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حممد أركون :حتديث العقل اإلسالمي
بني نقد التأصيل ونقد االسترشاق
د .ميلود طواهري
جامعة تلمسان
ًدىاوٌ مىيىع الضعاؾت في هظه الىعكت اإلادضوصة الػضص الاؾخغغاب الظي ًدبنى ما
ؤهخجخه الػلىم الاظخماغُت في هلض الخإنُل والاؾدكغاق مً زالٌ اخض ؤكُاب هظا
الاججاه ؤال وهى مدمض ؤعوىن .وغىضما غؼمذ غلى ازخُاع مىيىع هظا البدض كمذ بيل ما
في وؾعي لدؿلُِ ألايىاء غلُه مضفىغا بةلحاح قضًض ومشابغة كىٍت ،ؤمال الىكىف غلى
اإلاػالم الغئِؿُت لهظا اإلاىيىع وجىيُذ هلاَه ألاؾاؾُت باالؾخػاهت بمجمىغت مً
اإلاهاصع واإلاغاظؼ الػغبُت وألاظىبُت والتي الخمؿذ فحها الػىن الىبحر .اكترح غلُىا مدمض
ؤعوىن في ؾىت  0991وألوٌ مغة كغاءة مىهجُت مػخمضا فحها غلى َغح ؤخض اإلاؿدكغكحن،
وهى "بىاعػ"  ،D.S. Powersنضع ؾىت  ،0986في مضًىت بغٍيؿخاون .ولفهم اإلاىكف »
الىؾُي« الظي ًدخله ؤعوىن بحن ألانىلُت والاؾدكغاق ،والخإهض مً صحت طلً ،ال بض
مً اكخفاء ؤزاع ؤعوىن في َغٍم جإوٍل ًظهب بلى خض الخفانُل.
التأسيس لعلم إسالميات ثطبيقية:
يهضف مكغوع مدمض ؤعوىن – هلض الػلل ؤلاؾالمي -بلى » بىاء غلم بؾالمُاث
جُبُلُت مً زالٌ جُبُم اإلاىاهج الػلمُت اإلاػانغة غلى الىهىم ومسخلف فغوع
اإلاػغفت الضًيُت ،جلً اإلاىاهج التي َبلذ فػال غلى ههىم صًيُت ؤزغي زانت مجها
اإلاؿُدُت «0
بن اكتراح جإوٍل ظضًض لللغآن ًجػلىا غغيت لهجماث ألانىلُحن وؤلاؾالمُحن مػا.
وهظا ما ًفؿغ امخىاع ؤعوىن غً وكغ غمله في وكذ ؾابم هدُجت للجى اإلاصحىن الؿائض
آهظان في ؤوؾاٍ اإلاجخمؼ ؤلاؾالميً ،لىٌ في طلً » :بن اإلاىار ؤلاًضًىلىجي الظي زللخه
الحغواث ؤلاؾالمُت ،ختى في البلضان الغغبُت ،و زانت في فغوؿا ،صفػني بلى الامخىاع ختى
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هظا الُىم غً ول وكغ بسهىم مىيىع بهظه الضكت ،طلً لِـ ألن صعاؾتي حكىً في
هلُت مػُىت مً الػلُضة ؤلاؾالمُت ،ولىً احؿاع ما ال ًمىً الخفىحر فُه  impensableفي
اإلاجخمػاث اإلاؿلمت الحالُت ًىلض ؾىء فهم زُحرٌ ،ػُض جىاوله وٍىؾػه وَػىؿه زُاب
َ
َ
مخهىع
ومماعؽ هةًمان حي ًىيؼ
مىايل غغٍب جماما غً غلم ؤنىٌ الضًً خضًض
ََ
غلى مدً الؼمً ،ؤي غلى مدً الخاعٍساهُت ،ملىت للػلل واللُم«..2
في هظا الؿُاق ًيخلض مدمض ؤعوىن مىهجُت "الخإنُل" ،ؤي اللغاءة الخبجُلُت للترار
الضًني ومداولت فهمه مً الضازل ،ألن غملُت جإنُل ؤًت مػغفت ،ؾىاء واهذ صًيُت ؤو
غلمُت ،فلؿفُت ؤو ؤزالكُت ،ؤو غحرها ،مألها الفكل ،بط بن هىان كاغضة مػغفُت جلؼم
الػلل في بهخاظه للمػغفت ،بنها كاغضة مغجبُت بالىيؼ اللغىي والخاعٍخي الظي ٌػِل فُه
ؤلاوؿان و ًخلُض به الػلل ،وهي مؿخىٍاث زالر:
 مؿخىي ما ًمىً الخفىحر فُهَّ
 مؿخىي ما لم ًفىغ فُه مؿخىي ما ال ًمىً الخفىحر فُه ،وهى مىيىع اهخمامىا ،وٍضٌ هظا اإلاؿخىي غلى غضماللضعة إلهخاط مػغفت ما بؿبب ماوؼ ٌػىص بلى مدضوصًت الػلل طاجه ؤو اوغالكه في َىع
مػحن مً ؤَىاع اإلاػغفت مشل اعجباٍ الػلل الضًني ؤلاؾالمي بالىظام اإلاػغفي اللغوؾُي،
فما وان لفلُه ؤو مخيلم ؤو فُلؿىف َُلت اللغون الىؾُى وختى فجغ الحضازت ؤن ًفىغ
في اإلاىاَىت ؤو خلىق ؤلاوؿان بىفـ اإلاضلىالث الحضًشت لهظه اإلافاهُم ،ألن الػلل ًفىغ
يمً بيُت مػغفُت وؾُاق جاعٍخي واظخماعي ال ًمىىه ؤن ًُالب باللفؼ مً وعاء جاعٍسه3
 .بطا هىا غلى وفاق مؼ ؤعوىن ،بىاءا غلى ما ؾبم ،وؿخُُؼ اللىٌ ؤن ؤلاًمان الحي
مؿخدُل ما لم وؿخُؼ كُاؾه مؼ الخُىعاث الػلمُت وؤوظه الىظغ ألازالكُت في خلبت
مػُىت ،وبالخالي ًيبغي جىؾُؼ الخدغي الخاعٍخي والىلض الفلؿفي لِكمال الحضوص
ؤلابؿخمىلىظُت للػلل الضًني بهفت غامت طلً ؤن »ول جغار ًاؾـ ؤلفاظه وحػالُمه
غلى اؾخػماٌ مًبىٍ للػلل «. 4
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وان الاظتهاص في ألانل وؾُلت لخإوٍل اللغآن ،مً بحن الىؾائل الخللُضًت ،هما وان في
مخىاوٌ ول اإلاامىحن ولِـ خىغا غلى خللت يُلت مً الػلماء ،ولم ًىً جُبُله في ًىم
ما زاعط الظغف الخاعٍخي والخإزحراث ألاًضًىلىظُتً .خدضر ؤعوىن مظهغا بًاها ؤن مجهىصه
الؼاهض ظؼء ال ًخجؼؤ مً بغهامجه كائال » :لم ًىً الاظتهاص في الىاكؼ وال ٌؿخُُؼ ؤن ًيىن
الُىم بمشابت جمغًٍ فىغي ِنغف خىٌ مؿائل في غلم ؤنىٌ الضًً ؤو مؿائل مىهجُت
مجغصة بمػؼٌ غً مخُلباث الضولت وكُىص اإلاجخمؼ .وبخػبحر آزغ هلىٌ بهه ًجب ؤن هخػغف
في ظغف ما غىض ول مماعؽ ،غلى الاهدغافاث ألاًضًىلىظُت لػملُت فىغٍت جلضم غلى ؤنها
اجهاٌ مباقغ بحن الفىغ البكغي وكىٌ هللا ختى هفهم بُغٍلت مالئمت الىىاًا الجهائُت،
َّ
اإلااؾؿت التي ًجب ؤن جىىع الكغع ،وجًمً مكغوغُت ؾلىن وؤفياع الىاؽ
والضالالث ِ
زالٌ الىظىص الضهُىي .غلُىا ؤن وكحر وهدخفظ في ؤطهاهىا بالغغوع الىبحر ،وهبرًاء الفىغ
اإلابالغ ،الظي ًىاقض بةمياهُت اجهاٌ مباقغ مؼ كىٌ هللا ،لفهم مالئم لىىاًاه وجفؿحرها في
َّ
الكغع ،وبالخالي جشبُذ اللاهىن ؤلالهي للمػاًحر اللاهىهُت ليل جهغف وول فىغ غىض ول
مامً زايؼ لُاغت هللا «. 5
ّ
بػض ؤن طهغ ؤعوىن بإن فلهاء الػلم الضًني كبلىا بةمياهُت الخُإ في جُبُم الاظتهاص،
ّ
الخظ ؤن بىاءهم ولض وفغى هظام قغَػت مغلم ؤو ما ٌؿمُه » الخلىحن اللًائي ؤو
ُ
الفلهي ألوامغ هللا وهىاهُه« 6للض ؤهجؼ مػظم هظا الػمل الخلني الظي ؤنبذ مغاصفا إلاا
ٌؿمى باالظتهاص ،في فترة "الخيىًٍ ؤو الخضوًٍ" (جضوًٍ الىهىم ألاؾاؾُت للمظهب الؿني
والكُعي) –ؤي بحن غامي 660م951-م جلغٍبا ،هظا الترار الظي ًيخمي بلى فترة مدضصة مً
جاعٍش الفىغ بكيل غام هي الفترة اللغوؾُُتَّ ،
جغسخ بمغوع الؼمً وؤنبذ مشالُا،
همىطظُا و ملضؾا ًفغى هفؿه باغخباعه الترار الىخُض وألاوخض ،وٍغفٌ ؤن جُبم غلُه
اإلاغاظػت الخاعٍسُت ؤو الضعاؾت الىلضًت ،فكيل بظلً مضوهت غلائضًت مغللت . 7
مً ظهت ؤزغي ًغي ؤعوىن ؤن ؤهم ما كام به الػلل الحضًض –غلل الحضازت بضاًت
مً غهغ الجهًت وألاهىاع -هى جفىًُ الؿُاط اإلاغلم وهؿغ خىاظؼه بـ"حػىٌٍ اإلاغهؼٍت
الالهىجُت الضوغمائُت  "théocentrisme dogmatiqueبـ"مُخافحزًلا مخمغهؼ خىٌ الػلل
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 ،8 " logocentrisme métaphysiqueوكض جم الخمهُض لهظه الػملُت في ؤلاؾالم ،مشلما وان
ألامغ في اإلاؿُدُت مىض الػهغ الىؾُِ ،مً زالٌ الخىجغ اللىي الظي وان ؾائضا بحن
اللغىؽ ألاعؾُي والُغح الفلهي البُاوي .لىً الفًل في الشىعة اإلاػغفُت الىبري ٌػىص
باألؾاؽ بلى غلل ألاهىاع في ؤوعوبا الغغبُت الظي اؾخُاع فغى كُُػت خاؾمت بحن
الؿلُت ؤلالهُت والؿلُت البكغٍت.
بن مجخمػاث الؿُاق ؤلاؾالمي خؿب ؤعوىن لم حكاعن في هظه الشىعة اإلاػغفُت
الخاعٍسُت عغم ؤن الفىغ الفلؿفي في جاعٍش ؤلاؾالم اجسظ هظا اإلاىحى وؾعى بلى جإؾِـ
غلالهُت فلؿفُت ملابل غلالهُت فلهُت ،لىً هظا الفىغ لم ٌؿخُؼ ؤن ًخجاوػ بيُت
الػلل الضًني ،ألهه كام غلى غلالهُت ؤعؾُُت جفترى صوما وظىص ًلحن واخض وجىفي ول ما
ْ
اؾدب ِػض غملُا مً ؤعى ؤلاؾالم مىض وفاة ابً عقض
ؾىاه ،هما ؤن هظا الفىغ هفؿه
(0098م) ؤي مىض اللغن الؿاصؽ الهجغي ،الشاوي غكغ اإلاُالصي9
لفخذ هظه ألاوؿاق الخللُضًت اإلاغللتً ،جض اإلافىغ اإلاؿلم هفؿه الُىم ؤمام » مهمت
مسُفت جخمشل في هلل الظغوف الىظغٍت وخضوص الاظتهاص مً اإلاجاٌ الضًني الكغعي ،خُض
خهغه الفلهاء ،بلى مجاٌ الدؿائالث الجظعٍت غحر اإلاػغوفت في الخللُض الفىغي ؤلاؾالمي،
وبسهىم مىيىع هلض الػلل ؤلاؾالمي « .فةهه مً الىاضح ؤن » الدؿائالث الجظعٍت «
التي اكترح مدمض ؤعوىن َغخها غلى الىهىم اللغآهُت ال هجضها في الاظتهاص الىالؾُيي،
مػترفا بإن َغٍلت الاظتهاص الىالؾُيي لم حػض وافُت وبالخالي ال بض مً الاهخلاٌ بلى مجاالث
غلمُت ؤزغي :هما ًجب غلى الػلىم الضًيُت ؤن جىفخذ وحؿدبضٌ بالدؿائالث الجظعٍت التي
جلضمها الػلىم الحضًشت ،وهظا ما ًفؿغ ؤهمُت حؿائالجه في الىلاف خىٌ اللُمت الحالُت
ً
لالظتهاص الىالؾُييً .خمىكؼ مهُلح الػلل ؤلاؾالمي بهفخه مبضؤ ببؿخىمىلىظُا في بَاع
الػلالهُت الػامت للػلم الحضًض؛ فدؿب مدمض ؤعوىن ال جمشل هظه الػلالهُت قِئا في
طاتها ،ال ش يء ؾىي اإلالاعبت الػلمُت الحضًشت في جإوٍل الىهىم .ال ًضٌ الىنف
ؤلاؾالمي ؾىي غلى مغظػُت إلاىيىع الىو والظغف ،لؤلخضار اإلامىً الخإهض مجها جاعٍسُا
غً ؤنل ؤلاؾالم وخُاة الغؾىٌ (م) :بط » مهُلح الػلل ؤلاؾالمي :ال ًخػلم بػلل
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زهىص ي مخماًؼ ؤو ًمىً جمُحزه غىض اإلاؿلمحن بهفخه ملىت مكترهت بحن ول البكغ؛
فاالزخالف وله في الىنف ؤلاؾالمي ،ؤي في اإلاػُى اللغآوي والظي ؤؾمُخه ججغبت اإلاضًىت
اإلاىىعة التي ؤنبدذ ،بهفت زانت بفًل غملُاث الاظتهاص اإلاخخالُت ،همىطط اإلاضًىت
اإلاىىعة « .01عؤي ؤعوىن في هظا » الاهخلاٌ مً الاظتهاص بلى هلض الػلل ؤلاؾالمي « ؾفغا »
َىٍال وقاكا « بالغظىع بلى الىلاقاث خىٌ مياهت اإلاغؤة في الكغَػت .ال بض مً ؤلاقاعة بلى
ؤن الاظتهاص الىالؾُيي ًسخلف في ظىهغه غً هلض الػلل ؤلاؾالمي :فهظا الازخالف هى
الظي ًبرػ الدؿائالث بسهىم الصحت الحالُت للخُبُلاث الخللُضًت لحلىٌ الكغَػت،
خلىٌ جلضم غلى ؤنها بلؼامُت في البالص ؤلاؾالمُت .هما ًجب ؤن هدؿاءٌ غً صحت كاهىهُت
مهىُت الػلماء الظًً ًُبلىن وٍلغعون آلان في قإن مىاص الكغَػت فُما ًسو خُاة
اإلاامىحن .هل ًجب اؾدبضاٌ هظه الُبلت اإلاغللت ،التي جماعؽ مهىت لم ٌػض جيىٍجها اإلانهي
مالئما بالىظغ بلى ابؿخىمىلىظُا الػلىم الحضًشت ؟ بظابت ؤعوىن غً هظه الدؿائالث
لِؿذ واضحت .00
ًلىٌ في هظا الكإن ًجب ؤن ًلىم الػلماء بـ» زُىاث فانلت هدى الحضازت الفىغٍت
« ،وبن وان الػالم اإلاؿلم مً ظهخهَ ،
اإلاض َعب غلى ازخهاناث الاظتهاص الىالؾُيي بػُضا
ِ
غً » اإلاىاهج اإلاخػضصة والػابغة للخسههاث في الػلم الحضًضً ،جب غلى الػلماء
بضوعهم ،بهجاػ غملهم بهفتهم وؾُاء طوي مهضاكُت بحن الًمائغ اإلاامىت ومخُلباث
الػالم اإلاؿلم
اإلاػغفت الػلمُت الحضًشت « .02وبن افترى مدمض ؤعوىن مؿبلا ؤن
ِ
الػالم الخللُضي غلُه ؤن ًخدلى بخيىًٍ في جسههاث الاظتهاص
باخخالله ميان
ِ
الىالؾُيي ،جُغح مؿإلت مػغفت هُف ًغؾم خضوص مجاٌ فػله بُغٍلت ججػله »ال ًجغح
الػلىٌ اإلاامىت ،وال ٌػاملها بػىف « .بن فغى اغخباع » مخُلباث اإلاػغفت الػلمُت
الحضًشت « في جإوٍل اللغآن ؾُػخبر بمشابت هفغ غىض »الًمائغ اإلاامىت« في الػالم ؤلاؾالمي.
وما ونلذ بلُه الضعاؾاث الاؾدكغاكُت مً هخائج ال ٌػخض به بال كلُال بن لم هلل مجهىلت،
بل قبه ممىىغت.
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بهه بؿبب هظا اإلاىؼ ،وهظا ؤلاكفاٌ في وظه مكاعَؼ زالكت مشل مكغوع ؤعوىنً ،دغم
الػالم ؤلاؾالمي وزانت الػالم الػغبي ،هفؿه مً الضفاع الىخُض والفػلي يض
الاؾخلُاب ألانىلي .ففي هظغه ًسىى الػالم ؤلاؾالمي بمدٌ بعاصجه في ؤهماٍ جإوٍل
جىلض مىازا غاما مً اللهغ الضًني في ألاوؾاٍ الكػبُت.
صعؽ ؤعوىن غلى ؾبُل اإلاشاٌ مؿائل جإوٍل اللغآن غلى يىء ما جىنل بلُه اإلاؿدكغق
ألامغٍيي "بىاعػ"  Powersمً هخائج خىٌ ما ؤجذ به بػٌ آلاًاث خىٌ اإلاحرار والفغًٍت.
فاآلًاث اللغآهُت التي ؾخإحي حؿمذ بخلضًم جإوٍالث مخىاكًت ،وغلُه ًجب ؤن جيىن
لبػٌ آلاًاث ؤؾبلُت غلى آًاث ؤزغيً ،جب ؤن ًيسخ بػًها خؿب مبضؤ اليسخ
الىالؾُيي في الفله ؤلاؾالمي .لىً الُغٍلت الحظعة التي ٌؿحر غلحها ؤعوىن ال جاصي به بلى
اؾخيخاط ملمىؽ خىٌ نُاغت حكغَػُت للمحرار والىنُت ،فاألمغ ال ٌػضو ؤن ًيىن
اغخباعاث إلاىهجُت ولىخائجها مً اظل زلم باب إلاماعؾت الكاعع .وآلاًاث اإلاخىاكًت مدل
اإلاىاككت هي :مً كىله حػالى »

      

 «  بلى كىله حػالى »         
(       آًت  00ؾىعة اليؿاء) .وفي كىله حػالى :
             
[      ؾىعة اليؿاء آًت .]075

في جىاكٌ مؼ هظا ألامغٌ ،كحر

اللغآن بلى ؤوامغ ؤزغي ًلىم الفله الىالؾُيي مشل فله الُبري بمُابلتها فُما بُجها غلى
ؤؾاؽ مبضؤ »اليسخ

     
«   »:

 ( «          البلغة،
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آًت » .)079

             

«   

( البلغة ،آًت ».)081

     
 

          

« (البلغة» .)080 ،



           
             
 

« (البلغة.)241 ،

القراءة السردية في وجه القراءة ألاصىلية والقراءة الاستشراقية:
اغخماصا غلى الُبري همشاٌ غً اإلافؿغ الىالؾُيي » ،اإلايكغل بخصبِذ الخفؿحر«
َ
والظي ؤزظ غلى واهله مؿاولُت جضزالث ه ْد ِىٍت في الىوَّ ،بحن ؤعوىن هُف ؤن
ألاعزىطهؿُت ،بهفتها جغهُبت جاعٍسُت لؤلغلبُت ،فغيذ هفؿها في اللغاءة وفي جإوٍل
الىو؛ فما ًىلو هى » صعاؾت هلضًت بلضع الغهان ألاوٌ في ول مكيلت كغاءة :بغاصة
الهىعة اللغىٍت الحلُلُت للىحي ؤلالهي« ،03وهدً وػغف » اهتهاػٍت الكاعع « غىضما
ًخػلم ألامغ بـ» حػُحن آلاًاث الىاسخت وآلاًاث اإلايؿىزت«.
لخدلم مً صحت اللهو ،ال ًجض هلض جىاجغ الؿىض غىض الػلماء الىالؾُىُحن في
خضوص غمل اإلااعر الغؾمي في ػمجهم ،امخضاصاث بال في الىلض الفُلىلىجي غىض اإلاؿدكغكحن:
فما هى (الىلض) » بال بدىظُم في الاججاه الىيعي (جإعٍش الضكُم ،ماصًت الىكائؼ ،جهىٍب
الىهىم وصالالتها ،حػلُم ول كغاع بكإن وكائؼ مكيىن فحها .04« ...وعغم هلضه
لئلؾدكغاق ،عؤي ؤعوىن ؤهه ًمىىىا بهظا الخدلُم الفُلىلىجي الىيعي » :ججاوػ مغخلت لم
ًىً بملضوع اللضماء بلىغها الفخلاص الىؾائل واإلاىاهج اإلاالئمت «  .05وفي هظه الىلُت
ًجض الًمحر اإلاامً هفؿه مدغظا صون فائضةً ،جب غلُه بالػىـ ؤن ًىهغف بلى واكػه
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الخام وَغح الؿااٌ » :هُف هيخلل في الخفؿحر ،مً اللىٌ الحم الغباوي (الىحي) بلى
لػالم الضًً-الكاعع (ؤنىٌ الضًً وؤنىٌ الفله) لًمان الاغخلاص الصحُذ
اللىٌ الحم ِ
ليل اإلاامىحن «.06
ججغها هظه اإلاكيلت بلى بدض لم ٌػض فُلىلىظُا وال جاعٍسُا ،فهى ًدغن » الخدلُل هدى
ألالؿيُت والؿُيىلىظُا الخاعٍسُت ،والاهثروبىلىظُا الاظخماغُت والشلافُت « .07فاإلاكيل
ألاؾاس ي باليؿبت إلادمض ؤعوىن لِـ في الترهحز ،هما ًفػل اإلاؿدكغكىن ،غلى ؤنالت
الىو ،وغلى اللىٌ الحم  le dire vraiلػالم ؤنىٌ الضًً-الفلُه ،وال ؤن ّ
ًفؿغ لىفؿه
مشل غالم الضًً الضاغُت الاغخلاص الحم  le croire vraiللمامىحن ،وبهما جىيُذ الخدىٍل،
الظي ٌؿمذ باالهخلاٌ مً مؿخىي بلى آزغ .بُغح هظه اإلاكيلت ،جُغق مدمض ؤعوىن بلى
اإلاػخلض ،وجُابلا مؼ مىهجُخه الخانتً ،اهض غلى
لغؼ الالهىحي اإلاخمشل في مُالص بًمان
ِ
يغوعة جدلُل غلمي ٌؿخػمل مسخلف الػلىم الضاعؾت للضًً .باليؿبت إلادمض ؤعوىن ،في
جدلُل ممازلً ،يىن اإلافهىم اإلاغهؼي هى ؾغصًت الىو » :ؾيبحن هُف جلضم الؿغصًت
الخمشل اإلاسُل غلى الػلل الخاعٍخي لخىلُض » بًمان« غحر مىلُؼ غً اإلاسُاٌ الاظخماعي
«08
ً
ججاوػ ؤعوىن بطا خضوص البدض الخاعٍخي والفُلىلىجي غىض اإلاؿدكغكحن ،وٍيخلضهم
الغخباع ؤهفؿهم ملُضًً بهظا اإلاجاٌ اإلاغلم مً اإلاػغفت .لىً بلى ؤي خض ًمىً كبىٌ
مكغوع ؤعوىن بغفًه جدضًضاث الاؾدكغاق؟ وبلى ؤي خض حكخغل هخائج غمل ؤلاؾدكغاق
في هلض الىهىم في مكغوع ؤعوىن؟ وهل ًمىً بىاؾُت صعاؾت ظاهغة الؿغصًت بمىاهج
ؤهثروبىلىظُت ؤن جدل مدل الىلض الخاعٍخي؟ في هظغ مدمض ؤعوىنً ،ىمً هضف الخفؿحر
اللغآوي في ؤلاقاعة وجفؿحر الاهخلاٌ مً ؾغص الىو بلى بًمان اإلاػخلض ،ؤي هُف ًبنى
مسُاٌ اإلاامً؟ وما هي غالكاجه مؼ اإلاسُاٌ الاظخماعي والشلافي؟ في هظه اإلاؿإلت جىظض
ظهت زالر جغٍض ول واخضة مجها حغلُب بظابتها :ظهت اإلافؿغًٍ الىالؾُىُحن في الخلالُض
الفىغٍت ؤلاؾالمُت ،وظهت اإلااعزحن اإلادضزحن في جسهو الاؾدكغاق ،وظهت اإلاامىحن
ؤهفؿهم ،اإلاىغللحن جللُضًا في اللىاغاث الجؼئُت لػلُضتهم ،بط ليل مجمىغت هىاًاها
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الخانت في بدثها غً فهم الىو وَغخها ألؾئلت اهُالكا مً مهالحها الخانت .وهى
باإلالابل ما ظػل اإلافؿغ الىالؾُيي ًُغح ؤؾئلت مغاًغة غً جلً التي ًُغخها اإلااعر ؤو
غالم الفُلىلىظُا » :غىضما بضؤ الُبري ول جفؿحر ليلمت ؤو غباعة ،ؤو جغهُب حػبحري ؤو آًت
واملت بػباعةً » :لىٌ هللا « ،فهى ال ًدؿاءٌ غً قغوٍ ؤلامياهُت ؤلابؿخمىلىظُت ،زم
اإلاكغوغُت الضًيُت ليل غلل بكغي ًىضح الىىاًا ؤلالهُت اإلااوػت في هالم هللا .ال وؿخُُؼ
اللىٌ بن الػلل في اللغهُحن الشالض والغابؼ الهجغٍحن وان ًجهل الدؿائٌ ؤلابؿخمىلىجي؛
وان اإلاىُم ألاعؾُي في مخىاوٌ اإلافىغًٍ ،بن لم هلل ؤنهم واهىا ًغفًىهه مؿبلا ،بىفـ
الُغٍلت التي جم بها الحىم غلى الىلاقاث الضًيُت خىٌ زلم اللغآن غىى حػمُلها،
وبزغائها في اججاه ملابلت مفخىخت بحن الػلل الفلؿفي والػلل الضًني ،واإلاىُم الغباوي
«.09
بىاء غلى هظاً ،هبذ مً اإلاهم لِـ غضم الغفٌ ،بل » حػمُم « و » بزغاء « الخفؿحر
الىالؾُيي غلى يىء الػلىم الحضًشت ،لىً الاهخمام الظي ًىلُه اإلافؿغ الىالؾُيي للىو
مسخلف في ظىهغه غً اهخمام اإلااعر الػلمي الحضًض ،ألن وهظه » بضاهت زاهُت « » :ال
ًترصص اإلافؿغ الىالؾُيي في الجؼم في مىيىع هلُت ًلُم في ظهت ؤزغي غمىيها الخام .مؼ
مماعؾت اخترام مبضئي لىالم هللا ،فةهىا ال هترصص في جإوٍله في الاججاه الظي جفغيه الحاظت
بلى وخضة ألامت ،ويغِ الخلالُض الحُت ،واؾتراجُجُاث اللىة ومغاكبت جىلل الخحراث في
اإلاجخمؼ .فهظه هي في الحلُلت ،الغهاهاث غحر اإلاػلىت ليل حكغَؼ بسهىم اإلاىاعٍض «.21
جدض عهاهاث الخفؿحر الخللُضي مجاٌ ؤظىبخه ،وهظا الحض لِـ مً كبُل الهضفت وال
مً الؿهل الدكىًُ فُه ألهه ًيخهي بلى هظام مغلمً .لُم هظا الحض هىة غمُلت ،مً
ظهت ؤنل الحلائم التي ؤوحي بها ،ومً ظهت ؤزغي ؤلاؾالم اإلاىظىص غلى ؤعى الىاكؼ
الظي ؤنبذ ؤًضًىلىظُت الضولت ،ؾىاء في ؤلاَاع اللضًم اإلاخمشل في الخالفت ؤو في ؤلاَاع
ً
الحضًض في ظل الضولت-ألامت .هظا الحض في الخفؿحر الخللُضي ًجغها بطا بلى مالخظت بضاهت
زالشت ًىؾػها مدمض ؤعوىن بلىله » :للض ؤكام جضزل اإلافؿغًٍ والفلهاء هىة بحن الىظام
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الدكغَعي الظي اؾتهضفه اللغآن والىظام اإلاػغف واإلاُبم فػلُا في بَاع صولت الخالفت زم
الضولت اإلاؿلمت (ؾلُىت ،بماعة ،والُىم اإلالىُاث والجمهىعٍاث) «.20
وان مً هخائج الهىة الؿُاؾُت اإلاىظىصة بحن اللغآن وهظم ؤلاكغاع الكغعي للضولت زلم
مجمىغاث مسخلفت مً اإلاضوهاث الدكغَػُت ،وطلً لِـ في الػالم ؤلاؾالمي فدؿب ولىً
ؤًًا في الػاإلاحن الحهىصي واإلاؿُحي .في الحلبت الحضًشت ،وهظغا الزخالف همِ اإلاػغفت غً
طلً الظي ؾاص في الػهغ اللضًم ،ججض مهضاكُت هظه الىظم اللاهىهُت والؿُاؾُت
هفؿها ؤمام اإلاػاعيت .غابذ الافتراياث اإلاؿبلت الفىغٍت والشلافُت ،مشلها مشل
الافتراياث اإلاؿبلت الاظخماغُت والؿُاؾُت التي حؿمذ بخىغاع ال مكغوٍ لبضاهت ؤلاكغاع
الكغغُت ،فمهضاكُتها لم حػض كائمت ؾىي غلى جلبل اإلاعجؼة واوؿُاق ال مكغوٍ لهظا
اإلاعجؼ طاجه ،بِىما َابم الخللُض بحن ؤلاًمان اإلاػلىٌ وؤلاًمان الفىَبُعي ،اإلاخػاعى مؼ
َ
اإلاىُم والػلم ،فسلم الخاعٍش هىة بحن بًمان وآزغ:
» ايُغ غلماء الضًً الفلهاء [في الحهىصًت ،واإلاؿُدُت وؤًًا في ؤلاؾالم] بلى بىاء غلم –
الفله وؤنىله؛ مجمىغت قغائؼ الىىِؿت؛ الحللت الحهىصًت للخإهض مىه بُغٍلت غلالهُت
مً ججض الكغع في الىحي ،زم بػض طلً يمان الىظُفت ألاصاوٍت للكغع همؿلً للخالم.
ؤنبذ هظا الخإهض بقيالُت الفخلاصها الُىم للىؾائل الفىغٍت وألاَغ الشلافُت التي ظػلتها
ممىىت ،بل وؾهلت .هىظا لم ٌػض ٌؿمذ هكف آلالُاث الؿمُىَُلُت للخُاب الخبري،
وجدلُل اإلاجاػ والغمؼ ،واإلاىظىع ألاهثروبىلىجي خىٌ الخمشالث ألاؾُىعٍت بخمضًض الىعي بلى
الػالم العجُب والفىَبُعي للىكىف في وظه اغتراى هلضي وفخذ الللب  -مىيؼ اإلاػغفت
اللظًظة و » الػلالهُت « في آن واخض في اللغآن -غلى ظمُؼ الحلائم الضًيُت «.20
للض خاوٌ مدمض ؤعوىن في بهلاط ظىهغ ؤلاًمان الظي ٌػخبره مغللا مدبىؾا في ؾغ
ؾغصًت اللهو التي ًغويها اإلاامً لُػُب غلى اإلاؿدكغكحن ،الظي ًتهمهم بالخمظهب
الىيعي ،واؾخسفافهم بل وبهياعهم لهظه الحلُلت .فالجزاع الظي ًجمؼ بحن الػالم
واإلاامً ًخػلم بؿغصًت ؤلاًمان وٍجب ويؼ بضاهتهما في وظه خلائم الػلم » :جفغى
غالم الفُلىلىظُا واإلااعر الحضًض ،ولىً لِـ
البضيهُاث التي غضصهاها آهفا هفؿها غلى ِ
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غلى الًمحر اإلاامً للمفؿغ الخللُضي ،وال غلى اإلاامىحن الظًً ،بلى ًىمىا هظاً ،خللىن
اللهو غلى ؤهه بغاهحن ملمىؾت ،مىيىغت » جاعٍسُا « ،22جدُحن خلُلي لآلًاث
اللغآهُت .فالبضاهت التي ًخللفها اإلاامً مً ظمُؼ اللهو جلغي ول البضيهُاث التي
ٌؿخػملها غالم الفُلىلىظُا اإلااعر مً ظهخه لغفٌ ،في الخمشل اإلاىهم للىاكؼ اإلاخسُل،
الىظغة غحر اإلاخماؾىت ،ول ما ًُالب به اإلاامً .هل ًمىىىا ججاوػ هاجان الىيػُخان
اإلااوػت لبػًها البػٌ واكتراح خلل مػلىلُت خُض ٌعي ول مً اإلاامً وغالم
مىاكف ِهما اإلاػغفُت ؟«23
الفُلىلىظُا اإلااعر غضم جُابم
ِ
هُف َّ
خل ؤعوىن هظا الخالف بحن اإلااعر الحضًض واإلاامً؟ باليؿبت له ،حؿخُُؼ
ألاهثروبىلىظُا الشلافُت والؿُيىلىظُا هؼم هظا ؤلاكهاء اإلاخباصٌ والػلُم للمامً
والػالم بطا ؤظهغا اؾخػضاصا غلى الالخلاء في مُضان ظضًض ٌكيل هفـ ؤلاصعان .باليؿبت
ِ
إلادمض ؤعوىنً ،يىن هظا اإلاُضان الجضًض غلى قيل هلض الػلل ؤلاؾالمي ،هلض ويؼ
كىاغضه هى هفؿه ،لىىه في اهدباهه إلاا ًهضع مً عصوص فػل اججاه مكغوغهً ،لىٌ بهه هى
ؤًًا ضحُت » حكىًُ متزاًض «؛ فخبني مىاكف مخباغضة جظهغ له مغجبُت بىيػُاث
ؾلُت ،ؾىاء ؤواهذ مً مؿخىي مظهبي ؤو مً مؿخىي ؾُاس يً ،دخلها ؤشخام
ًهضعون ؤخياما ،وبالخالي ال ًمىىىا حغُحر هظه اإلاىاكف بالخىظه بلى اإلاشلف وخضه.
بضوعهم ؤًًاً ،سًؼ غلماء الفُلىلىظُا اإلادضزحن ؤًًا ،خؿب مدمض ؤعوىن ،بلى ؤفياع
مؿبلت ،بط ال يهخمىن بالكغوٍ الًغوعٍت إلهخاط اإلاػنى في الخلالُض الكفىٍت ،زالفا إلاا
ًىيؼ مً قغوٍ في بهخاط اإلاػنى في الظغوف الىخابُت .للبرهىت غلى طلً ،افترى ؤعوىن
وظىص فاعق قاؾؼ بحن الكفهي والىخابي في الخػبحر غً اإلاػنى ،لىً هظه الفغيُت جبضو
لىا جدىمُت بلى خض هبحر ،بل مهُىػت زانت فُما ًخػلم بالحلبت اإلاضعوؾت:
» ال ًىترر غلماء الفُلىلىظُا اإلادضزىن ؤهثر بكغوٍ بهخاط اإلاػنى في ظغف قفهي وفي
ظغف الغؾم .وبن ِّزبذ هخابُاً ،جب ؤن ًىنل اللهو الظي ظمػه اإلافؿغون ،وعواة
ؾىت مدمض (م) بظغوف ظهىعها ألاولُت وؾحرها في الظغف الكػبي .ولخىيُذ اإلاػنى
ًظهغ مشالحن غً عواًخحن طهغهما الُبري :كهت الحُت التي ظهغث في البِذ في الىكذ
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َ
يىئه
الظي ؤوقً فُه غمغ غلى طهغ مػنى ولمت هاللت؛ وفػل الغؾىٌ (م) الظي ؤللى بى ِ
غلى ظابغ ابً غبض هللا اإلاغمى غلُه .ففي الغواًاث الكفهُت ،ال جدبؼ هظه الىكائؼ
َ
باهخلاصاث اإلاخللحن :ف ُهم ًضزلىن ،بالػىـ في صائغة العجُب ،بعاصة هللا الخفُت ،خُض
جخللى الىيػُاث في الححن صاللت ؤهُضة ،ونهائُت ،ال جلبل الىلاف.
غىضما هيخلل بلى الىخابي ،جخًاءٌ جضعٍجُا كىة الاهُباع الظي جترهه هظه الخضزالث
» العجُبت « ،وبالخالي وظُفخه ،بلى ؤن جلغُه اللغاءة الىلضًت ،الػلالهُت ولُت ليىهه مً
يغب » ألاؾُىعة « ،و »الؿحرة اإلاػظمت « ،ؤي مً ظىاهغ ممحزة للًمحر ألاؾُىعي ومً
همِ اإلاػغفت اإلاُابلت له «.24
غىضما َّ
جدىٌ الحياًاث بلى ههىم مىخىبتً ،فلض العجُب مً ؾلُخه ووظائفه،
وطلً ؤمغ لػل هخاباث اإلاؿدكغكحن ؾىخذ غىه .وبجػله الاهخلاٌ البؿُِ مً الكفهي بلى
الىخابي ؾبب ُّ
جدىٌ اإلاػنى في الغواًاث ،التي ،بفلضانها الُابؼ العجُب ،جىدؿب » صاللت
ؤهُضة ،ونهائُت ،ال جلبل الىلاف « ،كضم مدمض ؤعوىن َغخا ًلُيُا ًجب البرهىت غلُه ،بط
جظهغ الضعاؾاث ألاهثروبىلىظُت ؤن زمت غالكت بحن ظهىع الىهىم اإلاىخىبت والبػض
اللمعي لىظائف اللضٌـ ومىظف الضولت ،ولىً هظه الضعاؾاث هفؿها ال جلُم صلُال غلى
ازخفاء العجُب والالمػلىٌ .ولحاظخه بلى طلًَ ،
ؤعظ َؼ ؤعوىن بهفت قبه ؾغٍت غلى
اإلاؿخىي الفىغي ،غلى الاهخلاٌ مً الكفهي بلى الىخابي وبلى الظاهغة الؿغصًت ،بغوػ
الظىاهغ التي جلػب صوعا مغهؼٍا في جسمُىه .والحاٌ هظا ،فبؿيىجه غً الضعاؾاث
ألاهثروبىلىظُت التي ال جضغم َغخه ،ؤصزل مدمض ؤعوىن غىانغ حػىص في الىاكؼ بلى
جالغب ،باليؿبت له ًىدؿب الاهخلاٌ مً الىخابي بلى الكفهي ً
مػنى ظضًضا وخضًشا ٌكخمل
ختى غلى فىغة الػلمىتً :ضٌ بهفت جضعٍجُت مؿاع الاهخلاٌ مً الكفهي بلى الىخابي غلى
فً كضاؾت ،فلضان وظُفت العجُب في الىو بلى خحن ازخفاءه25
بلى ظاهب هظا الخىظه » الىيعي « غىض اإلاؿدكغكحن الظًً ال ًىترزىن بما كض ًىحي به
الىو الكفهي الؿغصي غىض اإلاامً ،افترى مدمض ؤعوىن ؤن اإلافؿغًٍ الىالؾُىُحن
والفلهاء جبىىا مىكفا وؾُُا ،ولىً ،وباللضع هفؿه ،غحر مالئم :غحر ؤن الفلهاء واإلافؿغًٍ
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الىالؾُىُحن ًدخلىن مىكػا وؾُُا بحن هظًً الىظامحن اإلاػغفُحن وفي طلً ًلىٌ ؤعوىن:
»ًىخبىن الغواًاث غلى ؤقيالها الكفهُت ألانلُت ،وٍلبلىن بجىهغها وهىاًاها؛ ولىجهم
ًفغيىن خلىال غملُت لهُاغت كاهىن وظُفي (الكغَػت)؛ ال حكيل قغوٍ الاهخلاٌ مً
الغواًاث اإلالبىلت مً زالٌ اإلاىكف ؤلاًماوي لللاهىن الىاكعي وألامبرًلي -في كُُػت
زانت مؼ مػنى الؿغ -مىيىع ؤي فدو .والحالت هظه ،فةن جدلُل هظه اللفؼة هى
الُىم مً اهخمام ؾُيىلىظُا اإلاػغفت ،وؾمُىَُلا جىلُض اإلاػنى ،وبالخالي هلض اإلاػغفت
الظي ًىاصي بها الخفؿحر ،واللاهىن ،وغلم الالهىث الىالؾُىُحن « .26مً الهػب ؤن
هخهىع فلهاء بضاًت الػهض ؤلاؾالمي مسُئحن في غملهم لبىاء مجمىغت كاهىهُت ماؾؿت
غلى ؤوامغ ملمىؾت مدخىاة في اللغآن؛ وكحر هىا بلى مؿإلت الحضوص التي خىمذ بإن ًجلض
الؿاعق والؼاهُت مشال ،وغضم جالئم الخلالُض وألاغغاف التي ؤعاصتها هظه اإلاجمىغت اللاهىهُت
مؼ الىيػُت الحالُت ،لِـ بؿبب الىللت ؤلابؿخمىلىظُت التي لػلها خضزذ ،مً الغواًت
الكفهُت التي كض جىظض في صائغة العجُب بلى اللاهىن اإلاىخىب اإلاضون.
ال ٌؿػىا بال ؤن وكحر بلى وىن ؤعوىن ،بخضزله الخفؿحري » ما بػض الحضاسي « ،لم
ٌغخىم بمياهُت بغاصة جإوٍل هظه الىهىم اللغآهُت غلى يىء حؿُِم contextualisation
جاعٍخي .في الؿىصان مشال ،اكترح مدمىص مدمض َه حؿُِلا ممازال مُالبا بالىظغ بلى
الهىع اإلاضهُت ،التي جخُغق بالخهىم بلى ألاخيام الكغغُت في غهض كُام الُائفت
اإلاؿلمت ألاولى غلى ؤنها مغجبُت بالىيػُت الؿىؾُى جاعٍسُت لخلً الفترة .جلبل هظه
الؿىع مً هظا اإلاىظىع بغاصة الخإوٍل ،بِىما جظهغ الؿىع اإلاىُت للمامً هدلائم ؤػلُت في
الػلُضة ؤلاؾالمُت .اؾخلُب ؤعوىن اهخمامىا وله خىٌ اللىة الخفؿحرًت لـ» الػلل
ؤلاؾالمي « غلى هظه اللفؼة مً اإلاىكف ؤلاًماوي بلى اإلاضوهت اللاهىهُت الىاكػُت
وؤلامبرًلُت ،ؾىاء حػلم ألامغ بخلً اإلامىىخت للفلهاء اإلاؿلمحن ألاوائل ،ؤو بخلً اإلامىىخت
للمؿدكغكحن.
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