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نقد اإلسالمیات الکالسیکیة  

 عند محمد أرکون 

 

 : صملخّ ال

اخ��نا اال�شغال بنقد محمد أر�ون لإلسالميات الكالسيكية ع�� اعتبار ا�حّ�� الهاّم الذي خّصصھ ��  

فت الذي  
ّ
مختلف أعمالھ �جهود املستشرق�ن الذين اهتّموا بال��اث اإلسالمي. ول�ن أشاد أر�ون بالّدور الال

ر فيھ ع�� نظرا��م املسلم�ن  ��ض بھ أهل االستشراق �� إضاءة جوانب مهّمة من هذا ال��اث، �� وقت  
ّ

�عذ

ھ قدبلوغ نتائج مماثلة،  
ّ
نّبھ الباحث ا�جزائري إ�� �عض املطاعن ال�ي شابت عمل املستشرق�ن وع�� رأسها    فإن

زهدهم �� الظواهر الشفاهية ال�ي �� جوهر الثقافة الشعبية اإلسالمية و�همالهم الظواهر الكتابية غ��  

املن�ع طغيان  عن  فضال  �سّوق    الرسمية،  دعائّية  أبواق  إ��  االستشراق  رؤوس  �عض  وتحّول  الفيلولو�� 

 الغر�ّية. للثقافة 

 الفكر اإلسالمي، االستشراق. نقد، اإلسالميات الكالسيكية،  املفاتيح:ال�لمات 

. 

Abstract: 

 We chose to be preoccupied with Muhammad Arkoun's critique of classical 

Islamism, over the important space he devoted in his various works to the efforts of 

orientalists who cared about Islamic heritage. while Arkoun praised the remarkable role 

played by the people of Orientalism in illuminating important aspects of this heritage, 

at a time when their Muslim counterparts could not achieve similar results, the Algerian 

researcher warned about some of the challenges that marred the work of 

orientalists,most notably their asceticism in the oral phenomena that are the essence 

of Islamic popular culture and their neglect of informal written phenomena, as well as 

the overwhelming of the philological and the transformation of some heads of 

orientalism into propaganda trumpets marketed to western culture. 

Key words: criticism, classic Islamism, Arkoun, Islamic thaught, Orientalism. 
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 : المقدمة  -1

أر�ون  محمد  تناول   �� املتأمل  هذا  1إن  بقيمة  و��  ع��  يلفيھ  الكالسيكية)  (اإلسالمية  لالستشراق 

ا�خطاب، و�جسامة دوره �� تقديم صورة عن الثقافة اإلسالمية للغر�ي�ن.  

ر �� إرساء تقاليد البحث العل�ي �� مجال الدراسات اإلسالمية وهو ما لم يتسّن  فلالستشراق فضل ال ينك 

�ان   ال�ي  لل��اث اإلسالمي  باملصادر األساسية  واملسلم�ن تدشينھ، قياسا بضعف صل��م  العرب  للباحث�ن 

التنقيب   منا�ج  إ��  افتقارهم  عن  فضال  علميا،  تحقيقا  محّقق  غ��  منھ  واملنشور  منشور  غ��  معظمها 

 والتحقيق ال�ي �انت بحوزة املستشرق�ن.

 �� زهدوا  الذين  املسلم�ن  لنظرا��م  ومؤاخذة  نقدا  �ستبطن  املستشرق�ن،  بمجهود  االع��اف  هذا  إّن 

ملاذا �ان ينب����م أن يحرصوا ع�� اإلقبال عليھ وتحقيقھ ونقده فـ "  االهتمام ب��ا��م، وا�حال إنھ �ان حرّ�ا 

اقية �� القرن التاسع عشر (�ا�جمعية اآلسيو�ة �� فر�سا) (...)ل�ي  علينا أن ننتظر ا�جمعيات اال  ستشر

من   الكالسي�ي  الفيلولو��  أخرجها  لقد  خلدون؟  ابن  كمقّدمة  الك��ى  صوص 
ّ
الن �عض  تحقيق  يتّم 

العر�ي واإلسالمي طيلة عدة   العالم  أنظار  �عد أن غابت عن  التداول  النسيان ووضعها تحت  غياهب 

وهو    فلالستشراق،2قرون اإلسالمي،  ال��اث  نصوص  من  الكث��  عن  الغبار  نفض   �� محوري  معر��  دور 

الوهن   �عا�ي  ف�ئ  ما  الذي  العر�ي  نظ��ه  ع��  الغر�ي  واأل�ادي�ي  العل�ي  التفوق  �عكس  جليل  مجهود 

 .وهو ما عّ�� عنھ أر�ون بتحّسر  3والقصور 

األبحاث   تجاهل   �� �ستمروا  أن  املسلمون  �ستطيع  ام 
ّ
الناحية  حت من  تجديدا  و  خصو�ة  األك�� 

ام  
ّ
االستكشافية املعرفية قصدت بالطبع أبحاث العلماء الغر�ي�ن الذين يدعو��م باملستشرق�ن (..) حت

العر�ية أو اإلسالمية   ��ملون أو يمّرون تحت ستار من الصمت أو يحذفون �ليا من الساحة الثقافية 

م .4؟" �حظة  االستشراقية،  ال�حظة  تبدو  مكتسبات  إذن  عن  اإلعراض  ألّن  عندها،  ف 
ّ
التوق ينب��  ركز�ة 

ة، من شأ��ا  
ّ
االستشراق العلمية واملعرفية لھ �لفة باهضة، ليس أهو��ا، السقوط �� نزعة تبسيطية مخل

حيث  ال��اثية  املفاهيم  من  للكث��  فهمنا  �عيق  االستشراق    أن  عن  م 
ّ
نت�ل أن  اليوم  ممكنا  �عد  "لم 

نف كنا  كما  و�دان��م  واملستشرق�ن  رفضهم  أجل  من  وذلك  العشر�ن  القرن  من  السبعينات  ح�ى  عل 

للدراسات   األعمال ا�خصصة  أهّم  ب��جمة  نقوم  أن  علينا  يجب  بل  العل�ي،  إنتاجهم  ع��  واالع��اض 

ركون -1
ٔ
سيس 2010-1928( ،محمد ا

ٔ
خذ بناصية المناهج النقدية الحديثة، له الفضل في تا

ٔ
) مفكر جزائري، اهتم بالفكر اإلسالمي، ا

عماله: الفكر اإلسالمي، قراءة علمية ، الفكر اإلسالمي، نقد  واجتهاد، تاريخية الفكر العربي 
ٔ
هم ا

ٔ
مجال اإلسالميات التطبيقية، من ا

 حرير الوعي اإلسالمي . اإلسالمي، حين يستيقظ اإلسالم، ت 
ركون -2

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، محمد ا

ٔ
 .66 -65ص ص  ،2001دار الساقي، ، إالسالم، ا

وروبية، عبد اإلله بلقزيز،  -3
ٔ
، 2017، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط نقد الثقافة الغربية في االستشراق و المركزية اال

 . 175ص 
ركون -4

ٔ
- 54صص2004، بيروت، دار الطليعة،3هاشم صالح، ط تع:، كيف نفهم إالسالم اليوم، قضايا في نقد العقل إالسالمّي  ،ا

55. 
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اإلسالمية وال�ي ينتجها هؤالء املستشرقيون األ�اديميون بالذات . وذلك ل�ي نتمكن من مناقش��ا ع��  

 .1عية، ال ع�� أساس إيديولو�� عقائدي"أسس علمية موضو 

 علی الخطاب اإلشتراقي:   مؤاخذات أرکون  -2

عن البيان أّن ا�خطاب االستشرا�� هو سليل ا�حضارة الغر�ية وأحد منتجات فكرها، وهو إ�� ذلك  ّ◌ غ�ي

الذي وسم الو�� الغر�ي بميسمھ منذ القرن السا�ع عشر، آية ذلك أنھ قصر اهتمامھ    سليل امل��ع العلموي 

ع�� ا�ح�� العالم من الثقافة اإلسالمية ضار�ا �حفا عن جوانب أخرى تزخر ��ا هذه الثقافة، أي القطاع  

 الهام��ي وغ�� الرس�ي فضال عن امل�ّون غ�� العقال�ي.

�ستيمية الهائلة  إ�� عدم استيعابھ للمتغ��ات اإل  ستشرا�� مّردهإّن هذا ا�خلل الذي �ع��ي ا�خطاب اال 

ف ف��ا جهازا مفاهيميا  
ّ
ال�ي طرأت ع�� تار�خ األف�ار وال�ي برزت أك�� ما برزت �� أعمال ميشال فو�و وال�ي وظ

والنظام   وا�حفر�ات  القطيعة  مصط�حات  فيھ  تحضر  والتماسك،  اال�ساق  من  الفت   
ّ
حظ ع��  جديدا 

 �ستيمية. إلوا�خطاب وا

اإل   وتار�خ  األف�ار  تار�خ   �� النظر  إعادة  ع��  املفاهيمية  الطفرة  هذه  ساعدت  والنظم  وقد  �ستيميات 

 . 2املعرفية امل�ونة للثقافة ع�� �ش�لها التار���

لقد أفرزت غر�ية الرؤ�ة االستشراقية عن ا�جال ا�حضاري اإلسالمي واملتقوقعة ع�� الن�عة العلمو�ة 

املوضوعية واألمانة والدقة والعلمية، معرفة "باردة" باإلسالم، منقطعة عن املعيش اليومي    بدا�� مراعاة

 
ّ
ة  الذي يكّيف �عامل املسلم�ن مع تلك النصوص. لذلك تنبھ أر�ون إ�� ضرورة تال�� مطّبات االخ��الية ا�خل

ت ع��   
ّ

وحث اإلسالمي،  العر�ي  الثقا��  الرصيد  مع  املستشرق�ن  �عامل  وسمت  االهتمام  ال�ي  نطاق  وسيع 

فة ملفهوم املعيش، و�� أش�ال التعب��  
ّ
بالتجر�ة الثقافية اإلسالمية، آخذا �� االعتبار مختلف األ�عاد املؤل

 
ّ

ق األمر �شعوب تفتقر إ�� ثقافة املكتوب كما هو الشأن بالنسبة إ�� األمازيغ، فضال  الش
ّ
فا��، خاّصة م�ى �عل

� من خاللها صالت القر�ى ب�ن الفكر الدي�ي والثقافة الشعبية وهو  جر�ة اليومية ال�ي تعن معطيات التّ 
ّ

تج�

الفكر اإلسالمي   �� تمثيل  أو أحقّيتھ  يّد�� احت�ار ا�حقيقة  الّرس�ي الذي  الدي�ي  �� ا�خطاب  ر 
ّ
ما ال يتوف

ثر  لذلك انصّب اهتمام صاحب "نقد العقل اإلسالمي" ع�� البحث �� أ  والتجر�ة الدينية للمسلم�ن عموما.

ال�ي �س�ّى  بالكيفية  ابتغاء اإلحاطة  التار�خ  �� و�� املسلم�ن ع��  �� نحت صورة اإلسالم  التعليم الشفوي 

ل    دراية�جموعة �شر�ة أمّية ال  
ّ
لها بالعر�ية وال بالعقل الكتا�ي املنتج لها، أن تفهم الو�� ومرحليتھ وأن تتمث

 .3مفاهيمھ األساسية

 
ركون -1

ٔ
ن من التفسير الموروث ٕالى تحليل الخطاب الدينّي  ،ا

ٓ
 . 8ص، 2005، بيروت، دار الطليعة، 2، تع: هاشم صالح، ط القرا

 .23- 22صص. 2005، بيروت، المركز الثقافي العربي، 3ع: سالم يفوت، طت حفريات المعرفة،  ،ميشال فوكو -2
ركون،  ،راجع، نبيل فازيو -3

ٔ
، بيروت، منتدى المعارف،  1طإالسالميات التطبيقية، هاجس التنوير، مدخل ٕالى مشروع محمد ا

 .34-33صص، 2017



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)146( 

القبائل ا�جزائر�ة،   �� منطقة  بال أر�ون يوم عاين بنفسھ وضعية اإلسالم  لقد شغلت هذه اإلش�الية 

م القرآن �� كّتابھ و�عّرف ع�� الثقافة اإلسالمية �� مناخ ي�اد ينعدم فيھ التعليم  
ّ
مسقط رأسھ، حيث �عل

ة جّدا عن تار�خ الو�� وأصبحت �� متناو الكتا�ي، حيث  
ّ
ت ��خة مبسط

ّ
ل املؤمن�ن األمي�ن الذين  "�ش�ل

والكتابة منذ أن �انت املذاهب التقليدية قد أخذت تقّدم املواعظ املش�لة من مبادئ    ال �عرفون القراءة

ينب��   الذي  وما  بھ  اإليمان  ينب��  الذي  ما  للمؤمن  تقول  مبادئ  و��  موجزة،  سهلة،  �سيطة، 

اإلسالمي �أندونيسيا والص�ن و�فر�قيا حيث ال  حب ع�� مناطق أخرى �� العالم  �والصورة ذا��ا تن.1نبذه"

"عالقة مع هللا أو محمد   إذ تقيم تلك الشعوب   عامل مباشرة مع األصل العر�ي للقرآن،�ستطيع املسلمون التّ 

العالقة  تلك  ��ج   �� وتتوّسل  كما  القص��ة،  القرآن  لسور  شعائر�ة  لتالوة  تكرار  خالل  من  القرآن  أو 

تروي قصص املالئكة واألنبياء الذين نقلوا الو�� أيضا. وهذه ا�ح�ايات تح�ى  ا�ح�ايات األسطور�ة ال�ي  

الذي  وال شّك �� أّن إهمال هذا ا�جانب الشفوّي .  2شفهيا لألطفال والبالغ�ن بالل�جات ا�حلية والوطنية"

ية، �ان يمكن�عّد أحد أعمدة الثقافة الشعبية، قد فّوت ع�� االستشراق ولوج حّ�� هام من الثقافة اإلسالم

مفكر فيھ �� هذه الثقافة.
ّ
   أن �سعفھ باكتشاف جز�رة الال

ّ
ھعالوة ع�� ذلك، لم ينل املعيش غ�� املكتوب حظ

�م زهدوا �� رصد  من االهتمام. فبقدر ما حرص املستشرقون ع�� التعاطي مع املدونة الرسمية املغلقة، فإ�ّ 

يومية ب�ن الناس �� املساجد  تمثل ا�جتمع للدين كما تجسدها حرارة اللقاءات ال 

ين وقد استحالت تدّينا، أي  واالجتماعات واملدارس وا�جامعات و�� نطاق األسرة، أي رصد تمظهرات الّد 

د باإلسالم وهو ما �عطي صورة أدّل وأعمق عن  ممارسة �شر�ة مح�ومة بفهم مع�ن و�منسوب و�� محّد 

اد من تطبيق املنا�ج التار�خية الفيلولوجية عليھ، حيث  ال��اث اإلسالمي، قد استف   اإلسالم.وال ر�ب �� أّن 

"ينب�� أن �ع��ف ملن�جية القرن    عمقت معرفتنا بھ أل��ا تجاوزت ما بلغتھ القراءات التقليدية اإلسالمية إذ 

ل��ا��م   بالنسبة  أّ��ا أثارت مشا�ل أساسية لم يجرؤ املسلمون أنفسهم ع�� إثار��ا  التاسع عشر بم��ة 

.) العقائدية ..ا�خاص  "املن�جية"  و��ن  للمستشرق�ن  التار�خية  املن�جية  ب�ن  وا�ح  تفاوت  هناك   (

ع�� مزاياه، ال يخلو من مطاعن    ،هذا املن�ج  بيد أّن .3التبجيلية السائدة من جهة املسلم�ن التقليدي�ن"

الفيلولوجية من    "محصورا بالتار�خ للوقائع ا�خام لل��اث أو استعاد��ا عن طر�ق املن�جية  بدليل أنھ ظّل 

لذلك فات ا�خطاب االستشرا�� أن يطرح اإلش�اليات املركز�ة املتعلقة با�خطاب    .4نحو وصرف ومعاجم"

. فمعضلة االستشراق ت��ز صر�حة ��  صلة بت�ّون النّص و�نيتھ وشرطيتھ التار�خية وغ��ها من املسائل املتّ 

ورفعها إ�� املستوى التمثي�� ومحاولة كتابة تار�خ اإلسالم    اخ��ال تار�خ اإلسالم �� نصوص كالسيكية �عي��ا

 .5من خاللها فيما ال �عدو هذه النصوص أن ت�ون س�ونية

ركون -1
ٔ
ن ،ا

ٓ
ثور ٕالى تحليل الخطاب الديني، القرا

ٔ
 .18ص : من التفسير بالما

 .18ص ،نفسه -2
ركون، -3

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة،  ا

ٔ
 . 184-183ص صإالسالم، ا

ركون، -4
ٔ
خر للفكر إالسالمي،  ا

ٓ
صيل: نحو تاريخ ا

ٔ
صولي واستحالة التا

ٔ
، بيروت، دار الساقي،3تع: هاشم صالح، ط الفكر اال

 . 30.ص2007
وروبية،  -5

ٔ
 . 176ص ، 2017، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط بلقزيز، نقد الثقافة الغربية في االستشراق و المركزية اال
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الفكرة واملفهوم،  �� مصادر  الفيلولوجية، وقوفها عند مستوى الوصف والتدقيق  ومن هنات املقار�ة 

عرفتنا بتطور األثر املكتوب وتار�خھ  وهو مجهود ول�ن يبدو محمودا �� مجال التحقيق و�� توسعة نطاق م

ھ يحول دون تطو�ر مستوى إدراك املادة املدروسة واستيعا
ّ
الوجوه اإلش�الية    باالصطال�� والدال��، فإن

ا�ختلفة ال�ي تنطوي عل��ا أو ال�ي يمكن إلقاء الضوء عل��ا واستش�الها. ف�ي من�جية مبتورة وتفتقر إ�� أفق  

لفكر من مستوى املعلومات إ�� مستوى املعرفة الذي ال يتحقق من دون تفكيك  معر�� اقتحامي ينتقل بھ ا

 .1املادة املدروسة

أّما أسطع مظاهر القصور �� املن�ج الفيلولو��، ف�ي تلّبسھ بموقف إيديولو�� يخفي نفسھ �� سلوك  

 
ّ
ية وموضوعية ال ينظر  ر ب�ن الثقافات و�� عالقات تار�خعل�ي وم���� حيث �شّدد ع�� جدلية التأث�� والتأث

 
ّ
حق تحت سلطان  إل��ا من وجهة نظر بديلة تفاعلية، و�نما من حيث �� عالقات أحادية �عاقبية، يقع ف��ا الال

ابق فتستحيل هذه النظرة التار�خية لألديان وللثقافات، أصولية محافظة، �عيد �ّل ��يء �� التار�خ إ�� الّس 

وتقتل التار�خ باسم التار�خ و��در الص��ورة باسم    د ظّل أو فرع،"أصل"، ف��ى �� املستجّد واملتحّول مجرّ 

 .2ا�جوهر الثابت

واملتأّمل �� مباشرة املستشرق�ن لل��اث الفلسفي العر�ي، �ستبّد بھ قناعة مفادها أّن هذه القراءة تنطوي  

� ع�� النصوص  ع�� قدر من العسف غ�� �س�� جّراء إمعان املستشرق�ن �� فرض مقوالت املن�ج الفيلولو�

� ذلك �� أعمال املستشرق فالزر(
ّ

). وهو ما جعلهم يقعون �� ذات املطّبwalzerالفلسفية العر�ية كما تج�

) �حظة قراءتھ للم�ن الفلسفي الرشدي.  ernest rinanالذي وقع فيھ أر�ست ر�نان (

ل التعب�� الثقا�� ال�ي ال  كما زهدت اإلسالميات الكالسيكية �� األنظمة الرمز�ة غ�� اللسانية، أي أش�ا

التأسيسية   ا�ح�ايات  �عب�� رمزي عن  يتضمنھ من أش�ال  املقروءة من قبيل ما  أو  املنطو�ة  اللغة  �عتمد 

ل�حقل الدي�ي وطقوسھ وكذا من أش�ال التعب�� املوسيقي والف�ي (املعمار، اللباس، بنية القرابة، ا�جسد  

الذي العقال�ي  با�خطاب  احتفالها  لقاء  الكالم  ...)،  وعلم  الفقھ  الرؤ�ة    أنتجھ  وسم  ما  وهو  والفلسفة، 

. �� املقابل، لم تنل القضايا الك��ى ال�ي يطرحها اإلسالم كمنظومة دينية رمز�ة  االستشراقية بميسم مثا��ّ 

اإلسالميات الكالسيكية    .لذلك بدا ألر�ون أّن 3اسوى نصيب زهيد من االهتمام. فظّل الهام��ي �سيا منسيّ 

�ستي�ي ا�خصب الذي قّدمھ ميشال  عفا ا�ستيميا الفتا، ألّ��ا لم �ستفد من الرصيد التنظ��ي اإل�عا�ي ض

 Michel foucaultفو�و (
ّ

"ال�لمات واألشياء"، حيث اهتدى فيھ أر�ون إ�� مفتاح    )، ال سيما �� كتابھ الفذ

ركون -1
ٔ
و غيره لكي يكشفوا عن: في هذا اإلطار يقول ا

ٔ
دبيات التاريخية إالسالمية، ككـتاب الطبري مثال ا

ٔ
ٕانهم ال يفككون اال

و الم 
ٔ
ي مذهب ينتمي (...)  محتواها االيديولوجي ا

ٔ
خذونها كما هي. بالطبع فهم يتساءلون هذا المصدر التاريخي ٕالى ا

ٔ
ذهبي، وٕانما يا

ركونلكن هذا ليس كافيا للكشف عن عالقة الخطاب التاريخي بكل المشروطية االجتماعية التاريخية في عصره. 
ٔ
، إالسالم، ا

وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، 
ٔ
 .183صا

 . 178،-17، ص صنفسه ،بلقزيز -2
 .37صإالسالميات التطبيقية، فازيو،  -3
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ھ �ش�� إ�� دينامية غ�� واعية، لك��ا  أتاح لھ تحديد مقار�تھ ا�خاصّ 
ّ
بنيو�ة تم�� البحث والعمل الفكري  ة، ألن

 .1�� �حظة من �حظات التار�خ

محاولة إعمال مفهوم "اال�ستي�ي" �� فهم العقل اإلسالمي وراءها    وليس من لغو ا�خطاب التأكيد ع�� أّن  

معت��، ألنھ يتيح تب�ن �عض �غرات تار�خ األف�ار الذي اكتفى بدراسة ا�جانب الفكري من دون    غنم معر��ّ 

تتضمّ التج اقتحام مساحات معرفية  التّ ّرؤ ع��  لتار�خ  ن أش�اال من  املثالية  املقار�ة  تولها  لم  الثقا��  عب�� 

�ستحّق  ما  اهتماماألف�ار  من  عل��ا    .2ھ  قامت  ال�ي  النظر�ة  املبادئ  أّن  ا�جزائري  املفكر  عند  والرأي 

التّ  جاإلسالميات  اإلسالمي  العقل  نقد  ع��  أ�حا��ا  �ساعد  ال  اإلقليدية،  العوائق  ال�ي راء  �ستمولوجية 

التمسك بالبنية الداخلية للنصوص والتشبث بتار�خ    :�شوب خطا��ا وقد حصرها أر�ون �� مستو��ن هما

التمّس  خصوص  ففي  ا�خطي.  أن  األف�ار  االستشرا��  ا�خطاب  �عتقد  للنصوص،  الداخلية  بالبنية  ك 

وأن القراءة اللغو�ة قادرة ع�� استجالء تلك ا�حقيقة عندما تقوم بتحر�ا��ا    ،صوص ا�حقيقة �امنة �� النّ 

صوص فحسب، أر�ون �ع��ض ع�� هذا الطرح، العتقاده أن العقل ليس نتاج النّ   الش�لية املعروفة. لكّن 

موضوعيّ  معطى  ليست  ا�حقيقة  أّن  األملا�ي  كما  الفيلسوف  ذلك  د 
ّ

أك كما  تواصلية"  "حقيقة   �� بل  ا، 

و" هابر  بتحرّ ماس،  نقوم  عندما  السطح  وع��  نفسھ  النص  خارج  نبقى  املفردات    يخّص   هكذا  فقط 

واألسلوب" النحو�ة  والبنية  للنّص ،3والش�ل  الداخلية  بالبنية  التقليدية  فالتمسك  اإلسالميات  يجعل   ،

ه، �� ح�ن  فعليا خارج خطاب نقد العقل، ألن هذا النقد يؤدي بالضرورة إ�� تفكيك مفهوم ا�حقيقة وتذّرر 

�شّدد املعرفة االستشراقية ع�� ا�حقيقة الواحدة ال�ي تكمن �� األسلوب، لذلك ت�ّ�أ أر�ون من هذا املن�ج  

 .4الذي ينعتھ باألرثوذكسية

املعضالت بالنسبة إ�� االستشراق، إذ يمنعها من    أما التشّبث بتار�خ األف�ار ا�خطي، فهو بال منازع أمّ 

تجديد بني��ا العميقة للمعرفة وانتقالها إ�� مجال تار�خ أنظمة الفكر وهو ا�جال املع�ي بالبحث عن األصول  

أّن إصرار    
ّ
إال امتداد عهد زم�ي مع�ن.  العلمية ع��  أ�عاده وتفّرعاتھ  ب�ّل  إل��ا فكر ما  ال�ي يرجع  النظرّ�ة 

ميات الكالسيكية ع�� خطّية الفكر يبق��ا �� مستوى البنية السطحية، حيث ال ��تّم إال باملضام�ن  اإلسال 

�� غياب نقد جذري لألصول ال�ي تنتجها مّما يجعلها تتطابق مع     idéationال�ي كث��ا ما تتسّرب إل��ا املفاكرة  

 .5الفكر اإلسالمي التقليدي �� الكث�� من آلياتھ الفكر�ة

 
1 -Arkoun : Pour une critique de la raison islamique, Paris, Edition Maisonneuve et Larose, 1984, p46    

 38، صنفسهفازيو:  -2
3- Arkoun : lecture du Coron,  Paris ,  Albin Michel 2016., p20              

ركون، مختار الفجاري،  -4
ٔ
 . 26ص .2005، بيروت، دار الطليعة، 1طنقد العقل إالسالمي عند محمد ا

.ت.  -5
ٔ
ركون مثال المستشرق ا

ٔ
ن" في دائرة المعارف اإلسالمية، إذ لم يجد فررقا بين ما عرضه   يضرب محمد ا

ٓ
ويليش مصنف مادة "قرا

ن "هذا المستشرق وما عرضه المفسرون الت
ٔ
مخطط العرض هذا يذكرنا بمخطط كـتاب "إالتقان" الذي  قليديون كالسيوطي مثال، إذ ا

يناه عند السيوطي والذي يتركز على وصف
ٔ
يضا وجود ذلك االهتمام الذي را

ٔ
المعارف وجرد   استشهد به المؤلف (..) كما نالحظ ا

شكال التي صاغها الوحي في المصحف" المشاكل المتعلقة 
ٔ
 p20lecture du coron , , M . Arkounباال

ركون، 
ٔ
 . 27صوللمزيد، راجع، الفجاري، نقد العقل إالسالمي عند محمد ا
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ال��ابط  فالت  يتأّسس ع��  �ونھ ال  الكالسيكية، عالوة ع��  اإلسالميات  لھ  تتحّمس  الذي  ي 
ّ
ا�خط صور 

 
ّ
فإن التار���،  والواقع  األف�ار  ب�ن  التفك��  املت�ن  وطرائق  التعب��  أساليب  ب�ن  العميقة  لألواصر  يقيم  ال  ھ 

أنا أنظر إ�� جميع  ي يقول: " اه صاحب "نقد العقل اإلسالمي" الذوهو نقيض ما يتبنّ  ،ھالوزن الذي �ستحّق 

 دالعلوم ثم أعيد تركيب نظام الفكر الذي سا
ّ

ن�ي  �� زمنھ (الضم�� �عود ع�� الفقيھ) بالش�ل الذي يمك

عملھ الالهو�ي (أصوليا معرفيا). أقصد إعادة تقييم عملھ الالهو�ي بالقياس إ�� أنماط    ةمن موضع

 .1ل�ي ال يمكنھ أن يتعداهااملعرفة السائدة �� عصره و�م�انيات هذه املعرفة ا

وأشّد ما �عيبھ أر�ون ع�� أهل االستشراق أسلوب تقديمهم اإلسالم إ�� ا�جمهور الغر�ي ح�ن اخ��لوه ��   

"ا�جماعات األصولية" و�� "املتطرف�ن" أو �� ا�حجاب. وقد تلّقفت وسائل اإلعالم خطابا��م وأوسعت لهم  

 Bruno(  تيان إو�رونو    )illes KepelG(  ا�جال ل�حديث �� املوضوع �� مناسبات متكّررة ع�� غرار جيل كيبيل 

Étienne  (أمر هؤالء أهون من غ��هم  مع ذلك فو   ، حيث حّولهم اإلعالم إ�� "علماء" و"خ��اء" بتار�خ اإلسالم

من علماء اإلسالميات من ذوي القدم الرا�خة واملعرفة العميقة باإلسالم و�تار�خھ الدي�ي والثقا��. و�أ�ي  

الذي حاد عن جاّدة العلم  وانصرف إ�� إنتاج كالم    )Bernard Lewis(  لويس  ع�� رأس هذه ال�وكبة برنارد

إيديولو�� شديد االنحياز ضد اإلسالم واملسلم�ن، ع�� مقاس سياسات بلده والغرب عموما مستغال من�لتھ  

ينظر إ��    بدال من أناملرموقة و�صغاء السياسي�ن إ�� آرائھ فيما يتعلق باإلسالم والعالم اإلسالمي، ذلك أنھ "

املشا�ل السياسية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية ا�حارقة ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمعات اإلسالمية  

"الهيجان"   هذا  و�نعت  فقط  اإلسالم  ع��  هّمھ  ز 
ّ

يرك نجده   ،" املسعور  "الهيجان  سبب  ويعت��ها 

�عا�ي م��ا ا�جتمعات اإلسالمية    بـ"اإلسالمي" بمع�ى آخر، فإنھ ��مل �ّل املشا�ل املادية ا�حسوسة ال�ي

وقد سمح لھ  .2و�سبب لها �ّل هذه االنفجارات العنيفة ل�ي يتمكن من أن يّ��م الدين �� أصلھ وجوهره

"تضادا مانو�ا أو ثنائيا، بل شيطانيا ب�ن اإلسالم والغرب  ذلك اال��ام بأن يصطنع مقابلة يقيم بمقتضاها  

 .3جوهره و�ش�ل أز�� بالسعار الهيجا�ي ضد الثقافة الغر�ية�عد أن يف��ض بأن اإلسالم مصاب �� 

لذلك يرى أر�ون أّن برنارد لويس قد ابتذل وظيفتھ كباحث وكمختص ضليع �� تار�خ اإلسالم الكالسي�ي،  

تحوّ  سياسية  أجندات  يخدم  داعية  وانصرف  أو  �حفي  مجرد  إ��  خاللها  هّم إل  تالوة  يديولو��  األبرز  ھ 

انتقائية مفتعلة و��� ازدواجية �� خطاب تجيي��ي وتحر� إ��  ��ي ضد اإلسالم، بل األد�� من ذلك نزوعھ 

ما ينطبق ع�� اإلسالم من أح�ام، ال ين�حب ع�� الغرب ح�ن ي�ون التعر�ف   املعاي�� غ�� مستساغة، إذ أّن 

ھ، بينما يمو سلبيا. فاملعادلة اإليديول
ّ
ة ملص�حة الغرب الذي يمثل ا�خ�� �ل

ّ
ّر  جية تبدو مختل

ّ
ثل اإلسالم الش

ھ
ّ
ر ا�جزائري باالستغراب نظرا إ�� غياب املوضوعية  4�ل

ّ
. لقد عّمقت هذه النظرة االستعالئية شعور املفك

 
ركون:  -1

ٔ
 . 238صالفكر إالسالمي، نقد واجتهاد، ا

ركون،  -2
ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، ا

ٔ
 .166صإالسالم، ا

 . 166، صنفسه -3
ركون  -4

ٔ
ن نذكر البربرية النازية والتوتاليتارية الستالينية والنزعات الفاشية لليمين  في هذا اإلطار يتساءل ا

ٔ
ليس من العدل ا

ٔ
"ا

مس والهيمنة  
ٔ
ن نذكر القمع االستعماري للشعوب باال

ٔ
ليس من العدل وإالنصاف ا

ٔ
وروبية عديدة؟ ا

ٔ
المتطرف في بلدان ا
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كتھ وهو    ،والن�اهة العلمية لدى معظم الباحث�ن الغر�ي�ن
ّ
وهو ما يفسر الن��ة االنفعالية املتشّنجة ال�ي تمل

كبت والوحشة وال�جز أمام قطاعات الرأي العام األورو�ي ال�ي  "أشعر باليرد ع�� برنارد لويس ومر�ديھ:  

ال �ستمع إال ل��نارد لويس وأمثالھ ألنھ �ع�� عن مصا�ح القوى املهيمنة أو "حقائق" ا�خطاب املهيمن ��  

 . 1الغرب

الدينية  إن الن��ة االنفعالية الطاغية ع�� ا�خطاب األر�و�ي، مرّدها إ�� سطحية املقار�ة الغر�ية للمسألة 

العدائية تجاه اإلسالم حيث ظّل و�� ا�جتمعات الغر�ية مس�ونا بصورة نمطية عن اإلسالم    ولإليديولوجيا

 
ّ
ا� سياقات   �� القرون  مّر  ع��  هذه  واملسلم�ن  وأف�حت  واملسيحية  اإلسالم  ب�ن  الصراع  باحتدام  سمت 

املنصرم القرن  منتصف  الوطنية،  التحر�ر  حروب  أيام  نفسها  عن  غداة  الصورة  الفتة  بصورة  وتأكدت   ،

الثورة اإليرانية وخاصة إّبان أحداث ا�حادي عشر من سبتم��، �� وقت تراجع فيھ  نفوذ التيار العل�ي ��  

الغرب �� ميدان دراسة اإلسالم وا�جتمعات اإلسالمية، حيث لم �عد املعرفة باإلسالم �سلك مسالك النظرة  

 .2القرن التاسع عشر وامتدت ح�ى ستينات القرن العشر�ن االستشراقية املتبّحرة ال�ي سادت خالل

نفسها االستشراقية  املعرفة  أن  اإلسالمي"  العقل  "نقد  صاحب  ارتقت    ،والّرأي عند  مستوى  عن  ول�ن 

ت �ستبطن �عض يقينيات املتخّيل الغر�ي عن اإلسالم، ذلك  
ّ
املعرفة العامية �� ا�جتمعات الغر�ية، فقد ظل

املستشرق�ن �سايرون الّسواد األعظم من الناس عندما �عزون سائر املشكالت السياسية واالقتصادية   أّن 

إ��   بھ  والتعا��  اإلسالم  ت�خيم  إ��  فيعمدون  اإلسالم.  إ��  اإلسالمية  ا�جتمعات  �عان��ا  ال�ي  واالجتماعية 

� �ل ��يء، و�� نظرة ال تار�خية  ��يء وع�� التدخل �  مستوى األلوهية من خالل حسبانھ قادرا ع�� فعل �ّل 

إ�� اإلسالم و��� ا�جتمعات ال�ي �عتنقھ أك��ي��ا دينا، وال�ي تختلف �� بناها التار�خية واالجتماعية والثقافية  

فح�ن يذهب �عض    ،3واللغو�ة األن��و�ولوجّية ع�� نحوال تقبل فيھ جمعا عشوائيا  تحت عنوان اإلسالم

الة قيام علمانية �� مجتمعات إسالمية ألن اإلسالم �� نظرهم ال يم�� ب�ن الدين  املستشرق�ن إ�� القول باستح

لطة الزمنية والسلطة  �م ال يتجاهلون تار�خ اإلسالم وما �شأ من تجر�ة الدولة من تمايز ب�ن الّس والدولة، فإ�ّ 

نت ع�� ا�خيال الغر�ي،  دون صورة نمطية راالدينية أو التجر�ة التار�خية ل��كيا ا�حديثة فقط، بل أيضا يردّ 

للعلمانية املعادي  املسلم  صورة  �عّز    .4و��  نادرت�ن  جرأة وصراحة  من  أر�ون  طرح محمد   �� ما  يخفي  وال 

ھ مس�ون بو��  ل  العثور ع�� نظ�� 
ّ
هما عند مجايليھ مّمن اهتّموا باإلنتاج الفكري للمستشرق�ن، أال ترى أن

 
م الغرب؟ فلماذا نّتهم جهة واحدة فقط وال نّتهم   االقتصادية المصرفية عليها اليوم؟ ومن

ٔ
عمال: هل هو إالسالم ا

ٔ
قام بهذه اال

خرى؟ 
ٔ
 الجهة اال
ركون، 

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنةا

ٔ
 .168، ص إالسالم، ا

ركون  -1
ٔ
 . 168، ص نفسها

 .169 -168ص ص نقد الثقافة الغربية، عبد االله بلقزيز،  -2
ركون -3

ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة، ، إالسالا

ٔ
 . 158صم، ا

ركون،  -4
ٔ
وروبا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادة الهيمنة،ا

ٔ
 127ص إالسالم، ا



ركون
ٔ
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م اعتبارات  نقدي حاّد للموروث مع نزعة تار�خية �� الت 
ّ

فك�� تلتمس العذر املوضو�� للظاهرة املنقودة وتحك

روف لفهمها؟
ّ
 .1التار�خ والظ

��� أر�ون أهمّية القطيعة ال�ي أحد��ا ا�جهود الفكري االستشرا�� �� الو�� الغر�ي من �عب��اتھ الشعبية  

عوائق   بثالثة  اصطدم  ا�جهود  هذا  أن  بيد  السائدة،  نالتو�يد�ستمولوجية  إالعامة  من  يولوجية 

وحضور األغراض غ�� العلمية. �� قسم ال    موضوعيتھ و�� الن�عة املركز�ة الغر�ية والتعميم االيديولو��

 �س��ان بھ من أعمال املستشرق�ن. 

� أو�� آيات املركز�ة الذاتية �� عدم معاملة اإلسالم كدين بمثل ما �عامل بھ ال��ودية واملسيحية من
ّ

تتج�

سم النظرة إ�� اإلسالم بقدر غ�� قليل من التحق�� درس واهتمام، ح
ّ
"ال يزالون  والتبخيس حيث أ��م  يث تت

يأنفون من معاملة اإلسالم كبقية األديان األخرى و�خاّصة املسيحية وال��ودية. إ��م يأنفون من الّر�ط  

لذلك لم يخف .2ألديانبينھ و�ي��ما (...) و�� معظم األحيان ال يذكرونھ أو ال يدمجونھ داخل مجال تار�خ ا

ر ا�جزائري حسرتھ ع�� ما اعت��ه كيال بمكيال�ن �� أعمال املستشرق�ن تجاه الديانات الثالث، حيث  
ّ

املفك

ي��ز املن�ع العل�ي صر�حا عند مباشرة املوروث ال��ودي املسي��، بينما يط�� املن�ع ا�حافظ الوصفي ع��  

 ت��يرهم اال
ّ
كتفاء �عرض معطيات ال��اث اإلسالمي بلغات االستشراق الك��ى  مباشرة املوروث اإلسالمي. أما

(األملانية، األنقل��ية، الفر�سية) بدعوى لزوم ا�حياد واملوضوعية، فيخ��ى أن ي�ون خلفھ و�� �ستصغر  

.3شأن اإلسالم كموضوع للمعرفة العلمية أسوة بال��ودية واملسيحية

طورة عن عائق املركز�ة األورو�ية فيتمثل �� التعميم غ�� العل�ي  أما العائق املعر�� الثا�ي والذي ال يقل خ 

والثقافية املوروثة ذات الصلة باإلسالم،    وغ�� التار��� وت��ز أمارتھ عند التطرق إ�� الظواهر االجتماعية

خصوصة   ذات  اجتماعية  ظواهر  و��ن  وعقيدة  دينا  اإلسالم  ب�ن  ا�خلط  املستشرق�ن  عند  يندر  ال  حيث 

ال تقبل إخراجها من سياقا��ا �� النصوص الرسمية، أل��ا تحيل إ�� تمثل للدي�ي يلتبس ب�ل شواغل  تار�خية  

، أل��ا 4اليومي
ّ
ت مقصاة، مبخوسة ا�حظ

ّ
. والقول عينھ ينطبق ع�� التعي��ات الكتابية غ�� الرسمية ال�ي ظل

شكيل و�� جم�� مفاده أ��ا  لم تحظ باع��اف ا�خطاب الس�ي الرس�ي. حيث نجحت املنظومة السنّية �� � 

ركون في هذا السياق:  -1
ٔ
خذوايقول ا

ٔ
ن تا

ٔ
رجوكم ا

ٔ
قول بكّل صدق وتواضع لزمالئي المستشرقين والمراقبين الغربيين ا

ٔ
ن ا

ٔ
وّد ا

ٔ
"ا

و   بعين االعتبار ضغط
ٔ
هدف ٕالى مخاصمتكم ا

ٔ
التاريخ الّراهن على إالسالم عندما تدرسون واقع المجتمعات إالسالمية. ٕاني ال ا

حوال ٕاهماال تاّما عندما  
ٔ
نكم تهملون ضغط الظروف وصعوبة اال

ٔ
الحظ ا

ٔ
و خوض معارك جدالية مفتعلة معكم ولكني ا

ٔ
محاربتكم ا

المسؤولين السياسيين الغربيين، عندما يتعاطون مع قضايا إالسالم فال  تحاكمون الوضع في البالد إالسالمية وكذلك يفعل كبار 
حد يقّدر الظروف (...)

ٔ
حد يرحم وال ا

ٔ
 ا
صبحت الّضحّية على يد   

ٔ
مور (...) ا

ٔ
صبح إالسالم مخيفا يهدّد الغرب ويتعّدى عليه. يا له من تناقض غريب وقلب لال

ٔ
وهكذا ا

دخلت بشكل عدوانيو فّج وتفكيكي ٕالى  
ٔ
صبحت الحداثة التي ا

ٔ
وسائل إالعالم الغربية عبارة عن قّوة هائلة، فاتحة ومدّمرة، وا

حوج ما  المجتمعات العربّية، عبارة عن خش
ٔ
نهم ا

ٔ
بة إالنقاذ الوحيدة لهؤالء المسلمين الجهلة الذين يرفضون نعيمها، بالرغم من ا

مور اختزالي جّدا وغير مقبول على إالطالق " نفسه، 
ٔ
.  127صيكونون لها. هذا الّتصّور لال

 . 172، صنقد الثقافة الغربيةبلقزيز،  -2
3 -Arkoun, Pour une critique de la raison islamique , p45 

 .37-36، ص ص ، نفسهنبيل فازيو -4
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تمثل اإلسالم ا�حق أو الرس�ي املؤس��ي، وهو ما �ع�ي ضمنيا إقصاء ما عداها من ا�خطابات، أي باألساس  

ا�خطابان الشي�� وا�خار�� اللذين �جزا عن ت�و�ن رأس مال رمزي يمكن أن �عّول عليھ لتقو�ة الشوكة  

مركز الثقل، و�ان عمودها الفقري القرآن باعتباره نّصا  وحشد املؤ�دين. إذن، استأثرت العقيدة السنّية ب

بطا�عها   العقيدة  سمت هذه 
ّ
ا� لذلك  للقرآن،  إل��ا كمكّمل  ال�ي عادة ما نظر  مؤّسسا ومنظومة األحاديث 

املكتوب الذي منھ احتازت القدرة ع�� استيعاب الثقافات غ�� املكتو�ة وصهرها �� خطا��ا الكتا�ي �سبة إ��  

تاب.  مجتمعات الك

ولكن بدال من أن �عمل ا�خطاب االستشرا�� ع�� بيان مظاهر االستيعاب تلك �� التعامل مع األحاديث  

النبو�ة، فإنھ انخرط �� من�جية العلماء �� الّنقد التار��� قصد التثبت من �ّحة إسنادها مع إضفاء صبغة  

 فيلولوجية وتار�خانية �غاية فحص التش�ل التار��� 

وهو ما يث فضال عن تبّ�ن املنطق ا�حاكم لعملية تبو���ا وترتي��ا ضمن املدونات الك��ى،واللغوي لألحاد

ال �ساعد �� نظر أر�ون ع�� فهم األسباب ا�حقيقية ال�ي تقف وراء ظاهرة اكتساح العقل الكتا�ي �جاالت  

 العقل الشفا��، بل إ��ا تحصر فهم اإلسالم �� ح��ه الن��ي الضيق.

تدين   ال�ي  ا�جتمعات  عن  ا�جمع  بلغة  ا�حديث  التار���،  وغ��  اإليديولو��  التعميم  آيات  أظهر  ومن 

ا�خاص ��ا و�لباسها بدال    شعو��ا باإلسالم، وتجر�د ظواهرها من طا�عها التار��� واالجتما�� األن��و�وثقا��

تار�خي��ا ا�خاصة كظواهر من    . أضف إ�� ذلك، فإن فهمها ع�� هذا املقت��ى ��در1من ذلك لبوسا دينيا

ص نصيب    جهة ويسقط ما ب�ن ا�جتمعات اإلسالمية من تفاوت �� التطور وال��اكم من جهة أخرى.
ّ
مّما يقل

 دينية أو سياسية ال تار�خية وال واقعية. ة و�ؤدي إ�� اخ��اليّ  ،الطرح العل�ي �� دراسة تلك الظواهر

را ع�� االستشراق، فيتمثل �� خضوعھ ألغراض ال صلة لها  أما ثالث العوائق االيديولوجية وأفدحها أث

"�ستخدمون هيب��م العلمية �خدمة أغراض ال  بالبحث العل�ي، حيث الحظ أر�ون أن مستشرق�ن كبارا  

بالعلم لها  اللذين  .2"عالقة  إ�� برنارد لويس وجيل كيبيل  بالدرجة األو��  ول�ن تبدو هذه املالحظة موّجهة 

لالستشراق    اإليديولو��سات بلد��ما تجاه العالم اإلسالمي، إال أ��ا تنشد ف�ح اللبوس  بالغا �� خدمة سيا

� بالبحث العل�ي، مما يضفي قدرا من الوجاهة ع�� اال��امات ال�ي ما انفك
ّ
الذي بات أداة سياسية تتس�

لب تنكر  ال  ال�ي  العلمية  القيمة  من  الرغم  ع��  لالستشراق  يكيلو��ا  املسلمون  األعمال  الباحثون  عض 
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 ال شك �� أن النقد األر�و�ي لإلسالميات الكالسيكية يؤكد ا�حاجة املاّسة إ�� انفتاح ا�خطاب االستشرا��

والتيشملت   العشر�ن  القرن  أواسط  منذ  اإل�سانيات  حقل  حققها  ال�ي  املعرفية  الطفرة  مكتسبات  ع�� 

عن  فضال  الدي�ي  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم  االجتماع  وعلم  واألن��و�ولوجيا  �التار�خ  ا�جاالت  مختلف 
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الستشراق متأتية من عدم  تطّور آليات تحليل ا�خطاب تطّورا أخرجها من ا�جفاف امل���� املوروث. فأزمة ا 

اندراجھ �� السياق املعر�� املعاصر الذي يحث ع�� �جر املسلمات واليقينيات نظ�� االنطالق من فرضيات  

مرنة تكّرس مبدأ النسّية. وهو ما من شأنھ أن يخرج املنجز الفكري االستشرا�� من السياج الدوغمائي الذي  

 ستشرق�ن ع�� تطو�ر منا�جهم. أعاقھ عن التطّور جراء إحجام جمهرة من امل

 خاتمة:  -3

وقد بدت نّزاعة من�عا حداثيا صر�حا متس�حة    ،هكذا �انت قراءة محمد أر�ون لإلسالميات الكالسيكية  

ال��ل من   يكّرس  جديد  تثاقفي  طور  تدش�ن   �� أمال  االستشراق  مات 
ّ
خ�خلة مسل يؤثر  مت�ن  نقدي  بنفس 

اء تطو�ر النظرة إ�� التار�خ اإلسالمي وقراءتھ قراءة موضوعية  املكتسبات املن�جية واملعرفية ا�حديثة ابتغ

ال�ي  املتشنجة  االنطباعية  ا�جاهزة واملواقف  ا�جامدة واألح�ام  االيديولوجية  املنازع  بھ عن  تنأى  منصفة 

اإلرث   مراجعة  ع��  يقبلوا  �ي  العرب  الباحث�ن  إ��  رسالة  و��  ال��اث.  هذا  ع��  متحاملة  أغل��ا   �� �انت 

 شرا�� مراجعة نقدية هادئة قصد رّد االعتبار إ�� التار�خ اإلسالمي ع�� أسس معرفية بحتة. االست
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