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 منزلة اإلسالمیات التطبیقّیة في فکر محمد أرکون 

 

 

 

 

 الملّخص: 

ر لھ أر�ون مس��تھ  
ّ

العلمية، و�ع�ي بھ اإلسالميات  �شتغل �� هذه الورقة ع�� املشروع املركزي الذي �خ

اإلسالميات   نقائص  تدارك  إ��  ا�جزائري  املفكر  خاللھ  من  رمى  جديدا  نظر�ا  إطارا  باعتباره  التطبيقية، 

ق  
ّ
الكالسيكية كما تبدت لھ �� املدونة االستشراقية حيث طغت الن�عة االنتقائية وا�حياة الباردة ولم تتوف

واأل�ع ا�جوانب  من  الكث��  تبّ�ن  الشفوي  إ��  التعب��  أش�ال  مهملة  اإلسالمية،  الثقافة  ��ا  تزخر  ال�ي  اد 

واملعيش غ�� املكتوب والتعب��ات الكتابية غ�� الرسمية واألنظمة الرمز�ة غ�� الشفاهية. و�� جوانب ع��  

 أهمي��ا ظلت مقصاة، حبيسة دائرة الالمفكر فيھ. تركيب طو�ل جدا 

 فيھ. النقد، اإلسالميات التطبيقية، الالمفكرأر�ون، االستشراق،  ال�لمات املفاتيح:

 

 

Abstract: 

We focus in the paper on the basic project that Arkoun devotes his scientific career to: that 

is on applied Islamic since the latter is considered as a new theoretical frame through which 

the Algerian intellectual tried to the overcome the flaws of classical Islamic as perceived in the 

orientalist chronicle. In this chronicle, the thinker noticed a trend of selectivity and cold 

neutrality. A failure in revealing many sides and dimensions that characterize Islamic culture 

also noticed while neglecting and disregarding the forms of oral repression, the ours written 

and spoken non-oral symbolic systems despite their importance. 

Key terms: Arkoun; orientalism, criticism, Applied Islamic; the neglected. 
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 : المقدمة  -1

فقد مثلت أرضية خصبة لتأسيس  1�عد نقد ا�خطاب االستشرا�� �� محطة محور�ة �� فكر محمد أر�ون 

جديد   عمل  إطار  باعتباره  التطبيقية"  "باإلسالميات  املوسوم  املركزي  الفكري  هنات    يتغيامشروعھ  تال�� 

 سالميات الكالسيكية وتقديم مقار�ة مغايرة لقراءة اإلسالم، ت�جر املألوف املتداول.اإل 

لعّل أظهرها إعادة   لبلوغ عّدة غايات  انتدب نفسھ  ھ قد 
ّ
بأن املتتبّع ألعمال أر�ون اإلقرار  وال �شّق ع�� 

ضارة العر�ية اإلسالمية.  التفك�� �� الكث�� من الظواهر ال�ي لم تنل حظها من االهتمام ع�� امتداد تار�خ ا�ح

و�� مرحلة موالية تجاوز املطّبات ال�ي وقع ف��ا ا�خطاب االستشرا��، هذا ا�خطاب الذي تراجع الطلب ع��  

بضاعتھ غداة ا�عتاق الشعوب العر�ية من ر�قة االستعمار حيث بات لزاما ع�� الباحث�ن العرب مساءلة  

العر�ي و  الغر�ية عن اإلسالم والعالم  مضارعة عّد��ا املعرفية والنقدية بأخرى من شأ��ا أن �عيد  املعرفة 

 . 2ترتيب فهمنا لإلسالم ثقافة وتار�خا

ھ �عيد حروب التحر�ر الوطنية، اشتّدت ا�حاجة إ�� صياغة فهم جديد للدين، ال سيما  
ّ
ومن املعلوم أن

�� عملها معّززة برأسمال ر  ال�ي انطلقت  لها  �عد أن برزت شوكة ا�حر�ات اإلسالمية  أتاح  مزي دي�ي معت�� 

خطا��ا،  حول  التفوا  الذين  األنصار  واجتذاب  املعدمة  االجتماعية  الفئات  من  الكث��  سواكن  تحر�ك 

فت الدروس  
ّ
ل�ن ج��ة معارضة وازنة، بلغت أوج إشعاعها يوم نجاح الثورة اإلسالمية �� إيران، حيث تكث

ّ
مش�

ع ا�جماه�� بأهمية اإليديولوجيا الدينية وقدر��ا ع�� وا�حلقات العلمية �غرض ال�حذ اإليديولو�� و�قنا

 .3االرتقاء بواقع املسلم�ن

ق �� استمالة الكث��  
ّ
لقد نجح املّد األصو�� العا�ي �� استثمار الرأسمال الدي�ي ع�� أحسن وجھ، إذ توف

ا ا�حداثية عن  النخب  �� وقت �جزت فيھ  إ�� أوساط اجتماعية متواضعة  املنحدرة  الفئات  �� من  لتأث�� 

 ا�جماه��، ألّن خطا��ا ظّل متعاليا، �عيدا عن هموم الّسواد األعظم من الناس. 

ھ من الضروري االنخراط �� مشروع فكري جديد يتخطى برودة 
ّ
�� ضوء ما تقّدم، يرى املفكر ا�جزائري أن

ة. لذلك حري بنا أن  ا�خطاب االستشرا�� وحياديتھ املعرفة، و�� املهمة املو�ولة إ�� اإلسالميات التطبيقي

 نتساءل عن أهمية هذا املشروع. 
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 : في أهمیة اإلسالمیات التطبیقیة  -2

يصادر �عب�� ال ين�جم مع الفكرة أر�ون ع�� ما يكتسيھ مشروع اإلسالميات التطبيقية من أهمية من  

إزاء   با�حياد  تمّسكھ  يفّسر  ما  وهو  الدينية  الظاهرة  فهم  ت��دد  ال�ي  اإليديولوجية  املن�لقات  كشف  أجل 

قد سمحت لھ هذه املسافة  مختلف التشكيالت اإليديولوجية ال�ي �ونت معالم املشهد السيا��ي اإلسالمي. و 

العقل اإلسالمي   ل 
ّ
طبيعة �ش� �� قراءة  املن�جية  أدواتھ  بإعمال  تيّسر  واشتغالھالنقدية  أج��  �عبارة  أو   ،

ألر�ون إجراء م�ح إ�ستي�ي للعقل الذي تلقى الرسالة ا�حمدية من خالل فحص الثقافة السائدة عصرئذ  

و�وضع تصنيفات دوغمائية للقيم األخالقية والدينية  "خلط ب�ن األسطوري والتار���    ـ وال�ي ا�سمت ب

العلماء،  ونقلھ  وحفظھ  شرحھ  كما  هللا  لكالم  واملتواطئ  املتعا��  بأفضلية  يق��ي  ثيولو��  و�اقتناع 

) بحكم تجذره �� الكالم اإلل�ي وامتالكھ ألساس أنطولو��  Transhistoriqueو�عقل أز�� ع�� تار��� (

 1خيةضروب التار� �ّل يتعا�� ع�� 

 
ّ
ال أّن من  �املهّ   ب�ن  التطبيقية  باإلسالميات  املنوطة  العقل    �مة  كّبل  الذي  الدوغمائي  السياج  كسر 

اإلسالمي وحرمھ من أن يطّور وعيھ اإل�ستمولو�� بما �سمح لھ بتغي�� فهمھ للكث�� من الظواهر وتحيي��ا  

ف اإل�سانية.  العلوم  حقل  شهدها  ال�ي  املن�جية  والطفرة  يتالءم  املعرفية  بما  املكتسبات  ع��  االنفتاح 

ا�جديدة ضرورة ال محيد ع��ا ألي مس�� يتقصد �عص�� فهم ال��اث والنّص القرآ�ي املؤسس، �عد أن بانت  

الدوغمائي وتواضع ا�جهود االستشرا�� الذي أفرز خطابا مغلقا جافا، ال �سعف باإلحاطة    القغاإل�حدود  

 2بمختلف جوانب الفكر اإلسالمي.

ة ��ج عالقة نقدية مع ال��اث اإلسالمي من خالل تبّ�ن تصار�ف إذن تو�ل لإلسالميات التطبيقية مهمّ 

اإلسالم �� الواقع املعيش و�� و�� املسلم�ن أنفسهم. و�� مهمة �غاير نوعيا ما استقام �� األدبيات اإلسالمية  

ا املؤسسة  رتھ 
ّ
سط ما  إ��  االمتثال  ع��  أحرص  �انت  ال�ي  األر�ونية التبجيلية  ا�خطوة  و�ستمد  لرسمية. 

   ّ◌ فراد��ا من أسلوب املعا�جة وأدوات البحث، بما أن
ّ

ح �عّدة من�جية  صاحب" نقد العقل اإلسالمي" �س�

طر�فة   نتائج  من  والبنيو�ة  والتأو�لية  األركيولوجيا   �� البحث  حقول  إليھ  توصلت  ما  جملة  سداها  متينة 

الدينية والتار�خية من منطلقات غ�� مألوفة، فضال عن تدش�ن    أتاحت للباحث�ن الغر�ي�ن مباشرة النصوص

"استثمر  مساحات جديدة �� البحث، السيما �� مجال الثيولوجيا والنصوص ال�ي �ع�ي باملقدس عموما فقد  

ذلك  وراء  الثاو�ة  الرمز�ة  األ�عاد  عن  أبانت  ال�ي  التفكيكية  األلسنية  املقار�ة  املفكر�ن  �عض 

تار�خيتھ وما �ستدعيھ ذلك    النص(الدي�ي)، صادر�ن �� ذلك عن رؤ�ة تار�خية مقارنة قادت إ�� إبراز  

 .3من تحليل فلسفي ملش�لة املع�ى والرمز الدي�ي

 
1- Mohamed Arkoun, pour une critique de la raison islamique, Paris Edition Maisonneuve, 1984, p 50. 

ركون، -2
ٔ
 . 50ص مرجع سابق، فازيو، اإلسالميات التطبيقية، هاجس التنوير، مدخل إلى فكر محمد ا
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�� األر�و�ي يتنّ�ل �� إطار ا�حرص ع�� االستفادة من ا�جدل املستفيض الذي  ليس من شّك �� أّن املس 

اهتمام فالسفة   الدين بنصيب غز�ر من  الغر�ي، حيث استأثرت فلسفة  الفكري والفلسفي  املشهد  وسم 

لذلك رأى ف��ا أر�ون نموذجا زاهيا   ،الدينيةالدين، وقد باشروها من خالل تفعيل معول اله��ومونيطيقا  

بالفكر اإلسالمي االقتداء بھ. وقصد إدراك هذه الغاية، صّوب الباحث ا�جزائري اهتمامھ نحو مفهوم    حرّي 

ها �� الضم��  ّ◌ الو��، معت��ا إياه جوهر املسار التجديدي �� اإلسالم برّمتھ، قياسا باملن�لة األث��ة ال�ي يحتل

لضم�� �عيش ع�� وقع �وكبة من األسئلة  ا�جم�� اإلسالمي، حيث تركت الطمأنينة م�ا��ا للقلق و�ات هذا ا

واإلش�االت ا�حرجة ال�ي لم �ع�� لها عن جواب �شفي غليل املسلم املعاصر لذلك، طفق أر�ون �عمل ع�� 

 .1اإلحاطة بظاهرة الو�� معت��ا إياها ظاهرة إ�سانية مرتبطة بالشرط الدي�ي لإل�سان

�حداثة الغر�ية ال�ي اتخذت موقفا عدميا من الظاهرة  د أر�ون �� توجيھ نقد حاد ل ّ◌ �� املقابل، لم ي��د

الدينية، وزّجت ��ا خانة ا�خرافة ع�� الرغم من ا�جهود ال�خية ال�ي بذلها جمهرة من الباحث�ن ع�� غرار  

ابتغاء رد االعتبار ل�جانب غ�� العقال�ي من    dumontودومون    geertsوغ��تز    Levistraussس��وس  ليفي  

اإل�سانية  العقل    الثقافة  مقابل   �� الشفا��  للعقل  كما  الدينية،  التجر�ة   �� واملعيش  وا�ح�اية  للسرد 

 .2املكتوب

أر�ون  محمد  عند  من    والرأي  فأك��  أك��  ننفر  تجعلنا  أنواعها(.....)  ب�ّل  ا�حديثة  الثقافة  "أن 

وا�خ  النبو�ة  الوظيفية  املوضوعات  ��ذه  أقصد  و التوحيدية.  لألديان  املؤّسسة  طاب  املوضوعات 

النبوي ثم الو�� ثم تدخل هللا �� التار�خ ثم الكتابات املقدسة، ثم الكتاب املقدس كوعاء لكالم هللا ثم  

ثم أسرار   أنبيائھ  �عاليم هللا عن طر�ق وساطة  إلينا  نقل  الذي  ثم كتاب السلف الصا�ح  ال��  ال��اث 

وا�خلود األبدية  ا�حياة  ثم  اإلسالميات3اإليمان  مهمة  �ستقيم  بدأه    .لذلك  ملا  استكماال  التطبيقية 

ر عليھ تفكيك العقل اإلسالمي،  
ّ

االستشراق، الذي ع�� الرغم من قيمة إنجاز �عض أعالمھ، ظّل بّرانيا و�عذ

قم�ن بنا أن  رون القدامى وارتياد آفاق جديدة. لذلك،وهو ما حال دون تطو�ر النتائج ال�ي توصل إل��ا املفّس 

 النظر�ة ال�ي متح م��ا املشروع األر�و�ي.نتساءل عن الّروافد 

 الروافد النظریة لإلسالمیات التطبیقیة:   -3

ھ ال يركن  ا
ّ
ستند أر�ون �� إقامة صرح مشروعھ الفكري إ�� ما يصط�ح عليھ املن�جية التعّددية، حيث أن

ة واألن��و�ولوجيا،  إ�� من�جية �عي��ا، لذلك تحفل أعمالھ بتقاطع املن�جيات األلسنية والتار�خية واالجتماعي

الع صاحبھ وت�و�نھ املوسو�� املت�ن. فاستدعاء أك�� من حقل 
ّ
وهو ما �عكس �شّعب هذا املشروع وغزارة اط

ر ا�جزائري يحاول جديدا باال�عتاق من  
ّ

معر�� واالنتصار لتظافر املن�جيات والتخّصصات، يؤكد أّن املفك

 
 .52نفسه، ص المرجع  1
 .52نفسه، ص المرجع  2
خر للفكر اإلسالمي، تع، هاشم صالح، ط -3

ٓ
صيل، نحو تاريخ ا

ٔ
صولي واستحالة التا

ٔ
ركون، الفكر اال

ٔ
، بيروت، دار الساقي،  3ا
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بتطبيق واالكتفاء  �عي��ا  بمن�جية  االل��ام  ثورة  إسار  بال موار�ة  �عده،  أن  يمكن  ما  النص وهو  آليا ع��  ها 

ساع  
ّ
ا�ستيمية �� املشهد الفكري العر�ي. ذلك أن املتأّمل �� منا�ج النقد يلف��ا ع�� قدر من التشّعب واال�

عظيم. و�� تتناسل من �عضها وت��ل من عّدة تخصصات، بما يجعل توظيفها مجّمعة أمرا محمودا، يف��ي  

 إ�� غنم معر
ّ
نا مع أر�ون بصدد التأسيس للعقل االستطال�� املنبثق الذي ينشد خ�خلة الكث��  �� ذي بال. إن

من مكتسبات العقل�ن الوسيط وا�حديث باستخدام معول ا�حفر�ات املعرفية �غرض تفكيك بنية ذينك  

اإلسالم من حيث  "ع�� اإلسالمولو�� أن يكون عالم لسانيات(.....) كما أنھ ال يمكن أن يخ��ل  العقل�ن إذ  

فاإلسالم    1هو دين إ�� منظومة من األف�ار ا�جّردة ال�ي تمتلك حيا��ا ا�خاصة كما لو أ��ا ماهيات ثابتة".

ثقافية   ظاهرة  وهو  اإلسالمية.  ا�جتمعات  تطّور  س��ورة  عن  �عّ��  اجتماعية  ظاهرة  فهو  مركبة،  ظاهرة 

 .2وفكر  تتضمن مختلف األش�ال التعب��ية الرمز�ة من فن وأدب

ما أيضا بالو�� ا�حاد  ّ◌ إّن تب�ي هذه املن�جية الشاملة، ���ي ال فقط �عسر تناول الظاهرة اإلسالمية و�ن

النقدي’   التفك��  مسار   �� ا�جدي  االنخراط  بضرورة  أعمالھ  مختلف   �� عنھ  وأف�ح  أر�ون  سكن  الذي 

لعر�ي، حيث التخندق املذه�ي ه العاصم من موجات ال�خب اإليديولو�� الذي مأل املشهد الفكري اّ◌ ألن

الفوات   وعّزز  الفكري  ا�جمود  عّمق  شقيا  وعيا  مفرزا  ذروتھ  بلغ  قد  اإليديولوجيا  ووطيس  أشّده،  ع�� 

ل إم�انية استنشاق هواء فكري نقدي  ّ◌ ط فيھ الشعوب العر�ية واملسلمة، ممّ◌ ا�حضاري الذي تتخب
ّ
ا عط

 نقّي �ساعد ع�� تجاوز اال�سدادات الفكر�ة القائمة. 

أر�ون، حيث لم يخف تأثره بأعمال روجيھ باستيد، السيما    كما ش�لت األن��و�ولوجيا مجاال ثّرا متح منھ

اس الفر���ي �لود ليفي س��وس، رغم  
ّ
كتابھ العمدة " األن��و�ولوجيا التطبيقية "، كما أ�جب بمجهود األن

خذ س��وس  .  الفوارق ا�جوهر�ة ال�ي تفضل مجا�� اهتمامهما
ّ
من ا�جتمعات البدائية ماّدة لدرسھ،  فبينما ات

 .3يّمم أر�ون وجهھ شطر الثقافة اإلسالمية

تواتر   األر�و�ي  امل�ن   �� يندر  ال  حيث  االجتماع،  علم  ملكتسبات  مدين  التطبيقية  اإلسالميات  ومشروع 

  �حاصر  Bourdieuمفردات مستقاة من مجال السوسيولو��، إذ ي��ز تأث�� عالم االجتماع الفر���ي بورديو

ف ملفاهيم من قبيل الهيمنة، الرأسمال الرمزي، ا�حّس العم�� أال تحتاج �عر�فا ��  
ّ
من خالل ا�حضور املكث

لھ  جلّية، إذ �عود    تبدو  george Balandierالهامش. كما أن بصمة السوسيولوجيا الفر���ي جورج باالندبية

ال   الفضل بح�ي تمّحض للتنقيب عن مع�ى الدولة  �� صياغة التصّور الدينامي للمجتمع، بما أّن مجهوده 

هذه    �� ح�ى  والسياسة  وا�جتمع  الدولة  ب�ن  الوشائج  متانة  مؤكدا  البدائية  ا�جتمعات   �� والسياسة 

 4.ا�جتمعات املصّنفة بدائية من املنظور االثنوغرا��

 
1-Arkoun, pour une critique de la raison islamique, op. cit. p 53 . 
2-Ibid, p 54 . 
3- Arkoun, La construction humaine de l’Islam, Paris, Albin Michel, 2012,p 48 . 
4- George Balandier , Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967, p 26 . 
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ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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املدرسة ال�ي سعت انطالقا من  كما اغتنت املدّونة األر�ونية بمنجزات مدرسة ا�حوليات الفر�سية، تلك  

ة من أعالمها إ�� بلورة مفهوم جديد للتار�خ عماده التحقيب،
ّ
من خالل التقاء نظرة شاملة    وذلك  أعمال ثل

متفّهمة ع�� �ل مرحلة باستحضار الدور الذي تلعبھ �ل م�ّونات الّروح اإل�سانية، وع�� التسليم بتمايز  

 . 1منظور التار�خا�حقبة من منظور الفرد عن معناها من  

دت قناعة أر�ون بمحدودية مقار�ة تار�خ األف�ار و�جزها عن استيعاب مختلف م�ونات التار�خ  
ّ
لقد توط

اجتذبھ   املقابل   �� التم��ي،  هذا  من  امتعاضھ  اإلسالمي"  العقل  "نقد  صاحب  يخف  لم  لذلك  اإلسالمي، 

ت الفكر�ة. وهو ما �سمح لنا با�جازفة  أسلوب فو�و ومن�عھ اال�ستي�ي الطر�ف �� تحليل تار�خ املنظوما 

الثقا��   التار�خ  لتشمل  در�دا  ولتفكيكية  فو�و  ألركيولوجيا  توسيع  هو  األر�و�ي  املشروع  أّن  باستنتاج 

 2اإلسالمي.

أبرز   �� �عدها ممثلة  الغر�ية وما  ا�حداثة  ا�جليل ملرجعية فلسفة  األثر  إ��  أن �ش��  كما ال �عزب عنا 

ور، هابر ماس، دير�دا، فو�و...إذ �عود لهم الفضل �� تأسيس العقل االستطال�� املنبثق  أعالمها، �انط، ر��

 .3وهو العقل املا�عد حدا�ي اآلخذ �� التش�ل واملنحدر من ا�حداثة

�� إقامة صرح املشروع الفكري األر�و�ي   العديد من املرجعيات من حقول معرفية متنّوعة  تآزرت  إذن 

ائھ تجاوز هنات الطرح االستشرا�� واستيعاب مكتسباتھ، أمال �� إحاطة أشمل  الذي ابت�� صاحبھ من ور 

بالتار�خ اإلسالمي وقراءتھ قراءة منصفة. فيستحيل هذا املنجز الفكري استكماال للشوط االستشرا�� رغم  

من  "احتقاري  التعّنت الذي أبداه املستشرقون �� قبول اإلصالحات ال�ي اق��حها أر�ون وتمّسكهم بموقف  

(أو   الغر�ي�ن  اإلسالميات  علماء  ألن  يأسف  املرء  فإن  السبب،  لهذا  من�جية(...)  تجديد  محاولة  أي 

املستشرف�ن) الذين اعتادوا ع�� نقد الن�عة ا�حافظة لدى املسلم�ن ا�خاضع�ن لهيبة تراث غ�� منقود،  

 .4ّص اإليمانأي ا�خاضع�ن للتقليد يفعلون ال��يء نفسھ تماما عندما يتحّدثون عن أشياء تخ 

املفكر ا�جزائري انطالقا من  ال مراء �� أّن مشروع اإلسالميات التطبيقية هو خيار اس��اتي�� انتصر لھ  

الدرس و بالتا�� فإن انكماش    مستغلقة وعصّية عن   اإلسالمي مازالت   من الفكر  مساحات هامة  ّ◌ نأقناعتھ ب

 
1- Fernand Brawdel, grammaire de la civilisation, Paris, Flammarion, 1993, p 26 . 

ركون 'إنها (مدرسة الحوليات) توسع معرفتنا لتشم 
ٔ
ل انتاجات الروح في كل لحظة من لحظات التاريخ، حيث في هذا اإلطار يقول ا

ن تكشف عن وجود دينامية مستمرة صادرة في ذلك عن اهتجاسها غير المنقطع المحكوم  
ٔ
نساق من التفكير. لقد استطاعت ا

ٔ
تتبلور ا

هم ملكات الروح (الخيال، المخيال، المتخيل، الذاكرة الجماعية.....إلخ) 
ٔ
والسياقات (التاريخية) واللغات  بواقع التفاعل الدائم بين ا

خرى تتدخل  
ٔ
ق، وفي حالة ا

ّ
خرى للخيال الخال

ٔ
ولية للعقل وتارة ا

ٔ
خرى، فتارة تعطي اال

ٔ
فضلية هذه الملكة عن اال

ٔ
حيث تتحدد ا

 الذاكرة لتفرض حكاياتها الخاصة. إن هذه الدينامية تمّثل طاقة فكر يشتغل على سياقات اجتماعية وتاريخية(مختلفة).
- M. Arkoun , la construction humaine de l'islam, p 49. 

 . 64ص مرجع سابق، فازيو، اإلسالميات التطبيقية، هاجس التنوير، -2
 .65نفسه، صالمرجع  -3
ثور إلى تحليل الخطاب، -4

ٔ
ركون، من التفسير بالما

ٔ
 .43ص  مصدر سابق، ا
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مباشرة هذا أدوات  بتطو�ر  فيھ مر��ن  مفكر 
ّ
الال إدراكال   قاّرة  أمل  ع��  النقد  توسيع مجال  و    نتائج   فكر 

 طر�فة �ساهم �� زعزعة البد��يات ال�ي اطمأّن لها الو�� ا�جم�� اإلسالمي طوال قرون .

 مهّمة اإلسالمیات التطبیقیة:   -4

اإلسالميات    ع�� املتتّبع الو�� إلنتاج محمد أر�ون الفكري أن يقّر بأّن املهّمة ا�جوهر�ة ملشروع  رال �عس

التطبيقية �� تحر�ر الفكر اإلسالمي من العوائق املعرفية و التابوهات و األف�ار األسطور�ة ال�ي رانت ع��  

أجواء    �� املي�ي  املن��  هذا  �غّول  وقد  اإلسالمية  ة 
ّ
املل أهل  حيث  عقول  اإليديولوجية  بالّصراعات  حامية 

  السيا��ي بفضل تنامي عدد مؤ�د��ا و دخلت �� صراعات مباشرة مع  اكت�حت التيارات األصولية املشهد

 وفرض عقيد��ا .  أمال �� الوصول إ�� ا�حكم السلطة القائمة وق��ا،

ي ا�حّر و املسؤول بدءا  إشاعة قيم التنو�ر و التفك�� العقال�  ��  وال شك �� أّن أول خطوات اإلصالح

�� قراءة ا�غالقية، أي �عبارة    خطر التقوقع  بنقد ال��اث نقدا علميا رصينا نظ�� �جر املن�ع التبجي�� ودرء

الّسياج الدوغمائي الذي يكّرس قراءة أحادية لل��اث فرض��ا املؤسسة الرسمية لقاء إقصاء ما    أر�ون نزع

 ديولوجي��ا.  إي مع عداها من القراءات ال�ي ال تن�جم

تبدو مهمة " اإلسالميات التطبيقية " دقيقة ألّ��ا مدعّوة إ�� دحض األطروحات املتشّددة حول اإلسالم  

أفقدتھ ال�ي  اإليديولوجية  التوظيفات  ال��اث من  إ�� تخليص  ر أرضية    ما من  زحمھ، وهو  و 
ّ
يوف أن  شأنھ 

 .1ار�ة مثمرة بينھ و ب�ن ا�حداثةع�� قراءة ال��اث قراءة م��و�ة و ع�� إقامة حو  �ساعد خصبة

تفّهمنا ل��اء املشروع األر�و�ي و تراكب مستو�اتھ، فقد استصفينا ثالثة مسائل نحسب أ��ا تمثل    ومع 

ر فيھ و غ�� القابل للتفك�� فيھ  قطب الّر�� �� هذا املشروع ، و�� التوا�� :
ّ

مفك
ّ
و املتخّيل    ال��اث و الّدين و الال

 .و املهّمش و املن��ي 

 التراث و الّدین: -4-1
ت�حيح    تنشد اإلسالميات التطبيقية مقار�ة الدين و ال��اث من منظور إنا��ي ثقا�� وهو ما �ستوجب

ت صالحي��ما، بل  الّنظر إل��ما ع�� اعتبار أّ��ما ال ينتميان إ�� �حظة تار�خية مضت
ّ
ع�� العكس    و بمضّ��ا ول

يفرضان و  بقوة  ا�حاضر   �� مستمّران  إ��ما  ذلك  الناس  من  ممارسات  ع��  نظر��م  سلطة  يفان 
ّ

إ��   و�ك

ا�حضور املتجّدد لسلطة ال��اث والدين    العليا واملتعالية �� التفك�� السليم و السلوك القو�م وهذا  النماذج

ليس ظاهرة خاصة با�جتمع اإلسالمي بل يمّ�� سائر الشعوب ال�ي تدين �عقيدة دينية أخالقية عليا، كما  

توجيھ و تكييف الفتا ��    طةكسل  مجتمعات الشرق األق��ى . وقد ظل حضور ال��اث و الّدين هو ا�حال ��  

�عش ع�� غرار نظ����ا    ا�جتمعات اإلسالمية ألسباب تار�خية وسياسية ع�� أساس أّن هذه ا�جتمعات لم

 .2األورو�ية قطيعة تار�خية حاسمة انفصل بموج��ا الدي�ي عن الدنيوي 

 
 . 70ص  مرجع سابق، فازيو اإلسالميات التطبيقية هاجس التنوير، -1
 . 376، ص 2016مركز دراسات الوحدة العربية بيروت  , 2ط  نقد التراث بلقزيز،عبد اإلله  -2
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الدي�ي بوجود  والّرأي عند أر�و  �� مجتمعات اإلسالم انطالقا من الشعور  ال��اث �ستمّد حيو�تھ  ن أن 

ي هذا الشعور من ذاكرة جماعية تر�خ  ال انقطاع  تار�خية،استمرار�ة  
ّ

ف��ا    ف��ا �� تار�خ اإلسالم . و يتغذ

نظام متطاولة  أجيال  النص  ع��  هو  متعال  أصل  إ��  مشدود  القيم  ا�جيل    من  تجر�ة  و  اإلسالمي  الدي�ي 

 1األّول.

والسلوك    وهكذا، فإّن النّص الذي يت�� �� الّصلوات اليومية �عاش من قبل املؤمن�ن كما عيش ألول مرة،

النموذ�� املعياري للّ�حابة �عاد إنتاجھ من طر�ق االقتداء بھ بما هو السلوك الوحيد القو�م الذي يتحّقق  

امل ال��  ال��اث  هذا  أّن  بيد  اإليمان.  نصاب  من بھ  مختلفة  ألنواع  نفسھ  الوقت   �� يتعّرض  أصال    تعا�� 

 .2االستخدام اإليديولو�� الهادف إ�� تحصيل مغنم سيا��ي أو سلطوي 

� مما سبق تحّمس
ّ

املساحات    يتج� اقتحام  ��دف  تراث اإلسالم بصفة المشروطة  أر�ون إلعادة قراءة 

و املقصود بذلك اج��ادات املت�لم�ن و الفقهاء  املغلقة ال�ي أوصد��ا املؤّسسة الرسمية أمام الفكر ا�حّر  

الّناطق   ل ا�حقيقة الوحيدة املمكنة و 
ّ
الثابتة و املقّدسة حّ�ى أمست تمث إ�� مصاف ا�حقائق  ال�ي ارتقت 

 باسم اإلسالم ال�حيح   الرس�ي

 و يمكن اخ��ال الغاية األساسية ال�ي ابتغاها أر�ون �� هدف�ن جوهر��ن هما:  

 .سالم من ضمن اح��ام ال��اثيات جميعا اح��ام تراث اإل -

 .الفكر�ة ا�ختلفة  ا�حياد املعر�� تجاه �عب��اتھ  تحّري املوضوعية و ال��ام

ق با�جانب األّول، 
ّ
ليتھ  فإّن اح��ام تراث اإلسالم عند ففيما يتعل

ّ
ر ا�جزائري يّتخذ ش�ل اع��اف ب�

ّ
 املفك

 إليھ يقول    و�صغاء �ختلف أصواتھ، لنستمع  
ّ
ي ال أدين أّي نوع من أنواع األعمال الفكر�ة بما ف��ا  " إ�

التفاس�� الدينية ا�جادة ع�� الرغم من اختالفها �� ما بي��ا إ�� حّد التناقض و التصارع �ّل ما أنتج من  

فات دينية
ّ
ية أو أدبية أو علمية أو مؤل

ّ
خالل مس��ة التار�خ �ستحق أن نص�� إليھ و �عطيھ    إبداعات فن

 ".3حق الكالم 

يتھ رفضا ل�ّل ضروب االنتقائية اإليديولوجية و  
ّ
�ستبطن هذا التم��ي الّداعم للتعامل مع ال��اث �� �ل

   .املذهبية

الل املطلب املعر�� من خ  و اع��افا بتار�خيتھ و�� خطوة عملّية جّدية ع�� طر�ق فهم مقاصده و إدراك

ل مختلف أ�عاد املمارسة  
ّ
عمليات القراءة و الفهم و التحليل و التأو�ل والتفكيك و النقد وهو مجهود �ش�

  و املوضوعية، ع�� ما �� هذه  يقيمها مع ال��اث فضال عن التح�� با�حياد   الفكر�ة ال�ي يمكن للباحث أن

 
1- Arkoun, pour une critique de la raison islamique p 112. 
2- Ibid, p 113. 

ركون، الفكر اإلسالمي ، نقد  -3
ٔ
 .  245ص   2007دار الساقي،  ترجمة و تعليق، هاشم صالح، بيروت 4ص  ،واجتهادا
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ق األمر �علو أا�خطوة من صعو�ة إجرائية، ذلك  
ّ
  ال  مطلب عز�ز لكن  و ا�جتمع  اإل�سان   مّن ا�حياد م�ى �عل

ره منمناص 
ّ
 . 1 توف

 : المفّكر فیھ و غیر القابل التفكیر فیھ -4-2
ھ لم يقنع بمجرد معا�جة مشا�ل  

ّ
لشّد ما يمّ�� النقد األر�و�ي، جذر�تھ و الشاهد األبرز ع�� ذلك هو أن

ھ  الّسطح 
ّ
  آثر أن �سلك الطر�ق الوعرة و أن يحفر   ال�ي ظل الفكر اإلسالمي يث��ها ع�� امتداد قرون، بل إن

. فلھ الفكر  الكث�� من املسائل من   داخل طبقات هذا  �� إخراج  إ�� الوجود    الفضل  بالقوة  دائرة الوجود 

ر فيھ، مقتديا �� ذلك ببعض رؤوس  
ّ

ر فيھ إ�� دائرة املفك
ّ

 مفك
ّ
بالفعل، أو �عبارة أخرى من دائرة املن��ي والال

ق األمر برفع جميع املوا�ع السياسية و الثقافية و الّدينية ال�ي ف  و�� طليع��م  االستشراق 
ّ
ولها وزن حيث يتعل

رق إل��ا بما �� ذلك موقف الكنيسة    تحول دون 
ّ
التفك�� ال�ّ� �� الكث�� من املسائل ال�ي �ان غ�� متاح التط

ر    ديمقراطية الذي ال   ال�اثوليكية الرافض مطلقا ملبدإ البحث العل�ي �� الشأن الدي�ي ناهيك عن مناخ
ّ
وف

فضال عن الثورة املعرفية ال�ي �� إحدى أبرز ثمرات ا�حداثة، حيث أ�حت   أرضية خصبة للتفك�� ا�حّر 

 .2التفك�� الدي�ي  حّر�ة الفكر �� القاعدة ال�ي لم �ست�ن أّي مجال بما �� ذلك مجال

مفكر فيھ هو �ّل �  �� هذا اإلطار إ�  و�حسن بنا أن �ش��
ّ
وع أو مسألة حجب االهتمام ��ما  موض  أّن الال

سياسية فكر�ة  أو    موا�ع  املالئمة  املن�جية  و  النظر�ة  األدوات  إ��  االفتقار  قبيل  من  اإلسالمي،  ا�جال   ��

  االكتفاء بمعطيات املعرفة التقليدية و ترديدها بوصفها املمكن املعر�� الوحيد املتاح أو من قبيل ا�شداد 

 .3اليقينيات ا�جمع عل��ا و املقبول من الّدولة  عن إعادة إنتاج الفكر إ�� ا�حّصلة الّناجمة  

التار��� و خارج   املعر�� أو املمكن نطاق املمكن أما ما ليس قابال للتفك�� فيھ فهو �ّل موضوع يقع خارج

  فيھ أسباب و شروط التفك��  تنعدم  املسموح بھ سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا أي هو املوضوع الذي   نطاق

 .4يھ و يصبح التفك�� فيھ �� حكم املمتنع موضوعيا ف

 
 .  379، ص مرجع سابق ،نقد التراث، بلقزيز -1
 .  379نفسه، ص المرجع  -2
 . 380، ص ، مرجع سابقبلقزيز، نقد التراث -3

ركون هو ذلك العالم
ٔ
مفكر فيه حسب ا

ّ
ي جملة الموضوعات غير  المهمالت و المنسيات في تاريخ من الشاسع  إّن الال

ٔ
اإلسالم، ا

ن مثل المتخيل الديني و التعبيرات الثقافية المكـتوبة (الشفوية و الشعبية) المطروقة في
ٓ
و العالقات بين   الدراسات اإلسالمية حتى اال

نثروبولوجي العنف، المحرم،
ٔ
 . الحقيقة الميثي و التاريخ و الحقيقة، ثّم العالقة بين عناصر المثلث اال

Arkoun : ABC de l’Islam pour sortir des clôtures dogmatiques , paris , guachet , 2007. 
 . 380ص  ، مرجع سابق،بلقزير، نقد التراث -4

ّن 
ٔ
ركون ا

ٔ
ائـفة الواسعة من الموضوعات التي نوقشت في الماضي في إطار شروط موضوعية   الممتنع يرى ا

ّ
التفكير فيه هو تلك الط

مكن
ٔ
ر التطرق اليها بسبب منعاإلشكاالت، ثّم بات في حكم  خاللها إثارة مثل هذه مواتية ا

ّ
و السلطة  المتعذ

ٔ
السلطة الدينية ا

جمع
ٔ
 .عقائد وقيم عليه من السياسية طرحها او االقتراب منها لمجافاتها ما ا

خر للفكر اإلسالمي
ٓ
صيل، نحو تاريخ ا

ٔ
صولي و استحالة التا

ٔ
ركون، الفكر اال

ٔ
 .10ص  ، مصدر سابق،محمد ا
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مشروع أمام  فاملأمول من  ا�جال  التطبيقية، هو ف�خ  النقد   اإلسالميات  آلية  لتفعيل  العل�ي  البحث 

  " ال�ي  �� مختلف القضايا  التفك�� فيھ من قبل اإلسالم  التار���  طمست أورميت �� سياحة املستحيل 

املغّيبة او املنسية    من خالل التعو�ل ع�� عّدة مفاهيمية ثر�ة �سهل إعادة التفك�� �� املواضيع  "1الرس�ي

لة �� اإلسالميات الكالسيكية نحو إسالميات  
ّ
ي أحد العوائق اال�ستمولوجية ممث

ّ
ق �� تخط

ّ
وهو ما �ع�ي التوف

 .2فيھ الالمفكّر  جديدة أك�� انفتاحا و أقدر معرفيا ع�� فّك مستغلقات جز�رة

ع�� دور    حصرها املش�لة �� نطاقها املعر��، بل تتجاوزها إ�� اإل�حاح  ر�ونية، عدمأل ومن مزايا املقار�ة ا

التفك�� فيھ، ماعدا ال��يء األسا��ي    �ّل ��يء مسموح�ان "    العامل السيا��ي ا�حاسم �� مفاقم��ا، فإذا 

الفكري، أية    املشهد  �أداء تحول دون انفراج" فمع�ي ذلك أّن هناك عقبة سياسية    الذي ينب�� التفك�� فيھ

يتغّ�� الكث�� �� املشهدين السيا��ي   أن  دون   املعرفة قد توافرت منذ منصف القرن املنصرم  شروط  ذلك، أّن 

 .3و الدي�ي

أّن  حيث  الداء،  موضع  ع��  إصبعھ  وضع  قد  أر�ون  أّن  تقدم  مّما  عاش��ا  الا   يبدو  ال�ي  �سدادات 

حروب التحر�ر    المية السيما ال�ي عاش��ا ا�جتمعات العر�ية اإلسالمية السيما �عدا�جتمعات العر�ية اإلس 

اة من قبل األنظمة املدعّوة وطنية و ال�ي عملت ما �� وسعها لتكميم  
ّ

ترجع باألساس إ�� السياسات املتوخ

التفك��  وقمع  األفواه  �� الواحدية  املناخ مالئما �ي  املعارضة �ش�ى الوسائل وفرض  ت��اكم املسائل    .ف�ان 

أنتج  ما  وهو  ف��ا،  مفكر 
ّ

و    الال اجتماعية  انتفاضات  إ��  تحّولت  ما  سرعان  هائلة  ا�سدادت  عقود  �عد 

عبة السياسية وأشهر كسالح مضاء �� معارك ال صلة لھ ��ا    ، بالنتيجةو   .سياسية
ّ
أقحم الّدين �� مع��ك الل

�� األر�عينات و ا�خمسينات و�التا��،    فقد استخدم اإلسالم كقّوة لتعبئة ا�جماه�� من أجل التحر�ر الوط�ي

 .4تراثھ ألّي نقد ا�ستمولو�� جذري �سبب ذلك  لم يتعرض

 
ّ

� أّن مسألة الال
ّ

ت مرتبطة أشّد االرتباط بجدلية الّدي�ي و السيا��ي ال�ي ��  من ا�ج�
ّ
مفكر فيھ قد ظل

إ��   امل�ّحة  حاج��ا  بحكم  و  املتنفذة  النخبة  أّن  بما  متفاوتة  بدرجات  العر�ية  البالد   �� األوضاع  محّرك 

ي وجودها و �عّوض ��ا عن  املشروعّية الرمز�ة و ال�ي من
ّ
ضعيفة،    مشروعية سياسية مه��ئة أو   خاللها تز�

بدأ   إ�� املؤّسسة الّدينية فمنذ منتصف السبعينات و �عد هدوء فورة النشوة باالستقالل الوط�ي  �انت ت�جأ

مشارب إيديولوجية    السؤال عن مشروعية األنظمة القائمة �� التداول وارتفعت الكث�� من األصوات من 

تنادي ما   مختلفة  مع  السياسية  ا�حياة   �� جديدة  دماء  �ّخ  أمام    بضرورة  ا�جال  ف�ح  من  ذلك  �عنيھ 

و ا�جمعياتية و اإلعالم العامّ   ا�حّر أي خلق ديناميكية  التنظيمات ا�حز�ية  ع�� تكريس    تحّض   �� املشهد 

 
ركون الفكر اإلسالمي، نقد -1

ٔ
 .19ص  مصدر سابق، و اجتهاد، ا

 . 2010صالح، بيروت دار الطبيعة  ترجمة و تعليق هاشم 1المعاصر ط  اركون، العوامل و الشوامل ، حول اإلسالم -2
 . 381ص مرجع سابق، راجع، بلقزيز، نقد التراث،  -3

 .381ص المرجع نفسه،  28
، 2004، ترجمة، و تعليق هاشم صالح، دار الطبيعة، بيروت، 3؟ ط  اإلسالم اليوم اركون قضايا في نقد الفكر الديني كيف نفهم -4

 . 002ص
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
)414( 

جوء  سّنة التداول السل�ي ع�� ا�حكم
ّ

إ�� صناديق االق��اع لكن يوم شعرت السلطة القائمة با�خطر    ع�� ال�

رض�ن بتمت�ن صل��ا باملؤّسسة الدينية ع�� اعتبار أ�ّ�ا ا�جّسد للسيادة  الذي ي��ّددها سارعت إ�� قمع املعا 

 من ا�جتمع.  هو بلسم السواد األعظم  العليا للدين الذي 

 :المنسي    ، المهمش   ، ل المتخّی -5

مساحة املتخّيل و املهّمش و املن��ي تضا�� مساحة الالمفكر فيھ �� الثقافة    يمكن القول بال موار�ة أّن 

ت مبخوسة  لم تتجاوزها بدليل أن الثقافة الشفو�ة و السرد إن  ،اإلسالمية
ّ
مستبعدة.    ،ا�حظ  و ا�جاز ظل

الرسمية ق املؤّسسة  أّن  إ��  عناء  ن دون كب�� 
ّ
يتفط الثقا��  و  الدي�ي  اإلسالم  تار�خ   �� اصطفت  فاملتأّمل  د 

 ضرو�ا من التعب�� الثقا�� و أقصت أخرى و�� أحسن األحوال هّمش��ا، ألّ��ا ال تن�جم و ايديولوجي��ا. 

و    وقد حاول أر�ون اقتحام هذه ا�جز�رة املنسية و احتفل �� أغلب أعمالھ بمفاهيم املتخّيل و املن��ي

هنية و االعتقادات العاّمة ال�ي ت��ّسب  أّن املتخيل هو جملة الصور الذ  املدهش و املهّمش. وقد ثبت عنده

�� الذهنية ا�جماعية و �عّ�� ع��ا الثقافة الشعبية بأش�ال مختلفة من الطقوس و املمارسات الثقافية و  

"متخّيل فرد أو مجموعة اجتماعية أو أّمة هو مجموع التمثالت الرائجة ع�� ثقافة  الفنية و الدينية فـ  

ى ا�خطاب    كذلك عن طر�ق املالحم  " و�� صارت  popularisé  مشبعة
ّ
و الشعر و ا�خطاب الدي�ي وح�

فاملتخّيل ��ذا املع�ى يف�ح عن نفسھ من طر�ق املكتوب كما �� التار�خ و كتب الّس��  1. الوط�ي ا�حديث

 .(س��ة الن�ّي، الّ�حابة، االئمة و الّصا�ح�ن) وكذلك من خالل التعب��ات الثقافية الشفو�ة 

اكرة و ال��اث �ش   ألنھال��اث  -و�رى أر�ون أّن املتخّيل أو ا�خيال ليس الذاكرة
ّ

�ل انتقائي و  �عيد إنتاج الذ

يتجند أو يجّيش ألعمال و وممارسات ال تقبل االندراج ��    يضيف إل��ما من الواقع التار��� املتجّدد وقد 

 .2تار�خ ا�جماعة

و�بقى املتخّيل الّدي�ي بال منازع هو األك�� تأث��ا �� ا�جتمعات وهو ما يفّسر اإلقبال امل��ايد �� أوساط  

د النف��ي والتار��� والثقا�� واالجتما��الباحث�ن �� العلوم االجتماع
ّ
 . 3ية ع�� دراسة وتبّ�ن سّر تقل

وليس من فائض القول اإلقرار بأّن الن�عت�ن الوضعانية و العلمو�ة قد أزرتا بمبحث املتخّيل ا�خصب و  

مات الضمنية لالش��اكية العلمية ع�� الطر�ق الشيوعية السوفياتية    عملتا ع�� محاصرتھ، فـ
ّ
و  " املسل

مات الضمنية للعلمانو�ة الفر�سية املتطّرفة توهمتا بأنھ يمكن القضاء �ليا عن
ّ
ا�خيال    كذلك املسل

طر�ق حذف الظاهرة الدينية من    طر�ق تدريس اإل�حاد الرس�ي �� ما يخّص األو�� أو عن  الدي�ي عن

جتماعية ال�ي ال �عتّد با�خيال  عنك العلوم اال   دع4"    التدريس الثانو�ة و ا�جامعية �� ما يخّص الثانية   برامج

" تميل إ�� االشتباه با�خيال و اعتباره  موضوعا للّدراسة و ال هو �ستحوذ ع�� حّ�� الفت من اهتمامها، ف�ي  

 
1- Arkoun, ABC De L’islam, P 34.  
2- Arkoun , pour une critique de la raison Islamique. Op. cit.  
3- Ibid., p. 24. 
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متاهات ساحة    مصدرا   �� يرم��ا  آو  يا 
ّ
�ل �ستأصلها  أن  العقل  ع��  ينب��  بأنھ  وترى  لها  ال��اية  صرفة 

 1التصّورات األسطور�ة".

 للمتخّيل �ي يتموقع �� أي مجال من مجاالت الدراسات الفكر�ة والنقدية،  أا تقّدم، �ستشف مّم 
ّ
 حظ

ّ
ال

ورشات البحث العل�ي بمختلف شع��ا   ال�ي تتالءم مع   و خصوصياتھ  الهامش قياسا ببنيتھ  لذلك �ان موقعھ

ال�ي تحتكم  أر�ان  و  ثالثة  إ��  ا�جهاز   �� من�جها  و  واملن�ج  املوضوع   : أر�ان  ��  يمكن دراسة    املفاهي�ي،  ال 

 �� بلوغ نتائج ت��ي البحث العل�ي و تطّوره. املتخّيل �� ضو��ا، و ال مطمع

املتخّيل الدي�ي �� تراث اإلسالم بتجاهل مساحة ا�جاز، إذ    لقد اق��ن تجاهل مركزّ�ة املتخّيل، ال سيما

النّص رافدا بارزا الستكناه    الدي�ي، مّما أفقد قراءة هذاالّداللية �حظة مباشرة النّص    لم �عتّد مطلقا بقيمتھ

 أحاديا، مبتورا.  مستغلقات املع�ى املتوار�ة ب�ن طبقاتھ، با�حّصلة ظّل الفهم

عن مندوحة  طاقتھ  ال  و  ا�جاز  بقيمة  التطبيقية    اإلقرار  اإلسالميات  تنّ��ت  وقد  ا�جّبارة،  التعب��ية 

ا أساسيا من روافد قراءة النص الدي�ي بصفة خاّصة و عنصرا فعاال ��  األر�ونية إ�� قيمتھ، فصّ��تھ رافد

تأو�لية واجبة   ة 
ّ
تنّوع قسما��ا ألن ا�جاز محط �� اإلسالم ع�� اختالف �عّرجا��ا و  الثقافة  و  الفكر  إغناء 

ما
ّ
بس الذي يكتنف �عض مفاصل الوجود، �ل

ّ
ق األمر بمحاولة تجلية معا�ي النّص الدي�ي ورفع الل

ّ
 ھ . �عل

، فقد تنّبھ أر�ون إ�� رك��ة مهّمة من الثقا�� اإلسالمي طواها    ر�ائز املشهد  فضال عن املتخّيل و ا�جاز 

قة بالثقافة الشعبية و الثقافة الشفو�ة فلطاملا بقيت 
ّ
الثقافة مقصاة، خارج األفق    هذه  النسيان، تلك املتعل

الرسمية املدونة و تنوسيت الثقافة الشعبية    الفكري ألغلب الباحث�ن الذين قصروا جهودهم ع�� الثقافة

�� سياق اجتما�� مخصوص , مّما أدخل الضيم ع�� هذه الثقافة ال�ي �ان من املفروض أن    يالشفو�ة ال�

ت�ون معينا ثّرا تمتح منھ ثقافة ا�حواضر, لذلك سارع أر�ون إ�� تب�ي مقولة التضامن الوظيفي ب�ن الثالوث  

 ألورثودوك��يالسلطة املركز�ة العقل ا

القاطع ب�ن العقل الكتا�ي و العقل الشفوي إ�� جذوره    باالنفصالوهو ما �عود    و الثقافة املدينية العاملة.  

الذي تقوم فيھ دولة مركز�ة و كتاب دي�ي و ثقافية    املدي�يحيث االنفصال ب�ن ا�جتمع اإلسالمي    ،القرآنية

 . 2امل��وع من أي سلطة أو كتاب من جهة أخرى  وا�جتمع ا�جاه�� الشفوي البدوي  جهة،عاملة من 

�� أّن ا�خطوة األر�ونية �عّد حاسمة ع�� اعتبار سع��ا إ�� ا�حّد من سطوة العقل األورثودوك��ي   كال ش 

 باعتماد    موات،االسالمي الذي فرض فهمھ للنّص �� سياق سيا��ي و تار���  
ّ

 مخرج من هذا املأزق إال
ّ
وأال

 معول النقد  

سانية و األ 
ّ
  والسوسيولوجيا ن��و�ولوجية والسيميائية  و اج��اح أدوات من�جية جديدة أتاح��ا املباحث الل

ل إطار عمل جديد للدراسات اإلسالمية يؤهلها �ي تجّدد أدوات قراء��ا لل��اث من خالل اإلقبال  
ّ
,بما �ش�

الثقا��   الدي�ي و  تار�خ اإلسالم   �� �� كتابة صفحة جديدة  , أمال  املن��ي  ع�� �ّل أجزائھ بما ف��ا املهّمش و 

 
 . 200ص  مصدر سابق، قضايا في نقد العقل الديني،اركون،  -1
 . 384ص  مرجع سابق، راجع ، بلقزيز، نقد التراث، -2
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ات هذا التار�خ و أك�� �عب��ا عن مضام�ن ماذا و مراحلھ  ,صفحة تجّب ما قبله
ّ
ا و ت�ون أحوط ب�ّل م�ون

لذلك �ستقيم اإلسالميات التطبيقية بمثابة ا�خط امل���� الهادف إ�� تأسيس خطاب جديد ورؤ�ة معاصرة  

اآلفاق املعرفية    لإلسالم تار�خا و تراثا , رؤ�ة تأخذ �ع�ن االعتبار مسألت�ن أساسيت�ن ,هما الواقع العل�ي و

 . 1ال�ي تفتحها �ّل يوم علوم اإل�سان وا�جتمع و الواقع االجتما�� لإل�سان العر�ي املعاصر

 : الخاتمة  -6

الفكر اإلسالمي.   �� إضاءة  التطبيقية  لنا معالم املساهمة األر�ونية املوسومة باإلسالميات  هكذا بدت 

الع عميق ع�� تار�خ اإلسالم الرس�ي و  و�� مساهمة تتوّسل بأدوات من�جية طارفة و أفق تأو��
ّ
� رحب و اط

املّدون و الشفوي، لذلك �عّدها مقار�ة جامعة غ�� إقصائية تتغيا رسم معالم خارطة جديدة   الرس�ي،غ�� 

 للثقافة االسالمية  

شك خطوة مهّمة أضفت ع�� هذا املشروع   و ذلك برّد االعتبار إ�� رصيد الثقافة غ�� الرسمية و�� بال

ال��اث  طرا من  جوانب  إضاءة  أمل  ع��  فيھ  الالمفكر  مجاالت  القتحام  ا�جال  ف�حت  و  مفتعلة  غ��  فة 

 أن
ّ

ا�جهود األر�و�ي الذي ال يكتفي    نثّمن  طواها النسيان سواء ألسباب سياسية أو عقدية. لذلك ال نملك إال

الكالسيكية اإلسالميات  أحرص  بنقد  �ان  ت  بل  ع��  ي��ض  بديل  مشروع  بناء  مجهود  ع��  هنات  دارك 

 جديدة من أجل تجو�د النظر �� ال��اث و �عميق اإلحاطة بھ .  املستشرق�ن و �عبيد مسالك 
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