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 علومات المقالم :الملخص

   ّّ
 
 أس تهّّاأ أو امّّا ياّّعض الّّبع  بّّّ  ل مشّّروم مدمّّد أ اّّوج ا الجيّّة اللداثيّّة الجديّّدل اّّي أبّّر    ليايمث

 العاايّة وههممّّامو  القطيعّة مّا التّرا التّ  ععيّ  ؛ يعّر  باللداثّة الجديّدل أي مّا ؛ الراهاّة العتّرلاّي   اللداثّة

الّيين دعّوا ى ّر مراجعّة التّرا  وهرار ّض هّرارل فقديّةأ فاحاّة دوج  أ اوج مّن أبّر  اللّداثييجبض اي آج واحّّدأ فّ

اسّّّمءاار بمّّّا اّّّي الّّّي الّّّاث الّّّديي  والتّّّرا  هسّّّطمي. هّّّيا ماسّّّاداوو أج   ّّّل  عليّّّض ال ّّّور اّّّي هّّّي  الو هّّّة 

 ق ى ر ا الج الاقدي عاد مدمد أ اوجأ وأهم أس ض وآليا ض.   البدثيةأ من خطو المطر 

  ا يخ ه ساو:

71/77/2021 

  ا يخ القبوو:

27/2/2021 

 :الكلمات المفتاحية

  ؛الترا 

 ؛المأويل 

  القرارات

 :اللداثية

Abstract :  Article info 

The project of Mohammed Arkoun represents  the new modernist 
method in its most prominent manifestations or as it is  described by some 

“The Head of Modernism”( The New Modernism) أ   which means أ   in the 

same time أ   the estrangement with the heritage as well as  care about it 

and interested in it.  Arkoun is considered as one of the most 

prominent  modernists أ   whose plead to review the  heritage and read and 

perceive it in a critical way أ   without exception including the religious text 
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 مقدمة: . 

فهو من   -لم يكمب بالعربية ىال فاد ا غم أفض  -ا د سة العكرية العربية اللداثية.  اي أساسيةيعمبر مدمد أ اوج عياة 

أهم ا ؤس يج لقرارل الترا  العربي إلاسطمي هرارل حداثية ومالجية باالعمماد علر الاقد العلم  ا وضوعي بعيدا 

 د اسة ألادياج مددثا بيلي هطيعة يدود ا معا   عليها بيج الاقاد السيما اهعمبا ات وألاحكام اليا ية وعن ال الل

عموما  الدينليشمل بعد الي العقل  "أ بعد أج أخ ا العقل هسطمي ى ر الاقد والمدليل وا  ارلة  ىب تيمولوجية

يدلل يكمعي البدث بالعرض والوصف أ بل ايلي  ال الشق ال ياس   أ و  ى رماتهية  لوجي1هب ممو ا عراي  مبمدئة بالن ق

 (8-1أ الاعدات 2177)بن عليأ  هي  اما ألاشيارحقائق  احترام ىطا اي وينمقد 

رت اي الوعي اللداثي العربي مددثة بيلي ى باا
 
اي ال احة  اوسرعاج ما افتشرت أفكا   اي ال احة العكرية العربية وأث

 يعمبرعلر النزعة العلمية.   ةالاقدية اوج البدث اي الظاهرل الدينية يشوبها المعميم والمقديس وغلبة النزعة العقائدي

)الععا يأ   القداسة ةغصب عليها اغو وأسب العقهار خلعها الت م موعة من ا عطيات البطريراية  الااس ضينملج اليي الدين

   (732أ صعدة 2112

باألساس علر المعر  علر الظاهرل الدينية حتى  دل اي أفق أوسا من ألافق  فمشروم مدمد أ اوج اي م ملض مبي 

السيما وأفض يمم هامعار بالاظر أ مموسط ا عاهيم العلمية وال وسيولوجية وألافثروبولوجيا وألال نية والما يخيةأ إلاسطمي

أ لمدقيق نه ة ىسطمية حديثة بعيدل اإطا  فكري دوج مراعال ما حد  و ما يدد  اي ألادياج ألاخرى  و  إلاسطم ادينى ر 

 عن العكر الدوغمائي وهائمة علر المعكير العلم  البدت. 

يمكاض من د اسة الترا  إلاسطمي مم او ا هيود ا د سة  فهل اسمطام مدمد أ اوج أج يؤسس مشروعا فقديا حداثيا

 الاقدية الكطسيكية.؟

 ايف ععامل مدمد أ اوج ما الاث التراثي إلاسطمي وى ر أي مدى  مرد علر فقاد عار   ؟ 

 ماهي استرا ي ية مدمد أ اوج اي هرارل وفقد الترا  إلاسطمي و الخطاب الديي  ؟ 

 أساسيات املنهـج ألاركوني: .1

يعممد مدمد أ اوج علر ا الج الما يخي التراجعي أو القرارل الماا لية الت   بدأ من اللاضّر و دعر   اي طبقات العكر     

والترا  وا خياو فزوال عميقا ى ر ا اض   اي فزوم واٍم ى ر فهم الوحي إلاسطمي وىد اك أبعاد ال لوك والعقليات الت  

ّدها العرب ا  لموج ... .  (721أ صعدة 2173)الخراطأ    ي   

ت اي الترا  إلاسطميأ اما هو اي مشروم مدمد عابد الجابريأ 
 
لقد   او  أ اوج م رد فقد ألافظمة ا عرفية الت    ل

عاض اي الترا  ا عراي  ى ر فقد الوحّي اا ض أو ما ي ميض أ اوج بالاث ا ؤسس. لقد وصلت حدود فقد  ى ر ا  كوت

إلاسطمي وهاو بوجوب ىخ ام الااوص المأسي ية للمااهج وألادوات الاقديّّةأ بديث ي ق  أ اوج هااأ الم ربة الغربية 

 اي  طبيقها للمالج العلم  والاقدي علر فاوص الكماب ا قدس.

                                           
1  



 

 

 
 

 

 

   154 

 التراث االسالمي قراءة و نقدا، محمد أركون أنموذجا

مّهاأ لقد وجد ا دّدثوج اي الخطاب ألا او ي لغة جديدل وجريئة اي ا شا يا ال  اللق يقوو علي حرب: اقدية الت  هد 

أفي  مي هرأت فاض ألوو مرلأ شعرت أفي  ى ار خطاب مخملف عن الخطابات ال ائدلأ جديد ال الجدل ىج اي ا اطلح 

ّض والرهاج .  (778أ صعدة 2112)حربأ  وألادالأ أو اي ا الج والرؤيةأ أو اي الموج 

اعممد أ اوج اي مشروعض علر آخر ا عاهيم وألادوات ا الجية الت  أفم ها البدث ألاو وبي وهام باقلها ى ر حقل الترا  

ّّاد العرب يقرؤوج لض  إلاططم علر  لي ا عاهيم وا اطللاتأ وايف اشمغل بها  بأسبقيةإلاسطمي وهيا ما جعل ابا  الاق 

ض اسمعمل أدوات بدثية وماطللات فقدية افبهر بها القا ئ العربي وجعلمض يشعر  داخل حقل الترا  إلاسطميأ
 
علر اعمبا  أف

د أ اوج 
 
بأفض ى ار  لغة  جدية  خملف  ماما عن  اللغة  ا  معملة غالباأ لغة أهرب ما  كوج ى ر  ا خبر العلم  . و هد أا

الترهات والطابوهات وا  لمات والغيبيات الت  لم   لب علر  التزامض بالبدث العلم  و هافا ض أ من أجل  درير العقل من

و ما العالم العربي إلاسطمي ىال البؤس والمقهقر. يقوو :  أ وحو 
ً
 وماعمدا

ً
الواها ىج  العقل الدوغمائي أغلق ما ااج معموحا

)أ اوجأ ه ايا اي فقد العقل الديي أ ايف   ااج يمكن المعكير فيضأ بل وي ب المعكير فيضأ ى ر ما ال يمكن المعكير فيض

 (1-6أ الاعدات 2111فعهم إلاسطم اليوم؟أ 

ت  عغيب العقل بحجة الالتشبث باإلديولوجيا الدينية ا زيعة  والمأويل ا نهجي وعدم علميةأي اسمعماو ا ااهج ال

بيلي أية وثبة من شأنها النهوض با  ممعات  معرهلف المقليد والعر ا دافظة علر الترا  جاعلة من الدين جزر من 

العربية وإلاسطمية علر حد سوار  ىج علوم إلا  اج هد أهامت عغيرا جي يا اي ظرو  مما سة العكر العلم  اي الغرب 

العكر اللديث اي أو با أما بخلق  ر الت   بدأت ماي القرج ال ادس عش توبالكاد باشر العكر إلاسطمي بالشعو  بعواهب الهزا

أ 2117)ها بيرأ العكر إلاسطمي فما  او ى ر حد ابير ي تاد ى ر معرفة هروسطية يمداخل فيها ألاسطو ي والما يخي التراثي  

ينبغي أج فداوو فهم بنية ال احة الدينية والطريقة الت   ما س عليها  هيا ماعبر عاض مدمد أ اوج بقولض : أ (61صعدة 

 عبا ل 
 
دو ها اي ا  ممعات البشرية ا خملعة. وبهيا ا عيى فإج  ال ما فدعو  باألدياج )أي ال ألادياج دوج اسمءاار( لي ت ىال

ية وصهرها اي أج ادفاأ هي  اللقائق عن أفماط للاياغات الطق ية والشعائرية الت  ع اعد علر دمج اللقائق ألاساس

 (22أ صعدة 7113الغربأ -ا  يدية  –)أ اوجأ العلماة والدين : إلاسطم  الت  سو   مدكم بوجودفا الض 

الدينيةأ  ؤدي ى ر فأ اوج يقاد هسمعادل من ا الجيات وا عاهيم الجديد الت  ىاا ما طبقت علر د اسة الظاهرل  

. وهو ما ي عل د اسة الظاهرل الدينية مهما اافتأ سوار الدين إلاسطمي اليي عمل علر  طوير  اىثرار المأويل وععمقض اثير 

ود اسمض د اسة خاصةأ أوحتى الديافات ألاخرى ال ماوية الموحيدية أو الوضعية اللالية منها أو القديمة. فموهعض واضح اي 

  (31أ صعدة 2173)بن حليمةأ   هو القيام بتااوو علم  الظاهرل الدينيةهيا إلاطا أ و 

وهو ي عر ى ر إلاحاطة بالظاهرل الدينية معماقا ههممام بالجافب الاعس   أو الجافب الما يخي أو الجافب ههمااد أو  

 (6)بايضأ صعدة  الجافب ا عربي .

)أ اوجأ ه ايا  يااف ا شروم العكري  دمد أ اوج اي سياق الاقد الما يخي اليي  ياخرط ىب ممولوجيا اي العمق أ

ّبض ألفض مبي  علر مالجية  (31أ صعدة 2111اي فقد العقل الديي أ ايف فعهم إلاسطم اليوم؟أ  ويمميز بشموليمض وعشع 

عن  جعطهة إلا  اج با قدس وما ينمحيث يد س علم ألادياج .    (La méthode pluridisciplinaire)ممعددل المخااات 

ألادياج الديافات القديمة والجديدل وااتشا   اي حيج يد س  ا یخو را  شعه  أو مكموبأ دينية  مما سةمن  الي 

 والعادات.. والها لوجيا د اسة العقائد والطقوسأويكوج اخمااص إلاثاوغرافيا وإلاثاو إلاخمط  والتشابض ا وجود بينها 

عاد أ اوج بتاوم أساليبها  أ حيث  مما  طبيعة ا قا بة ا الجيةوعلم الما يخ اللغةوعلم  م االت خابة لعلم هجممام 

لر ىعادل افماج ا عا ي ىنها م ممعة عشكل الجوافب ألاولية الهامة اي استرا ي يمض وأدواتها وحتى ا عاهيم الت  ععمل ع
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وواهعضأ فماخرط الظاهرل إلاسطمية إلا  اج بي  حدودا للظاهرل الدينية ويابح م او البدث يمعلق بما يخ  الاقديةأ الت  

 .استيعاب مكاسب ا عرفة ا عاصرل ةاي عملي

 أركون :  دميدان النقد عن .2

اي أعماو مدمد أ اوج اأدوات ووسائل ععمل علر مداصرل ألافكا  القطعية واليقينية  دي مرازت معاهيم العكر الاق

اما ف دها اي الااوص بمخملف أشكالها وصو ها  الاث التراثيأ فث القرآجأ فاوص العكر ووصوال ى ر الااوص 

ا خملعة وا معددل  أ فمترسخ بالما ي العقطفية ال ياسية والعقض والماو أ وبشكل عام  فاوص العكر إلاسطمي 

فمابح معا فاا   بية. حيث ىفض يطبق الاقد امالجية و  وسيلة  داصرل فظام الاظر    وا وضوعية اي فظر اا للترا

 بإلاسطمي الوسيطي واشف ماطقض الداخلي ومددوديمض الاظرية والما يخية وهي  مأسس ... بواسطة عمليات هستيعا

مشروم فقد العقل إلاسطميأ أهمية يبر   حيث أ(712)عبداللطيفأ صعدة  ي ابية   كاسب العقل ا نهجي ا عاصر... إلا 

ما الاو   الروح الاقدية اي العكر والعالم ا عاصرأ و دليط ضأ ومااعا ض ومقا با ض والت  صاعت هطيعة جي ية أ

وألاشكاو القديمة الت  ال  زاو اي  أي أ اوج ممالبة اي أاهافاا تهيمن علر هرارا اا وأساليباا اي المعكيرأ هيا ألاخير اليي 

 .يماو    أ اوج االسجيج وا داصرأ مدكوم بأغطو العقل هسطمي ا تشكل اي العاو  الوسطى 

 مأوى  يشكل ضأف اما مأو هجي منا قملعيج  وألافراد الشعوب من يرللكث بالن بة للهوية ملجأ يشكل حأصب   فاإلسطم     

)أ اوجأ معا ك من أجل ألا  اة اي   ا دفية... اللريات فيها صود تم ممعات  اي يعيشوج  اليين ألافماط الااهميج لكل

 . (16أ صعدة 2117ال ياهات إلاسطميةأ 

بالد جة ألاو ر علر م او القا ل التراثيةأ ويم ض لمعكيي الياارل التراثية يااب مدمد أ اوج فميداج الاقد عاد   

والعقل التراثي اليي ال يزاو مهيماا علر م او العكر العربي إلاسطمي ا عاصرأ ىج العااية باقد آليات عمل العقل 

وفقد الظاهرل إلاسطمية واللد  إلاسطمي بلغة أ اوج يعي     ر يب  مطمح مدخل من ا داخل ا  اعدل علر  إلاسطميأ

أ ىفض يدعو وبشكل صريح ى ر   او  2ىعادل باار اليات بإعادل فهم الظاهرل إلاسطمية اي مخملف   لياتها وأبعادها ...  

لما يخ ال ياس   العربي    ا يخ الوهائا و ا يخ الاظرأ ام ألة ىعادل امابة القرارل المم يدية لليات ولتراثها وهو يلح علر 

فلم يعد الما يخ ا مداوو يعي بالغرضأ بل ىفض ما س ويما س عمليات   ليل   علاا أبعد ما فكوج عن معرفة صيرو ل 

ر اي مايرهم ال ياس   ... الكمابة اا اا الما يخيةأ واليين ال يملكوج  او ا عن صيرو تهم اي الزماج ال ي مطيعوج المعكي

)أ اوجأ ه ايا اي فقد العقل الديي أ ايف فعهم إلاسطم اليوم؟أ  الما يخية هاا عشكل مااسبة للمعكير اي ا  مقبل ... 

معاهيم وفرضيات العلوم إلا  افية اي الاظر ى ر الظاهرل التراثيةأ ويوظف  ي ملهم مدمد أ اوج أ أ ىا (22أ صعدة 2111

ىنها ى ادل اي الاقد الياعي    مكاسب العكر هجمماعي  قا بة إلاسطم اي  ا يخض الحي وفاوصض ا وصولة بق ايا ا  مما.

ماداا الوسائل وألادوات ا ااسبة لكشف   ا اليات التراثية علر مدي الاقد م مخدمة آلاليات ا الجية اللديثة الت   

 و عكيي مظاهر الظاهرل إلاسطمية وم موياتها ا خملعة

ىج هيا العمل الجاد عمل علر استبعاد المغي  بأم اد إلاسطم من أجل ا  اهمة اي ععديل فظر اا  كوفات اا اا 

 الما يخية.

والزفدهة وا روق عن الدين والخروج عن ا لة أ اما اي وهي جرأل ابيرل جلبت لض العدار والملجم بل واتهم بالكعر 

يدعو ى ر المعامل ما ألاسطم و القرآج وال اة  –ويقاد أ اوج –وصف أحد علمار ألاصوو لضأ حيث يقوو:    وهو علماج 
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 التراث االسالمي قراءة و نقدا، محمد أركون أنموذجا

لجض الااس با قاييس الغربيةأ وباالسمعادل من ا عطيات الت  خلعها ما اس وفيتشض وغيرهماأ ويعمبر الدين اليي ينم

  (731-732أ الاعدات 2112)الععا يأ  م موعة من ا عطيات البطريريكية الت  خلعها العقهار...هيا الكياب ألاشر 

إلاسطميةأ إلاسطم والظاهرل أج هد باعد بيج  فالجدير باليار أفأغلب الليين افمقدوا مدمد أ اوج وهاجمو  لم يد اوا

ىفض يهد  ى ر ىهامة مااللة معرفية بيج إلاسطم وما زات العكر وعلوم إلا  اجأ وهكيا  طرأ علر ا و و  لغة جديدل ال 

ولكن هي  ا رل بطريقة معرفية وأفق غير  *اب جديدط كمعي باللماس إلايديولوجي الراف أ لغة ععمل علر  أسيس خ

  .مددود

 علر العموم يقوم هخميا  الاقدي اي أبدا  أ اوج علر مبادئ أهمها:

ابح الخاصية إلالهية ليس هااك حقيقة فوق الما يخ فاللقيقة تهم الكائن ا شخث اي الما يخأ فم .أ

سبيل ا ثاو ىحالة ى ر الماو  اليهي  اليي بلو   المع ير وعلم الكطم وشكلمض  قاية ىف ا  للشريعة علر 

 يج والتشريعات اي الما يخ.القواف

 ر ب  اللقيقة بال لطة والي باعمبا  أنها م ألة اجمماعية  ا يخية مدكومة بطابا الارام والمو ر اليي  .ب

 يولد اللقائق ا مااه ة ويم او ها.

ريق الياار وإلا ادل طإلا  اج هو اليي ي  د ويرسخ ويطو  اللقيقة الت  ال يمكن الوصوو ىليها ىال عن  .ج

  ل علر الم او .والقد

من هاا بدأ أ اوج اي ىف ا  أبداثض اي م او إلاسطميات المطبيقية فّ   يخ ا القرآج  عيا  الاقد الما يخي ا قا ج    

 (781)عبداللطيفأ صعدة  وللمدليل الل ا ي وال يميائيأ وايا للمأويل العل عي ا ر ب  بإفماج ا عيى وىعادل ىفماجض... 

فالمأويل أدال لمدليل ا عاهيم وهرارل الترا  واشف انهض وسبر أغوا   واسمكشا  مدا ا ض وآفاهض ىفض  طريق لدعم  

اليقيج إلايما ي بأصوو إلاعمقاد الديي  أ وسبيل إل الة الشبهات عن طريق اليقيج لكي يزداد  سوخا أ وليس سبيط لاقث 

 (21أ صعدة  2116)عما لأ ال لمعريغ الاث الديي  من الدين اما هو حالض اي الهيرمياوطيقا الغربية   هيا إلايماج و 

 حيث     
 
آفاها  -وللمؤمايج بالخاوص –و اليي يعمح للبشر  -اطم هللا-ز مدمد أ اوج علر ضرو ل  عهم القرآجّيرا

د علر عدد ا رات الت للمدبر و المعكر و المعقض و المعقل  أفط  مدبروج  و  أفط ععقلوج  اي القرآج  فيها  كر ت أ حيث يشد 

 .م اال ض  ييق تهميشض و   -ح بّض - الكريم لكن هيا الاوم من المعكير ا موسا  م

 ملنهج ألاركوني:طبيعة ا .3

 اسمخدامض بعد اي د اسة الاث الديي  يعتر  أ اوج باعوبة ا الج اليي يق
ً
 أج  ما يطرحض ليس مألوفا

ً
ترحضأ خاوصا

والترا أ ليا يقر  باعوبة ابرى اي  أميج الرب  بيج الما يخ ههماادي من جهة والما يخ هجمماعي أو ال ياس   أو الثقااي 

ل ع موجب الممديث إلد اك العطهات من جهة أخرىأ والي ألج  العطهات بيج هي  ا  مويات هي عطهات غير مباشر 

ية غير ا باشرل وغير ا رئية اي ما بينهاأ وهو أمر يعمح علر د اسة المعاعطت والمداخطت القائمة بيج هي  ا  مويات.  الخع 

  ماي عقود علر هرارل مخملعة ومغايرل عن ال ائد للاث الديي  والترا  إلاسطميأعمّّل أ اوج   
ً
حيث أعطى عاوافا

 اضوخاائ العقل ياه معهوم     أ شروعض العكري: فقد العقل إلاسطمي . علر غرا  أمثالض من دا س   الاث الديي  والترا 

 ياه عطهة أهجض وماا ضوسائل و آليا ض عرفيةا  العقل ياه  اتف اى أضبموضوع العقل ياه اوغاشم ايعية أ

 واار عرفهاأ الت  المغيرات  مهأ  طو  أ مراحل الما يخأ اي ظهو   عرفيةأا  العقل ياه ف ا اتى أضبموضوع العقل

  .(77أ صعدة 2177)بن عليأ  ."عرفيةا  وحدود  ضىمكافيا  دديد  ليا ض وأخيرا  وىبرا   ضخاائا

                                           

 بخطاب واهعي عقط ي ال  وما س   وجدا ي فامعر  علر اا اا من جديد.  حوو اللد  إلاسطمي    *
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وهو بيلي يدعو ى ر هيام مالج علم  جديد هائم علر المأويل والمعكيي والخروج عن العادي وا بميو هاد اسمنباط 

ألاحكام وا قاصد الصليدة يقوو أ اوج اي هيا الادد:   ىج القرارل الت  أحلم بها هي هرارل حرل ى ر د جة التشرد 

)أ اوجأ العكر م لمة أو غير م لمة    تاليات بشرية فع ها سوار ااف والت كا اي ال ه  اهاتأ ىنها هرارل   د فيها ال

 (16أ صعدة  7117ألاصو ي واسمدالة المأصيلأ 

 :  يةأ بيى عليها مشروعّض الاقدي  مثلت ايواعممد أ اوج علر  اائز أساس

 نقد العقل الديني :   .أ

ل   
 
ا الج اليي اسمخدمض أ اوج اي فقد العقل الديي أ وإلاسطمي ماض خاصةأ حلقة مرازية اي مشروعض الاقدي  شك

أ اوج من وجود  اي الغرب لقد اسمعاد وم مل امابا ضأ بديث ياعب فال ا الج عن ألاهدا  الت  أ اد الوصوو ىليها. 

و  اليي  وصلت ىليض ا ااهج العلمية 
 
طعض علر المط

 
اي د اسة الما يخ ا معدد الجوافبأ وهي مااهج لم ي بق أج ععر   واط

 .أ بشكل دهيق وعميقىليها العقل العربي هبل أ اوج 

مة امابض  ه ايا اي فقد العقل الديي   ى ر جملة الاعوبات الت   واجض هرارل العكر إلاسطميأ حيث  يشير أ اوج اي مقد 

كمن اي ايعية  درير العقل الاقدي من القيود إلاب ممية وإلاب ممولوجية الت   ىج  الاعوبة الكبرى الت   واجهاا  يرى 

فرضها العقل الدوغمائي علر جميا ا ما سات العكرية والثقافية الت  هام بها العكر البشري ماي افمقالض من ا رحلة 

 دفية. و علم أج  هي  ألاخيرل معممدل  البدائية  أو  الوحشية  )بد ب ماطلح الود ليعي ستراوس( ى ر ا رحلة الز اعية ا

علر الم امن ألايديولوجي بيج الدولة والكمابة والثقافة ا كموبة العا ة )العاحر(أ والشيعرل ألا ثواوا ية لمدبير العقوو 

 .(1-6أ الاعدات 2111م اليوم؟أ )أ اوجأ ه ايا اي فقد العقل الديي أ ايف فعهم إلاسط   . وألافراد والجماعات

 مالجا اي القرارلأ يقوم علر  ب  الوثائق والااوص فقد 
ً
افخرط أ اوج اي هرارل الاث الديي  والترا  إلاسطمي معممدا

فة اي  لي  با رحلة الزماية الت  امبت فيها وموصولة بمعييج طبيعة القوى هجمماعية ال ائدلأ واللراات العكرية ا مكو 

ا عيى لديض أج  شرط فقد العقل إلاسطمي يكوج اي اسمخدام هي  ا الجية الما يخية اي المدهيق بكل ا عطيات  العترلأ مم 

 ىنها دعول ى ر خلق عطهة جديدل بالما يخأ عطهة هاعدتها ه  باط بالواها وبالوجود الما يخية.

 والترا  إلاسطمي ح ب أ اوجأ  قوم علر:  فقرارل الاث الديي 

 ب  الوثائق بالااوص  

 عدم هامعار بم ميا ا عطيات وا علومات 

 .ل   الدخوو اي عملية المعكيي السمخطص الامائج ا رجّّو 

 عكيي الظاهرل إلاسطمية يكوج عن طريق  طبيق القرارل الما يخية لها ثم  قديم ىطا  فعلي لمدليل مؤادا علر أج 

 و أويل جميا أشكاو الخطاب إلاسطمي ا عاصرأ وعلر جميا م مويا ض. 

يد س   ينبغي علر ا الج أجيشير أ اوج اي امابض  فزعة ألا  اة اي العكر العربي أ ى ر هي  الوجهة حيث يقوو :    

 
ً
طت ألااثر   ريدا الظواهر من خطو المداخل والمعاعل ا  ممر بيج   ق الروح و  ق ألاشيار ا ادية الواهعية. فالمأم 

 عطهة ما بواعث فردية وجماعية شديدل ا د وسية والواهعية. وللمة الما يخ 
ً
 من حيث الظاهرأ لها دائما

ً
وألااثر م افية

خ أج يعيد امابتها اي ال  واهعيتها الااب ة بالليالأ فإج  عليض من وجة من هي  العطهات ا  ادية والروحية. وىاا ما أ اد ا ؤ  

 يعطي ألاولوية ألي  عاار من العااصر الداخلة اي الترايبأ فكلها ع مدق  ههممام 
 
)أ اوجأ فزعة ألا  اة اي العكر  أال

  .(261أ صعدة 7111م كويض والموحيدي أ جيل  -العربي
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ألج  العقل العربي فع ض ال يزاو  الللقة ا رازية  شكلة ا  ممعات العربية وإلاسطميةأيعمبر فقد العقل إلاسطمي     

أ اما أج  العقل الطهوعي ا و و  ماي مئات ال ايج ال يزاو يهيمن علر الثقافة إلاسطمية والع
ً
 دينيا

ً
 ربية علر ال وار. عقط

مض ا  ممعات العربية وإلاسطمية من خلا القدسية علر ا ما سات ألااثر دفيوية  يزداد ألامر ىللاحا من خطو ما  قد 

من أجل )عليض الاطل وال طم(   بطها باسم هللا والاب و وماديةأ وععييج اللطو واللرام فيها وفق اجتهادات ال حدود لهاأ 

 طبيق ا الج الما يخي علر الترا  إلاسطمي اعترضمض اي ال ابق عوامل ىج وعية والقداسة ا طلقة. أج  دظى با شر 

موضوعية اافت  ؤجل البدث فيض لاالح عغليب الارام من أجل المدر   الوطي  وهسمقطو القومي والا او ضد  

  )الترا (ي هي  ا عراة الوطاية القومية بوصعضالعااصر ا  مخدمة ابر  اج الترا  أو اهسمعما  بأشكالض ا معددلأ 
ً
واحدا

 من عوامل المدر  . 

العكر ألاصو ي ا دافظ و شجعت مدا بة العكر الاقدي والعقط يأ ى ر ألافظمة  وجهت وبعد حاوو هسمقطالتأ 

 بيج ا ؤس ة  أ ح ب أ اوجأععر  ا  ممعات العربيةىاج  دت حجة الدفام عن الترا  والهوية. 
ً
 مقدسا

ً
ماي عقود حلعا

بات هي  ا ؤس ة الدينية 
 
الدينية الت   قوم بوظيعة العماوى  ا  قوو بض ال لطةأ وبيج ال لطة الرسمية الداعمة  مطل

لهيا ال بب ف د أج  ال لطة هد استادت  ماا طويط  ترا  إلاسطمي اي  أس أولوياتها.الت  يقا الحجر علر العكر الاقدي لل

 علر ال يادل العليا الت    عل 
ً
اي ا اض   علر الدينأ اليي ااج يمثل اللقيقة ا طلقة الت   عرض فع ها علر الجمياأ وىاا

د ال لطة ال ياسية مقبولة من البشر
 
 .أ اوج أ اما يؤا

د اللقائق فياا با عيى اللراي لكلمة الم  يدأ أي عادما  ىفض  : وي مكمل أ اوج فظر ض  وها الدين بالقوو  عادما ف   

فاهرها اي أج ادفاأ فإنها  ابح مر بطة اليا ونهائيا بكياوفتاا العميقة. و ابح بالما ي مر بطة بشبكة إلاد اك الت  سو  

 بكل وجودفا وسلوااا. علر هيا ا  موى العميق والجي ي 
ً
م ماي آلاج فااعدا

 
 –)أ اوجأ العلماة والدين : إلاسطم   . مدك

   .(22أ صعدة 7113الغربأ -ا  يدية 

ألج الدين من أاثر ألابعاد ألافثروبولوجية ح و ا اي إلا  اجأ فغاية ا عكر اافت   الكشف عن ال يرو ل العقلية  

لت الع ارات
 
خة بواسطة ألادياج علر مر  الما يخ  والما يخية الت  شك أ صعدة 2173)الخراطأ  ا عرفية وُ ؤى العالم ا رس 

328). 

 القطعية:   .ب

 ع
ً
 ابيرا

ً
م أ اوج م هودا  ( أالترا )طريق بلو ل معهوم القطعية و أطير . ويأعي هيا الجهد اي سياق العاواج الكبير نهد 

ة ى ر أج ُيد ك معيى القطعية ا عرفية ليممكن من هفمقاو من  وهد وجد أ اوج أج العكر إلاسطمي ا عاصر اي حاجة ماس 

اي ال ما يطرحض من مشاال والما يخ ى ر مرحلة الرب  بيج ا عيى  أمرحلة إلافماج ألاسطو ي وهستهطك ا خيا ي للمعا ي

 من  ف ض أي  عطهة ما دينية أو فل عية أو ثقافية. ولكن 
ً
ما يعيبض علر هيا العكر هو عدم ىهرا   بهي  القطيعةأ افططها

ا  العكر العربي وىصرا ا  علر خاوصية ىسطمية وأصالة عقلية وعلمية مطلقةأ بديث أفض يعمقد اليوم بأفض اي غيى  ام عم 

 طمية.أبدعض المعكير الغربي والبدث العلم  اللاصل خا ج دائرل ا عا   إلاس

وبطبيعة اللاو فإج معهوم القطيعة ا عرفية عاد أ اوج يخملف عاض عاد الجابري والعروي وغيرهما من ا عكرين      

 تالعرب ا عاصرين اليين اسمخدموا هيا ا عهوم عاد هرارتهم للترا . فمقا فة أ اوج الاقدية والمعكيكية  اطلق من هرارا

فقد فظر ىليض وأدواتها وطرائقها ا ميزلأ والت  حددت طريقة فهمض للترا  وألفظمة العكر ا ام ة لض.  خاصة لها ىشكالياتها

 فظرل فقدية

م للقا ئ مقا بمض الخاصة  عهوم القط ةأ فإفض ال يقاد بها هفعااو يعولكن ليس با عيى ال لب  للاقدأ وهو حياما يقد 

ي النهائي عن الترا  أو الدعول
 
ى ر فبي ما أفم ض القدمار من أفكا  ومعا   وفظريات وعلومأ بل  أى أج القطيعة  أو المخل
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ا ألج البنيات هجمماعية وأطر ىفماج   بدو فتي ة حممية أو ماطقية للمطو  الما يخي العام اي م مما ما أو بيئة معياةأ ىم 

ا ألنها  ضخمت وا دهرت وهعزت  ت و عككتأ وىم 
 
هعزات أبعد وأات بت وسائل علمية جديدل ال لطة وا عرفة هد افدل

  أصلح وأغز .

و اد علر  أ  -والهامش   مرازي ال -شيئا  الاقدية  لي بالشمولية والكلية فلم يهمل اي هرار ض لترا  اما اع مت فظر ض 

جأ أو الثقافة العا ة أو ا كموبةأ السترا  ي الترا أ الترا  الشعه  والترا  ا دو 
َ
ي يمض الاقدية. وهيا الي بأج أخ ا فمط

هو الخ  ا نهجي اليي يميز مشروعض الاقدي عن مشروم الجابريأ اليي  وهف اي فقد العقل العربي عاد حدود الثقافة 

. بياما اهب أ اوج ى ر ما هو أبعد من الي اي خيا   ا عرايأ أي ى ر العقل إلاسطمي والوعي إلاسطميأ بشقيض 
ً
العا ة حارا

 يشكل وعي ا  لمأ وألج ا خياو العربي إلاسطمي يمدرك داخل العالم والشعاهي
ً
. ألج الترا  يشكل وعي العربي مثلما

 ماظومة  راثية واحدل.

 ما معهوم القطي
ً
 مدكما

ً
ةأ لممددد عوهد جعل أ اوج الاقد استرا ي ية ُم ممرل اي هرارل الترا أ و ب  هيا الاقد  بطا

 معالم ا الج اليي يطبقض وي
ً
 بمدقيق أهدا  الاقد والمعكيي اليي ييهب ى ر أبعد مدى يمكن الوصوو  اليا

ً
كوج جديرا

 من القرارل العلمية إلاب ممولوجية 
ً
من شأنها أج  كشف عن ا عيى واللقيقة  للترا ىليض. ألامر اليي ُينمج اي الخطصة فوعا

 فيضأ و كشف عن الكثير من ال ياجات ا غلقة الت   داصر اللقيقة.

ة أو ر ما ا الج اليي ُي معمل من جافب الباحث لقرارل الترا  عهطيفهااك  مزدوجة عاد أ اوجأ ىاج يةالقطع

 ا الج الكطسيكي إلاسطميأ اليي يكمعي  هستشراقو عكيكض و أويلضأ ُويقاد بض هاا مالج 
ً
الوصعي أو العيللوجي وأي ا

وج المدخلأ والمعريةأ والاقدأ واستبداو استرا ي ية مالجية بال رد والوصف الخطي للعكر والما يخ إلاسطمييجأ من د

ععممد علر المكاملية أو المعددية اي ا ااهج إلاسطمية ا عاصرل بضأ وهي الت  أوحت أل اوج بعكرل مالجية دعاها 

 ”.إلاسطميات المطبيقية“

قيقة ثابمة و اسخة ع ممد مشروعيتها ثم هااك هطيعة ثافية ضرو ية  كوج ما فوم من الخطاب إلاسطمي اليي يتبيى ح

 بما يدعو  أ اوج بّ
ً
اي ئية أ أو الاراطيةأ الت  هي حالة من الدوغما”ألا ثواا ية”من القاعدل هجمماعيةأ و ترسخ  ا يخيا

شف هعمقاد والعكرأ  كوج فتي تها استبداو فوم آخر من اللقيقة بهي  اللقيقةأ هيا الاوم هو اللقيقة العلمية الت  يك

 تها و  بيتها.يعنها ا الج والمعكيي والاقدأ ويقدمها اما هي اي صيرو تها و ا يخ

 إلاسطميات المطبيقية: .ج

علر ما يعر  اي هياسا  أسطمولوجيا( أو إلاسطميات المطبيقية)إلا اهترح أ اوج  أسيس مالج علم  جديد يعر  بّّ    

 أ واعمبرها بديط علميا وعمليا عن: فثروبولوجيا المطبيقية(العلوم هجمماعية بّ )ألا 

 ا عرفة الكطسيكية المقليدية الت  و ثااها عن ألاصوو القديمةأ 

 .ا عرفة هستشراهية الوضعيةأ الت  غلبت علر  دليلطتها ا رازية الثقافية 

وجار  أسي ها بغية مداصرل الخطاب الديي  مداصرل علمية عن طريق  عكيكض واممطك ا عيى الكلي فيضأ أسول بملي 

الت  طبقت علر الااوص ا  يدية و أخ عت الاث الديي   دي الاقد الما يخي ا قا ج والمدليل ألال ي  ا الجية 

فهيا العلم اليي حيث يقوو اي هيا الاددأ     وسعا ض و  دوال ض.المعكيكي و للمأمل العل عي ا معلق بإفماج ا عيى و 

دشنمضأ هبل ب ا ساواتأ يهد  ى ر هرارل ماض   إلاسطم وحاضر  افططها من خطابات ا  ممعات إلاسطمية والعربية 

هاشم صالح  مترجمض وشا حض. ي يف (36-32أ الاعدات 2172)أ اوجأ العكر إلاسطمي. فقد واجتهادأ   وحاجياتها اللالية

 اوج باإلسطميات المطبيقية  لي ا الجية الجديدل الت  اخترعها هو أيقاد   إلاسطميات المطبيقية بقولض اي ععريف 
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)أ اوجأ   .نهاشخايا لكي يم او  مالجية إلاسطميات الكطسيكية الخاصة با  تشرهيج بعد أج يأخي ال ما هو معيد م

  (711أ صعدة 2172العكر إلاسطمي. فقد واجتهادأ 

هيا ا شروم اليي افطلق ماي حوا ي أ بعة عقود ابمداًر من امابض )إلا  ية العربية اي القرج الرابا اللجري( اليي صد  

دامو ا ( مرو ا بعدد من الكمب علر اممداد عقدي الثمافينيات أطروحة اي شكل اي بداية سبعينيات القرج ا اض   )

 . والت عينيات من القرج ا اض   والعقد ألاوو من هيا القرجأ والت   رجمها اي معظمها هاشم صالح ى ر العربية

واي القلب ماض  او ي اي هرارل الترا  العربي إلاسطميأ لقات اي مشروم واحد هو ا شروم ألا أ حالها مثل  لي ا ؤلعات 

ومخملعة عما هو سائد اي الثقافة العربيةأ ووفقا  ااهج وعلوم حديثة اي ألال نية  اثيةالقرآج الكريمأ هرارل حد

 ايولوجيا أهفثروبولوجيا عموما والدينية خاوصاأ وايلي العلوم هجمماعية وإلا  افية خاصة اي فر  اأ من هبيل 

ريداأ ويمثل هؤالر يو والمعكيكية من خطو غراما ولوجيا )علم الكمابة( لّ جاك ديى بو دفواو ومعاهيم الرأسماو الرمزي لد

 . اوج سوار بشكل مباشرأ أو غير مباشرأح و ا هويا اي مشروم 

اوفض السيما  أوهد طرح أ اوج هيا ا شروم اي الد اسات إلاسطمية لكي يهمم بض الباحثوج العرب و ا  لموج عموما

من خطو  وظيف ا ااهج وا عاهيم اللديثة اي الغرب علر وجض  أاي الاث الديي  باعة عامة بدثالمشروم ممال ب

ل نيات اللديثةأ وعلم الاعس الما يخيأ والي عن طريق  حزحة ميداج الد اسة والمدليل با  ا  علم ألا  أالخاوص

 . (22أ صعدة 7113)أ اوجأ من هجتهاد ى ر فقد العقل إلاسطميأ   فتربولوجيا هجمماعية والثقافيةوألا 

  الخا مة:

ح و ا فكريا اي ال احة الثقافية العربية عامةأ وعلر صعيد هرارل وفقد العكر   ل اوج اسمطام أج يسج  أشي أج  ال

 يمعا ض الي ما خاوصية الم ربة الما يخية العربية وإلاسطمية دوج أج اوية ا ااهج اللديثةأ من إلاسطمي 

 وافبض بى ر هرارل الترا  العربي إلاسطمي  مو  العكر اللداثي الليين فادوا حد أ يمكن القوو ىج أ اوج يعمبر  أوعليض

يعمبر  دشياا  رحلة جديدل اي ايعية المعامل ما  راثاا بمخملف  أ وبيلي فإج ما هام بضعلمية جادلالدينية هرارل 

 . م مويا ض ووجوهض باالعمماد علر مالجيات العلوم إلا  افية وهجمماعية اللديثة

المعكير الاقدي للترا  العربي وإلاسطمي عاد أ اوج ى ر الامائج أفض ى باا الوهو  علر  ف ط علر ما قدم اار  فقد

 آلا ية:  

ر صعيد ا الجأ اهمم أ اوج بالما يخ الوهائعي والما يخ ههماادي وهجمماعي وال ياس  أ اما اعممد اي د اسمض علر عل

 مالجية علم الاعس الما يخي وعلم ههمااد.

 ميزمدمد أ اوج عن فقاد عار   بالممرد العكري ضد ال ه ر أو ىارا  علر العقل والعكرأ و  ف  إلافعاام بيج 

 ال لوك وبيج العمل العكري وا  ا  ألاخطقي العملي.العكر و 

ز اي د اسا ض علر اسمخدام ا الج الما يخي اي القرارل والاقد ودعا ى ر 
 
 ؛ طبيقض علر الترا  إلاسطمي  ا

  ما ع معيد ماض بعد غربلمض وفقد أ اما أو ر أهمية لد اسة الديافات قد مالجية ععددية  ال  لغي الترا  باعممد  

 ال ماوية وىظها  فقاط التراب  ا شترك اي ما بينها.

 مأ ما جعلها اي هرارل العكر إلاسطميأ مااهج جديدل علر العكر العربياسمخدم 
 
باعوبة أ لدى الكثير من ا مابعيجأ   ت

 اي ىد اك انهها. 

 المراجع: 

 .دا  ال اقي :بيروت .العكر ألاصو ي واسمدالة المأصيل .( 1991) .م أ أ اوج  .7



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

161 

 

 د. سعاد عبيدي د. بليردوح ثليثة،

International Energy Agency( .8102 .)IEA من 8102, 08 01. تاريخ االسرتداد ،iea.org: 

https://www.iea.org/topics/renewables/ 

oxford university press( .8102 .)english oxford living dictionaries تاريخ االسرتداد .
 :en.oxforddictionaries.com، من 8102, 08 01

https://en.oxforddictionaries.com/definition/renewable_energy 
S OUALI( .8112 .)Etude géothermique du Sud de l’Algérie .Revue des 

Energies Renouvelables  ،1 (4)  ،812 .Centre de Développement des Energies 

Renouvelables ،Algérie. 
The Intergovernmental Panel on Climate Change( .8100 .)renewable energy 

sources and climate change mitigation. New York, USA: cambridge 

university press. 
The Natural Resources Defense Council( .8102 .)NRDC 08 01. تاريخ االسرتداد ,

 :The Natural Resources Defense Council، من 8102

https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-clean-facts 
Virginie Perroud( .Septembre 2006 .)Développement Urbain Durable  &

Agenda 21 Local: Analyse de la filière du Bois à Lausanne. Faculté des 

lettres, institut de Géographie. 
)اإلصدار  الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة )دراسات حتليلية تطبيقية((. 8102م عبد اهلل عبد الرؤوف حممد. )إبراهي

 (. االسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة.0
، دار )عادل العوا، املرتمجون( دمشق، سورية،: دار كنعان للدراسات والنشر أخالق اإلجنيل، دراسة سوسيولوجية.ألبري بايه. 

 احلصاد.
 82)جامعة الدول العربية، احملرر( تاريخ االسرتداد  دليل الطاقات املتجددة.(. 8102اجمللس الوزاري العريب للكهرباء. )

، من اجمللس الوزاري العريب للكهرباء: 8102, 08
http://www.rcreee.org/sites/default/files/daleel_web_2.pdf 

، من 8102, 08 82تاريخ االسرتداد  دليل الطاقات املتجددة.(. 8102رباء. )اجمللس الوزاري العريب للكه
rcreee.org: http://www.rcreee.org/sites/default/files/daleel_web_2.pdf 

. تاريخ االسرتداد املشاريع الرئيسية احملققة / اجلارية يف جمال الطاقات املتجددة(. 8102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. )
-andi.dz: http://www.andi.dz/index.php/ar/132-energies، من 8102, 08 82

renouvelables/1208-principaux-projets-realises-en-cours-de-realisation-en-

matiere-des-energies-renouvelables 
، من 8102, 08 82. تاريخ االسرتداد جددةقطاع الطاقات املت(. 8102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. )

ANDI.dz: http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables 
)مجال شحيد،  العقل اإلسالمي أمام الرتاث عصر األنوار يف الغرب اجلهود الفلسفية عند أركون.(. 8110رون هاربري. )

 .املرتمجون( سوريا: داراالهايل للنشر والتوزيع
جدة، اململكة العربية السعودية: دار ماجد عريي للنشر  أعالم وأقزام يف ميزان اإلسالم.(. 8114سيد بن حسني العفاين. )

 والتوزيع.
 82. تاريخ االسرتداد Chiffres Clés 31 Décembre 2016(. 8102شركة الكهرباء والطاقات املتجددة. )

 :Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida، من 8102, 08

http://www.sktm.dz/?page=article&id=64 

 .دا  ال اقي :بيروتأ .الغرب-ا  يدية  –إلاسطم  :العلماة والدين  .(1993) .م أ أ اوج  .2

 .دا  ال اقي :بيروت .فقد واجتهاد .العكر إلاسطمي .(2012) .م أ أ اوج  .3

 .  الطليعةدا :بيروتأ لبااج .ه ايا اي فقد العقل الديي أ ايف فعهم إلاسطم اليوم؟ .(2000) .م أ أ اوج  .2

 .دا  ال اقي :بيروت (.Trad أ صالح .ه) .معا ك من أجل ألا  اة اي ال ياهات إلاسطمية .(2001) .م أ أ اوج  .2

 .دا  ال اقي :بيروت .من هجتهاد ى ر فقد العقل إلاسطمي .(1993) .م أ أ اوج  .6

 .دا  ال اقي :بيروت .جيل م كويض والموحيدي  -فزعة ألا  اة اي العكر العربي .(1997) .م أ أ اوج  .1

 . راز الثقااي العربي :الدا  البي ار ّ ا غرب . أويل الما يخ العربي .(2013) .م أ الخراط .8

 .دا  ماجد عيري للنشر والمو يا :جدلأ ا ملكة العربية ال عودية .أعطم وأهزام اي ميزاج إلاسطم .(2004) .ب .س أ الععا ي .1

 .دا  ااعاج للد اسات والنشرأ دا  اللااد :دمشقأ سو يةأ (.Trad أ العوا .م) .وسيولوجيةأخطق إلاف يلأ د اسة س .أ أ بايض .71

 .p. 37 أ (2) 2 أ  م لة اللوا  الثقااي .ا ما سة الاقدية عاد مدمد أ اوج  .(سبممبر أ 2013) .م أ بن حليمة .77

 .ا راز الثقااي العربيأ :ّ ا غربالدا  البي ار  .ا ماوم وا مماا ّ فقد اليات ا عكرلأ  .(2005) .م أ حرب .72

(. ا ما سات الاقدية عاد مدمد أ اوج  أ هرارات اي مشروم مدمد أ اوجأ أعماو فدول مخبر الد اسات 2177عبدالغي  بن علي. ) .73

 لنشر والمو يا.. القبّةأ الجزائر: دا  الخلدوفية ل2العل عي .ألاا يولوجيةأ و ا ل المعليم العا ي والبدث العلم أ جامعة الجزائر 

 .الشبكة العربية لطبخا  و النشر :بيروت لبااج .من ىد اك العا ق ى ر وعي اليات :أسئلة اللداثة اي العكر العربي  .ك أ عبداللطيف .72

 .مكمبة الشروق الدولية  .هرارل الاث الديي  بيج المأويل الغربي والمأويل إلاسطمي .( 2006) .م أ عما ل .72

 :سو يا (.Trad أ شليد .ج) .العقل إلاسطمي أمام الترا  عار ألافوا  اي الغرب الجهود العل عية عاد أ اوج  .(2001) .  أ ها بير  .76

 .دا هها ي للنشر والمو يا

 


