقدي الحدیثو األدبیات تتطلب الیوم مراجعة

أراد أن یجعل من القرآن وثیقة -تعبیرهعلى حدّ -لكن أركون بإسالمیاته التطبیقیة 

إلغاء التفاسیر الكالسیكیة، ومحاولة بعث تفاسیر جدیدة إلىتاریخیة أوال، كما أنه یهدف 

القرآني كوثیقة تاریخیة قد ال ونتج عن ذلك محاوالت تناول النص "روح العصر، و تتناسق

تقبل " نصوصا إیدیولوجیة"كما وجدت محاوالت للتعامل مع الوحي بوصفه ...تثبت علمیا 

3)".على سبیل المثالأركونمحمد (النقد من خالل سیاقها التاریخي االجتماعي 

1ي، بیروت، ط قهاشم صالح، دار السا: ترن االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي،م: محمد أركون1
.30- 29: ، ص1991

.68: المصدر نفسه، ص2
هـ 1410، رمضان 1الغارة على التراث، مكتبة لسنة للنشر ولتوزیع، القاهرة، ط : جمال سلطان3
.37: ، ص1990ابریل /
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هي و مستندات في ذلك،و ألنه حتى التفاسیر التي تحدث عنها أركون لها مرجعیات

هو الحدیث النبوي، إذ أنه لیس من السهولة بمكان و المصدر الثاني من مصادر التشریع

ألنه -داللتها الصریحة، سواء التي فسرها القرآن نفسه و أن نزحزح تفاسیر عن معانیها

أو التي فسرها ، سلمو أو آیات فسرها النبي صلى اهللا علیه-توجد آیات تفسر أخرى

.الصحابة من بعده

ة أركون في إعادة قراءة التراث على ضوء العلوم الحدیثة، هو أن السیاقات إن حجیّ 

التاریخیة والفكریة قد تغیرت، وأصبحت المجتمعات اإلسالمیة في سیاقات و االجتماعیة

له من زمانیة غیر األزمان التي فسر بها القرآن في السابق، ولذلك فالفكر اإلسالمي البدّ 

هذه القاعدة سیاقیة أكثر منها دراسیة، إن تقیید اإلنجاز "مسایرة المجتمعات األخرى 

: العلمي والفكري للمسلمین بالسیاق الفكري لإلنجاز نفسه یستهدف غایتین

إنكار دور الفكر اإلسالمي في مسیرة تطور الفكر البشري ومنع إندماجه في : األولى

...تاریخ الفكر العام 

المعاصرین لتسهیل اندماجهم في الغرب شطب التراث من ذاكرة العرب : الثانیة

1..."كأتباع

1997، 1ریا، ط محطات في التاریخ والتراث، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق، سو : هادي العلوي1
.175: ص
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-والموضوع-ویعبر عنها اإلنسان المسلم -كما أنه یجب أن نمیز بین الذات 

التي یعاني منها المجتمع اإلخفاقاتكي نستطیع أن نحمل مسؤولیة -الذي هو اإلسالم و 

أدت و ترعرعتو لدتوالحضارة اإلسالمیة هي كغیرها من الحضارات القدیمة و "اإلسالمي 

ندما تتوقف الحضارة عند منعطف معین فیعجز أهلها عن تطویرها عو . دورها ثم توقفت

أو التمتع بمنجزاتها، فهم ال یسجلون فشل حضارتهم هم، إنما یسجلون الفشل على أنفسهم 

لقد خسرنا ابن رشد وفشلنا في االحتفاظ به...لعجزهم عن مواصلة ما قام به أسالفهم 

1.."أما ابن رشد نفسه فلم یفشل

: مفهوم العقل- ب

حیث ، أول مصدر انطلق منه أركون لتحدید مفهوم العقل في اإلسالم كان القرآن

العقل : إن كلمة واحدة هي كلمة العقل تدل في اللغة العربیة على ثالثة مفاهیم متباینة"

الكلمة ال تتدخل على هذا وهذه . العقل العملي أو المنظومو العقل النظري أو الناظم،

فهذا ، )عقل(أربعین استعماال لفعل و حیث نكشف بالمقابل عن تسعة، النحو في القرآن

2".یعني إذن فاعلیته وال یدل على كلمة واحدة

.181: محطات في التاریخ والتراث ، ص: هادي العلويالمصدر نفس1
1985، 3عادل العوا، منشورات عویدات، بیروت،، باریس، ط : الفكر العربي، تر: محمد أركون2

.98: ص
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أي بأنه حي ومتجدد ، فأركون في تحدیده لمفهوم العقل في القرآن وصفه بالفاعلیة

في سیاقا متعددة، فالفاعلیة و ین استعماالأربعو تسعة-فعل عقل-وخاصة أنه استعمل 

الدالالت السیمیائیة لهذه اللفظة، وهذا كله و في الفكر األركوني یقصد بها تعدد المعاني

.وهو محاولة تجدید العقل اإلسالمي المعاصر، یصب في مشروع أركون

ي إن رجحان النقل على العقل من الناحیة الطرائقیة وناحیة التقدم االبستیمولوج

الصحابة في نظر السنة أو األئمة و األفعال التي أعرب النبيو فالنقل هو جملة األقوال

وهذا التعریف بشكل . عن الشیعة، سواء على الكالم أو على مستوى المؤسسات الدینیة

المعتزلة ألن هاتین الجماعتین تردان و الفالسفةعام شمل جمیع الفرق الكالمیة باستثناء 

1.تعطیان أولویة للعقل االبستیمولوجيو ترفضانهو النقل

المعتزلة في كفة، مع و وبالتالي جعل أركون كل الفرق الكالمیة في كفة، والفالسفة

بید أن أركون یواصل سیرة جدلیته لتحدید مفهوم . كفة المعتزلةالىرجحان جهة العقل 

ه على رجحان الموقف السابق من حیث تأكید: "وذلك بتبنیه للموقف المعارض لـ ، للعقل

البحث المنهجي وتقدم العقل على النقل تقدما ابستمولوجیا، ولنذكر على الفور أن هذا 

مبادئنتائجه تتفق مع و على البرهان على نتائجه ومبادئهبإصرارالعقل السید یحرص 

...نتائجهو المعطى المنزل

.101: الفكر العربي ، ص: ینظر، محمد أركون1
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تیار الفالسفة و ، )بتحفظ(تیار المعتزلة : وثمة تیاران فكریان یمثالن هذا الموقف 

السنة، ألنهما یغذیان إلىالشیعة أكثر من المیل إلىوهذا التیاران یعقدان بعض المیل 

1".نوعا من االحتجاج

المعتزلة من جهة و من جهة، والفالسفةالتیارین النقلیین بعد أن مایز أركون بین 

ألن المعتزلةأخرى، نسب المعتزلة فكریا وقربهم من الشیعة، وأبعدهم عن حیز السنة، 

المعتزلة یشغلون . "الشیعة تجمع بینهم خصلة االحتجاج، سواء الفكري أو السیاسيو 

التعقیل، وبین الفالسفة الذین یمثلون ذرة إلىوضعا متوسطا بین النقل ممن ینزعون 

2..."الموقف العقلي

وعلیه فإن مسار العقل عند أركون یسیر بمنحى تصاعدي من النقل الذي یمثل 

عقائدیا و یحتجون فكریاو المعتزلة الذین یستعملون العقلإلىعنده العقل الجامد، منتقال 

.الفالسفة الذین یحتلون قمة الموقف العقليإلىوصوال 

" صوفیة، حیث إن الإلىبعدها یعرج أركون في رحلة بحثه عن العقل اإلسالمي 

استثنى الحل و مذاهبها كلهاهو الذي استعرض جمیع فرق طالبي النجاة وردّ ) الغزالي(

توفي ) (ابن عربي(و)1270توفي ) (سبعیـــنابن (وكذلك طرح األندلسیان ... الصوفي

، بقوة مشكلة عالقات الفلسفة بالتصوف، ومعرفة الذوق بالمعرفة الكالمیة)1240

.111: الفكر العربي ، ص: محمد أركون1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها2
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ابن (قلي، والرمز باإلشارة، وال تزال آثارهم مما لم یتم ارتیادها، ولن ینجو الخیالي بالعو 

1".الحل الصوفيإلىنفسه من انجذاب ) خلدون

: إشكالیةإن حدیث أركون عن الصوفیة هو من قبیل مجال بحثه، ألنه طرح 

تیح لنا ی"العالقات التي یتعاطاها العقل مع العالمة الداللیة ؟ ألن نمط العالقة هو الذي 

نقصد بأنها عملیة مشروطة : أن نحدد نوعیة العقالنیة المستخدمة في كل عملیة معرفیة

2".تهیمن علیهاو من قبل اكراهات الخیال أو المتخیل التي تخترقها

" ألغاه ألنو العقل، ركز على الثاني وأهمل النقلو لكن أركون في تعارضه بین النقل

أثر من آثار الثنائیات المتناقضة التي تمیزت بها المسیرة النقل هي و المقابلة بین العقل..

فجاءت . ال عقالنیا-نقال-تلك التي عرفت الهوتا كنسیا . الفكریة للحضارة الغربیة

التنویر الوضعي العلماني، ثورة على النقل الال عقالنيو عقالنیتها في عصر النهضة

3".نقضا لهو 

النقل لم یكن " أما في الحضارة اإلسالمیة فإن ، أي أن النقل السلبي هو عند الغرب

-وألن النقل اإلسالمي ... أبدا مقابال للعقل،ألن المقابل للعقل هو الجنون، ولیس النقل 

.118: الفكر العربي ، ص: محمد أركون1
.82: المصدر نفسه ، ص2
6المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم، د ت، د ط، ج : ذحو شعلي بن نایف ال3
.278:ص
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والداعي الستخدام العقل، هو مصدر العقالنیة المؤمنة، والباعث علیها-القرآن الكریم

1..."میعاالمسطورة جو التدبر في آیات اهللا لمنظورةو التفكرو 

كذلك یعتبر النقل ركن من أركان تثبیت القلوب في اإلسالم، وبه فقط یتم التسلیم

االستسالم هللا عز وجل بما أخبر به عن نفسه، وبما أوصى به عن دینه المنزل على و 

ال یثبت إسالم من لم یسلم لنصوص الوحیین، وینقاد " حیث ، سلمو محمد صلى اهللا علیه

روى البخاري عن اإلمام . معقوله وقیاسهو لیها وال یعارضها برأیهإلیها، وال یعترض ع

الرسول البالغ، وعلینا و من اهللا الرسالة،: محمد بن شهاب الزهري رحمه اهللا أنه قال

2".التسلیم، وهذا كالم جامع نافع

أن العقل مع "هو و المفكرین قبل الدهماءو وسنضرب لذلك مثاال عله یعقله العلماء

عامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثیر، فإن العامي یمكنه أن النقل كال

یصیر عالما، وال یمكن للعالم أن یصیر نبیا رسوال، فإذا عرف العامي المقلد عالما، فدل 

الدال، فإن المستفتي یجب علیه قبول قول المفتي و علیه عامیا آخر، ثم اختلف المفتي

3.."دون الدال

.278: شبهات أعداء اإلسالم ، صالمفصل في الرد على : ذحو شعلي بن نایف ال1
صدر الدین محمد بن عالء الدین علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي األذرعي الصالحي الدمشقي 2
10شعیب األرناؤوط، شرح العقیدة الطحاویة،مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ، تحقیق)هـ792: المتوفي(

.231: ، ص1م، ج 1997/ه1417
.213: ، ص1، ج المرجع نفسه3
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إن "الراد منه، حیث و اء الحدیث بم ینفوا العقل، وحددوا معنى النقلحتى أن علم

أن تأخذ النقل بال عقل : ال عقل مع النقل، ال یقصدون منه: علماء السنة عندما یقولون

ال تقدم عقلك على النقل، ال تجعل عقلك قاضیا على : أي ) ال عقل مع النقل(فقولهم 

لیس معناه أن تأخذ ) ال اجتهاد مع النص: (قولهمسلم، كذلكو كالم النبي صلى اهللا علیه

1.لكن ال تجتهد اجتهادا مضاد للنص: ، وٕانما معناه...النص بال اجتهاد وال تفكیر

إلىوعلیه فإن للعقل دور، وللنقل دور آخر، ألنه بإلغاء النقل وتنشیط العقل 

ولیس -أي من صنع اإلنسان-دین إنساني إلى، محدود، سیحول الدین اإلسالميالال

النقل، وبهما وعلیهما تقوم و دین رباني، ونعتقد أن شعرة معاویة تصدق على تجاذب العقل

.الحضارة اإلسالمیة، ولیس بتغلیب طرف على حساب آخر

البدعة وأثرها في محنة المسلمین، د ت، د ط: أبو إسحاق الحویني األثري حجازي محمد شریف1
دروس صوتیة قام بتفریزها موقع الشبكة اإلسالمیة : مصدر الكتاب هو. 3: ، ص4ج 

http://slamweb.net..
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: بین العروي وأركوننقدیة مقارنة -

:من حیث االلتزام بالمنهجیة العلمیة: أوال

ن في كان دقیقا من حیث توثیق المصادر والمادة العلمیة، حیث أنه ضمّ العروي 

وللمراجع العربیة واألعجمیة، كما فهرس للمؤلفین بالعربیة " مفهوم العقل"نهایة كتابه 

بالترجمة، كما -العربیة واألعجمیة-وللمؤلفین باألعجمیة، وحدد المفاهیم بین اللغتین 

..یات، وصدر لكتابه بدار النشر وتاریخ الطبعفهرس الرسوم وأثبت فهرس المحتو 

الفهارس غیر -أما أركون فقد كان مفتقدا لهذه المنهجیة العلمیة إلى حد مبالغ فیه 

هاشم صالح، وهذا : عدا الشروحات االصطالحیة والمفاهیمیة للمترجم-موجودة إطالقا

كون، نستثني في غیر مقبول من الناحیة العلمیة من مفكر وباحث في مستوى محمد أر 

.منهجیة أركون العلمیة فهرس المحتویات وتصدیر الكتاب

:من حیث المصطلحات: ثانیا

العروي تبنى في استخداماته المصطلحیة األلفاظ العربیة القدیمة والحدیثة في آن 

.واحد بل ركز كثیرا على المصطلحات الفلسفیة في عرضه لمفهوم العقل

ا بالمصطلحات الغربیة، حیث بالغ في التوسع أما أركون فقد كان متشبثا جد

إلى حد یجعل من القارئ ألركون مجبر على -مصطلحات غربیة-االصطالحي الغربي 
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، والثانیة 1وهي البحث في شرح للمصطلحات المستخدمة : أن یقرأ على مرحلتین، األولى

.الشروع بقراءة تأملیة حتى یمسك بتالبیب الفكر األركوني

: ث استخدام المناهج الغربیةمن حی: ثالثا

منهج العروي في الدراسة والبحث والتحلیل، هو منهج مقارن، حیث قارن بین العقل 

.عند المفكرین العرب، والعقل عند نظرائهم الغربیین، وهذا لكشف المفارقات

أما أركون فقد استخدم في رحلة بحثه لتحدید مفهوم العقل اإلسالمي المعاصر 

ة، بل لم یقتصر على منهج واحد، حیث فتح أبوابا لشتى المناهج التاریخیة المناهج الغربی

واألنتروبولوجیة، والفلسفیة واألسطوریة وغیرها من المناهج، وهذا في سبیل تكوین صورة 

.-على حد تعبیره- شاملة عن العقل العربي، حتى یتسنى له استیعاب الرهانات 

هاشم صالح في : جملفهم المنظومة االصطالحیة األركونیة، نحیل إلى شروحات وتعلیقات المتر 1
لمحمد أركون، كذلك نحیل إلى جولة في فكر محمد " من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي: " كتاب

نشر الكترونیا في . www.nashiri.net: إدریس ولد القابلة على الموقع االلكتروني للكاتب: أركون لـ
.2013نوفمبر 
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العقل اإلسالميانقطاع/ عقل العقل: الثانيالفصل

: عند العروي1*عقل العقل : المبحث األول

:ازدواجیة المنطق-أ

تكون دائما متمحورة اإلیدیولوجيو بدایة أیة دراسة خاصة في الحقل الفكري والعقلي

المنطق هو وهذا "العقلیة لإلنسان، و حول المنطق، ألنه هو المتحكم في الجوانب الفكریة

مراعاتها الفكر أو العقل من التي تعصم لقوانیناو المبادئو كنایة عن مجموعة من القواعد

القوانین یكون و المبادئو الوقوع في الخطأ أو الزلل، واإلنسان الذي ال یراعي هذه القواعد

2.."معرضا باستمرار للوقوع في الخطأ

حقیقة فیتبعهاو لبشري وتسیره نحو حقوعلیه فإن المنطق هو اآللة التي تقود العقل ا

والقوانیناألولى، هي تبیان القواعد : فللمنطق وظیفتان أساسیتان"باطال فیتقیه، و أو یرى زیفا

والثانیة، هي أن . التي ینبغي على العقل أن یعمل بهدیها لتمییز صحیح الفكر من فاسده

3".یكشف عن الخطأ في التفكیر، وأنواعه وأسبابه

على معیار المنطق، واتخذه كسالح لیحدد به مفهوما "العروي"المنطلق ركزمن هذا

الحدیثة، فننطلق والبد من مجموعة من اإلصالحیةظرف الحركة ،ظرف محدد"للعقل في 

.هو النظر في المنطق: المقصود بعقل العقل عند العروي1*
.8: ، ص1998، 1العربي، ط الثقافيالشمسیة في القواعد المنطقیة، المركز : مهدي فضل اهللا2
.9: المصدر نفسه، ص3
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المنطق مبطن في . المعارف تسمى علما، معارف مؤسسة على قواعد ثابتة تسمى منطقا

1".محتوى العقلو علم، وذلك العلم هو نتیجة

العقل، حیث و العلم، المنطقفتح جدلیة ثالثیة على مستوى "العروي"وبهذا یكون

راهن في مقدمة "العروي"لكن. فكریا بدوافع إصالحیة بحتةإنتاجاالحركة اإلصالحیة أفرزت 

افتراضاته على أن هذا اإلنتاج بعید كل البعد عن روح العصر، ألن زعماء اإلصالح في 

النمط البرهاني في نواة فارغة، شكال بل مضمونا "برهانیا، إال أن هذا رأیه اتخذوا منهجا

یضم بالعقل العقل والال عقل على السواء ؟

هذا ما أكده زعماء اإلصالح، فمالوا على صناعة المنطق، كما رأوها تلقن في 

2.."المدارس

الذهنیة أن المشكل لیس في المنطق في حد ذاته، بل في إبرازیحاول "العروي"إذن

زعماء اإلصالح في الوطن العربي ه ّهمالتي حادت بالمنطق عن اإلصالح الحقیقي الذي تو 

العصور الغابرة، حیث فاتنا الغرب إلىالقهقريبل وعادوا -مثل محمد عبده وغیره-

العرب في تلقیهم و المقارنة بین الغرب"العروي"وكالعادة ینتهج. بأزمنة، وتأخرنا بأزمان

إال بعد استیعاب كل ما "استعماالته، وال تتأتى هذه المقارنة حسب رأیه و األرسطيللمنطق 

.109-108: مفهوم العقل، ص: عبد اهللا العروي1
.107: المصدر نفسه، ص2
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الحدیث، الالزم إذن هو و یحیط بالمنطق األرسطي في الثقافة الغربیة، في العهدین الوسیط

1".تخصص مزدوج

إن حضور المنطق في الغرب اكتسى بألوان فكریة عدیدة حسب الحاجة إلیه، أو 

الرهانات، ولذلك عند الغربیین ال یستعمل المنطق إال بعد و لضروراتحسب ما تقتضیه ا

ثم فهم ، )ثیولوجیا(فاستعمل لتهذیب علم اإللهیات "التنقیح والتهذیب والتأصیل، ثم التعمیم، 

فوظف لتقریر قواعد البیان والبالغة، ثم أول على أنه منطق على أنه منطق القول

فالمنطق ال یؤثر في . یومنا هذاإلىزال األمر كذلك یالریاضیات فتأثر بتقلباتها، وال

األنطولوجیا واللسانیات والریاضیات فحسب، بل یتأثر بدوره بكل ما یحصل في هذه العلوم 

2.."أي أنه یفهم ویؤول من جدید على ضوء كل تقدم

وهذا ، في المنطق فتقولبه كیفما تشاءوكأن الذهنیة الغربیة ارتقت فأصبحت متحكمة 

. فهم كنه المنطق وهو التهذیب،و هذا هو األصل في المنطق عند الیونانیینإلىكله مرده 

ذلك إطالع الغرب على المنطق في مادته الخام، ولیس عن طریق الترجمة كما إلىینضاف 

.عند العرب، مما مكن الباحثین من تجاوز المنطوق، والتحكم بمنهجه كما أشار العروي

إلى أي حد استوعب المسلمون : وهيبإشكالیة"العروي"فقد ابتدأأما عند العرب،

المنطق األرسطي ؟

.113-112: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي1
.113: المصدر نفسه، ص2
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مّتىو التوحید، حیث یروي المناظرة التي جرت بین السیرافي النحويإلىبالعودة 

معرفة الحق من الباطل، والصدق من إلىال سبیل : " المنطقي في تحدیده للمنطق قال

لشك من الیقین إال بما حویناه من المنطق امن الشبهة، و الحجةو والخیر من الشر،، الكذب

1".وملكناه من القیام به، واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده

ال نرى وجود : " ..إشكالیة الترجمة، حیث یعلق على هذا النص"العروي"وهنا یطرح

المحضة كاللغة أو نص أصلي مباشر، كما توجد نصوص تأسیسیة مباشرة للعلوم اإلسالمیة 

یحد من -المادة الخام-عدم اإلمساك بالنص األصلي "العروي"، فعند2.."الفقه أو الحدیث

درجة استیعابنا للمنطق، بعكس استیعابه عند الغرب، كما أن النصوص األصلیة حصروها 

.وكأن المنطق یهم الغرب فقط، في اللغة والفقه والحدیث-العرب-

أنه كان یدرس " طه حسین"، وكیفیة تلقینه للمنطق للطالب، یروي األزهرإلىوبالعودة 

أن ال أحد یتصور تلقین التّو نالحظ على "3المنطق مع زمالئه، رغم افتقاده حاسة البصر

4".رموز عددیة أو هندسیةإلىالمنطق بدون رسم أو خط، أي بدون كتابة، بدون لجوء 

محمد حسن محمد حسن : اإلمتاع والمؤانسة، تحقیق: أبو حیان علي بن محمد ابن العباس التوحیدي1
.99: م، ص2003/هـ 1424، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط إسماعیل

.121: مفهوم العقل، ص: عبد اهللا العروي2
.2012كتاب األیام لطه حسین، دار القصبة للنشر، إلىنحیل 3
.122: ، صمفهوم العقل: عبد اهللا العروي4
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على حقیقته، والذي عصم عقولهم من الوقوع للمنطق الغربي الذي فهم "العروي"كیةز بت

. في الخطأ، ورده على المنطق العربي ألسباب فصل فیها، هذا كله یدور حول محور العقل

أي أن العقل لعربي عقل استهالكي، بدلیل تلقیه للمنطق عن طریق مترجمة، وتلقینه بطریقة 

مي، وهو لم یستوعب بعد أنى إذن یرتقي العقل العربي اإلسال-في صرح كاألزهر-خاطئة

في "العروي"أبجدیات تلقین المنطق خاصة إذا ما قورن بالمنطق عند الغرب، حسب منهجیة

.كشف المفارقات

بتأییده المطلق للمنطق الغربي، ونفي استیعاب العرب للمنطق األرسطي "العروي"لكن

اختالف الفالسفة فال وأما"فیه إجحاف، ألن هذا القول متباین فیه عند الفالسفة أنفسهم، 

یحصره أحد، وقد ذكر أبو الحسن األشعري في كتاب المقاالت، مقاالت غیر اإلسالمیین 

أمثالهما، وكذلك القاضي أبو بكر ابن و عنهم من المقاالت ما لم یذكر الفارابي وابن سینا

المتكلمین ورجح فیه منطق الطیب في كتاب الدقائق الذي رد فیه على الفالسفة والمنجمین،

من العرب على منطق الیونان، وكذلك متكلمة المعتزلة والشیعة وغیرهم في ردهم على 

1".الفالسفة ذكروا أنواعا من المقاالت وردوها

بل إن ابن تیمیة في ردوده على المنطقیین العجم والعرب، خاصة عندما قالوا بأن تعلم 

ألمة من الصحابة والتابعین وأئمة هذه ا"المنطق فرض كفایة، فوصفهم بالجهل ألن أفضل 

الرد على المنطقیین، دار المعرفة، بیروت، د ت : أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرافي أبو العباس1
.334: ص
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فكیف ، المسلمین عرفوا ما یجب علیهم وكمل علمهم وٕایمانهم قبل أن یعرف منطق الیونان

هل لم یكن هناك : وبهذا یطرح ابن تیمیة إشكالیة1.."یقال إنه ال یوثق بالعلم إن لم یوزن به

علم حتى جاء المنطق الیوناني؟

. كما قال العروياس توزن به العلوم أو تهذیب للعلومفإن قال المناطقة إن المنطق قی

أن یزنوا ما إلىال ریب أن المجهوالت ال تعرف إال بالمعلومات، والناس یحتاجون "قیل 

جهلوه بما علموه، وهذا من الموازین التي أنزلها اهللا، حیث قال اهللا الذي أنزل الكتاب بالحق 

وهذا موجود ."َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزانَ َلَقْد "وقال ،الشــوريوالمیزان 

2".قط بمنطق الیونان، فعلم أن األمم غیر محتاجة إلیهعند أمتنا وغیر أمتنا ممن لم یسمعوا 

رى كبیرة في الفلسفة، وهذا ما اعترفت به الحضارات األخإسهاماتكذلك فإن للعرب 

وأن تأویل : "..نفسه اعترف بفضلهم عندما قال"العروي"للحضارة اإلسالمیة، حتى أن

المسلمین للمنطق هو الذي مكن الغربیین من إحیاء أرسطو التاریخي بعد أن رتبت المسائل 

وبهذا یكون 3.."قد نقر بأن كل هذا صحیح..االختالفو وهذبت وحددت نقاط االتفاق

ال -كما ادعى العروي-التناقض على نفسه، ألنه لم یستوعب المنطققد سجل ، العروي

.یستطیع أن یسهم فیه، وهذا منطقي

.179: ص، الرد على المنطقیین: الحلیم بن تیمیة الحرافي أبو العباسأحمد بن عبد 1
.179: نفسه، صالمرجع2
.124: مفهوم العقل، ص: عبد اهللا العروي3
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: المنطق األرسطي والعلم الحدیث- ب

أنصار االتجاه : اتجاهینإلىأن مناطقة العرب الضالعین فیه، منقسمین "العروي"یرى

واالتجاه المعارض اكتفوا بقیاس ، -نیةباط-األول یتمیزون بنظرة فلسفیة أفالطونیة استنباطیة 

باستقراء اللغة والشعر والنحو والفقه، حیث حیث قاموا : المماثلة وأعرضوا عن قیاس البرهان

عن الحقیقة، وهم بذلك كانوا أوفیاء للمنهج األرسطي الصرف، هم أیلنحوا اتجاها وصفیا 

1.بالضبط من ناصبوا العداء للمنطق كعلم قائم بذاته

إن النهضة األوروبیة لم یكن لها أن تتحقق لو لم تفصل بین إحداثیتین في المنطق 

المنهج إلىاألرسطي، بل لو لم تجسد قطیعة نهائیة مع المنهج األرسطي الصرف، واتجهت 

أصبح العلم یعني باألساس ملكة الترتیب والتبویب"وبهذا ، تمحیص للعلومو باعتباره تهذیب

في هذا المنظور حاجز یمنع من ، هو بذاته، فكیر بمعنى السستمةالتنسیق، فمنطق التو 

2".واكتشاف ثوابت الطبیعة، االنفتاح على الخارج

العرب مع و مسیرته الفكریة بهدف إثبات تباین تعاطي الغربیین"العروي"ویواصل

"العروي"المنطق، ولذلك أثمر عند الغرب، وأخفق عند العرب، وفي غضون ذلك اختار

.للمناقشة"العروي"والتي كانت محل نقاش، وسنتلقف نحن مما انتقاه، من المسائلبعضا

.124: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي: ینظر1
.124: المصدر نفسه، ص2



اإلسالميالعقلانقطاع/ العقلعقل:الثانيالفصل

48

ماذا یعني بالضبط بحد الشيء ؟ وماذا یمیزه عن . عرضها هي الحدإشكالیةأول 

الرسم ؟و الوسم والوصف

أن المنطق الیوناني هو في الحقیقة نحو الیونانیة، أي لغة على االعتقاد"العرب دفعهم 

لغة في إطار ثقافة اإلغریق، وأن ما یقابله ویوازیه دقة ووضوحا وبیانا ال یمكن إال أن یكون 

1".النحو العربي

من هذا المنطلق حصر العرب المنطق في النحو، ولم یضعوه في إطاره العام، حیث 

إال أن الجمیع وقف عند الكلمة والحرف المعبر "في نظر العرب، بقي هذا المنطق دخیال 

وربما كان المانع هنا ما سبق أن . الرمزإلىعنها، ولم یتجاوز أحد منهم الحرف أو الرسم 

اشرنا إلیه وما سنزیده شرحا فیما بعد، أي عدم التدقیق في عالقة المنطق بالریاضیات 

مذكور ال نفصل بالضرورة المنطق عن اللغة لو حصل التجاوز ال. وخاصة علم الهندسة

2."التعمیمو الطبیعیة، وال نضع أن العالقة بینهما وٕان كانت قائمة فإنها قابلة للتطور

بقي العرب عند الحد ولم یتجاوزوه، واعتبر أن نقد العرب للحد هو "العروي"في نظر

إلىه الضیقة والحصریة، رفض للمنطق من أساسه، وهذا ألنهم لم یتجاوزوا الحد من مجاالت

.-الرموز-حدوده العامة والال متناهیة وهي 

القیاس ؟ : أما اإلشكالیة الثانیة وهي

.128: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي1
.128: المصدر نفسه، ص2
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یجمع مناطقة المسلمین أن الهدف من المنطق هو إقرار نوع من الحجة یولد الیقین في 

نوع من االستدالل إلى" مسند أرسطو"النفس، وقد اهتدى الفقهاء واللغویون قبل أن یترجم 

وعندما ترجم . نعتوه بالقیاس، واألصل فیه بدیهي، وهو أن حكم الشيء هو حكم أشباهه

المنطق الیوناني تبین أنه توجد أشكال من القیاسات ولیس قیاسا ثابتا كالبرهاني، الجدلي 

1.الشعريو التقریري، والخطابي

نه حاد به عن دوره المنوط به القیاس ألكنهتضلیل البن حزم مسؤولیة "العروي"لحمّ 

مجال البرهان هو القواعد العامة المستقلة بنفسها غیر المرتبطة " حیث اعتبر ابن حزم أن 

إلىال سبیل إذن لالنحدار من عالم القواعد العامة . بالجزئیات إذا استغنینا عن االستقراء

نا العملیة الیومیة متاح لناالعینات إال بالخبر، وهذا الخبر الالزم لنا في حیاتو الخاصیات

2".فهو المضمن في الرسالة

فإن ابن حزم عندما ربط البرهان بالیقین، والیقین هو موجود في الخبر "العروي"وعند

وحده، والخبر الذي یحفظه العلماء العرب هو علم الحدیث، فإن القیاس والبرهان لن یؤتیا 

.أكلهما ألنهما دخال مجال التعطیل والتقیید

خاصة في باب الحد والقیاس فیه نظر ، في نقده هذا للمناطقة العرب"العروي"لكن

و ما حد الجسم "فإن قیل مثال ، خاصة وأن المناطقة العرب منهم من رد الحد من أساسه

.133: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي: ینظر1
.136-135: المصدر نفسه، ص2
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وكل مفرد ، فإن كان مؤلف فیه مفردات. فیقال  وما حد الجوهر وهكذا ، فتقول جواهر مؤتلفة

إلىنهایة، بل ینتهي غیرإلىمن مفردین فال تظن أن هذا یتمادى فله حقیقة أیضا تتألف

1".طلبه بصیغة الحدإلىمفردات یعرفها العقل والحس معرفة أولیة ال یحتاج 

الحس من مسلمات یبدأ بها، وٕاال لما صح أن یؤسس علم أو یبنى و إذن البد للعقل

وكل برهان من مقدمیتن، والبد لكل ، علیهاكما إن العلوم التصدیقیة تطالب بالبرهان "عقل، فـ 

أولیات، وكما أن في إلىأن ینتهي إلىمقدمة أیضا برهان من مقدمتین وهكذا یتسلسل 

فإن . العلوم أولیات فكذا في العلوم، فطالب حدود األولیات إنما یطلب شرح اللفظ ال الحقیقة

2".الوجود في العقلالحقیقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة األولى كثبوت حقیقة 

وعلیه فإن طلب الحد البد له من أولیات، وٕاال فإن عقل اإلنسان ال یقع في تناقض 

كمن یطلب "جدار فكري ال یستطیع تجاوزه، ألن طالب حدود األولیات إلىفحسب، بل یبلغ 

3".أكثر من واحداالثنینالبرهان على إن 

النتائج لعلمیة تقریبیة نیة، ألننا نرى وأما القیاس كذلك فإن نتائجه نسبیة، ولیست یقی

المقارنات والمحصالت المتوصل إلیها قابلة للتعدیل و وعرضة لألخطاء المحتملة من القیاس

موقع الوراق : مصدر الكتاب. 39: محك النظر، ص: أبو حامد الغزالي1
http://www.alwarraq.com.

.39: ، صنفسهالمصدر 2
.39: المصدر نفسه، ص3
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إن هذا ما : القوانین العلمیة والنظریات یقولون وبل حتى إن مبدع. واإلضافة والحذف

1.لتعدیالتمن اوصلنا إلیه حتى اآلن، ویترك الباب مفتوحا لما قد یستجد 

عن القیاس، لم یردوه كلیة، بل أخذوا منه في أعرضوا وكذلك فإن علماء اإلسالم عندما 

ال خالف : " جانب وتركوا الجانب الذي یتعارض مع العقیدة اإلسالمیة، وقال ابن عبد البر

بین فقهاء األمصار وسائر أهل السنة، وهم أصل الفقه والحدیث في نفي القیاس في التوحید 

2".وٕاثباته في األحكام

وبهذا یكون القیاس نفسه له ضوابط تحكمه، هذه الضوابط البد وأن تتماشى مع العقل 

والعقدیة اإلسالمیة وٕاال وقع نوع من القیاس غیر المنطقي، ألننا نمثل لقیاس بالمیزان 

-والمجهول -الحسیة المدركات-العلوم : والمتحكم فیه هو العقل، وطرفي القیاس هما

- الغیبیات، واإلشكالیة كلها عند علماء السلف هي في األمور الغیبیة كما قال ابن عباس 

كما روي عن أبي ، 3"لیس في الدنیا شيء مما في الجنة إال األسماء: "-رضي اهللا عنهما

الدكتور الدمرداش عبد : اهللا یتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء األمریكیین، تر: كتاب: ینظر1
.24: المجید سرحان، دار القلم، بیروت، لبنان، د ت، ص

محمد بن عبد الرحمان الخمیس، أصول الدین عند أبي : نقال عن. 74: جامع بیان العلم وفضله، ص2
.300: كة العربیة السعودیة، د ت، صحنیفة، دار الصمیعي، الممل

لسعودیةاتقریب التدمریة، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة : محمد بن صالح بن محمد العثیمین3
.42: ص، هـ1419، 1ط
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وال خطر ، وال أذن سمعت، في الجنة ما ال عین رأت: "مرفوعا به-رضي اهللا عنه-هریرة 

1".على قلب بشر

: عند أركونانقطاع العقل اإلسالمي: المبحث الثاني

:المحافظة على القیم-أ

إشكالیة المحافظة في الوطن العربي اإلسالمي " لعربياالفكر "في كتابه "أركون"جرّ ع

م نقطة التحول ذات الدالالت الكبیرة، حیث تم في هذا 1258تاریخ إلىمعتبرا جذورها تعود 

الخالفة العباسیة، هذا ما أحدث تمایزا مالتاریخ استیالء المغول على بغداد، وقضوا على وه

مقصدیة إلىوتباینا على مستویات عدة، سنتناولها فیما بعد، لكن قبلها سنحاول التطرق 

في الفكر األركوني ؟" المحافظة"

نشاط الفكر العربي في هذه المرحلة متباینا على مستویات ثالثة تمثلها "أركون"أظهر

:جماعات اجتماعیة مختلفة

مجموعة من األدباء الذین یحرصون على سالمة الدولة " ففي المستوى األول تمثل في 

حالة وتلكم كانت ..التي تتوقف علیها بأكثر من حرصهم على الحقیقة، ظلوا یعنون باألدب 

توفي (، والقلقشندي )1348توفي (وابن فضل اهللا العمري ، )1332توفي (كتب النویري 

. حد ماإلى، ونحن ال نجد فیها علم كالم وال فلسفة، وال حتى مذهبا أخالقیا منهجیا )1418

.160: ، ص3السلسلة الصحیحة، د ت، ج : محمد ناصر الدین األلباني1



اإلسالميالعقلانقطاع/ العقلعقل:الثانيالفصل

53

ولكن ثمة كما هي الحال منتخبات الفترة المدرسیة، نظاما ضمنیا دقیقا یوجه مسیرة 

لهذه المرحلة بأنها مرحلة ال حضور لعلم الكالم وال "أركون"كان تقییموقد.1..."الفكر

.للفلسفة، وبالتالي غیاب العقل

العلماء المدرسون الذین یمكن لهم "أما المستوى الثاني للنشاط الفكري العربي فقد مثله 

بأدب في الوقت ذاته أن یمارسوا وظیفة رسمیة، والسیما وظیفة القاضي، وهذا الخط یتمیز 

في هذه "أركون"وقد انتقد2).."شروح موجهة للطالب(كتابة الكتب التعلیمیة والشروح 

المرحلة البرامج التعلیمیة، ألنها منحصرة في الشروح والتعلیقات، وبالتالي وجهت المسار 

.رواق إبداعيإلىرواق فكري محافظ، ولیس إلىالفكري 

رؤساء الطرق الدینیة التي "ري، وفیه برز یبقى المستوى الثالث واألخیر للنشاط الفك

وهذا ..تحتوي الجماهیر الشعبیة، فالرئیس المؤسس لكل طریقة یفرض ذاته بمعرفته الدینیة 

الرئیس الموهوب روحیا یغذي أمل الجمیع، إذ یتقدم لهم على أنه الشفیع المقرب بین اهللا 

رؤساء الطرق للسیطرة على الفكر وهنا تتجسد السلطة الدینیة، التي استغلها 3.."ورسوله

.الجماهیري وبهذا أصبح نشاط الفكر متحكم فیه من قبل الفاعلین الدینین

.123-122: الفكر العربي، ص: محمد أركون1
.124: المصدر نفسه، ص2
.124: المصدر نفسه، ص3
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الفرز للمستویات الثالثة التي بینها أركون، استثنى هذا األخیر ثالثة مفكرین بعد هذا 

: ومیزهم ألنهم یستحقون حسب رأیه إشارة خاصة، مستقلین نسبیا

كإنتاج فكري تعبر عن عبقریة رائدة " المقدمة"وقد قدم ): 1408توفي(ابن خلدون -

.االستمرار الثقافي ألكبر المؤرخین والكالمیین والفالسفة" المقدمة"لصاحبها، حیث تبرز في 

وهو ، "المقدمة"وهو مفكر حنبلي كما یشهد علیه صاحب ): 1328توفي (ابن تیمیة -

...مثال على حیویة اإلسالم السني

ه من الوجوه األخیرة الرائعة التي وهووج): 1374توفي (دین ابن الخطیب لسان ال-

1.مثلت النزعة اإلنسانیة األندلسیة

جوهر المحافظة على القیم التي تعرض لها أركون، تحكمت في العقل العربي لعقود وال 

یومنا هذا، ألنها ساهمت في بناء جدار لبناته إلىتزال آثاره مشعة على الفكر العربي 

االنقطاعات، ووراء الجدار تعالت النهضات في العالم الغربي على حساب الفكر العربي 

.ا علیهاظمحافو الذي كان متشبثا بقیمه الكالسیكیة

في نقده للمحافظة على القیم كمبدأ لیس نقدا منصفا، ألن المحافظة على "أركون"لكن

ت سلبیة وال تسد المجتمعات على التقدم، ألنها مرتبطة باألساس بالجانب الخالقي لقیم لیس

بالهویة، اإلنتماء وغیرها مما له عالقة باإلنسان المسلم كفرد أو جماعة داخل السیاقات 

129- 127: ص، الفكر العربي: محمد أركون: ینظر1
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یرى المحافظة على القیم من هذا المنظور فإن غیره "أركون"ولهذا فإذا كان. الدینیة المختلفة

.ات البد أن یعتنى بهایراها مكتسب

ألن اإلنتاج ال یحوي ، ي والقلقشنديیر لإلنتاج األدبي والعلمي للنو "أركون"كما أن إلغاء

علماء هذا العصر بالتألیف "علم كالم وال فلسفة، فهو حكم غیر منصف، بحكم اعتناء 

نها ال تخلو النقل عن السابقین، إال أو الموسوعي، وهذه المؤلفات وٕان كان یغلب علیها الجمع

لقد برز . من بحوث لموضوعات جدیدة، كما أنها حفظت لنا كثیرا من كتب السابقین المفقودة

كما ..وشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، النووي والعز بن عبد السالم: في هذا العصر أعالم أمثال

و القلقشندي وغیرهم ممن أصبحت مؤلفاتهم ..برز الذهبي والصفدي وابن حجر العسقالني 

"حتى أن كتاب 1".ي العصر الحاضر من أشهر المؤلفات وأكثرها فائدة للعلماء والباحثینف

البي العباس أحمد القلقشندي اهتم به المستشرقون قبل " صناعة اإلنشافي شىاألعصبح

اللغة الفرنسیة إلىقاموا بترجمة مجموعة هامة من الوثائق التي وردت فیه " العرب، فقد 

وهذه . وبخاصة منها الوثائق الدبلوماسیة التي جرى تبادلها بین مصر والدول األوروبیة

2.."1839األلمانیة بمدینة جوتنجن بألمانیا عام إلىاألخیرة طبعت أیضا مترجمة 

1عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تیمیة من الشاعرة، مكتبة الرشد،الریاض، ط1
.136: م، ص1995/هـ 1415

النشر والتوزیع، عین و دار الهدى للطباعةمصادر األدب في المكتبة العربیة،: عبد اللطیف صوفي2
.181: ملیلة، الجزائر، د ت، ص



اإلسالميالعقلانقطاع/ العقلعقل:الثانيالفصل

56

أما فیما یخص الطرقیة وسیطرة رؤسائها على الجماهیر باسم الدین، فقد استوى فیه

عارضوه على أنه شيء سلبي على األمة اإلسالمیة، ألنها أحدثت شلال في العقل وم"أركون"

العربي اإلسالمي، لكن یجدر التنبیه على أن االستعمار كان من بین أهم المسببین لتفشي 

.هذه الظاهرة في المجتمعات اإلسالمیة

یم، فإنه وهي المحافظة على الق"أركون"وبالتركیز على جوهر اإلشكالیة التي طرحها

یوجد بالحضارات األخرى نماذج حافظت على قیمتها واستطاعت أن ترتقي وتلحق بركب 

شكل الیابان نموذجا آخر مهما، فهو نموذج تنموي مادي شبه " ..الحضارات المتقدمة، وقد 

روحي، ولكنه اختط طریقا حضاریا غیر الطریق الغربي، كما أنه احتفظ بكثیر من العناصر 

1".ووظفها في عملیة التحدیث والتطورالتراثیة، بل

القرون الغابرة لیس كفیال بأن یعطینا الحلول إلىكما أن توجیه عقالنیة القاريء العربي 

أن من المفارقات التي تستحق التسجیل " ..الشافیة النحدار حركیة ونشاط الفكر العربي ألنه 

عقالنیة القرن الثامن عشر وعلوم دعاة التغریب واللحاق بالغرب ال یزالون یدورون في إطار

القرن التاسع عشر، ویكررون تفاؤل الغرب بخصوص مستقبله، في الوقت الذي سقطت فیه 

عقالنیة لقرن الثامن عشر، وتآكلت السببیة البسیطة التي تستند إلیها علوم القرن التاسع 

2".عشر

.135-134: ، ص19/05/2008: الصادرة في. 5: مجلة المعرفة، العدد : عبد الوهاب المسیري1
.127: ، صالمرجع نفسه2
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:النهضاتو االنقطاعات- ب

مع بدایات القرن الثالث عشر الفكر العربي، كانتعات في أن االنقطا"أركون"الحظ

إلىهي بالعودة "أركون"إن االنقطاعات التي حددها. غایة القرن التاسع عشرإلىواستمرت 

.من جهة ثانیة- العالم الغربي-الماضي المدرسي من جهة، وباالنقطاع عن العالم المحیط 

ربي في خمسة مستویات، ساهمت في االنقطاعات الفكریة في العالم الع"أركون"أبرز

دها في وقد حدّ . عن بقیة العوالم المحیطة به-فكریا خاصة-مجملها لتعزل العلم العربي 

: االنقطاعات التالیة

بل جسدته األسر الحاكمة، تظاهرت بالدفاع ، تحكمت فیهو :االنقطاع السیاسي-1

، ولكنها في معظم األحوال واصطنعت لنفسها في بعض األحیان نسبا شریفا"عن اإلسالم 

لخدمة المصالح الشخصیة للحكام، تحت 1.."بعض الكتاب والفقهاء إلىأوحت بالحماسة 

.غطاء دیني محض، ولإلستبداد على العقل الجماهیري

بانفصال اإلسالم اإلیراني عن اإلسالم "أركون"وبرره: االنقطاع االجتماعي-2

الذي ارتكز على تزمت ) ابن تیمیة(والشیعة، كذلك كان لـ العربي، مما سبب توترا بین السنة 

2..إلدانة الخرافات الشیعیة، وضرب التیارات الفكریة المتحررة) ابن حنبل(

.130: الفكر العربي، ص: محمد أركون1
.131-130: المصدر نفسه، ص: ینظر2
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-فثمة تطور مالزم یؤكد انحطاط المجتمعات العربیة : "االنقطاع االقتصادي-3

بالنظر ألهمیة القارئندعو اإلسالمیة كلما تأكد ازدهار التجارة واالقتصاد األوروبیین، ونحن

1)."لومبارد. م(و)برودل. ف(و) كاهن.كل (مؤلفات إلىالرجوع خاصة إلىوضوع، مال

لمن كان ؟ وعلى حساب : االنقطاع االقتصادي كان على طرفي نقیضفأركون یرى 

من؟ خاصة في ظل الحروب الصلیبیة التي كانت تتوالى على جبهة البحر األبیض 

.المتوسط

حیث قام الفرس بدور من الطراز األول الفضاح الفكر : االنقطاع اللغوي-4

المدرسي، وقد كانوا عازفین عن اللغة العربیة، كما عمد المغول واألتراك في نشر اللغات 

بوضع مؤلف غزیر في ) 1286توفي ) (بار هیروس(ألسیویة، كما قام یهودي متنصر وهو 

غات العربیة وغیر العربیة في مقابل تراجع الثقافة اللغة السیریانیة، وهكذا ازدهرت الل

2.العلمیة

الشروع بقیام بحث جدید، كي ینقب عن "أركون"وهنا یقترح: االنقطاع النفسي-5

كیفیة استبدال النزعة العقلیة بالنزعة الوهمیة، وما فوق الطبیعة،والرؤى األخرویة، وانتظار 

.131: ص، الفكر العربي: أركونمحمد 1
.132: المصدر نفسه، ص: ینظر2
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الفصول العلمي والجرأة و التجریبيمسعى الخ ألنها كانت سببا في طمس ال..المهدي 

1.الفلسفیة

االنقطاعات السابقة نأل/ انقطاعات العالم العربي عن العالم المحیطإلىبقي أن نشیر 

" شرقا"العالم العربي رائد الثقافة والحضارة أصبح " كانت أسباب في قلب الموازین، حیث إن 

الذي سیتعجل الغرب "الرجل المریض "یة، غامضا ومنحطا وفریسة القوى السحریة والال عقل

2.."ذات أهمیة قصوىإستراتیجیةموته بهذه المناسبة لیستولي على مواقع 

والتي أثرت على ، ت العالم العربيفصل في االنقطاعات التي مسّ "أركون"صحیح أن

أنه تناسى ظاهرة الغزو، االستعمار، االنتدابات إلىلكن نشیر . شاط الفكري في مجملهنال

إلىینظر اللیبیرالي العربي "والتي مست الوطن العربي بشكل أو بآخر، ألنه بصریح العبارة 

التراث العربي اإلسالمي من الحاضر الذي یحیاه، حاضر الغرب األوروبي، فیقرأه قراءة 

وروبیة، ولذلك فهو ال یرى فیه إال ما أوروبیة النزعة، أي ینظر إلیه من منظومة مرجعیة أ

3".یراه األوروبي

.132: ، صالفكر العربي: محمد أركون: ینظر1
.135: ص، الفكر العربي: محمد أركون2
العربي، الدار الثقافيقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز -نحن والتراث: لجابريامحمد عابد 3

.14: ، ص1993، 6البیضاء، ط 
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بأنه كان ضد التیارات المتحررة، فهو یعبر عن ) ابن تیمیة(وأما بخصوص تحمیل 

مع نفسه، ألنه استثناه من جملة المفكرین البارزین الذین شهد لهم صاحب "أركون"تناقض

.ار متحرروالمفكر بالمعنى الدقیق ال یكون ضد أي تی1"المقدمة"

لم یعزز كالمه بشواهد حیة، مثال عندما تحدث عن األسر الحاكمة "أركون"كذلك فإن

وكیف اصطنعت لنفسها نسبا شریفا، وبما أنه ، والتي كانت سببا في االنقطاع السیاسي

بصدد تشریح تاریخي لألحداث، فإن المطلوب من الناقد التاریخي في هذه الحالة هو تقدیم 

.دلة التاریخیة على األقلالشواهد واأل

. ف(و)كاهن. كل(مؤلفات المستشرقین مثل إلىبالعودة "أركون"وفیما یخص نصح

، فهذا قد یكون فیه صوابا لتكوین نظرة شاملة عن التاریخ العربي، أما )لومبارد. م(و) برودل

یكون فالتجدید ال یمكن أن . "أن نرتكز على مؤلفات المستشرقین وحدهم فهذا فیه نظر

بطریقة المستشرقین ألنهم ال یمكن لهم، مهما بلغت معرفتهم بتراثنا، أن یمتلكوا كل الثقافة 

اإلنسان العربي العادي على الصعید الثقافي یظل مستوعبا للحضارة العربیة الشاملة . العربیة

2".أكثر من أي مستشرق مهما كان منكبا على الدراسة

.128: الفكر العربي، ص: محمد أركون: ینظر1
.98: ، ص2003، یونیو 1، ط 16مجلة مواقف، العدد : محمد عابد الجابري2
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بل هو متجذر في ، ة والشیعة، فإنه لیس بجدیدالتوتر بین السنإلىبقي أن نشیر 

وال تزال ، -رضي اهللا عنه-عهد علي إلىالتاریخ اإلسالمي، بل تعود شراراته األولى 

.یومنا هذاإلىاإلسالم الشیعي حاضرة و الحساسیة بین اإلسالم السني

: ومحمد أركون"العروي"مقارنة نقدیة بین

: من حیث منهجیة التحلیل: أوال

المنطق، وهذا ألنه یعالج قضایا إلىعلى التحلیل الفلسفي المستند "العروي"اعتمد

وهذا راجع . تخص المنطق، وبالتالي اعتمد استخدام المنطق المركز أو المنطق العمیق

.لجوهر قضیته، وهي إشكالیة فلسفیة بحتة

حاول إظهار فقد اعتمد على المقاربة النقدیة التاریخیة، وهذا ألنه "أركون"أما

الخ، وبالتالي الظواهر المدروسة ذات طابع تاریخي، أما ..والمستویات الفكریة واالجتماعیة

.المضامین فهي فكریة لها عالقة بالجانب العقلي

: من حیث المنهج المتبع: ثانیا

رغم عمق إشكالیته على المقارنة بین المنطق في الغرب، والمنطق عند "العروي"اعتمد

لكشف المفارقات التي أراد التوصل إلیها، وهي قیاس درجة استیعاب العرب ذاوهالعرب، 

.للمنطق األرسطي



اإلسالميالعقلانقطاع/ العقلعقل:الثانيالفصل

62

والشخصیات المحوریة فیه، لتبیان حركیة ، فقد استدعى األحداث التاریخیة"أركون"أما

.الفكر العربي

: من حیث العمق: ثالثا

ال یستطیع أن لقارئاالعروي كان عمیقا في طرح اإلشكالیة ومعالجتها، حیث إن 

.النهایةإلىمع العرض والمقارنة واإلقناع "العروي"یستوعب مراد العروي، حتى یتابع رحلة

في الحقل القارئجوهریة،إال أن إشكالیاتفإن القضایا التي تناولها تعتبر "أركون"أما

.اإلیدیولوجي یبتغي التعمق في القضیة أكثر من ذلك،ألن المراد االبستیمولوجي هو العقل



.عقل العدد والكسب عند العروي: المبحث األول

.عقل العدد-أ

.عقل الكسب-ب

.األرثوذكسیة وتحدیات النهضة عند أركون: المبحث الثاني

.األرثوذكسیة-أ

تحدیات النهضة-ب

.مقارنة نقدیة بین العروي وأركون
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.األرثوذكسیة وتحدیات النهضة/ عقل العدد والكسب: الفصل الثالث

-العروي- عقل العدد والكسب : المبحث األول

:عقل العدد-أ

كعادته إلى الغرب لیستقي النماذج التي تخدم "العروي"في بحثه عن عقل العدد، عاد

.بحثه، قصد المقارنة لكشف المفارقات

م أثناء الحروب الدینیة 1596و1529عاش بین رجل قانون فرنسي "بودان"جان"

التي مزقت أوروبا بین كاثولیك وبروتستان، یعتبر بجانب میكیافیلي مؤسس نظریة الدولة 

إال أن1".الحدیثة، ألنه توصل إلى تحدید معنى السیادة بعد أن فصلها عن الوالء الدین

فدرس "مان استقرار الدولة أخذ منحى آخر في دراسته للتاریخ، وهذا في سبیل ض"بودان"

كتب المؤرخین والفالسفة والمتكلمین، النصارى والیهود بخاصة، وكذلك األدباء واللغویین 

لیستخلص من كل ذلك مادة غنیة متنوعة، استرشد بها في بحثه عن وسائل إقرار ركائز 

سیاسة رجل قانون اشتغل بالحكمة لیتقوى بها على الخوض في قضایا ال..الدولة الحدیثة 

2".العامة

.240: مفهوم العقل، ص: عبد اهللا العروي1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها2
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، وتناول العوامل التي )1566" (المنهج لتسهیل فهم التاریخ"مؤلفا بعنوان "بودان"قدم

عن التاریخ الریاضي، حیث الحظ التواتر "بودان"تتحكم في مجرى األحداث، وقد تحدث فیه

1.في عودة نفس األحداث بعد مرور نفس المدة الزمنیة

راسته، قصد مقارنته بابن خلدون، ألن كالهما عرفا إلى د"بودان""العروي"استحضر

ر ما في دراسته التاریخیة، وجعل منها نظریة متساكنة، في حوّ "بودان"إال أن. الریاضیات

.ائعریاضیات إال من باب تطبیقها في الصنحین أن ابن خلدون لم ینظر إلى ال

وهذه المرة استدعى ، بل قام باستحضار ثان، "ببودان"لم یكتفي "العروي"إال أن

تعریف " كونت"وقد حاول ). 1844" (المقال في الفكر الوضعي"صاحب كتاب " كونت"

:الفكر الذي جاء بعد مرحلة الفكر الدیني  والفكر الماورائي، فیبرز خمس ممیزات

.الواقعیة التي تناقض الوهم-1

.النفعیة التي تناقض المجانیة-2

.الیقین الذي یناقض الشك-3

.الوضوح الذي یناقض الغموض-4

.241- 240: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي: ینظر1
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1.اإلیجابیة التي تناقض السلبیة-5

وكونت في سبیل مقارنتهما بابن "بودان""العروي"لماذا استدعى: قد یتساءل المتتبع

خلدون؟ 

أین نضع نظریا فكر ابن خلدون داخل هذا: "بتساؤل هو اآلخر"العروي"فیجیب

رفض كل ..خلدون أقرب إلى الثاني منه إلى األول بدا لنا ابن: السیاق؟ فوصلنا إلى مفارقة

) سنن الكون(فلسفة ماورائیة تبحث عن ماهیات العناصر، وتعویضها باستقراء التواترات 

2".الهادیة إلى تحقیق المنافع

إلى القارئمن المقدمات السابقة، وعقده للمقارنات أراد أن یوصل "العروي"إن انطالق

ابن خلدون لم یحدث قطیعة بین الفكر الوسیط الماورائي والفكر عقل : استنتاج فحواه أن

الحدیث الوضعي، ألنه في تساكن مستمر مع القدیم، ولهذا حشره في الزمرة الكونتیة، وأبعده 

.الذي انطلق من حاضر باتجاه المستقبل ولیس العكس"بودان"عن زمرة

ان ینتهي إلى التقلیل من ال ننسى أن االتجاه االبستمولوجي المعاصر، إذا ك"كما 

أهمیة عقالنیة ابن خلدون وسجن هذا األخیر في خانة الفقهاء المتزمتین، فإنه بالمقابل یعلي 

.246: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي1
.249: المصدر نفسه، ص2
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اإلسالمیة، ویحشر جابر بن حیان في زمرة مكتشفي العلم " البحوث العلمیة"من قیمة 

1".الحدیث

استغل الریاضیات لیجعل من علم التاریخ "بودان"من أن"العروي"لكن ما عرضه

معادالت ریاضیة، أي توصل إلى أن األحداث تسیر وفق نمط متواتر، قد تحتاج هذه 

هل اإلنسان هو الذي یصنع التاریخ أم : االستنتاجات هي األخرى إلى اإلجابة عن إشكالیات

أن التاریخ هو الذي یحدد مصیر اإلنسان؟ 

ریخ تعلو على األفراد، ولكن یجب أن ال ننسى أن هذا صحیح أن هناك قوانین للتا"

التاریخ ال یصنع نفسه، بل یصنعه الناس من خالل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، وهذا ما یفعله 

" اتهامه"العروي، أو على األقل ال یبرزه في تحلیالته وتاریخانیته، الشيء الذي یفسح لـ 

2".بمیول مثالیة ال ماركسیة

كونت ألنهما یشتركان في الواقعیة : ابن خلدون بـ "العروي"فإن إلحاقومن جهة ثانیة

الفلسفة "ورفض الماورائیات، فهذا ال یعني بالضرورة التطابق بین العقلین في الرؤیة، ألن 

-الوضعیة لدى كونت، التي ال تؤمن إال بالظواهر الحسیة التي تقوم على الوقائع التجریبیة 

منعزلة عن أسبابها -كبنیة-فهي تؤمن بالظاهرة -عند البنیویةاألساس الفكري والعقدي

.252: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي1
: ، صEdimaادیما ، دار النشر المغربیة 2002، 1، ط 8مجلة مواقف، عدد : محمد عابد الجابري2

71 -72.
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وتسعى لتحلیلها وتفكیكها إلى عناصرها األولیة، وذلك لفهمها ..وعللها وعما یحیط بها 

1."ومن هنا كانت أحكامها شكلیة كما یقول منتقدوها..وٕادراكها 

كما أنه للزمان والمكان والسیاق أدوارها في اإلنتاج التاریخي، والقراءات النقدیة 

، فإن االنحطاطالتاریخیة كذلك، فإذا كان كونت علق على عصر النهضة الذي تلى عصر 

من الغلط الخفي في التاریخ الذهول عن "نههذه النهضة لها ماضي وحاضر ومستقبل، أل

جیال بتبدل األعصار ومرور األیام، وهو داء شدید الخفاء، فال تبدل األحوال في األمم واأل

یكاد یتفطن له إال اآلحاد من أهل الخلیقة، وذلك أن أحوال العالم واألمم وعوائدهم ونحلهم ال 

2..".تدوم على وتیرة واحدة ومنهاج مستقر

قد جعل بل بالعكس، ف، كما أن ابن خلدون لم یستبعد الماورائیات، والتي تجسد الدین

لم تكتسب القبائل "الدین من المبادئ األساسیة التي تقوم علیها الدولة، وكان مثاله أنه 

البدویة قبل اإلسالم قوة عظیمة، ومع ذلك فقد كانت من التنافر والعداء بحیث یمزق بعضها 

3..".بعضا، وذلك لتجردها من كل مثل دیني سام، وكل غایة سیاسیة

الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، دار 1
.899: ، ص2ج ، هـ1420، 4الندوة العالمیة للطباعة والنشر، ط 

المؤسسة والسیاسة والثقافة،االجتماعنصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون في : عبد اهللا شریط2
.17: ، ص1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

االعتمادمحمد عبد اهللا عنان، مطبعة : تحلیل ونقد، تر- فلسفة ابن خلدون االجتماعیة: طه حسین3
.106: م، ص1925- هـ 1343، 1مصر، ط 
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عندما استبعد ابن خلدون من زمرة "العروي"تركیبه، هو أنما حاولنا تفكیكه وٕاعادة

له سبق إنشاء التاریخ الریاضي، فإن ابن خلدون یضاهیه بتأصیله األخیرألن هذا ، "بودان"

النظر إلى الوقائع التاریخیة " لفلسفة التاریخ، ألن علم التاریخ شيء وفلسفة التاریخ هي 

بنظرة فلسفیة، ومحاولة معرفة العوامل األساسیة التي تتحكم في سیر الوقائع التاریخیة 

امة الثابتة التي تتطور بموجبها األمم والدول على مر والعمل على استنباط القوانین الع

وهناك من یقول إن التاریخ یسیر وفق مخطط معین ولیس بطریقة . القرون واألجیال

عشوائیة، وأن فلسفة التاریخ هي محاولة معرفة هذا المخطط الذي یتبعه التاریخ في 

1..".مساره

ق الوحدة الفكریة التي تقود إلى تحقی"كما أن كونت في توجهه الواقعي ودعوته إلى 

والفكر العلمي هو أساس كل اضطراب . الوحدة السلوكیة والمعرفیة، فتزاحم الفكر الدیني

من جهة أخرى فإن و هذا من جهة،2..".حالة الفوضى العقلیة"وتمزق، ویطلق علیه كونت 

رك أیة مسألة مما یؤاخذ علیه ابن خلدون في المقدمة كما یقول ساطع الحصري الذي لم یت

إن هناك من ال یعترف بابن خلدون مؤرخا عظیما وعالما حقیقیا " خلدونیة إال وبحث فیها، 

-هـ 1409فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، : زینب الخضري1
.65: م، ص1989

منهج البحث االجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة، المعهد العالمي للفكر : محمد محمد أمزیان2
علم االجتماع إلىدخل خالد حامد، م: نقال عن. 42: ، ص1991، 1ط ، الو م أ، اإلسالمي، فرجینیا

.75- 74: م، ص2012- هـ 1433، 2التوزیع، ط و جسور للنشر
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ألنه یوجد في ثنایا مقدمته اعتقاد بخرافات كالكهانة والنجامة والسحر، بل هناك من یقول إن 

1".أبحاثه ال تعتمد على نزعة علمیة وال تستند إلى دالئل عقلیة

إلیه، نخرج ابن خلدون من الزمرة الكونتیة ونضعه في زمرة عربیة "رويالع"بضاعةبردّ 

.خالصة

: عقل الكسب- ب

إن على ) 126: ص(كتبت قبل ربع القرن في اإلیدیولوجیا العربیة المعاصرة : "العروي

الناظر في مسألة الربا وما كتبه المسلمون في شأنها أن یستأنس بالكیفیة التي تعامل بها 

الغربیون مع كتابات رجال الكنیسة المسیحیة في نفس الموضوع لیستوعبوا الدارسون 

2".المشكالت المنهجیة العویصة المحفة بمثل هذه الموضوعات

فالعروي یرى بأنه الستیعاب المشكالت التي تواجه رجال االقتصاد في تعاملهم مع 

الدارسون الغربیون في رجال الدین اإلسالمي، البد من االستئناس بالمنهجیة التي استقاها

یبدو أن الباحثین الشبان، سیما المتخصصین منهم في "، تعامالتهم مع رجال الدین المسیحي

مجاالت معینة كاالقتصاد واالجتماع واللسانیات، لم یفعلوا ذلك، یعودون مباشرة إلى 

: نقال عن. 12: ، ص1981دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي، سنة : ساطع الحصري1
.42: فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، ص: زینب الخضري

.261: مفهوم العقل، ص: عبد اهللا العروي2
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في نطاق معارفهم الراهنة، فتأخذهم الدهشة مما یالحظون من یقرؤونهاالمؤلفات القدیمة، 

1".توافق ظاهر بین أحكم القدامى وتحلیالت المحدثین

كل هذه التوطئة عن العقل الكسبي، هي لموضعة العقل الخلدوني في مدارج علم 

:االقتصاد، بمعنى آخر

هل فعال أن ابن خلدون تطرق وخاض في مسائل االقتصاد؟ 

األولى هي . تمهیدیةإجرائیةخطوات إتباعلنا حل المشكل المطروح، یلزم لكي یتسنى

تحدید المتن الخلدوني الذي اعتمده في هذا الحقل، وهذا یكون بربط أبواب المعاش والجبایة

الصنائع والعلوم، ونضم بعضها إلى بعض، فیتجلى لنا أن ابن خلدون ناقش مسائل و 

.لوقتاقتصادیة وغیر اقتصادیة في نفس ا

والثانیة هي بتحدید القاموس االصطالحي الذي اعتمده ابن خلدون، أما الخطوة الثالثة 

2.وهي مقارنة أقوال ابن خلدون بأقوال المفكرین األبعد منه والمعاصرین له

كنموذجین للمقارنة، توصل بعد استقراء "مونتسكیو"و"الغزالي""العروي"اختار

أما. ، وبنفس المعاني ولنفس األغراض"الغزالي"ودة عند للمصطلحات الخلدونیة أنها موج

فكرین مأهداف ال"فقد كان في االستخدام االصطالحي أتم وأدق، وظاهر أن "مونتسكیو"

كما هو معلوم، هو التجرد من أعباء الدنیا تبعا لما یعتقده أنه "الغزالي"دفـالثالثة مختلفة، ه
.261: ص، مفهوم العقل: العرويعبد اهللا1
.268-267: المصدر نفسه، ص: ینظر2
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هو جعل "مونتسكیو"هدف. علیه علماء السنةأمر الخالق كما أخبر به الرسول وأجمع 

هدف ابن . القانون التنظیمي لشؤون البشر مجسدا وضامنا لحریة الفرد الشخصیة والمدنیة

العمران البشري في دورته الدائمة من نشوء ونمو وانحطاط سرّ ) عقل وٕادراك(خلدون هو فهم 

1".واندثار

لنقد العقل الخلدوني، وجده أنه عندما أراد "العروي"حسب الدراسة النقدیة التي قام بها

أنها موصولة بإرث المتكلمین، وهذا -العروي- تحدید المفاهیم في هذا المجال، انكشف له 

قد جرد مفاهیمه من كل اعتبار دیني وأخالقي، بل "مونتسكیو"بالمقابل وجد. جلي وواضح

.مما عرف بالثورة التجاریةبالعكس فقد استفاد مما أنجز في إیطالیا وهولندا وانجلترا

على ابن خلدون امتیازه عن سائر الكتاب المسلمین بفصله الجانب "العروي"لسجّ 

العملي الوضعي عن الجانب الشرعي األخالقي، لكنه ال ینظر إلى العمران إال من زاویة 

2.االستهالك، وال ینظر إلیها من جانب اإلنتاج والعرض

بارزا في كأنموذجنقب عنه العروي، واختار ابن خلدون وكحوصلة للعقل الكسبي الذي 

الفكر العربي، وجد أنه مرتبط بالماضي ویسیر بعقلهم، هذا من جهة، أما من جهة ثانیة فإن 

عقله استهالكي ولیس انتاجي، كذلك فإن مجتمعه عوض أن یتجاوزوه بقوا مرتبطین 

.270: ص، مفهوم العقل: عبد اهللا العروي1
.287: المصدر نفسه، ص: ینظر2
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ولم یتحرر لیعیش بعقل الحاضر بتأویالته، ولهذا فالعقل الكسبي العربي مقید بالماضي،

.قاصدا المستقبل

عندما یأتي باشكالیة عربیة، تهم واقع اإلنسان العربي بكل خصوصیاته "العروي"لكن

وهذه المرة ولى وجهة العقل الكسبي اإلسالمي، فهو یصدر . وحیثیاته الزمانیة والمكانیة

القتصادي أن یستأنسوا بالحلول الحكم مباشرة بأن على الرجال الذین هم مهتمین بالمجال ا

ال یطرح المسألة "العروي"الواقع أن األخو "الغربیة، كي یتم استیرادها إلى الوطن العربي، 

قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، بل یطرحها فوقیا فقط، أي طرحا قاعدیا، أي على مستوى

1".المكتسبات الفكریة اللیبیرالیةمساويعلى مستوى الفكر وحده، 

للحلول الغربیة الجاهزة، یكون قد وضع نفسه في حیز المساءلة، ألن "العروي"إن تبني

أین حلولك وبدائلك أنت ؟ : أي مواطن عادي، سیقول له

الخطاب اللیبیرالي العربي، منذ كان غضا، أي وهو یحاول أن یعبر عن "حقیقة إن 

نطاق ضیق ال یتخطى حدود نفسه في عالم الفكر والمعرفة، وحتى اآلن ظل محصورا داخل 

بالمنظومة الفكریة والحضاریة الغربیة، ولم یستطع أن یتجاوز تلك " إطراء وٕاعجاب"خطاب 

مناضلة تقود التغییر بمعناه " شریحة"الحدود لیشید قاعدة فكریة واجتماعیة تكون بمثابة 

.59: ، ص2002، أكتوبر 1، ط 8مجلة مواقف، عدد: محمد عابد الجابري1
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یاتها في الشامل، أي أنه لم ینتظم في حركة تملك مشروعا أو رؤیة نجد بالفعل أثرا آل

1".المجتمع

أن یموضع عقل ابن خلدون الكسبي، ألحقه بالغزالي من حیث "العروي"عندما أراد

فضل : وطرقنا باب "الغزالي"إذا رجعنا إلى.-بإرث المتكلمین على قوله-المرجعیة التراثیة

على نجده قد ربط العقل الكسبي بالتوكل، "إحیاء علوم الدین"الكسب والحث علیه من كتاب 

2.اهللا، واعتبار التكسب عبادة تقرب إلیه، وذم المسألة واالعتماد على الغیر

اإلجارة والقراض، فإنه جعل هذا و علم الكسب بطریق البیع والربا والسلم: أما في باب 

والمكتسب یحتاج إلى علم الكسب ومهما حصل علم هذا "العلم واجب وفرض على كل مسلم 

المعاملة فیتقیها، وما شذ عنه من الفروع المشكلة فیقع على سبب الباب وقف على مفسدات 

3..".إشكالها فیتوقف فیها إلى أن یسال

إن عالقة ابن خلدون بالغزالي تكمن في أن البیئة إسالمیة، والعقیدة كذلك، واإلنسان 

عند ابن الدینیمثل المرجعیة الوحیدة للغزالي، فإنالدین األخرويابن بیئته، وٕاذا كان

مرجعیة تنضاف إلى مرجعیات أخرى كالتاریخ والفلسفة واألدب والجغرافیا یمثلخلدون

.الخ، إذن عالقة ابن خلدون بالغزالي جزئیة ولیست كلیة..

159والسقوط في التبعیة، محمود سلطان، العدد " هدم النص."مجلة البیان، اللیبیرالیة العربیة 1
.58: ص، هـ1421ذو القعدة : الصادرة في

.63- 62: ، ص2إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، د ت، ج : محمد بن محمد الغزالي: ینظر2
.64: ، ص2المرجع نفسه، ج 3
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الفیلسوف الفرنسي، والتي من أعماله ) م1755-1689("مونتسكیو"أما من جهة

كبیر على كتابة الدساتیر في جمیع حیث كان ذا تأثیر، )م1748(الرئیسیة روح القوانین 

بأن القوانین هي التي تشكل االساس الذي تبنى علیه كل "مونتسكیو"أنحاء العالم، یعتقد

متحر للمصطلحات "العروي"فهو عند1.األشیاء المتعلقة باإلنسان والطبیعة والمقدسات

لنا أن . ح الدینيالعلمیة الدقیقة، والتي لیست لها أي عالقة أو أي تداخل مع االصطال

إلى أي مدى حظر العامل الدیني في الفكر االقتصادي الخلدوني ؟: نتساءل 

لدیني في فكر ابن خلدون االقتصادي، ومع ذلك فلم یكن لهذا االعامل "في الحقیقة برز 

كما ، العامل أي أثر تحیزي، فلم یحمله على تفسیر غیر علمي ألي ظاهرة اقتصادیة تناولها

أما غیر ، لقاعدة والمبدأ الدیني التوظیف الصحیح في دراسته وهي الحث والحضأنه وظف ا

ذلك فلم یحشرها فیما لم توجد من أجله، ویحملها ما ال تحمل، فیظلمها من جهة، ویظلم 

2".العلم من جهة أخرى

إذن فعالقة ابن خلدون بالموروث الذي یرفضه العروي، هي لیست عالقة امتداد، بل 

كتاب العبر ودیوان -ضوعیة، وقد حرص علیها ابن خلدون في مقدمته هي عالقة مو 

كفیلة -المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

بأن تضع ابن خلدون في خانة المؤسسین األوائل لعلم االقتصاد، ولیس في دائرة المجترین 

.وسوعة العربیة العالمیةالم: ینظر1
دار معاذ ، - ابن خلدون مؤسس علم القتصاد- علماء المسلمین وعلم االقتصاد : شوقي أحمد دنیا2

.167- 166: م، ص1993-هـ 1414للنشر والتوزیع، 
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نفیها موجودة لكنها عربیة وذات حلة "العروي"قطیعة التي أرادلعلوم أجدادهم، وبالتالي فإن ال

.إسالمیة

- أركون-األرثوذكسیة وتحدیات النهضة : المبحث الثاني

: األرثوذكسیة-أ

بأركون، ألنه ابتعثه من العربیة األرثوذكسیة كاصطالح مرتبط في الساحة الفكریة

الغربي المسیحي إلى الساحة الفكریة اإلسالمیة، بزحزحته من الحقل "أركون"جدید، حیث قام

فرض التفسیر الصحیح "والمقصود باألرثوذكسیة في الجهاز االصطالحي المفاهیمي ألركون 

فاألرثوذكسیة بالمعنى . والمستقیم للنصوص المقدسة، واعتبار كل ما عداه هرطقة وضالال

عني الجمود واالنغالق وفرض الخرفي تعني الخط لمستقیم، ولكنها بالمعنى االصطالحي ت

1".خط واحد من خطوط التأویل بالقوة والقسر، وبدعم من السلطة السیاسیة عادة

یرى أن األرثوذكسیة لیست مقتصرة على الغرب المسیحي ألنه تجاوزها "أركون"لكن

وبالمقابل تبناها الشرق اإلسالمي، وقد كان رجال الدین اإلسالمي هم من فرضوها عن 

بالطبع فإن الفقهاء یعترفون بإمكانیة الوقوع في الخطأ أثناء "..، جتهاد وأصول الدینطریق اال

عملیة االجتهاد، ولكن التركیبة الذهنیة لعلم أصول الدین وأصول الفقه قد قوت من مزعمهم 

طبقا لما دعاه بعض فقهاء القانون بمقاصد . قول القانون وفرض األرثوذكسیةإمكانیةعلى 

.هاشم صالح في الهامش: تعلیق. 16: من االجتهاد نقد العقل اإلسالمي، ص: محمد أركون1
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فهذا القسر وفرض االجتهاد من قبل الفقهاء مستندین في ذلك على أصول 1.."الشریعة

الفقه، قدأثر بشكل كبیر على العقل اإلسالمي، وحجتهم في ذلك عدم المساس بمقاصد 

فالعلماء . -في الفكر األركوني تعتبر مقاصد إنسانویة ولیست إسالمیة-الشریعة اإلسالمیة

اقیة، ألنهم لم یستوعبوا الوعي اإلیماني للدین اإلسالمي التقلیدیون لم یؤدوا دورهم بكل مصد

وبالمقابل تجاهلوا متطلبات المعرفة العلمیة الحدیثة التي تفرض على الفقهاء مراجعة 

.المعارف اإلسالمیة التقلیدیة التي كانت سببا في جمود العقل اإلسالمي

لإلسالم، ألنهم بلوروا للفقهاء مسؤولیة استغالل السلطة الدینیة "أركون"إن تحمیل

الغرور والتبجح الذي "وأصلوا قوانین تتسم بالثبات وعلى مدى قرون، فهذا حسب رأیه من 

یدعیه الفقهاء بأنهم قادرون على الفهم المطابق لمقاصده العلیا، ثم توضیحها وبلورتها في 

یرى "أركون"ق فإنمن هذا المنطل2".القانون الدیني، ومن ثم تثبیت القانون اإللهي أو المؤله

.بأن الفقهاء ألبسوا قوانینهم ألبسة التقدیس، في حین یرى بأنها قوانین بشریة ولیست إلهیة

الكشف في ماهیاته، لیس هو ذلك العقل "أركون"ولذلك فالعقل األسالمي الذي حاول

هو الذي یمیز المسلمین عن غیرهم من المجتمعات األخرى، ولكن العقل الذي أراد تحدیده 

لم یعد یكفي "..والذي حجبه الفقهاء ألنه -حسب تعبیره-العقل الكامن في المعطر القرآني 

. أن نأخذ علما باإلجماع المتحقق وبالعقائد وانواع السلوك األرثوذكسیة التي تلزم كل األمة

.17- 16: ص، جتهاد نقد العقل اإلسالميمن اال: محمد أركون1
.16: ، صالمصدر نفسه2
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وٕانما ینبغي علینا توضیح الشروط العارضة والتعسفیة والخیالیة التي أدت إلى تحقیق كل 

1".اعإجم

بأن األرثوذكسیة فرضتها تفاسیر الفقهاء لآلیات القرآنیة، ألنهم لم یولوا "أركون"رىی

األولویة للتعبیر المجازي واآللیات "اهتماما لنوعیة الخطاب القرآني الذي یعطي بشكل عام 

ألن تعاطي العقل اإلسالمي مع العالمة الداللیة في لقرآن هو 2.."الخاصة بالخطاب الرمزي

لذي سیحدد العقالنیة التي یبحث عنها أركون، هل هي عقالنیة تتعامل مع الخطاب القرآني ا

بمستجدات العلوم الحدیثة مع مراعاة السیاقات التاریخیة، أم أنها عقالنیة مشروطة بقوانین 

.فقهیة وٕاجماع علماء نصبوا أنفسهم كوسطاء بین المعطى اإللهي والعقل اإلسالمي

خدامه لمصطلح األرثوذكسیة، وغیرها من المصطلحات جعل باست"أركون"لكن

خذونه على تحمیل التراث اإلسالمي مصطلحات غریبة عنه ؤاالدارسین لمشروعه الفكري ی

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فهو یتعب القاريء لمؤلفاته، ألن القراءة ألركون تستلزم الولوج 

استخدم جهازا مفهومیا مصطلحیا متنوعا وثقیال فقد "عبر البوابة االصطالحیة الخاصة به، 

إن األسطورة : "من ذلك قوله، جره معه في مؤلفاته، وأتعب به القراء، ومترجم أعماله

هذه المصطلحات وغیرها هي كثیرة .." والرأسمال الرمزي ، والمیثولوجیا، والطقس الشعائري

.78: ص، من االجتهاد نقد العقل اإلسالمي: محمد أركون1
.80: المصدر نفسه، ص2
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مكانه االستغناء عنها، وال جدا في مصنفات أركون، فكان یجرها معه من غیر ضرورة، وبإ

1".وكثیرا ما استخدمت في غیر محلها..مبرر إلى التعالم والتعاظم، والتشویش على القاريء 

أما بخصوص االجتهاد الذي انتقده أركون، البد من العودة إلى علماء األصول حتى 

.نستقي مفاهیمه، ونعرف ضوابطه، كي یتسنى لنا مقابلتها بالنقد األركوني

مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء " جتهاد اال، صطالح األصولیینفي ا

أي تقدیم المجتهد 2".الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فیهاألحكاممن 

أقصى ما یمكن أن یقدمه في هذا الباب حتى یبلغ األحكام القطعیة التي ال تشوبها شائبة 

كما أن للمجتهد شروط وضوابط . د حكم أنسب وال أفضل منهوحتى یقتنع المسلم بأنه ال یوج

.تضبطه

أن یعلم وجود الرب تعالى وما یجب له من الصفات ویستحقه من : الشرط األول " 

..وأنه واجب الوجود لذاتهالكماالت،

- ومحمد عابد الجابري " أركون"األخطاء التاریخیة والمنهجیة في مؤلفات محمد: خالد كبیر عالل1
.12: ، ص2008، 1دار المحتسب، ط - دراسة نقدیة تحلیلیة هادفة

: صhttp//:alwarraq.comموقع الوراق : مصدر الكتاب، اإلحكام في أصول القرآن: ابن حزم2
415.



النهضةوتحدیاتاألرثوذكسیة/ والكسبالعددعقل:الثالثالفصل

80

أن یكون عالما عارفا بمدارك األحكام الشرعیة، وأقسامها طرق إثباتها : الشرط الثاني

1.."تها على مدلوالتها واختالف مراتبها، والشروط المعتبرة فیهاووجوه دالال

لیس حكما عبثیا، بل له ضوابط وقوانین تتحكم في االجتهاد والمجتهد فاالجتهادإذن 

معا، والبد أن یكون االجتهاد مستندا إلى أدلة عقلیة،ألنه في حال وجود أدلة نقلیة فال یصبح 

.لالجتهاد ضرورة أو لزوم لذلك

حفظ الدین، حفظ : أما بخصوص مقاصد الشریعة اإلسالمیة، والتي تتلخص في

فإنها مقاصد إنسانیة حقیقیة، ولیست تخص . النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال

المسلمین وحدهم، فهل نستطیع أن نتخلى عن مقصد من المقاصد السابقة ونقول عنه بأنه 

.زائد أو غیر مهم

قه اإلسالمي لیس كله اجتهادات، بل أصوله وأبوابه الفقهیة هي مع العلم أن الف"

السنة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن الشریعة و نصوص شرعیة مأخوذة مباشرة من الكتاب

2".المتمثلة في القرآن والسنة الصحیحة الموافقة له، هي شریعة إلهیة خالصة

الفقهاء كما یقول أركون، فإن بقي أن نتكلم عن إعادة التأویل للقرآن، والذي فرضه

للتأویل كذلك ضوابط نتبین بها عن التأویل الصحیح من التأویل الفاسد، وٕاال سیأول القرآن 

.415: ص، اإلحكام في أصول القرآن: ابن حزم1
عابد الجابري ومحمد" أركون"األخطاء التاریخیة والمنهجیة في مؤلفات محمد: خالد كبیر عالل2
.113:ص
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یشترط لصحة التأویل بمعناه عند المتأخرین "مالیین التأویالت، كل حسب هواه، ولذلك فإنه 

: شروط هي

..ل لغة أو شرعا أن یكون اللفظ المراد تأویله یحتمله المعنى المؤو -1

...أن یكون السیاق محتمال، مثل لفظ النظر وهو یحتمل معاني في اللغة-2

.أن یقوم الدلیل على أن المراد هو المعنى المؤول-3

أن یسلم دلیل التأویل من معارض أقوى، فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأویل -4

1.فاسد

: تحدیات النهضة- ب

أول كتاب في االصطالح، وهو "النهضة اعتبر أن عن"أركون"في خضم حدیث

یرسم سلفا األفكار األساسیة ) تخلیص اإلبریز(إلى باریس ) رفاعة الطهطاوي(قصة رحلة 

انتشار ) محمد علي(وقد شجع . للنهضة، ویسوغ مفهوم انبعاث الحركة الثقافیة العربیة

یدل على تخلف اللغة العربیة م، وأمر بترجمته إلى اللغة التركیة، وهذا 1834الكتاب سنة 

2".في صفوف الطبقة الحاكمة

.15: خزیمة، د ت، صمصطلحات في كتب العقائد، دار بن: بن أحمد الحمدإبراهیممحمد بن 1
.148: الفكر العربي، ص: محمد أركون2
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استعمار، انتداب، رحالت -إن احتكاك المعسكر العربي بالغرب من أي السبل كان 

جعلهم یكتشفون حیاة جدیدة غیر حیاة المسلمین، ولذلك شغلت الرحلة والسیرة -بعثات علمیة

لمسؤولیة التربویة تجاه المسلمین، لذلك تم العربي، وهذا ولید الشعور بااألدبمنزلة كبرى في 

لماذا التخلف لشعب عرف : إعادة البناء الفكري والمعرفي، وبدأت تطرح إشكالیات جدیدة

كالم اهللا وآمن به، بینما الكفار الذین ظلوا صما عن الوحي قد حققوا ضروب تقدم رائعة؟

ُهَو الَِّذي " وكذلك ) 63/8" (یننوهللا العزة ولرسوله وللمؤم: "ألم یقل اهللا تعالى 

ْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزكِّیِهْم َوُیَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ ِفيَبَعثَ  یِّیَن َرُسوًال مِّ َوإِن َكاُنوا ِمن اْألُمِّ

ِبینٍ  1).62/2("َقْبُل َلِفي َضَالٍل مُّ

خاصة بعد اإلفاقة الفكریة "أركون"نظرولهذا فإن إشكالیة العقل العربي اإلسالمي في

لتي عرفها من خالل التقرب إلى الغرب، هي التمسك بالتراث اإلسالمي التقلیدي، الذي لم 

یعد یستطیع التعاطي مع تحدیات النهضة التي بدأت تفرض نفسها، ولذلك كان رد فعل 

اإلسالمي یبدي مالحظات العقل اإلسالمي هو من قبیل اإلشكالیة السابقة، كذلك بدأ العقل 

حول ما یقوله القرآن من جهة، وبین ما حققه الغرب من جهة ثانیة، وبین ركود العقل 

.اإلسالمي من جهة ثالثة

كل هذه المتغیرات التي استحدثتها النهضة، أدى إلى رغبة في دفع الحركة الفكریة، إال 

ن بحسب تفاعل الظروف، لغة یتجلى ویستخدم طریقتین متعارضتین وٕان كانتا تتقاربا"أنه 

.149- 148: ص، الفكر العربي: محمد أركون: ینظر1
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وهذا التمایز یرب عن . وطریقة تقلیدیتان، محافظتان، ولغة وطریقة تنزعان منزع التحدیث

مبعدة اجتماعیة، ثقافیة لم تزل تكبر بین أقلیة متخرجة من الجامعات والمعاهد الحدیثة 

1".وأكثریة ساحقة ال یمكن أن تلقى سوى تعلیم تقلیدي

الماضي، ظهر على الساحة جمهور غفیر یطالب بأدب دیني في ثالثینیات القرن 

ویلتهمه، فأخذ أصحاب النزعة التحدیثیة یساكنون هذا الطلب ویحددون في عروضهم األدبیة 

النبي " عبقریة "أخذوا یعلنون إجاللهم ... هیكل، والعقادو أمثال طه حسین،"والفكریة 

سالمیة، وهذا اإلحیاء یدل على أن اختیار والصحابة وقیم العدالة واإلخاء والدیمقراطیة اإل

2".الفكر العربي المعاصر النزعة العقلیة یظل خاضعا للرجوع الهجومي إلى العاطفة

أنه تتبع مسار النهضة، وركز على إشعاعاتها التي "أركون"وهكذا فإن المالحظ على

جدلیات، وفي مست رواد الفكر في الوطن العربي، وانبثق عن هذه التحدیات النهضویة 

مقدمتها إشكالیة األصالة والمعاصرة، كما أنه ظهرت أصوات تنادي بالتغریب الال شرطي 

ولم ینجح طه حسین نفسه " وقد لقي هؤالء الرواد الذین تبنوا الفكر الحداثي معارضة شدیدة، 

) 1973-1889(وقد أتاحت له حیاته الطویلة . من المجادالت الناجمة عن هذا التعارض

إخضاع ..صیته ذات الثروة النادرة أن یخلق آثارا تضم وحدها جمیع صیغ النهضة وشخ

.150: الفكر العربي، ص: محمد أركون1
.153: المصدر نفسه، ص2
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تراث الماضي لفحص انتقادي حتى یعاد ربطه بالمنسي، وحتى یتم فضح التمویه وٕاعادة 

1".اآلفاق التاریخیة الصحیحة

: هي"أركون"وبهذا تكون شروط النهضة عند

.تبني الفكر الحداثي بكل حیثیاته-1

.ادة قراءة التراث برؤیة انتقادیةإع-2

.تصحیح المسار العقلي وتوجیهه إلى الدرب الصحیح-3

الذي اعتبر رفاعة الطهطاوي هو أول حامل لشعلة النهضة إلى الوطن "أركون"لكن

-ورفاعة الطهطاوي"أركون"- العربي یلزمنا بفك الشیفرة اإلیدیولوجیة بین الرجلین 

أحد بعثات محمد علي باشا إلى باریس، ما بین لقد أقام الطهطاوي، وهو 

حیث قام فیه ، "تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز"م، فرجع وكتب كتابه 1831و1826

بترجمة الدستور الفرنسي، ومجد الثورة الفرنسیة التي أطاحت بالكنیسة، كما عرض نظام 

وطرق المعیشة لدى الشركات والمصارف والمؤسسات الفرنسیة، وفصل في العادات والتقالید

2..الفرنسیین، كما ركز على إظهار حریة المرأة الفرنسیة ومساواتها بالرجل

.156: ص، الفكر العربي: محمد أركون1
م تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز، مؤسسة هنداوي للتعلی: رفاعة رافع الطهطاوي: نحیل إلى كتاب2

.والثقافة، القاهرة، مصر، د ت
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وعلیه فإن الرجالن یلتقیان في محاولة بناء مشروع نهضوي، سیمته االنبهار بالحضارة 

الغربیة، وشعاره تغییب التراث والسیر على خطى العقل األوروبي، إذن فالعالقة أشبه ما 

.بتوأمة أیدیولوجیةتكون 

ونفس الشيء مع طه حسین المتمرد على التراث، والمعتنق للفكر والعقل األوروبي

واضحة بینة مستقیمة لیس فیها عوج وال التواء، وهي واحدة "ألنه یرى أن أسباب الحضارة 

ن أن نسیر سیرة األوروبیین ونسلك طریقهم لنكون لهم أندادا، ولنكو : فذة لیس لها تعدد وهي

شرها، حلوها ومرها، وما یحب منها وما یكره، وما یحمد و لهم شركاء في الحضارة، خیرها

1".منها وما یعاب

خاصة ، بطه حسین ألنه استعمل منهج الشك الدیكارتي مع التراث"أركون"وقد أعجب

-منهج التصدیق التام -أركون-في نفس الوقت استخدم ، "في الشعر الجاهلي"في كتابه 

.مع كل ما هو أوروبي-ح التعبیرإن ص

واصل نقد العقل اإلسالمي بمنحى تصاعدي، واعتبر أن كتابه األدباء "أركون"بل إن

مثل العقاد وغیره عن عبقریات النبي وأصحابه، ما هي إال رضوخ لطلب اجتماعي، وكأن 

.هذه االنتاجات األدبیة هي نفاق أدبي من أصحابها

.39: ، د ت، ص2مستقبل الثقاة في مصر، دار المعارف، ط : طه حسین1
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مشروعه إیجاد حل لتبعیة العقل العربي اإلسالمي للتراث أراد في "أركون"كذلك فإن

الحضاري : وبین اآلخر" الحضاریة: العالقة بین األنا"فسقط في فخ التبعیة للغرب، ألن 

بزعم الوحدة - التبادل الحضاري، ال التبعیة و التفاعل..یجب أن یحكمها هذا القانون 

فكما أن التعددیة هي ، -ف الكامل والكليبزعم االختال-وال االنغالق والعزلة -الحضاریة

1.."سنة من سنن اهللا في الخلق، كذلك التعددیة في الحضارات

إشكالیة العقل اإلسالمي "أركون"في األخیر نستطیع أن نحدد العقل الذي عالج به

-عقل أركون-فیه لفك األلغاز التي تحیط بالتراث، فإنه مفكرالمعاصر، والتفكیر الال

العقلیة التي تحكم " لبعض المسلمات التي تندرج ضمن الخصوصیات الذهنیة، ألن مغیب 

على الحیاة اإلسالمیة ینبغي أن تكون في صمیمها إسالمیة مشربة بالروح اإلسالمي، لكي 

تدرك العناصر األساسیة في هذه الحیاة، وتحسبها، وتتجاوب معها، فتستكمل كل عناصر 

2".التفسیر والتقدیر

ویغلب على أنصار العقل هؤالء " ..، ذو هویة إیدیولوجیة عقلیة-أركون-هو ولذلك ف

أن یستمدوا أصولهم الثقافیة من ینابیع الحضارة التي یكون لها الصدارة في العصر في 

.42: أزمنة الفكر اإلسالمي المعاصر، دار الشرق األوسط للنشر، د ت، ص: محمد عمارة1
.44: م، ص1983- هـ .140، 5في التاریخ فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة، ط : سید قطب2
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العصر المعین، وكانت تلك الینابیع في العصر القدیم هي الیونان وفارس والهند، وأما ینابیع 

1.."كاأمریو عصرنا فهي أوروبا

:أركونو "العروي"بیننقدیةمقارنة

: المقارنة من حیث األهداف: أوال

العروي كان واضحا في الهدف الذي یسعى إلیه، وهو الفصل بین الماضي والحاضر 

وهذا في سبیل تحقیق قطیعة ابستمولوجیة تامة مع التراث. على طریقة قیام النهضة الغربیة

.والسیر على خطى العقل الحداثي

إخضاع إلىفهدفه یكتنفه بعض الضبابیة، وٕان كان یصرح بأنه یرمي "أركون"أما

التراث اإلسالمي الى مطرقة مناهج النقد الحدیث، وهذا ما أطلق علیه باإلسالمیات 

التطبیقیة، ومفادها قراءة التراث اإلسالمي قراءة حداثیة ابتداء بالعقیدة، تطبیقا على القرآن 

.رورا إلى التابعین وتابعي التابعینوصوال إلى السنة، م

: من حیث التأثر بالعقل اإلستشراقي: ثانیا

منها، على أنه یمثل العقل االنطالقالعروي یضع الفكر والعقل الغربي كمسلمة یجب 

فهو ینتهج المقارنة الفكریة المثالي، وهذا ما حققه على صعید المشروع الفكري الذي تبناه، 

.مسار التاریخبین لشرق والغرب على

.142: ، ص1971تجدید الفكر العربي دار الشروق، بیروت، : زكي نجیب محمود1
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. استشراقیة بحتة، شكال ومضمونا، اصطالحا، فكرا ومنهجافإن دراسته "أركون"ماأ

حتى في استحضاره لرواد الفكر العربي، فإنه ال یستشهد إال بالمتمردین فكریا على التراث

.وال یشهد إال بالذین یوافقونه إیدیولوجیا

:من حیث الذاتیة والموضوعیة: ثالثا

العروي تلمس فیه محاولة تحوي الموضوعیة، حتى وٕان كانت ذاتیة فهو یحاول 

بینه وبین القراء، أما موقفه من التراث الحكم إخفاءها، یحاول ویسعى أن یجعل المنطق هو 

.وكأنه یرید التبرأ من النفاق الفكري-طي صفحة التراث-اإلسالمي فهو محسوم 

بعض الغموض، فتارة یصرح بأ القرآن والسنة لیس ، فإن موضوعیته یكتنفهاأركونأما 

في مصداقیتهما أي نقاش، ویأتي بعد ذلك ویهاجم المفسرین وعلماء الفقه واألصول قاطبة 

ویحملهم مسؤولیة تخلف العقل اإلسالمي، وبالمقابل یزكي علماء الغرب ومفكریهم، وكأن 

.أمر دینهمالمغزى هو استدعاء المسیحیین والیهود لیشرحوا للمسلمین
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:الخاتمة

..على أن أقول أن لكل شيء إذا ما تم نقصان 

وأركون، ألنه رغم ما "العروي"ال أدعي وأقول أني وفیت البحث حقه، خاصة مع

.ى لي ذلكلهما وعلیهما، فإن الناقد لهما یجدر به أن یكون من النقاد الكبار، وأنّ 

فاتح حمبلي  : بدعم وتشجیع من أستاذي المشرف األستاذ الدكتور: أستدرك وأقول

وقد توصلت بعد كل محاوالتي في . الذي علمني أن أغامر ألكتشف خاصة في النقد

: البحث إلى

هو لیس العقل بالمعنى اللغوي واالصطالحي المتعارف "العروي"مفهوم العقل عند

جي الذي بقي متشبثا بالتراث اإلسالمي، رغم ما یدعیه علیه، بل هو العقل االبستمولو 

.العقل اإلسالمي المعاصر من أنه عقل حداثي

أن الحل لنهضة العرب، هو تحقیق القطیعة التامة مع التراث"العروي"یرى

.والتفكیر بطریقة لیبرالیة حتى یتسنى له اللحاق بركب الحضارات المتقدمة

د أركون، فهو عقل مهیمن علیه من طرف الفاعلین أما مفهوم العقل اإلسالمي عن

االجتماعیین من رجال الدین خاصة، ثم یلیهم رجال السیاسة والفكر، وبالتالي فإن العقل 

.رغیر مخیّ العربي االسالمي مسیّر 
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أن نخضع التراث اإلسالمي بما فیه القرآن "أركون"تعني اإلسالمیات التطبیقیة عند

.القراءة على ضوء مناهج النقد الحدیثإلى النقد وٕاعادة 

یمكن أن "العروي"وأركون بشكل عام، فإن"العروي"أما بخصوص المقارنة بین

. تحقیق القطیعة التامة مع التراث اإلسالمي: نقسم مشروعه الفكري على مرحلتین، األولى

.سیصبح العقل العربي بطریقة تلقائیة على شاكلة الفكر الحداثي: والثانیة

: فیمكن تقسیم مشروعه الفكري على مراحل ثالث"أركون"أما

).التفكیر في الال مفكر فیه(نقد التراث اإلسالمي : األول

.كإدراك الحقیقة‘ الثاني

.تحقیق الحداثة: الثالثة

: یبقى أن نشیر إلى إشكالیات تحتاج إلى بحث استفاضة منها

ما مفهوم الحریة عند العروي؟ -

؟-أنموذجا"العروي"-ولوجیا العربیة المعاصرة نقد اإلیدی-

؟"أركون"عند-دراسة مفاهیمیة نقدیة-إشكالیة المصطلح -

؟-دراسة نقدیة - القراءة األركونیة للقرآن -

مفكر فیه من منظور أركوني ؟التفكیر في الالّ -
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اإلشكالیات تلك أهم النتائج التي استطعنا التوصل إلیها، وتبقى الكثیر من 

.المطروحة، التي تحتاج وتنتظر من یسلط علیها أضواء النقد من خالل البحث النقدي
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:نبذة عن حیاة الناقدین

:عبد اهللا العروي-1

، درس في مدارس الرباط 1933سنة " أزمور"بمدینة العروياهللاعبدولد الدكتور 

وأكمل تعلیمه في جامعة السربون بفرنسا بمعهد الدراسات السیاسیة في باریس، حصل 

على شهادة الدراسات العلیا في التاریخ سنة و ،1956على شهادة العلوم السیاسیة سنة 

قدم 1976في سنة . 1963عام اإلسالمیاتفي " التبریز" بعدها نال شهادة . 1958

"1912- 1830: الثقافیة للوطنیة المغربیةو األصول االجتماعیة: " أطروحة بعنوان 

العلوم و یة اآلدابیشغل حالیا أستاذ جامعیا بكل. لیتوج بشهادة دكتوراه دولة من السوربون

.اإلنسانیة بالرباط

وقد نشر ، "عبد اهللا الرافضي" هوو أما المسار الفكري للرجل فقد بدأه باسم مستعار

)بیروت(، مواقف )الرباط(أقالم : في البدایة أعماله في مجموعة من المجالت منها

)...باریس(دیوجین ، )بیروت(دراسات عربیة 

األیدیولوجیة "، حیث أصدر كتاب 1967كانت سنة نقطة التحول في فكر العروي 

بصفة رسمیة اإلعالنفي هذا الكتاب تم و ،)دار ماسبیرو(بالفرنسیة " العربیة المعاصرة

عن دار الحقیقة ببیروت1970عن مشروعه الفكري، وقد تمت ترجمته بالعربیة عام 

رك جمهور القراء بأن من حینها سطع الفكر العروي في الساحة الفكریة العربیة، حیث أدو 
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طرح فلسفي مغایر، وهذا ما أتم تجسیده و ثمة مشروع إیدیولوجي قید التشكل، برؤیة جدیدة

.الذي هو موضوع بحثنا" مفهوم العقل"كتاب 

أي المنهج " (التاریخاني"أما بخصوص المنهج الذي یتبناه، فهو یستند على النهج 

تفكیكو كأفضل مدخل لفم" التاریخانیةالماركسیة"یتخذ و ).الفكر الماركسيو المادي

:مبادئدراسة التاریخ العربي، وقد حدد مقومات التاریخانیة بأربعة و 

).ضمنیة المراحل( ثبوت قوانین التطور التاریخي -1

).المستقبل-الماضي (وحدة االتجاه -2

).وحدة الجنس(اقتباس الثقافة إمكانیة-3

).اقتصاد الزمنو الطفرة(السیاسيو إیجابیة دور المثقف-4

الشكل النظري المنهجي، والشكل : أما فلسفته فیطرحها في شكلین أدبیین هما

األول یعكس الجانب المنهجي العلمي في فكره، والثاني یعبر عن . الروائي القصصي

.الجانب الواقعي الموضوعي في فكره

: و قد تبلورت أفكاره في مؤلفات عدة منها

).1984(غرب مجل تاریخ الم-

).1984(ثقافتنا في ضوء التاریخ -
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).1984(الیتیم و الغربة: روایة-

).1986(-بالفرنسیة-الحداثة و اإلسالم-

).1986(الفریق : روایة-

).1997(-بالفرنسیة-إسالمویة، حداثویة، لیبیرالیة -

).1998(غیلة : روایة

).2001: ط(مفهوم العقل -

).2008(اإلصالح و السنة-

1).2010(من دیوان السیاسة -

: ینظر1
- http://www.langue-arab.fr/spip.php?partiele1470.

http://www.arabphilosophers.com/arabic/aphilosophers/contemporary/abdalla
h%20laroui/html.

http://anfasse.org/2010. 12-30-15-40-11/.
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:محمد أركون-2

: دراستهو نشأته

بمنطقة القبائل الكبرى بالجزائر، " توریرة"في بلدة 1928سنة ولد محمد أركون

واصل دراسته . والثانویة في وهران، قضى فترة الدراسة االبتدائیة في توریرة میمون

بعدها واصل الدراسات العلیا في السوربون بباریس، الجامعیة بكلیة الفلسفة في الجزائر، 

.1988حتى تحصل على دكتوراه في الفلسفة من نفس الجامعة سنة 

، كما 1991إلى غایة 1981عمل أستاذا جامعیا في جامعة السوربون من سنة 

عین مستشارا علمیا 2000عمل أستاذا زائرا في جامعات عدیدة حول العالم، في سنة 

عضوا و كذلك اشتغل أستاذا زائرا. في مكتبة الكونجرس في واشنطنإلسالمیةاللدراسات 

Arabicaكان مدیرا لمجلة . 1993في لندن منذ اإلسالمیةفي مجلس معاهد الدراسات 

.كما اشتغل عضوا في مجلس إدارة عدة هیئات عالمیة. منذ الثمانینات

: منهجه

لمعاصرة الخاصة بعلوم اإلنسان،ودراسة او هو االعتماد على المناهج العلمیة الحدیثة

وعلم اجتماع ، اللسانیات، و ویشمل ذلك علوم التاریخ، واألنثروبولوجیا. األدیان خصوصا

..المعرفة، وعلم النفس االجتماعي، وأركیولوجیا المعرفة، والتفكیكیة اللغویة، والسیمیائیات 



ملحق

98

احدة، ثم مقاربتها بالمناهج المذاهب في بوتقة و و فهي قولبة كل األدیان: أما فلسفته

مستندا في ذلك على أفكار فالسفة العرب ، األنثروبولوجیةاإلشكالیاتالحداثیة، وطرح 

من بین المؤلفات التي طرح فیها مشروعه و .التفكیر في الال مفكر فیهإلىقصد الوصول 

: نجد

.1979علما بیروت، سلسلة زدني ، عادل العوا، دار عویدات: الفكر العربي، تر-

هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي: ، تراإلسالميتاریخیة الفكر العربي -

.1986بیروت، 

.1990الدین، دار الساقي، و العلمنة-

: أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ تر: فصل المقالإلىمن فیصل التفرقة -

.1993هائم صالح، دار الساقي، بیروت، 

.1995هاشم صلح، دار الساقي، بیروت، : رب، تراإلسالم، أوروبا، الغ-

.1997هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، : نزعة األنسنة في الفكر لعربي، تر-

هاشم صالح، دار الساقي، بیروت : استحالة التأصیل، ترو الفكر األصولي-

1999.
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هاشم صالح، دار : تحلیل الخطاب الدیني، ترإلىمن التفسیر الموروث -

2001.1یعة، بیروت، الطل

:ینظر1
http://www.arabphilosophers.com/arabic/aphilosophers/contemporary-

names/muhammad Arakoun.
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:قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم* 

.3السلسلة الصحیحة، د ت، ج : محمد ناصر الدین األلباني* 

: المصادر: أوال

مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب : عبد اهللا العروي.1
.3،2001ط

بیروت، باریس عادل العوا، منشورات عویدات، : الفكر العربي، تر: محمد أركون.2
.1985، 3ط 

من فیصل التفرقة إلى فصل -أین هو الفكر اإلسالمي المعاصر: محمد أركون.3
.م1995، 2هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط : تر.المقال 

هاشم صالح، دار : من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي، تر: محمد أركون.4
.1991، 1الساني، بیروت، ط 

:اجمالمع: ثانیا

مهدي : معجم العین، أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق.1
.1المخزومي وٕابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج

معجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة، الجزء األول .2
.والثاني
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: المراجع: ثالثا

2دار المعارف، القاهرة، ج-منهج وتطبیق-إبراهیم مدكور، في الفلسفة اإلسالمیة .1
.د ت
: نقال عن. 60: بغیة في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة، ص. ابن تیمیة.2

مصطفى محمد حلمي، منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین، دار الكتب العلمیة 
.هـ1426، 1بیروت، ط 

البدعة وأثرها في محنة :أبو إسحاق الحویني األثري حجازي محمد شریف.3
.4المسلمین، د ت، د ط، ج 

محمد : اإلمتاع والمؤانسة، تحقیق: أبو حیان علي بن محمد ابن العباس التوحیدي.4
هـ 1424، 1حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

.م2003
طقیین، دار الرد على المن: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرافي أبو العباس.5

.المعرفة، بیروت، د ت
أحمد بن عطیة بن علي الغامدي، اإلیمان بین السلف والمتكلمین، مكتبة العلوم .6

.م2002/هـ1432، 1والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط 
1الغارة على التراث، مكتبة لسنة للنشر ولتوزیع، القاهرة، ط : جمال سلطان.7

.1990ابریل /هـ1410رمضان 
دار -تصویر العقل عند القاضي عبد الجبار-حسني زینة، العقل عند المعتزلة.8

.1978، 1اآلفاق الجدیدة، بیروت، ط 
األخطاء التاریخیة والمنهجیة في مؤلفات محمد أركون ومحمد : خالد كبیر عالل.9

.2008، 1دار المحتسب، ط -دراسة نقدیة تحلیلیة هادفة-عابد الجابري 
.1971تجدید الفكر العربي دار الشروق، بیروت، : ي نجیب محمودزك.10
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فلسفة التاریخ عند ابن خلدون، دار الثقافة للنشر والتوزیع: زینب الخضري.11
.م1989-هـ 1409القاهرة، 

.1981دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة الخانجي، سنة : ساطع الحصري.12
- هـ .140، 5شروق، القاهرة، ط في التاریخ فكرة ومنهاج، دار ال: سید قطب.13

.م1983
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.14

1عمر عبد السالم تدموي، ط : واألعالم، دار الكتاب العربي، لبنان، بیروت، تحقیق
.24م، ج 1987/هـ 1407

خلدون مؤسس علم ابن -علماء المسلمین وعلم االقتصاد : شوقي أحمد دنیا.15
.م1993-هـ 1414، دار معاذ للنشر والتوزیع، -القتصاد

صدر الدین محمد بن عالء الدین علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي األذرعي .16
شعیب األرناؤوط، شرح العقیدة : ، تحقیق)هـ792: المتوفي(الصالحي الدمشقي 

.م1997/ه1417، 10الطحاویة،مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 
محمد عبد اهللا عنان : تحلیل ونقد، تر-فلسفة ابن خلدون االجتماعیة: حسینطه.17

.م1925- هـ 1343، 1مطبعة اإلعتماد، مصر، ط 
.، د ت2مستقبل الثقاة في مصر، دار المعارف، ط : طه حسین.18
عبد الرحمان بن صالح المحمود، موقف ابن تیمیة من الشاعرة، مكتبة الرشد .19

.م1995/هـ11415الریاض، ط 
عبد الرحمان بن صالح بن صالح المحمود، موقف ابن تیمیة من الشاعرة، مكتبة .20

.م1995/هـ 11415الرشد،الریاض، ط
مصادر األدب في المكتبة العربیة، دار الهدى للطباعة : عبد اللطیف صوفي.21

.والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، د ت
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: اهللا بن إبراهیم بن فهد بن حمد بن جبرینعبد اهللا بن عبد الرحمان بن عبد .22
هـ 1416، 1التعلیقات على متن لمعة االعتقاد، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، ط 

.م1995/
والسیاسة االجتماعنصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون في : عبد اهللا شریط.23

.1984والثقافة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
المفصل في الرد على شبهات أعداء اإلسالم، د ت، د ط :علي بن نایف الشحوذ.24
.6ج 

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم : غالب بن علي عواجي.25
هـ 1422، 4منها، المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق، جدة، ط 

.3م، ج 2001/
الدكتور : مریكیین، تراهللا یتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء األ: كتاب.26

.الدمرداش عبد المجید سرحان، دار القلم، بیروت، لبنان، د ت
باب الموسوعة المیسرة في األدیان -مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد علیها .27

.88والمذاهب، ج 
مصطلحات في كتب العقائد، دار بن خزیمة : محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد.28

.تد
، الهیئة )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم : بن علي رضامحمد بن رشید .29

.8، ج 1990المصریة العامة للكتاب 
تقریب التدمریة، دار ابن الجوزي، المملكة : محمد بن صالح بن محمد العثیمین.30

.هـ1419، 1العربیة السعودیة   ط
محمد بن عبد الرحمان الخمیس، أصول الدین عند أبي حنیفة، دار الصمیعي .31

.المملكة العربیة السعودیة، د ت
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.2إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، د ت، ج : محمد بن محمد الغزالي.32
قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز - نحن والتراث: محمد عابد الجابري.33

.1993، 6الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 
في لفكر اإلسالمي، دراسة حدیثیة محمد عبد الستار نصار، أحادیث العقل وأثرها.34

.فلسفیة كالمیة، د ت
.أزمنة الفكر اإلسالمي المعاصر، دار الشرق األوسط للنشر، د ت: محمد عمارة.35
.، د ت2محمد عمارة، السلفیة، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط .36
المعهد منهج البحث االجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة،: محمد محمد أمزیان.37

.1991، 1العالمي للفكر اإلسالمي، فرجینیا ، الو م أ ، ط 
مختصر القواعد السلفیة : محمود بن عبد الرزاق بن عبد الرزاق بن علي الرضواني.38

.م2005/هـ 1426، 3في الصفات الربانیة، مكتبة سلسبیل، القاهرة، ط 
1ي العربي، ط الشمسیة في القواعد المنطقیة، المركز الثقاف: مهدي فضل اهللا.39

1998.
الندوة : الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، إشراف.40

هـ، ج 1420، 4العلمیة للشباب اإلسالمي دار الندوة العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 
2

رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون : موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي لـ.41
.11999بیروت، لبنان، ط

الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب .42
.2هـ ، ج 1420، 4واألحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر، ط 

محطات في التاریخ والتراث، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق، سوریا: هادي العلوي.43
.1997، 1ط 
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:المجالت : رابعا

والسقوط في التبعیة، محمود سلطان " هدم النص."مجلة البیان، اللیبیرالیة العربیة .1
.هـ1421ذو القعدة : ، الصادرة في159العدد 

، دار النشر المغربیة 2002، 1، ط 8مجلة مواقف، عدد : محمد عابد الجابري.2
.Edimaادیما 

.2002، أكتوبر 1، ط 8مجلة مواقف، عدد: محمد عابد الجابري.3
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