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 مريد.حممد بن ردة الع

كان لتجذر اخلطاب الديني يف فكر الشعوب اإلسالمية أثر بالغ يف سيطرة هذا اخلطاب عىل التوجه             

فإذا كان الفراغ السيايس الذي تال سقوط اإلمرباطورية العثامنية قد أوقع ، العام لألمة حني شعرت بتخلفها

من أجزاء الدولة اإلسالمية حتت وطأة االنتداب، فقد كانت الشعوب تتباكي عىل الدين وترى فيه كثريًا 

 الفارس املغيب القادر عىل اسرتجاع حق األمة املسلوب. 

 الدين هو كان -مع بدايات القرن التاسع عرش -وحني تكونت النخب الفكرية يف ظل هذه الظروف              

 .واالجرتار  دالتقليتقتيض طلق املهم، لكن املرحلة نفسها الوجهة العامة واملن

كرفاعة الطهطاوي وحممد عبده واألفغاين وخري -لقد سيطرت عىل مفكري بدايات القرن التاسع عرش            

 حرية كبرية ترددوا فيها بني استيعاب السقوط ومثالية املرجعية . -الدين التونيس

اخليالية ) من حيث األخذ ال من حيث األصل( حارت أمام تقدمية احلضارة األوروبية  إن هذه املثالية            

من الصعب أن يتخىل مفكرو هذه املرحلة  عن  هنا كان من . بالرغم من جتردها من أي روح دينية ملزمة

 إذ هو مكون أول من مكونات العقلية العربية . ؛اخلطاب الديني

من  حلضارتنا العرص واحلضارات املباينة فكل ما يف مفكري هذه املرحلة،  خيارهو التوفيق كان لذا              

 عارض التقدمية واحلضارة .يال الذي روح اإلسالم  تقبله تقدمية

ارصة فإن اخللل عومها قوام احلضارة الغربية امل ،فإذا كان الدين اإلسالمي قد حث عىل املعرفة والعلم             

هنا وقعت إشكالية االنتقائية والتوفيق، فالدين يف ذاته موافق ، هذا الدين ال يف الدين ذاتهيمكن يف تعاطي 

 جلوهر التقدمية واحلداثة، بينام حال األمة الراهن موغل يف التخلف واجلهل.

ن حماولة نقد وتفكيك عا إن من نتائج  هذا الطرح حتميل الفرد تبعات وإشكاالت التخلف بعيًد              

 املكونات املعرفية السائدة، وجتاوز إشكال العقلية الشعائرية املعقدة.

حتى منصف القرن العرشين ظهر فكر االقتباس القائم عىل نبذ اإلحياء  ويف هنايات القرن التاسع عرش             

 :د عىل ذلكساع، وقد كانت اللغة آلة هذه املرحلة ونقطة انطالق مفكرهيا واخلروج من التقليد واملألوف،

 عىل وجه اخلصوص.منها االنفتاح املبارش املتقن عىل الثقافات األخرى واألوربية 



 

 ،شميل بشبيلمرورا  ،وقاسم أمني ،ولطفي السيد ،زيدان كجورجي-هذه املرحلة  مفكرولقد ادرك             

ين وإشكاالت العقلية الشعائرية أن احلديث املبارش عن الد  -وعيل عبد الرازق ،وانتهاء بطه حسني ، والبستاين

املبارشة إىل اإليديولوجيات اجلديدة ، فاستخدموا األدب  ةيصاحبه من اإلشكاالت ما ال متكن معه الدعو

 والتأمالت النقدية سبياًل لتمرير اإليديولوجيات اجلديدة وتكوين املشاريع التنويرية .

من الدعوة إىل حتديث  :أغلب األطروحات ت تدورنهي جرس العبور، وحوهلا كا -يف هذه املرحلة -واللغة 

 .ومن الدعوة إىل نقد األدب والثقافة إىل إعالن موهتام..اللغة حتى الدعوة إىل استبداهلا .

املشكلة الكربى التي واجهت نخب هذه املرحلة صدامها مع الفكر املنغلق، والبعد عن تكوين  إن           

مل جيمعها منطلق حقيقي  صيحات متقطعة متباعدة، كونهاألمر  زإذ مل يتجاو تيارات فاعله أو مدارس منظمة؛

 ، وانطالقهاهذه املرحلة يف إعالن قطيعتها للرتاث أطروحاتوقد متثل فشل ، رغم ادعاء وحدة اهلدف ،واحد

 من بؤر فكرية وإيديولوجية متعددة، خصوصًا بعد االنفتاح املبارش عىل الثقافة األوربية.

هنا كان النصف الثاين من القرن العرشين مرحلة مفصلية يف تاريخ الفكر العريب ، نصب فيها مفكرو  من       

انطلق أغلب مفكري هذه املرحلة من شعورهم  فقد، للفصل يف قضية القطيعة الفكرية هذه الفرتة أنفسهم

، وخصوصية الثقافة اإلسالمية عرب مراحل التاريخ برضورة اجلمع بني خطايب النهضة املتمثل يف التنوير

 اإلسالمي.

بني مفكري هذه  - اواضًح  ا؛ مما ولد انقسامً دمن رضورات هذا الطرح أن يتناول اخلطاب الديني بالنقإن        

مع املج بالرغم من ذلك فقد كان، ويف املنهج الذي  يتم به هذا النقد أمن داخل الرتاث أو من خارجه -املرحلة

الدعوة لتحرير العقل من سلطة النص، بغض النظر عن الطريقة التي اعتمدوها للوصول إىل هذه  عليه هو

 التحرير.

لقد وجد أركون ـ مثاًل ـ  تطبيق الدراسة  العلمية طريقًا لالستقالل والتحرر من العقلية الشعائرية، فانطلق        

 وأيب حيان التوحيدي أنموذجني فجاء مسكويه، الفكر السائد غامئية( أوومن الرتاث نفسه، من خالل نقد )الد

 بعد اإلملام بالفكر اإلغريقي. خصوصا أركون يف التنظري للحرية الفكرية يف الرتاث اإلسالمي عليهام اعتمد



 ودعافاتكأ أركون عىل القديم يف التربير ملرشوعه يف  الدعوة إلخضاع الرتاث الديني للعلمية،  

لخ( عىل الرتاث باختالف الدراسة احلديثة ) األلسنية ـ االجتامعية ـ التارخيية ... اتسليط مناهج ل

ال املامرسة الفكرية أليب حيان أو  مسكويه ومع ذلك ف، مستوياته لكشف أسباب االنغالق التارخيي

أو  ، وفرق بني الدعوة للتغيري اجلذري دون قيوداملعارصختضع لنفس الظروف التي خيضع هلا املجتمع 

 . الستمراره، وبني الدعوة إىل حتديث هذا الوعي والدعوة خصوصية

لذلك بام خضعت  ًرامنظ   يعىل الرتاث اإلسالم -تطبيق املنهج التارخيي ـ املرحلية التارخييةدعا أركون إىل        

تشويه سالمي بمفكري التيار اإل ، فجمعهالدينية مشرتكة السيكولوجيا نله املسيحية من مراجعة، وحمتجًا بأ

ال أدري كيف تم هذا  ،اء اللوم عىل البنية االجتامعية يف حتجيمها املشاريع الفرديةقإل، واأليديولوجيات

االختالف الكبري بني أهداف ومنطلقات  -كقارئني للمرشوعات الفكرية-االتفاق ؟! مع أنه قام يف روعنا 

 ت واملراحل الزمنية .ندقق النظر يف التسميا حنيام يال سوكال املرشوعني !! 

دعا حممد عابد ، ويف الوقت الذي دعاء فيه أركون إىل دراسة الرتاث بأدوات عرصية مباينة للرتاث نفسه         

ا للعقلية العربية، مع إخضاعها نقد الرتاث بأدوات الذاكرة الرتاثية نفسها، فجاء مرشوعه جتريًد إىل اجلابري 

 مأزقني:لكنه وقع يف  ،للتأمل واملراجعة

 خلت من املواءمة بني الواقع العقيل والطور املعريف.سعتها أحدمها أن مراجعاته للرتاث مع دقتها و - 

العقل التي تناوهلا بالنقد واملراجعة، فقد فصل بني العقلية العربية واإلسالمية يف  طبيعةأما املأزق اآلخر فهو  -

ا حني نتحدث عن لف تكوين العقلية اإلسالمية، خصوًص تكوين العقلية العربية ال خيارغم أن مراجعاته، 

ودعوة حممد عابد اجلابري وإن اجتهت إىل ، مشاريع قوميةإىل وندعو إىل هنضة حضارية ال  الرتاث بعمومه،

، فلكل طائفة الفكر العرقي للقومية، وخصوصية ابابً  فتحتإال أهنا  ،الرتاث وإحيائه من خالل جتريده ونقده

وبالتايل فليس هناك فكر ، يف بناء الفكر اإلسالمي بعامته أسهمتيف ادعاء خصوصية عقلية  ولكل عرق احلق

العقلية العربية يف العقلية اإلسالمية  ذبمل تأ  ثم ، أسالمي خالص ، عىل ما نعرفه اليوم من مصطلح)إسالمي(

 ؟يف مرحلة تارخيية معينة من تاريخ الفكر اإلسالمي



 للتنايفي، وأصبحت خطابات النهضة خطابات درن املايض بالبعد الشخيص أو الفقرلقد شغل املفكرون يف ال

 ساهم ذلك بشكل مبارش يف البعد عن احلدث اليومي واحلياة العامة، مع االكتفاء بالتنظري دون ا،تنامي للال 

 لعمل عىل إحداث تغيري جذري للوعي، الساقط يف أتون الالوعي !!

                                                        


