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 الملخص

ركون الذي يهدف إلى تحريك العقل العربي ليصبح قادرا على إنتاج مفاهيم        
 
يحاول هذا المقال تسليط الّضوء على مشروع محمد ا

ّنه قد عقد حلقة وصل بين الّتراثين 
 
جديدة للوجود والحياة، وفي سبيل تحقيق هذا المشروع يجد المّطلع على مختلف ك تاباته ا

دا منهجية مفادها استيعاب المناهج المعاصرة وتاريخ الفكر اإلسالمي، ثّم قراءة الّثاني اعتمادا على نتائج اإلسالمي والغربي، معتم
ّن جّل تعامالته مع الّتراث تّتفق والّذهنّية 

 
ّنه مستشرق في ثوب جديد؛ ل

 
ّول، هذه المنهجّية جعلت ك ثيرا من الّدارسين يرون ا

 
ال

 الستشراقّية.          
 

ؤال السّ  ،ل الغربيالعق ، العقل اإلسالمي ،المناهج المعاصرة ،اليديولوجيا، التفكيك ،النقد ،الستشراق : المفتاحية الكلمات
 الحداثة ،الختراق ،الفلسفي

Résumé 

              Parmi les concepts les plus controversés, on aborde dans la présente recherche l’orientalisme qui est 

un domaine autour duquel s’est constitué une polymique et un débat entre les cherheurs . Nous citons dans ce 

travail ARKoun, notre motivation relève de la complexité des positions de ce chercheur.   Il a la capacité de 

saisir les concepts contemporains d'une part et l'histoire de la pensée islamique assez compliquée à ses yeux, 

d'autre part, il tente de démystifier  mouvements critiques de l'histoire de la pensée islamique afin de mettre le 

lien avec la pensée occidentale. ,il croit en la culture de la réforme  qui doit commencer par la critique de l'esprit 

produit.  

Beaucoup de chercheurs le considèrent comme un orientaliste ayant une nouvelle pensée basée sur la 

réconciliation entre les deux cultures. 

 

Mots clés :   Concepts, L'histoire, Pensée Islamique, Occidentale, Culture, Critique Existence, Orientalisme, 

Relation, Discours Islamique, Modernité 

Summary  

       Arkon has the ability to absorb contemporary concepts on the one hand and the history of Islamic thought 

and its complex on the other hand ,so, he tries to make cash flow in the history of Islamic thought that this is a 

patrimony link between Islamic and Western ,he has believed that the culture of reform must begin with the 

critical spirit that produced , but criticism of the Islamic mind must criticize the terms of reference to be able to 

produce new concepts of existence and life, and the most important references talked about Arkon was 

Orientalism and texts strongly in his work which makes it difficult to face many studies of  Arkron’s project , 

we see that in the divergent positions to the relationship between Arkon and Orientalism . A large number of 

students considered Arkon as Orientalist in his  thoughts presented in a new nail, because it is best able to 

represent the Islamic discourse in Western mentality , despite the differences, but it remains in its geography 

developed at within a new conceptual field, we have to deal with employees the tools heritage Orientalist 

mentality 

 

Keywords : Arkon, Contemporary, Concepts, History, Islamic, Culture, Criticism, Existence, Orientalism 
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 تمهيد

اشتغلت المشاريع النهضوية الفكرية على الك ثير من       

التجديد، والنهضة، والمفاهيم والمقولت كاإلصالح، 

تحدت فا الستشراق...الخ .والهوية، والتحديث، والتغيير، و

هداف واختلفت على مستوى 
 
على مستوى الغايات وال

دى إلى اختالف المقاربات 
 
المرجعيات الفكرية، مما ا

ن كل 
 
ويالت في التعامل مع مشكالت العالم العربي، ل

 
والتا

ثر به.
 
دوات ومناهج المذهب الذي تا

 
 تيار سيوظف ا

ق اوإذا كان القرن التاسع عشر قرن اللحظة التاريخية لنبث    

يدي "محمد عبده"
 
( 9191-9481) هذه المشاريع الفكرية، عل ا

فغاني"
 
( 9418-9499) "الطهطاوي" ( و9411-9484) و"ال

 ( و9191-9419) "شبلي شميل" ( و9191-9411) و"الكواكبي"

(، فان القرن الواحد والعشرين يطلق 9118-9441) "طه حسين"

ولى، إنها لحظة ضرو 
 
راجعة رية لمعليه عصر ما بعد النهضة ال

ولى مراجعة 
 
المرجعيات الفكرية التي استندت عليها النهضة ال

سيس 
 
سيس لسوسيولوجيا اإلخفاق ثم التا

 
نقدية بهدف التا

لسوسيولوجيا النبثاق واستئناف القول الفلسفي وتعميق 

 السؤال في عالمنا العربي.

تلك هي المهمة التي حاول ويحاول بعض المفكرين العرب      

مثال زكي نجيب محمود
 
من  ( 9118-9191) المعاصرين انجازها ا

و العلمي، و"ناصيف نصار"
 
)ولد  خالل مشروعه الوضعي ا

( صاحب مشروع "النهضة العربية الثانية"، و"حسن 9189

-9181) حنفي" في "نقد الستشراق" و"محمد عابد الجابري"

بو زيد"1999
 
-9188) ( في "نقد العقل العربي" ، و"نصر حامد ا

وصول إلى "محمد  herméneutique ( في "الهيرمينوطيقا"1999

ركون"
 
 critique de " ( في "نقد العقل اإلسالمي1999-9114) ا

laraison islamique." 

وإذا كان النقد الفلسفي السبيل فهذا يعني ضرورة نقد         

التصورات لزحزحة المقولت والمسلمات التي انبنت المفاهيم و

ولى والستعاضة عنها 
 
عليها المشاريع النهضوية في صورتها ال

ن الحقيقة كائن تاريخي 
 
بمفاهيم ومقولت جديدة، في إطار ا

وطبيعة نسبية هذا من جهة، وعدم مصادرة المشكالت الحقيقة 

و الرجوع إلى الماضي من جه
 
مام ا

 
 ة ثانية. بالهروب إلى ال

ركون        
 
 " إن ممارسة النقد على المرجعيات الفكرية في نظر ا

ي مفكر إسالمي يعتبر نفسه مسؤول 
 
ضرورة تفرض نفسها على ا

وهذا بهدف تفكيك  9من الناحية الفكرية والبستيمولوجية"

ن 
 
نماط التفكير والكشف عن بنيتها الفاعلة إلنتاج المعرفة، ل

 
ا

هم عمل تقوم به الفلسفة لك تشاف مدى 
 
سس ا

 
تفكيك ال

سباب العجز فيه وعدم 
 
انسجام فكر ما مع موضوعاته، وكشف ا

 قدرته على اإلبداع.

سس والمرجعيات        
 
زمة ال

 
فإذا كان العقل العربي يعيش ا

وغياب السؤال الفلسفي، نتيجة اعتماده المرجعيات الغربية في 

نقصد خاصة دور الستشراق -ارية التعامل مع مكوناته الحض

"l’orientalismeمس  فإننا في -" السلبي في تعامله مع تراثنا
 
ا

جل 
 
الحاجة اليوم إلى إعادة بعث التفكير الفلسفي من ا

استقالل السؤال الفلسفي من المرجعيات الغربية. وهو ما 

ركون الذي 
 
سنعمل على توضيحه من خالل مشروع محمد ا

حاجة ملحة اليوم لضرورة إعادة التفكير يقول في موضع "إن ال

جذريا في طرح المشاكل بشكل مختلف كليا بعد كل ما حصل 

1 من التحولت المؤلمة في العالم العربي واإلسالمي.
 

ركون م هذا ما يدفعنا إلى التساؤلت التالية  :
 
ع كيف تعامل ا

الستشراق والمستشرقين؟ هل بمنطق القطيعة والنقد 

م بمنطق التوظيف والتواصل؟ وهل كان 
 
والتجاوز؟ ا

م سلبي في التعامل مع تراثنا ؟ وهل 
 
لالستشراق دور إيجابي ا

خر في 
آ
استقالل السؤال الفلسفي يقتضي قطع الصلة مع ال

ن الستقالل ي
 
م ا

 
ل مع قتضي التواصصورته الستشراقية؟، ا

 الستشراق تواصال نقديا؟.

و في ظل مقولة حوار الحضارات، ومنطق تبادل المنفعة       

سيس 
 
والخبرات المعرفية، هل العقل العربي اليوم قادر على التا

للقول الفلسفي؟ هل نحن بحاجة لثورة معرفية على الدراسات 

ذهاننا 
 
ذهان والستشراقية نعيد فيها تصحيح المفاهيم في ا

 
ا

خرين؟. 
آ
 ال

 

 في بنية االستشراق

إن الستشراق ليس على درجة من التجانس تسمح لنا         

ن التراث الستشراقي 
 
و ضده، ل

 
حكام قيمية كلية معه ا

 
بإطالق ا

دوات المعرفية 
 
تراث ضخم يقتضي تظافر الجهود وتوظيف ال

د
 
م ا
 
داة استيالب لنا؟ ا

 
ة االكافية لمعرفة هل كان الستشراق ا
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 معرفة ذواتنا؟.

ركون إلى محاولة استيعاب المناهج المعاصرة          
 
لهذا سعى ا

من جهة وتاريخ الفكر اإلسالمي وبنيته المعقدة من جهة ثانية، 

و غير مؤسسة معرفيا، فحاول 
 
حكام غير علمية ا

 
تجنبا إلصدار ا

إحداث حركة نقدية في تاريخ الفكر اإلسالمي ليكون حلقة وصل 

ن إصالح ثقافة ما بين التر 
 
اثيين اإلسالمي والغربي، لعتقاده با

نتجها، ولنقد العقل اإلسالمي 
 
 من نقد العقل الذي ا

 
ن يبدا

 
ل بد ا

ل بد من نقد مرجعياته ليصبح قادرا على إنتاج مفاهيم جديدة 

 للوجود والحياة.

ركون ؛           
 
هم المرجعيات التي تحدث عنها ا

 
ومن ا

عماله مما صعب الستشراق الحاضر بق
 
وة مفكريه ونصوصه في ا

ركون. ونلمس ذلك 
 
مام الك ثير من الدارسين لمشروع ا

 
المهمة ا

ركون بالستشراق، فقد اعتبره 
 
في المواقف المتباينة من عالقة ا

نه امتاز بإمكانية 
 
الك ثير من الدارسين مستشرقا في ثوب جديد ل

تمثل الخطاب اإلسالمي من الداخل بذهنية غربية رغم 

نه يبقى في جغرافيتها يطورها من الداخل 
 
الختالفات، إل ا

نه تعامل مع التراث بذهنية 
 
بحقل مفاهيمي جديد، إذ ا

دواته. يقول عنه التونسي محمد المزوغي
 
إن " استشراقية موظفا ا

ركون مؤمن ومستشرق ول هو هذا ول هو ذاك
 
ركون 8ا

 
. لكن ا

سة من الدرايصف مثل هذه المواقف بالسطحية غير النابعة 

حكام بهدف 
 
ني في إصدار ال

 
المعمقة، لذلك نجده يدعو إلى التا

ني تبنيت هذا 
 
الوقوف على الحقيقة يقول: "ربما ظن بعضهم ا

ثرا بالتيارات العلمية 
 
الموقف المعرفي والمناهج التابعة له، تا

المتتابعة السائدة في الجامعات الغربية وبخاصة بباريس، 

ف
 
ني ا

 
رض على اإلسالم والفكر اإلسالمي وربما استنتجوا ا

ويالت خاصة بالفكر 
 
إشكاليات، ومنهجيات، ومصطلحات، وتا

وروبي...
 
و ال

 
نه ينكر تمام النكران  .8 الغربي ا

 
يتبين من قوله هذا ا

مته 
 
ن يكون منتميا للثقافة الغربية إليمانه بانتمائه ل

 
ا

و ت ولإلنسانية وحاجته إليه. يقول:
 
قوم بهذا العمل ا

 
نا ا

 
ك ل"ا

عضاء اإلسالم ومساهما في التجربة 
 
المهمة بصفتي عضوا من ا

 ..اإلنسانية للوجود"

فنجده يحاول تصحيح التصورات وكشف ما فيها من               

مغالطات في ظل منطق حوار الحضارات وتبادل التجارب ، 

ومن ثم يصبح رفض الستشراق باعتباره دخيال على تراثنا رفضا 

خر، وحكما عل
آ
ركون: " كم من مرة لال

 
ى الذات بالنتحار يقول ا

قصدت خيرا ونويت تحرير العقل العربي من التصورات 

الخاطئة والتقليد المدرسي والشعارات الباطلة. فالقيت الرفض 

والهجوم العنيف ضد العلوم الدخيلة والمناهج الغربية البعيدة 

 .1عن روح العلم اإلسالمي"

ن قلق معرفي، وهًم حضاري ناتج إن في النص تعبير ع         

عمال idéologie" عن سوء فهم وقراءة إيديولوجية
 
ن ا

 
"، ل

ركون  تختلف
 
عن المستشرقين؛ فهو ينظر للتراث من  ا

نا 
 
ما المستشرق فينظر من الخارج يقول في ذلك" ا

 
الداخل، ا

درسه من 
 
تحدث عن الفكر العربي اإلسالمي من الخارج بل ا

 
ل ا

ني 
 
ن يقول با

 
حد ا

 
الداخل وبمصطلحاته نفسها، ولذلك ليس ل

تعامل معه بغير 
 
ني ا

 
خلع عليه صفات من الخارج من الغرب، وا

 
ا

د
 
 .1واته ومفهوما ته"ا

ركونية دراسة ابستيمية        
 
خذ بعين  épistémè إن الدراسة ال

 
تا

نظمة المعرفية 
 
العتبار البعد الزماني الذي تشكلت فيه ال

وعالقتها بكل العلوم التي تتعايش في زمن معرفي واحد 

لتشكيل بنية عقلية واحدة، وهذا غائب في الدراسات 

فكار، يقول: "إن الستشراقية التي تعتمد
 
هذا  التاريخ الخطي لال

البرنامج الضخم من التفحص والبحث والمتمثل في فهم كل 

ة وضعها في إطار رؤية اجتماعي المنتجات الثقافية العربية، و

حاول القيام به، إن هذا 
 
وانثروبولوجية وفلسفية، هو ما ا

وفؤاد  g.Prockelmanالبرنامج يختلف عن برنامجي بروكلمان 

المتمثلين في جرد المؤلفات وإحصائها، إنه  f.sezginكين سيز 

برنامج نقدي بمعنى دراسة شروط صالحية كل المعارف التي 

نتجها العقل ضمن اإلطار الميتافيزيقي والمؤسساتي والسياسي 
 
ا

نية 
آ
الذي فرض عن طريق ما كنت قد دعوته بالظاهرة القرا

 .1والظاهرة اإلسالمية"

ر          
 
خطاءه بهذا يكون ا

 
كون قد تجاوز المنهج الستشراقي وا

وروبية 
 
نها خضعت للمركزية ال

 
حكامه المتعسفة، ل

 
وا

والعقالنية الديكارتية، ومن ثم يكون قد وضع العقل اإلسالمي 

خارج الممارسة الستشراقية، التي تعود إلى مجال معرفي 

 كالسيكي. 

ركون ل يلغي المخيال باسم العقالنية، ول الشفوي        
 
إن نقد ا

باسم المك توب، ول الديني باسم الوضعية العلمية، انه ممارسة 
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بعاد اإلنسان، ممارسة منفتحة على كل 
 
إناسية تشمل جميع ا

حقول المعرفة والمناهج العلمية، بعيدا عن التوظيفات 

يديولوجية، باعتماده الدراسة البستيم
 
نتال

 
جه ية لكل ما ا

 العقل الستشراقي واإلسالمي على حد سواء.

ركون قائال         
 
ه "ينتظر من وقد اعترف حسن حنفي بجهد ا

الغرب مفكرا غربيا إنسلخ من تراثه ولكنه يك تشف فيه محاورا 

صيال في 
 
نديا له، ينقد الذات كما ينقد الغير فريدا في بحثه ا

صيال في مذهبه قاس
 
بحوث نتائجه، بين بحثه والفي  يامنهجه ا

نه يخاطب المستمعين كما يفعل 
 
خرى فرق نوعي يتكلم كا

 
ال

نبياء،  يريد إبالغ رسالته، يؤثر في الكل بل 
 
كبار الدعاة بل وال

طلب حتى ي ءوضوحها يتكلم ببط ويقنع الكل بقوة حججه  و

)...( هو نموذج لمفكر عربي حمل همه في  المستمعون المزيد

غضب دعاة الجتهاد .إن موقف حسن عقله واجتهد 
 
حتى ولو ا

ركون وللحظة 
 
عمال ا

 
حنفي تعبير عن نظرة فاحصة ومدققة ل

ن هذا النص يحيلنا إلى 
 
نجزت فيها، ل

 
التاريخية الحرجة التي ا

خر. 
آ
 إشكال هام ومحوري لتعلقه بالتراث وال

يعني ضرورة فهذا فإذا وجدنا دعوة للقطيعة مع التراث       

ما إذا تحدثنا عن التواصل مع التراث التواصل م
 
خر، ا

آ
ع ال

ركون له تصور مختلف 
 
خر وثقافته، لكن ا

آ
فيعني التصادم مع ال

دوات 
 
خر وما ينتجه من مناهج وا

آ
فهو يدعو إلى الستفادة من ال

هيله من 
 
معرفية تمكننا من إعادة النظر في تراثنا، وإعادة تا

السؤال  تقاللجديد بالنقد ليصبح راهنيا، ومن ثم يصبح اس

خر. وهنا 
آ
الفلسفي ل يعني النغالق على الذات والتصادم مع ال

ركون مع "ناصيف نصار" في تصوره لالستقالل الفلسفي 
 
يلتقي ا

الستقالل الذي نقصده ليس بالطبع انطواء على الذات " يقول:

وانقطاعا عن الغير واك تفاء بالنفس، استقالل من هذا النوع في 

النتحار، وإنما المقصود هو الستقالل السليم هذا العصر يعني 

الذي يقوم على النفتاح والتفاعل الدائم والمشاركة اليجابية، 

والمطلوب من الفكر العربي استيعاب  1لكن انطالقا من الذات"

مشكالت المجتمع التاريخية التي تعيشها الشعوب العربية في 

عني ات وهذا ل يوضعيتها الحضارية المتميزة، انطالقا من الذ

 قطع الصلة نهائيا مع تاريخ الفلسفة.

ن جوهر مشروعه         
 
ركون إنجازه ،ل

 
سس هذا ما حاول ا

 
يتا

على إعادة بناء التراث اإلسالمي بإعادة قراءته قراءة علمية، 

بو زيد 
 
وتحريره من التصورات اليدولوجية، فقد عبر نصر حامد ا

ركون قائال
 
ركوني ينبني"إن المشروع  عن مشروع ا

 
 الفكري ال

داخل منظومة الفكر الديني بصفة عامة والفكر اإلسالمي بصفة 

خاصة، وهذا ما يحدد نقط الختالف بين منهجه وبين 

والختالف ل يعني عدم  99المنهجية الوصفية الستشراقية"

دواته إلنجاز قراءته، بل 
 
ركون لمناهج الستشراق وا

 
توظيف ا

شكال 
 
ن يصاحب التوظيف الوعي النقدي كشكل من ا

 
يجب ا

التواصل،  والنفتاح الحضاري بين العقل العربي والعقل 

خر ل يعني الستغراق فيه، 
آ
الغربي تاريخيا. لكن النفتاح على ال

ن اإلبداع الفل
 
بو ل

 
سفي يعني الستقالل من التبعية. يقول ا

ن تصبح عظمى إذا ظلت تفاخر 
 
مة ا

 
يعرب المرزوقي: " ل يمكن ل

حيانا 
 
ستاذ في فعله وإن فاقه ا

 
بعمل لم يتجاوز فيه التلميذ ال

)...(  في المضمون، فمحاكاة الشكل غير محاكاة المضمون

نواع اإلبد
 
صعب ا

 
تعلم اإلبداع، وا

 
حاكي اإلبداعات ل

 
بداع اع إا

النظريات، فهو جوهر العقل، ومن دونه يصبح الفكر مجرد 

ن فيما يسمى فكرا 
 
طحن للكالم الخالي من المعنى، كما هو الشا

يدعو المرزوقي في هذا القول إلى الستناد على  99عندنا".

مقومات الذات وإمكاناتها إلبداع فكر ينسجم مع مشكالتها 

ي بنقل منتجات العقل الغرب الواقعية الراهنة ، وعدم الك تفاء

ن ِيدي إلى اغتراب الفكر 
 
ن ذلك ا

 
ن من شا

 
قلمتها ل

 
والعمل على ا

زما.
 
 عن واقعه ويزداد تا

خرى  فإن منطق المنفعة يقتضي منا التواصل      
 
ومن زاوية ا

خر تواصال نقديا، ثم العودة إلى مشكالت واقعنا الراهنة 
آ
مع ال

 فتهالدخول مع ثقا" ضرورة :وهو ما دعا إليه الجابري في قوله ب

)الغرب(، التي تزداد عالمية، في حوار نقدي، وذلك بقراءتها 

يضا التعرف على 
 
في تاريخيتها وفهم مقوماتها في نسبيتها، وا

و ما يماثلها داخل ثقافتنا 
 
سس تقدمه والعمل على غرسها ا

 
ا

تي هذه الدعوة  بعد قراءة في الفكر العربي وكيفية  ،91وفكرنا"
 
تا

ن تعا
 
خر في صورته الستشراقية، قراءة كشفت لنا ا

آ
مله مع ال

التعامل مع الفكر الستشراقي لم يكن دائما تعامال علميا صارما 

حيان ايدولوجيا انفعاليا. 
 
موضوعيا، بل كان في الك ثير من ال

طروحات، فنجد من ينظر 
 
مما خلق التصادم بين الثقافات وال

نها است
 
طروحاته على ا

 
لذات عمار ثقافي وتغريب للالستشراق وا

( 1998-9181) "ادوارد سعيد" وتشويه للحقيقة، فقد جعل مثال



الشريف                                                                                                                                                                          االستشراق و استقالل السؤال الفلسفي
 زروخي 

 4182 -جوان   81العدد                                                                                                مجلة العلوم االجتماعية       

الستشراق مظهرا من مظاهر الستعمار الثقافي والمعرفي يقول 

ن انجلترا كانت ستحتل مصر تلك 
 
في ذلك "ينتابني شك في ا

سلوب شديد التنظيم، لو لم 
 
الفترة الطويلة من الزمن وبذلك ال

. كما ل 98بالستثمار القوي في المعرفة المشرقية" تكن مدفوعة

ركون البعد اإليديولوجي في الدراسات الستشراقية لخدمة 
 
ينكر ا

"إذ  :النزعات الستعمارية، وبخاصة في القرن التاسع عشر يقول

ن القائمين على نشر الستعمار في البلدان اإلسالمية، 
 
نجد ا

تمدوا من ليس الستشراقيةيتوجهون للمختصين في الدراسات 

هالي"
 
 . 98ك تبهم ما ل بد منه لتسيير شؤون ال

واللغة نفسها يعتمدها بعض المستشرقين في تعاملهم مع       

النتاج اإلسالمي فقد خضع مثال ك تاب "ادوارد سعيد" 

"الستشراق" لمراجعات من قبل العديد من المستشرقين 

مثال "بيرنارد لويس"، و"كلود كاهين"
 
، و"ماكسيم ا

رودنسون"، لكنها في الغالب محاكمات إيديولوجية. كما تناول 

عمال المستشرقين كال من زاويته 
 
مة العربية ا

 
مفكرو ال

ن يدعو إلى البديل 
 
اإليديولوجية، مما دفع  "بحسن حنفي" ا

المعرفي في ك تابه " علم الستغراب" في مقابل الستشراق. 

راق ي" الذي  تعامل مع الستشوالحال نفسه مع "عبد هللا العرو 

سست على مقولة النقد. 
 
ن الحضارة الغربية تا

 
تعامال نقديا، ل

( في 9441-9111) M. Heidegger وهو ما تناوله "هيدجر"

ن النقد 
 
ن نعتبر ا

 
عماله لتفكيك العقل الحداثي يقول"يمكن ا

 
ا

 كل المبادئ الحداثية 
 
هو العالمة الفارقة للوعي الحداثي، ومبدا

 .91دم والعقالنية والتقنية والعلم وغيرها"كالتق

ركون ممارسة النقد الموضوعي على مناهج               
 
لقد التزم ا

لياتهم ومناهجهم، لكن حضور 
آ
المستشرقين بهدف تجاوز ا

عماله ، جعل 
 
الستشراق بمقولته ومفكريه ومناهجه بقوة في ا

يدولوجية 
 
ركون متشبعة با

 
عمال ا

 
ن ا

 
البعض يصر على ا

 يحتاج "ل لستشراق، وهو ما عبر عنه "خالد كبير عالل" قائالا

ثرا 
 
ثر بالمستشرقين تا

 
ركون متا

 
ن ا

 
الباحث إلى عناء كبير ليدرك ا

ن ك تبه مليئة بذلك"
 
خر مؤكدا  . 91كبيرا، ل

آ
ويقول في موضع ا

ركون إلى الدراسات الستشراقية:
 
ركون ك ثير المد  انتماء ا

 
ح " ا

ما للمستشرقين واللتزام بمن
 
هجهم والعتماد على تراثهم، ا

خر 
آ
انتقاداته، فبعضها انتقادات شكلية سطحية وبعضها ال

ك ثر على التركيز على 
 
انتقادات مشبوهة ماكرة، تتعلق بحًثهم ا

هذا عن بعض  91طرق هدم اإلسالم وإثارة الشبهات حوله"

ركون.
 
كما لم يسلم من نقد  المواقف العربية اتجاه مشروع ا

ين وعدم العتراف بمشروعه .إذ نجد "رون بعض المستشرق

ركون النقدي دعوة إلى الجتهاد 
 
هاليبر" يقول عنه "إن مشروع ا

والتجديد، ولكن ليس في الفكر اإلسالمي كما يدعي، بل في 

الفكر الستشراقي، فهو يقوم بدور الستشراق من الداخل 

ثبته المستشرقون من الخارج"
 
ف مثل هذه المواق .94إلثبات ما ا

ركوني مما دفعه إلى الرد 
آ
ساهمت في تشويه حقيقة المشروع ال

م  من 
 
كانوا من المسلمين ا

 
على كل المشككين سواء ا

رى اإلسالم مفتوحا، اعتبر نفسي 
 
 فا
 
ما انا

 
المستشرقين يقول"ا

ن، لقد اك تشفت ذلك مع مسكويه"
آ
 .91مسلما و انسانويا في ا

ركون بالستشراق كان مبكر        
 
 ا ، باعتباره إحدىإن اهتمام ا

المرجعيات المهمة في المشاريع النهضوية. يقول عن 

الستشراق "شهد تنوعا اختالفيا وتعميقا لخطه الذي انتهجه، 

وقد اعتبر في البداية كعلم واحد متكامل، لكن سرعان ما 

انقسم إلى فروع وتخصصات مستقلة بعضها عن بعض، 

 – إلفريقيومتعلقة بمختلف الحضارات الخاصة بالشرق ا

سيوي، وهكذا شهدنا ظهور الستشراق الصيني والهندي 
 
ال

والدراسات اإليرانية والتركية والعالم السامي واإلسالميات 

والدراسات المصرية القديمة دراسة إفريقيا )...( كل هذه 

التخصصات راحت تحتل محل التسمية العامة والمشتركة 

. فالدراسات الستشراقية تتطور بتطور الحضارة 19لالستشراق"

دوات معرفية، ففي 
 
الغربية وما تبدعه من مناهج علمية، وا

لحظة تاريخية  ما كان الستشراق يعبر عن مظهر من مظاهر 

خر حق قراءة تراثه،  بفرض تصورات 
آ
الستعمار، وسلب ال

ومفاهيم وقراءات إيديولوجية على تراث المجتمعات 

ما اليوم فلم يعد هناك مبرر لمثل هذه الدراسات، المستعمرة
 
. ا

دواتها تماشيا مع 
 
هدافها ومناهجها وا

 
إذ لبد من تغيير طبيعة ا

مفاهيم البشرية الراهنة كالحوار والتواصل واإلنسانية، وقد 

Cl.Cahen (9191-9119 )شعر المستشرق "كلود كاهين"

الحالة التي  في"  بضرورة التغيير لتفادي اإلحراج الثقافي يقول:

ن نحذف كلمة" استشراق" من 
 
وصلنا إليها ينبغي علينا ا

ول شرقي والثاني 
 
قاموسنا، فليس هناك نوعان من البشر ال

غربي، وإنما البشرية هي واحدة في جوهرها العلم واحد للشرقي 
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 .19والغربي"

( إلى 9191-1998)  M.Rodenson كما دعا "ماكسيم رودنسون"

ن نستخدم  ح "تغيير هذا المصطل
 
فنحن لم نعد نستطيع ا

ن 
 
مصطلحي "استشراق" و" مستشرقين" بشكل طبيعي بعد ا

سطوريين، ولذلك فسوف ندعوهما بالدراسات العالمة 
 
صبحا ا

 
ا

وروبا، وهذا 
 
و العلمية حول تاريخ الشعوب المتموضعة شرقي ا

 
ا

ي حكم مسبق"
 
. وقد لقيت 11تحديد جغرافي حيادي خال من ا

ين تم التخلي عن 9118في باريس سنة ) هذه الدعوات صدى
 
( ا

مصطلح الستشراق بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي التاسع 

والعشرين للمستشرقين، وتم استبدال تسمية المؤتمر ب: 

سيا وإفريقيا الشمالية"
آ
 .18"المؤتمر الدولي للعلوم اإلنسانية في ا

ط         
 
وحات، ر وتغيير التسمية صاحبه تغيير في المواقف وال

لكن على مستوى الشكل دون المضمون فظلت الدراسات 

تحتكم لتصورات إيديولوجية حول الشرق، كما لم يساهم في 

تغيير مواقف المفكرين العرب من نظرتهم السلبية للدراسات 

ن الصدام قد زاد واشتد نتيجة 
 
الستشراقية، واعتقد ا

ة يالممارسات الالموضوعية من قبل وسائل اإلعالم الغرب

ركون" إلى 
 
وتشويهها لإلسالم والمسلمين. وهو ما دفع "با

محاولة إنجاز مقاربة علمية حول الستشراق ترتكز على النقد 

دواتهم ومناهجهم. 
 
نه مستوعب ل

 
من الداخل بدل الخارج، ل

عمال "كلود كاهين"، و"وغوستاف 
 
وهذا ما نجده في دراسته ل

(، و" 9191-9111) G.E.VonGrunebaumفون غرونباوم"

 w.cSmith (9191-1999.)ويلفريدكانتويل سميث"

ركون التموضع داخل منظومة الستشراق         
 
لقد حاول ا

ن نحكم على 
 
نه ل يمكن ا

 
ليبين ايجابياتها وسلبياتها، ويرى ا

ن في ذلك جحودا لما قدمه 
 
التراث الستشراقي بالسلب، ل

ن الهتمام بالثقافة العربية 
 
للحضارة اإلسالمية، على اعتبار ا

غلومنجزاتها كان قبل الحركة الستعماري
 
ن ا

 
ب ة بك ثير، كما ا

لمانيا ول عالقة لهم بالستعمار، وهو ما 
 
المستشرقين كانوا من ا

كده برنارد لويس
 
ن  B.Lewis (9191-)ا

 
"إنها لحقيقة واقعة ا

و استفادوا 
 
بعض المستشرقين قد خدموا الهيمنة المبريالية ا

و غير مباشر، ولكن هذا التفسير للمشروع 
 
منها بشكل مباشر ا

 .18ي في مجمله يبدو ناقصا إلى درجة العبثية"الستشراق

ردنا الستفادة من الدراسات الستشراقية فالبد من           
 
إذا ا

حكام العامة، ويجب التعامل معها بعلمية 
 
التخلي عن ال

ركون 
 
وبالروح النقدية، ومن ثم تبادل المنفعة وهذا ما حاول ا

ل يق التواصالقيام به. وهو خلق حوار بين العالمين عن طر

 الحترام المتبادل بدل اإلقصاء والتهميش.  
 
النقدي، وفق مبدا

ن يهاجموا المستشرقين،  يقول:
 
"ل يحق للعرب ول للمسلمين ا

إل إذا قدموا عن تراثهم دراسات علمية بالمستوى نفسه الذي 

يقدمه كبار المستشرقين، فالمسالة ليست مسالة عواطف 

و تبجيلية، إنما هي وانفعالت ذاتية وشعارات إي
 
ديولوجية ا

و ارتفاع إلى مستوى البحث العلمي"
 
 . 11مسالة بحث علمي ا

و يعود الفضل الكبير للمستشرقين في إعادة بعث التراث        

عمال ابن رشد "فصل المقال" الذي 
 
اإلسالمي كما حدث مع ا

ول  (M.j.Moller)حققه " المستشرق م، ج مولير
 
الذي نشره ل

عاد تحقيقه  9411مرة عام 
 
معتمدا على مخطوط واحد، ثم ا

ي سنة 
 
ولى ا

 
ستاذ حوراني بعد قرن من الطبعة ال

 
11"9111ال

 

شار الباحث نديم نجدي إلى التناقض في مواقف       
 
وقد ا

ننا مازلنا نتعلم  المسلمين يقول:
 
ك ثر غرابة : هو ا

 
"المفارقة ال

ن من مصادر غرب
آ
ي كمتراثنا العربي اإلسالمي إلى ال

 
ا حققه ية، ا

ن نوفر 
 
المستشرقون المتهمون بالنحياز ضد امتنا، من غير ا

صول معارفنا المتروكة في عهدة باحثي 
 
جهدا يذكر لتحقيق ا

ن يسعى الباحثون العرب المسلمون إلعادة 
 
الغرب، فبدل من ا

تحقيق ما حققه العلماء الغربيون عن تراثهم، تكرس جل 

امية اق والمستشرقين بطريقة اتهاهتماماتهم للرد على الستشر 

وساط المثقفين العرب المحدثين، الذين لو بذلوا 
 
رائجة في ا

الجهد ذاته للتدقيق والبحث عن معارفهم التراثية لكان حال 

فضل بك ثير"
 
 .11مجتمعهم ا

ي وقت مضى بالعودة إلى      
 
ك ثر من ا

 
ننا مطالبون اليوم ا

 
ي ا

 
ا

هضة، والك ف عن اتهام ذواتنا، والنطالق منها في عملية الن

خرين وتحميلهم مسؤولية فشلنا الحضاري، تحت مسميات 
آ
ال

عديدة ل تخرج عن إطار التبرير بدل الستقالل، وهذا ما نادى 

به "محمد عابد الجابري" الذي يؤكدعلى ضرورة موضعة الذات 

عن طريق السؤال حول الماهية لتجاوز الوضعية الراهنة إلى 

فضل يقول بضر 
 
ة ورة "التفكيك الواعي الهادف للوضعيوضعية ا

زومة في عملية بناء جديدة، بمنطلقات وإستشرافات 
 
القائمة الما

14جديدة"
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وقد رد المستشرق "كلود كاهين" على المشككين في        

ن يعترفوا
 
لمون( )المس الدراسات الستشراقية قائال" ينبغي ا

خذ المبادر 
 
وروبي هو الذي ا

 
ن الستشراق ال

 
يضا ا

 
صور ة في العا

نه لوله لكانوا عاجزين عن 
 
الحديثة لدراسة تاريخهم الخاص، وا

ن يقولوا عن ماضيهم نصف ما يستطيعون قوله اليوم 
 
ا

ركون للتحرر  .11بطريقتهم الخاصة"
 
ليات التي يقدمها ا

آ
فما هي ال

 من الستشراق وتحقيق الستقالل الفلسفي؟.

 

سيس
 
ركون للمناهج االستشراقية والتا

 
ل السؤال الستقال  نقد ا

 الفلسفي

عمال الستشراقية بالنقد على مستوى              
 
ركون ال

 
تناول ا

المفاهيم والمناهج، إذ يصف مناهجها بالتخلف مقارنة بمناهج 

ن الستشراق ل يزال 
 
العلوم اإلنسانية والجتماعية المعاصرة، ل

 laيعتمد مناهج القرن التاسع عشر كالمنهج الفللوجي

Philologie .يقول عن  دارسيهم  والتاريخ التقليدي السردي  "

ل ينخرطون في المراجعات والتجديدات المنهجية 

صبحت ضرورية بسبب ازدهار علوم 
 
والبستيمولوجية، التي ا

        89اإلنسان والمجتمع ونجاحاتها".

إن عدم انفتاح الدراسات الستشراقية على الثورات               

ركون  العلمية،
 
بدعتها العلوم اإلنسانية جعلها في نظر ا

 
التي ا

عاجزة وبعيدة عن تقديم تصور عقالني وموضوعي وعلمي للتراث 

اإلسالمي، فال تزال الدراسات الستشراقية مرتبطة بالماضي 

ركون 
 
دون النخراط في مشكالت الحاضر، لذلك يدعو ا

يا، جالمستشرقين إلى تجاوز المرحلة الكالسيكية ابستيمولو

سيس لمرحلة ما بعد الستشراق التقليدي، وتقديم حلول 
 
والتا

عملية وعلمية لمشكالت المسلمين الحاضرة، على غرار ما 

وروبي.
 
 قدمته الحداثة الغربية من حلول لمشكالت اإلنسان ال

ن مهمة الستشراق تنصب على الماضي       
 
لكن البعض اعتقد ا

ى د كاهين" نحن ل ندعو إلل الحاضر وهو ما نلمسه في قول كلو

إهمال دراسة التاريخ المعاصر للشعوب الشرقية، ولكن هل 

شك في ذلك 
 
نفسهم ؟. إني ا

 
شخاص ا

 
ن يتم على يد ال

 
ينبغي ا

وبالتالي فان مفهوم الستشراق ل يزال يحتفظ بمبرره التاريخي 

ولوية لدراسة الماضي( "
 
ي إعطاء ال

 
و التسلسلي الزمني )ا

 
 .89ا

 مسؤولية النهضة على -في هذا النص -قي كلود كاهينيل       

نه عجز عن تقديم خطاب عقالني حول مشكالت 
 
الفكر العربي ل

كده  محمد عابد الجابري في قوله
 
 "الثغرة الواقع، وهو ما ا

الخطيرة التي تعاني منها النخبة العصرية في ك ثير من البلدان 

نها لعضوية بيالعربية، إن لم نقل كلها، هي غياب العالقة ا

. ورغم المبررات التي يقدمها بعض 81وبين جماهير الشعب"

خطائهم 
 
ركون من مواصلة ذكر ا

 
المستشرقين فإن هذا لم يمنع ا

؛ ومنها الدراسة النتقائية للتراث اإلسالمي، بالتركيز على فترة 

خرى، وعلى مفكرين دون الكل، فقد اهتموا بعصر 
 
دون ا

هملوا عصر1الزدهار )ق
 
هملوا إسالم  ه( وا

 
النحطاط، كما ا

السلطة والهيمنة، وإسالم الشيعة والجانب العملي والثقافة  

الشفهية لإلسالم، ومن ثم إهمال كل ما هو غير مك توب، كما 

نظمة السيميائية غير اللغوية المرتبطة بالدين 
 
هملوا ال

 
ا

كالميثولوجيا والموسيقى والعادات، واقتصرت على الفلسفة 

 والشريعة. 

ركون من هذا المنطلق إلى إعادة دراسة التراث       
 
يدعو ا

ن تعتمد الدراسة 
 
اإلسالمي دون اعتماد التجزئة، كما يجب ا

دواتها 
 
مناهج العلوم اإلنسانية والجتماعية المعاصرة، وتوظف ا

نتروبولوجيا، وعلم الجتماع، وتاريخ 
 
المعرفية مثل "ال

فكار، واللسانيات"، بهدف استنطاق ا
 
 لتراث من الداخل لال

من الخارج. وقد لقيت هذه الدعوة اهتمام المستشرق "ماكسيم 

"كل هذه المسارات والمنهجيات  رودنسون" فنجده يقول

ي اعتراض 
 
الجديدة الصاعدة حاليا تثير الحماسة، وليس لنا ا

ي 
 
نها تنطوي على نوع من التشبث بالرا

 
عليها سوى ا

نها قادرة غلى تفسيوالديك تاتورية، فكل واحدة منها تزع
 
ر م ا

كلية الظواهر، وهذا الزعم ل يقل خداعا من مزاعم المنهجيات 

 .88القديمة "

إن هذا الموقف تعبير عن مدى إدراك ووعي المفكر بضرورة 

نها لم 
 
النفتاح على المناهج المعاصرة مع الحذر المعرفي، ل

تنضج بعد مما يعني ضرورة التعامل معها بذهنية نقدية ، 

 " لموقف نفسه  يذهب إليه المستشرق "برنار لويس" يقول:وا

خذ بعض 
 
حصل تحسن في هذا المجال مؤخرا، فقد ا

المستشرقين يعترفون بضرورة الهتمام بالمناهج الدراسية 

 .88والمقاربات الجديدة"

ن"        
 
ركون" يتخذ موقفا سلبيا حينما نجده يقول با

 
لكن "ا
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فهو شبه غائب عن الساحة الستشراق قد فشل في مهمته، 

و منقطع ل يشفي الغليل، وإذا ما تدخل 
 
وحضوره ضعيف جدا ا

لتصحيح النظرة عن المجتمعات العربية اإلسالمية، فإن 

و موجهة )...( وظل إنتاجه محصورا 
 
تدخالته تظل سطحية ا

بفئة ضيقة من الختصاصيين، وبالتالي فلم يؤثر في نظرة 

و الغرب
 
وروبي )ا

 
و العرب، وهي نظرة الجمهور ال

 
ي( إلى اإلسالم ا

  81سلبية جدا بشكل عام "

نها  لم تتمكن من          
 
ركون للمقاربات الستشراقية ا

 
إن تصور ا

تغيير التصورات المغلوطة عن المسلمين لدى الجمهور 

ن اإلسالم جزء من 
 
صبح لدى متخيل الغرب ا

 
الغربي، حتى ا

منية المعاصرة، وهذا اعتقاد ل 
 
الم، تاريخي لإلسمشكالتهم ال

ن المجتمعات 
 
ومن بين المقولت التي تم الترويج لها هو ا

ن تتحول إلى مجتمعات علمانية، بدعوى 
 
اإلسالمية ل يمكن ا

ن اإلسالم ل يميز بين الدين والدولة. كما ترسخت هذه المقولة 
 
ا

نفسهم، وهذا فيه تجاهل لحركية 
 
لدى عامة المسلمين ا

بية، واختزال التجارب والنماذج المجتمعات اإلسالمية والعر

ركون -الحضارية، فلدينا
 
التي   -مثال–تجربة تركيا  -يقول ا

ن تعلمن المجتمع بمعناه العلمي ل الديني
 
 .استطاعت ا

ة فكرية في نقده للمستشرقين عبر       
 
ركون" بجرا

 
لقد تميز "ا

تفكيك مسلماتهم ومنطلقاتهم، لكن هذا النقد ل يعني إنكار 

دوه، بل
 
ك ثر من ذلك -الدور الذي ا

 
ركون على تراجع   -ا

 
سف ا

 
تا

دور المستشرقين اليوم، ليترك المجال لوسائل اإلعالم 

ء متشبعين والصحافيين يؤدون دور الباحثين والعلما

زيم الواقع وخلق التوتر 
 
بإيديولوجيات عدائية، تسهم في تا

والصراع بين الثقافات، نتيجة الدراسات السطحية يقول: "إن 

وروبية اليوم عن "اإلسالم 
 
 السوق ال

 
الك تب التي تمال

صولية" و" السلفية...الخ 
 
الراديكالي" و"التطرف اإلسالمي" و"ال

وم وما من إنتاج باحثين في العلتبدو لي قصيرة النظر )وهي عم

السياسية(، فهي ل تعود إلى الوراء ك ثيرا لفهم الظاهرة 

و 
 
صولية، وإنما تتوقف في تحقيقها الزمني عند الخمسينات ا

 
ال

 . 81الستينات"

ن الستشراق اليوم يعيد إنتاج الصور      
 
من الواضح  ا

والمفاهيم القديمة عن اإلسالم، موظفا في ذلك وسائل 

نه المتفوق الحداثوي،  ا
 
إلعالم، ومن ثم فهو يقدم نفسه على ا

نه الضعيف الماقبلحداثوي. فنجده يقلل 
 
ويقدم اإلسالم على ا

ن الدين اإلسالمي في دراساته مقارنة بدراسة الديانات 
 
من شا

خرى التي حظيت بدراسة علمية موضوعية نقدية، في حين 
 
ال

ن الدين اإلسالمي ل يخرج عن إطار الو
 
 صف بتوظيف مقولتا

 علماني، ديني دنيوي( . -التضاد )إسالمي

ثرا بالتصورات             
 
ركون ما يزال متا

 
إن الستشراق في نظر ا

الثنوغرافية. هذه النظرة التي  ما هي إل تعبير عن النزعة 

وروبية.
 
وروبية في نظرتها للشعوب غير ال

 
 المركزية ال

ن الفكر الغربي قد       
 
نتج العقالنية ووظفها في الحي ورغم ا

 
اة ا

الجتماعية كما وظفها في إعادة قراءة تراثه، في نظر  الفرنسي 

لن توران" في قوله
 
قوى لحظات  "ا

 
"ما يميز الفكر الغربي، في ا

تماهيه مع الحداثة هو إرادة النتقال من الدور المحدود لعملية 

ك ثر شمول
 
الذي ل ، والعقلنة إلى فكرة المجتمع العقالني ال

يقوم العقل فيه بتوجيه النشاط العلمي والنفسي فحسب ولكنه 

شياء"
 
يضا يوجه حكم البشر وإدارة ال

 
ن المستشرقين 81ا

 
، إل ا

لم  يتعاملوا مع التراث اإلسالمي تعاملهم مع التراث الغربي لعدم 

توظيفهم  المنهج النتروبولوجي في دراساتهم للتراث اإلسالمي، 

خلطهم بين اإلسالم كدين وعقيدة وبعض الظواهر وهو ما يبرر 

الجتماعية كخصوصية تاريخية، ومن ثم الوقوع في عائق 

ركون قائال
 
 إبيسيمولوجي، وهو التعميم غير العلمي عبر عنه ا

"بعض المستشرقين ينشرون ك تبا ويعنونونها بشكل مضلل 

 على النحو التالي تاريخ المجتمعات اإلسالمية ل"ايرا لبيدوس"

)جانيس و دومنيك سورديل(   حضارة اإلسالم الكالسيكي ل

  )اندليه ميكل( اإلسالم القروسطي ل  اإلسالم وحضارته ل

)دومنيك سورديل( ..الخ وهكذا انتشرت هذه الممارسة في 

نه 
 
مر إلى حد فرض موضوع "اإلسالم" وكا

 
ليف وانتهى بها ال

 
التا

انا لعلمية، ويعبر عن مجال موحد من الدراسات والتفسيرات ا

تساءل لماذا ل يقوم المؤرخون الغربيون بالتعميم نفسه عندما 
 
ا

و العالم المسيحي؟. فبحسب معرفتي 
 
يتحدثون عن المسيحية ا

وروبا : تاريخ 
 
ل توجد ك تب معنونة على الشكل التالي في ا

 .84الحضارات المسيحية"

ركون ساهمت       
 
ي ف هذه المقاربة لتراثنا اإلسالمي في نظر ا

إضعاف فرص البحث العلمي لفهم مكونات الهوية ، وصيرورتها 

سباب إخفاقنا، ومن ثم تعطيل 
 
التاريخية، كما تحرمنا من فهم ا
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 محاولة النهوض.

اختزال التنوع الحاصل في  -كذلك -ومن عيوب التعميم            

ركون:
 
"إن هذا المنظور الشمولي  العالم اإلسالمي. يقول ا

 
 
ن كل ذلك الفضاء الشاسع الواسع والتضليلي لال

 
مور، يعني ا

المليء باللغات المختلفة واللهجات والعادات والتقاليد والعقائد 

عراف واإلثنية الثقافية والبنى الجتماعية والممارسات 
 
وال

قول كل هذا العالم 
 
القتصادية والتجارب التاريخية ...الخ، ا

صبح منظورا إليه فقط من خالل اسطنبول"
 
81ا

 

ركون و
 
خطاء الدراسات الستشراقية من منظار ا

 
يمكن تحديد ا

 في النقاط التالية:

 -تمسك الدراسات الستشراقية بالبنية الداخلية للنصوص  -9

اعتماد الدراسات الستشراقية للمقاربات اللغوية للكشف عن 

ركون يرى فيها )المقارب -الحقيقة الكامنة في النصوص
 
ة جعل ا

ن العقل ليس نتاج نص لغوي فحسب اللغوية( فشال معرف
 
يا ل

فكار الخطي: فهو معضلة في الدراسات  -1.
 
التمسك بتاريخ ال

ن هذا التمسك 
 
الستشراقية بسبب محدوديتها في النقد، ل

يمنعها من تجديد بنيتها المعرفية والنتقال إلى بنية ابستيمية 

ركون:
 
"إن  جديدة. إنها تظل في مستوى السطح يقول ا

المستشرقين التقليديين ل يعدو عملهم النقل عن النصوص 

القديمة التقليدية، مختارين للمفكرين البارزين مقلدين لقولهم 

شكال الفكرية والتيارات 
 
ن يبحثوا عن الروابط بين ال

 
دون ا

الفكرانية والقوى الجتماعية المتصارعة في سبيل التغلب 

 .89واستالم السلطة"

قاربة اإلناسية: بسبب انطالق المستشرقين من تجاهلها للم -8

مرجعيات نقدية خاضعة لسلطة المك توب دون وعي الفروقات 

بين المجتمعات الك تابية والمجتمعات الشفوية، ومن ثم 

افتقارها للنظرة الشمولية واك تفاؤها بالنظرة التجزيئية والشكلية 

. 

ليات النقد المنهجي والعلمي وعجز  -8
آ
عن  هاعدم اعتمادها ل

 توظيف مناهج العلوم اإلنسانية المعاصرة.

ن التحرر من         
 
خيرا و من خالل هذه المقاربة نستنتج ا

 
وا

ركون" 
 
و الفكر الغربي عند "محمد ا

 
الدراسات الستشراقية ا

مرهون بممارسة النقد على التراث الستشراقي ومحاولة التزام 

حكام، و الب
 
ى تعاد عن الرؤ الموضوعية العلمية في إصدار ال

خر في حوار نقدي بناء، وفق 
آ
يديولوجية، و الدخول مع ال

 
ال

منطق المنفعة العامة، كما يجب توظيف مناهج العلوم 

اإلنسانية والجتماعية المعاصرة واستيعاب مناهجها وتوظيف 

مفاهيمها، وتفكيك كل البنى لفهم سبب إخفاقنا الحضاري.  

سيس لنهضة ثانية يكون
 
ان فيها للعقل الفلسفي مك ومن ثم التا

يساهم في موضعة ذاتنا تاريخيا. انه يدعو النخبة العربية للتحرر 

خر مسؤولية تخلفنا 
آ
من ذهنية تبرير الواقع وتحميل ال

الحضاري.
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 .20، ص7885، 1، دار الفارابي، طنديم نجدي: اثر الستشراق في الفكر العربي المعاصر، بيروت -11
 .89، ص7880، 1محمد عابد الجابري: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -14
خرون: الستشراق بين دعاته ومعارضيه، مصدر سابق، ص  -11

آ
ركون وا

 
 .12محمد ا

ركون: الفكر اإلسالمي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، بيروت، مركز النماء، القومي، ط محمد -89
 
 .118،ص 1901، 1ا

خرون: الستشراق بين دعاته ومعارضيه، مصدر سابق، ص  -89
آ
ركون وا

 
 .10محمد ا

 .111محمد عابد الجابري: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص -81
خرون: الستشراق بين دعاته ومعارضيه، مصدر سابق، ص  -88

آ
ركون وا

 
 . 11محمد ا

 .102المصدر نفسه، ص  -88
35-Mohammed Arkoun et joseph Mayla. De Manhattan a Bagdad .au delà du Bien et du mal. Paris. Ed. Descelle de 

Borower. 2003. P.141. 

وروبا،  -81
 
ركون: اإلسالم، ا

 
 .55، ص7881، 7الغرب، ترجمة هاشم صالح، بيروت دار الساقي، ط محمد ا

على للثقافة، القاهرة،  -81
 
نور مغيث، المجلس ال

 
لن توران، نقد الحداثة، ترجمة ا

 
 .18، ص1991ا
وروبا، الغرب، مصدر سابق، ص -84

 
ركون: اإلسالم، ا

 
 .171محمد ا

 .177المصدر نفسه، ص -81
ركون: نحو تقييم واستلهام جديدين للفكر اإلسالمي، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع  محمد -89

 
 .19، ص79ا

 


