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در  یژهو یمعاصر عرب است که سهم یشمنداناز اند یکیمحمد ارکون، 

 یژهنوشتار که و یندر مطالعات معاصر دارد. در ا یختحول فهم و برداشت از تار

 یشناس اسالم است، ابتدا مفهوم روش یخفهم تار یروش او برا یبازخوان

 نقدعامّ ارکون، روش  یپژوهش یها شده و پس از مرور روش یانب یخیتار

 یروش را برا ینکه ا یقرار گرفته است. و یو واکاو یاو مورد بررس یخیتار

کار  به  یانو عباس یانعصر امو یعنیاسالم،  یخادوار تار ینتر از مهم یکی یبررس

مستشرقان و  یمطالعات هاییوهاللغه و نقد ش بسته است، با هجرت از فقه

کار برده که  اسالم به  یخنو را در مطالعه تار یمسلمان، روش یشمنداناند

شمار   آن به هایمؤلفه ینتر از جمله مهم یخی،و نقد منابع تار یعقل های یلتحل

 .رودیم
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 مقدمه

های مختلفی از  تا روشهای ذاتی و رویکردی مطالعات تاریخی، موجب شده است  ویژگی

مطالعات تاریخی عرضه شوند که هریک دارای نتایج، دستاوردها و حتی نقاط ضعف و 

باشند. این تحقیق، با کنکاش در آثار پژوهشگر مشهور و الجزایری  قوّت متمایزی می

م( در پی کشف و معرفی روش اختصاصی وی 1328جهان عرب، به نام محمد ارکون )م 

محمد  شناسی محمد ارکون، آثاری چون: باشد. در موضوع روش خی میدر مطالعات تاری

التراث والمنهج بين ارکون تألیف جمعی از اندیشمندان،  ارکون المفکر والباحث واإلنسان

 الماهية والعالقة نحو منطق تحویلیو  نقد النصنادر و دو اثر با عنوان  نوشته نایله ابی والجابري

شناسی  کدام به صورت اختصاصی به روش فته است؛ اما هیچتألیف علی حرب، انتشار یا

اند. در این تحقیق، سعی شده است که پس از تبیین و  مطالعات تاریخیِ وی نپرداخته

ها در  شناسی مطالعات تاریخی وی، به صورت اجمالی به جانمایی این روش معرفی روش

 آثارش پرداخته شود.

 معرفیمحمدارکون

م در الجزایر به دنیا آمد و تحصیالت اوّلیه خود را در الجزایر 1328محمد ارکون در سال 

م( 1312)م  1فرا گرفت. سپس، به فرانسه رفت و پس از مدتی، با دخالت لویی ماسینیون

مسکویه  نامه خود را در مقطع دکتری در مورد ابن پذیرفته شد و پایان 2در دانشگاه سوربون

سالگی درگذشت. از اساتید وی  82در  9م2111پتامبر س 11ق( به پایان بُرد و در 121)م 

م( را نام 1331)م  1م( و کلود کاهن1332)م  5م(، شارل پال1311)م  1توان برونشویگ می

های  برد. دغدغه اصلی وی، در مورد منابع اسالمی و کاربرد علوم انسانی در پژوهش

که حجم  طوری باشد؛ به اسالمی است. نقد تفکر اسالمی، از موضوعات مورد توجه وی می

قابل توجهی از آثار او، به این موضوع اختصاص یافته است. تحقیقات متعدد ارکون موجب 

های ارکون  شد که او به عنوان یک محقق تاریخ تفکر اسالمی شهرت یابد. برخی از کتاب

 بدین شرح است:
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 العقل نقد أو اإلسالمي العربي الفكر تاريخية 7،وممارسة أصالة: اإلسالم ،العربي لفكرا
: اإلسالمي الفكر 10،والسياسة األخالق: اإلسالم 9،علمية قراءة: اإلسالمي الفكر 8،اإلسالمي

 العقل نقد إلى اإلجتهاد من 12،الغرب المسيحية، اإلسالم،: والدين العلمنة 11،وإجتهاد نقد
 اإلسالم 14،المعاصر؟ اإلسالمي الفكر هو أين: المقال فصل إلى التفرقة فيصل من 13،اإلسالمي

 و آثاري ديگر. 16العربي الفكر في األنسنة نزعة 15،الغرب أوروبا

،  م1331ـ1311های  ارکون در مدت فعالیت علمی خود، استاد دانشگاه سوربن در سال

مؤسسه ، استاد محقق در  م1373ـ1377های  طیّ سال 17استاد مدعو در دانشگاه برلین

 13م، استاد در کالج مطالعات پیشرفته در پرینستون1331در سال  18برلین پیشرفته مطالعات

 21م، لوفان النیف1313 21آنجلس های لوس م، استاد دانشگاه1339ـ1332های  در سال

با توجه به آثار وی در  م و چند دانشگاه و مرکز علمی دیگر بوده است.1373ـ1377

توان چنین اذعان  سالمی، میهایش درباره عقل ا ویژه پروژهشناسی اسالمی و به معرفت

شود. ارکون با استمداد از تاریخ  پژوهی مربوط می نمود که برخی از آثار او مستقیماً به تاریخ

های جدیدی از فهم تاریخی را به  خصوص تاریخ قرآن، توانسته است شیوه اسالم و به

 نمایش بگذارد. 

شناسیتاریخیروش

زم است؛ نخست باید به تعریف امر تاریخی پیش از ورود به بحث، تذکر دو مقدمه ال

پرداخت. امر تاریخی، یعنی یک واقعه یا رویداد تاریخی که مورخ درصدد کشف و فهم آن 

توان به دو صورت در نظر گرفت؛ اوّل آنکه امر تاریخی را درون  است. امور تاریخی را می

ها و  خواهد کرد با ابزار گذشته و همراه با آن ببینیم و در این صورت، مورخ همواره تالش

تر  های معیّن، حجاب زمان را از آن واقعه تاریخی بردارد و به حادثه تاریخی نزدیک روش

که هست، ببیند. نگرش دوم، آن است که مورخ نه تنها  گونه گردد و واقعه تاریخی را آن

آیینه  کند حجاب زمان را کنار بزند، بلکه برعکس برای رؤیت امر تاریخی در تالش نمی

بیند و زمان را  کند؛ یعنی امور و حوادث تاریخی را همراه با زمان آن می زمان تالش می

گیرد. در این دیدگاه، شرایط اجتماعی و سیاسی، جزئی  جزئی از رویداد در نظر می
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جدانشدنی از امور تاریخی هستند و حوادث تاریخی همواره با این شرایط بررسی 

 22شود. می

های خاص خود را نیاز دارد. در دیدگاه اوّل،  ها و ابزار دیدگاه، روش هریک از این دو

نمود؛   باید به دنبال جداکردن زمان از واقعه بود و به امر تاریخی بدون زمان نظاره

شود و حوادث تاریخی  که در دیدگاه دوم، امر تاریخی در بستر زمان بررسی می درحالی

گردد. بنابراین، با دو دیدگاه  آن دوره، بررسی میهمراه با شرایط اجتماعی و ظرف زمان 

 کامالً متفاوت سروکار داریم که هرکدام، به یک روش خاص نیاز دارد.

شده و استوار  مقدمه دوم اینکه برای شناخت امور تاریخی، همواره باید از روشی اثبات

همیت خاصی ها، انتخاب روش مناسب پژوهش، از ا بهره بُرد و با توجه به فراوانی روش

شناسی، باید تعریف مختار را انتخاب نمود  رو، بعد از ارائه تعاریف روش برخوردار است. ازاین

شناسی مورد نظر است. در اینجا، به ذکر  تا روشن شود که کدام مفهوم و چه نوعی از روش

 پردازیم. شناسی می برخی تعاریف روش
به امر واقعی رهنمون  شناسی، فرایندي است که روش ما را در رسيدن روش

دهد که از چه روشی براي رسيدن به امر تاریخی استفاده شود.  شده و نشان می

ها به متن پژوهش،  آوري اطالعات از چند منبع تاریخی و تبدیل آن صرف جمع

تواند روشی تاریخی دانسته شود. در هر پژوهش، به یک روش نياز داریم  نمی

يل کنيم، بپرورانيم و بتوانيم یک ادعاي که بر اساس آن، اطالعات را تحل

 23تاریخی را مطرح کنيم.

گوید چگونه یک مورخ  شناسی تاریخی، ابزاري است که به ما می روش

  24تواند از این ابزارها در جهت رسيدن به امر تاریخی استفاده کند. می

شناسی تحقيق، ما به دنبال مدل و الگویی براي پژوهش هستيم؛  در روش

گویی براي تحقيقات انتخاب شده و بر اساس آن، تحقيق را ساماندهی یعنی ال

شناسی، یک بستر و یک زمينه مطالعه خواهد ساخت که  کنيم. بنابراین، روش می
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 25تحقيقات خود را در آن انجام دهيم و پژوهش خویش را در آن سامان بخشيم.

ند طرحی شناسی تحقيق، عبارت است از استراتژي، برنامه کار و فرای روش

شناسی، در  که در پشت انتخاب روشِ مورد استفاده در تحقيق، نهفته است. روش

 26کند. واقع، انتخاب و استفاده محقق را به نتایج مطلوب متصل می

شناسی، نوعی شناخت و منطق حاکم است که مسیر تحقیقاتی  طورکلی، روشبه

شناسی به  در قالب روشنماید؛ به سخن دیگر،  دهد و توجیه می محقق را توضیح می

شود که انجام تحقیق  عنوان یک مدل فکری، اصول نظری یا چارچوب نظری معرفی می

 27های کمّی و کیفی باشد. بر اساس یک الگو یا انگاره فکری باید دارای چه ویژگی

های اصلی دانشجویان و محققان  های پژوهش در تاریخ، یکی از دغدغه ها و یا شیوه روش

های پژوهش تاریخی، جایگاه  شناسی، روش ویژه اینکه در روشاست؛ بهدانش تاریخ 

شناسی تاریخی یک  کنند؛ اما باید دانست که به طور عمومی، روش مهمی ایفا می

شناسی ارکون در  های او در پژوهش در علوم نیست. روش اندیشمند، چیزی جدا از شیوه

تاریخی او زیرمجموعه آن خواهد بود. شناسی  فلسفه و تاریخ اندیشه، اجزایی دارد که روش

های تنظیم موادّ تاریخی به لحاظ موضوع نیست؛ بلکه در  منظور از روش تاریخی نیز روش

تبیین های تعامل این اندیشمند با موادّ تاریخی  پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا روش

ان، استفاده از . چگونگی نگاه ارکون به تاریخ، تعامل با مطالعات تاریخی اندیشمندشود

های پژوهشی تاریخیِ او مدّ  خصوص فلسفه، در مطالعات تاریخی و نهایتاً روشعلوم و به

شناسی خاصّ او  و سپس، روش پردازیممیشناسی عام ارکون  نظر است. در ادامه، به روش

 کنیم. در تاریخ را بررسی می

تاریخیعامّمحمدارکونیشناسروش

. محمد ارکون در مطالعه تاریخ، عقالنی به تاریخ است 28رویکردهای مهمّ وی،  از ویژگی

بینی تاریخ، به روش  روشی عقالنی را در پیش گرفته است. او برای توصیف، تبیین و پیش

، نقطه آغازین نزعة األنسنة فی الفکر العربیعقالنی تمسک جسته است. ارکون در کتاب 
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عصر شکوفایی علمی و تمدنی جهان  که مطالعات تاریخی خود را از قرن چهارم هجری

اسالم است، آغاز نموده است. این کتاب، یکی از مطالعات نخستین او در اندیشه و تمدن 

23اسالمی در این دوره است.
ق( پرداخته 121مسکویه )م  این اثر، به مطالعه در مورد ابن 

ن و جامعه شده در دی است؛ اما شامل دو ویژگی مهم است؛ اوّل، توجه به مسائل مطرح

اسالمی در آن دوره )قرن چهارم هجری(، و دیگری، تأکید بر کاربرد روشی عقالنی در 

گردد. ارکون در این کتاب، به بررسی آرا و  مطالعات تاریخی که از سوی ارکون توصیه می

اندیشه فالسفه در آن دوره اکتفا نکرده و حتی آرای متکلمان اسالمی را نیز در این اثر 

ی و دقت قرار داده است. ارکون در پژوهش خود در این دوره از تاریخ اسالم، مورد بررس

ق( و همچنین، 111یا  111مسکویه و ابوحیان توحیدی )م  ابن های تمام آثار و کتاب

 91ق( را با توجه به محوریت اخالق، مورد بررسی قرار داده است.981ابوالحسن عامری )م

را مطرح نموده که در  91گرایی ، گرایش به انساننزعة األنسنة فی الفکر العربی ارکون در

کند. وی معتقد است، در این دوره از  تاریخ اسالم در همین دوره، ظهور آن را بررسی می

گرایی دارد. او با  گرایی رابطه مستقیم با میل به عقالنیت و عقل تاریخ اسالم، میل به انسان

مسکویه و ابوحیان توحیدی، درصدد اثبات نظر خود مبنی بر نقش  ثار ابنمطالعه و بررسی آ

ارکون  92باشد. گرایی در رونق تمدن اسالمی طیّ قرن چهارم هجری می گرایش به انسان

قرن چهارم هجری از تاریخ اسالم را برای نمونه و با توجه به اهمیت آن، انتخاب نموده 

تأکید بر آزادی اندیشه متفکرانی که در این کتاب است. وی با توجه به رویکرد عقالنی و 

گرایی و تحجر ایستادند و با  کند که در برابر جمود پردازد، آن را بررسی می به آنان می

های برخی از متکلمان  درونیِ استدالل های دادن تناقض مناظره و جدل عقلی و نشان

99مسلمان، به مقابله با آنان برخاستند.
 

محمد ارکون، از این جهت حایز اهمیت  الفکر االسالمیو  الفکر العربیتاریخية دو کتاب 

اند. ارکون در رویکرد  وضوح این رویکرد عقالنی به تاریخ را منعکس کردههستند که به

او با تالشی  عقالنی به تاریخ اسالم، از شیوه تحلیل و بررسی تاریخی استفاده نموده است.
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رسد که تاریخ باید دوباره نوشته  سالم، به این نتیجه میمستمر در مطالعه عقالنی تاریخ ا

شود و مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. این بازنگری، باید بر اساس رویکردی عقالنی بوده، 

 91های زیرین تفکر و اندیشه تحلیل تاریخی منتهی گردد. به الیه

ای وجود دارد  یچیدهاز نظر ارکون، میان تاریخ اندیشه و پویایی جامعه، ارتباط عمیق و پ

گرفتن به  شباهت به ارتباط بین فرهنگ و جامعه نیست. ارکون با خرده و این ارتباط، بی

انباشته  های مطالعات تاریخی، تاریخ تفکر را به صورت متراکم و قطعاتی برهم برخی روش

ون ارک 95گاه یک خط مستقیم رو به باال نیست. بیند. ارکون عقیده دارد که تاریخ هیچ می

اسالم، در تاریخ است و تاریخ، در اسالم »در مورد ارتباط تاریخ و اسالم، معتقد است: 

این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسالمی معتقدند دین اسالم، فرا  91«نیست.

 97تاریخی و برتر از تاریخ است.

هايمطالعاتاسالمی.نقدشيوه1

مستشرقان و متفکران مسلمانان را مورد نقد قرار های مطالعاتی  محمد ارکون، شیوه

داده است. وی معتقد است که در مطالعات ایشان، از اصول پژوهش فاصله گرفته شده و 

بودن پژوهش  های مطالعاتی جدید نیازمندیم. ارکون در طیّ تحقیقاتی، ناقص به شیوه

جدیدی را پیشنهاد  های نو و مستشرقان و اندیشمندان اسالمی را گوشزد نموده و شیوه

 بندی نمود:  توان طیّ دو محور چنین دسته های وی را می کند. نقد می

مطالعاتاسالمیمستشرقان: این دسته از مطالعات، ناکافی، ناقص و ناتوان از فهم  الف.

واقعی اسالم و دقت شایسته در متون اسالمی است. ارکون معتقد است که دو نوع قرائت 

اوّل، قرائت رسمی از تاریخ که تحت تأثیر و سلطه حکام و جود دارد؛ متفاوت از تاریخ و

گیرد و آنچه باب میل و طبع آنان است، به عنوان تاریخ نوشته  پادشاهان شکل می

خواستند مردم بدانند و از  این قرائت، همان چیزی است که حکام و پادشاهان می شود. می

 آن اطالع پیدا کنند.
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شود که  افتاده را شامل می ز تاریخ که کلّ حوادث تاریخی اتفاقدوم، قرائت غیررسمی ا

ممکن است با اِعمال سلطه پادشاهان، از تاریخ حذف شده باشد؛ یعنی حوادثی از تاریخ که 

هایی از تاریخ که به  ای از ابهام قرار گرفته است و نیز بخش هاله  عمد حذف شده و یا در به

خواهند آن  نوشته شده است و حکام و پادشاهان میخوردگان و مستضعفان  وسیله شکست

  98را مخفی کنند.

شده از  های حذف نگرد، باید بخش محقق تاریخی که به صورت انتقادی به تاریخ می

ها آگاهی یابد. او باید دیدگاه عقالنی خود را بر کلّ تاریخ گسترش  تاریخ را ببیند و از آن

اند، به تاریخ بازگرداند.  م جور از تاریخ حذف کردههایی را که نظام سلطه و حکا دهد و چیز

به نظر ارکون، مستشرقان تحت تأثیر دیدگاه اوّل که قرائت رسمی از تاریخ است، قرار 

اند و از دیدگاه دوم غافل  دارند و به بررسی تاریخ اسالم تحت تأثیر این دیدگاه پرداخته

در تاریخ تفکر اسالمی محسوب  های روشی آثار آنان اند و این، یکی از چالش بوده

  93شود. می

باید یادآور شد که ارکون در بدو امر، شیوه مطالعات اسالمی مستشرقان را پذیرفته بود 

اما در مرحله بعد، این شیوه مطالعاتی را مورد  11و بر اساس آن، تحقیقاتی را ارائه کرده بود؛

م، ناکافی و ناقص دانست. وی در انتقاد قرار داد و شیوه آنان را برای شناخت صحیح اسال

باشد.  سویه می نقد مطالعات مستشرقان، معتقد است که این مطالعات، از جهت روشی، یک

دارد و تنها  11شناسی به اعتقاد وی، مطالعات اسالمی مستشرقان ارتباط تنگاتنگی با لغت

و در چنین  تواند بخش محدودی از معانی قرآن و سنّت و تاریخ اسالم را در بر گیرد می

 12رویکردی، مطالعات مستشرقان محدود به چارچوب قواعد لغت خواهد بود.

وی  19محمد ارکون، شیوه مستشرقان را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است.

بودن شناخت مستشرقان درباره اسالم، یکی از اشکاالت مطالعات  معتقد است که سطحی

بنابراین، محقق  11دهد. به محقق دید محدودی می آنان است؛ زیرا مطالعه بر اساس لغت،

  15برای تکمیل مطالعات خود، به اموری مانند اساطیر متوسل خواهد شد.
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کند، از بین بردن اصالت متون  دیگر اشکالی که ارکون به روش مستشرقان وارد می

خاصی )قرآن و حدیث( است. ارکون، معتقد است که اینان ناخودآگاه تحت تأثیر ایدئولوژی 

قرار دارند؛ چون در بررسی قرآن )وحی(، انجیل و تورات را اصل گرفته و قرآن را فرع آن 

بودن تفکر یونانی پایبند  اند و در زمینه فلسفه اسالمی و تعامل با عقل نیز به اصیل دانسته

باشند. به عقیده ارکون، بسیاری از مستشرقان، نصّ قرآن را از بین بردند و افرادی مثل  می

با عقیده به اصالت انجیل و تورات و  17م(1379و بالشر )م  11م(1391نولدکه )م 

 توجهی قرار دادند. بودن آن را مورد بی دانستن قرآن، اصل تبعی

شناسانه است؛  تحقیقات و مطالعات ارکون درباره اسالم و منابع اسالمی، از نوع معرفت

آیات قرآن ـ مانند سوره علق ـ به که وی هنگامی که در مورد  طوریتا تاریخ قرآن؛ به

ارکون، معتقد است که  18نگرد. شناسانه می پردازد، به آن از منظر معرفت بحث می

شوند؛ مثالً در بررسی  مستشرقان در روش خود، بین ادبیات تاریخی تفکیکی قائل نمی

 کتاب طبری، اثر او را تنها از نظر انتساب به ایدئولوژی و مذهب خاص و یا شیعه و

بندی طبری بر اساس ایدئولوژی توجه دارند؛ اما  کنند و فقط به طبقهبودن بررسی می سنّی

 13اند. های عقالنی تاریخی غافل مانده از تحلیل

مسلمان: اندیشمندان مطالعاتاسالمی روش دیگری که ارکون به نقد آن پرداخته،  ب.

اندیشمندان مسلمان تحت شیوه مطالعات اندیشمندان مسلمان است. وی اعتقاد دارد که 

اند. وی معتقد است، محوریت روش  تأثیر مستشرقان و با شیوه ایشان، به پژوهش پرداخته

لغوی در فهم اسالم، چنان است که در تحقیقات مسلمانان دیدگاهی مسلط از مطالعات 

گذارد. حاکمیت چنین فضایی، بیانگر این خواهد بود که  اسالمی را به نمایش می

و نقل  51های مطالعاتی مستشرقان قرار گرفته ی مسلمانان نیز تحت تأثیر شیوهها پژوهش

و رفتار صحابه، همگی در  مانده از پیامبر جای نصوص قرآنی و احادیث و سیره به

گردد. البته برخی از اندیشمندان مسلمان نیز  چارچوب روش لغوی تحلیل و تفسیر می

اند. ایشان آثار مستشرقان را که متضمن  رآمدهها شده و درصدد نقد آن ب متوجه این نقص
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دانند و یا به سبب اغراض شخصی و مذهبی. از جهت  شبهاتی است، یا از روی جهالت می

نقد »را که اهتمام خاصی به  51م(1379توان افرادی چون طه حسین )م  روشی، می

از روش داری  داشت، به عنوان نمونه معرفی نمود. او به دلیل جانب« گفتمان دینی

مستشرقان، از تفسیر دو قرن اوّل و دوم هجری در زمینه نقد دینی و فرهنگی منابع 

اسالمی ناتوان بود و در تبیین فضای اجتماعی ـ فرهنگی و معرفتی آن دوره در آثار خود، 

ها تا آن دوره عمدتاً شفاهی بود و  عاجز ماند. این در حالی است که ارکون عقیده دارد نقل

رفته تقویت گردید؛ اما آنچه حایز اهمیت است، فراموشی عوامل  متون، رفتهشدن  کتبی

وار و مجازگونه را بر نگرش  های افسانه مهمی در مطالعات است که تبیین برتری نگرش

کند، این است که  کند. سؤالی که ارکون در مورد این برتری مطرح می عقالنی توجیه می

وار و مجازگونه بر  های افسانه دوم(، باعث شد نگرش چه عواملی در این دوره )قرن اوّل و

کند که توجه به عواملی مثل: اختراع  نگرش عقالنی چیره شود؟ وی در پاسخ اضافه می

کاغذ، استفاده از خط در زبان عربی، تکامل خط از نظر تاریخی، ورود منطق و ترجمه 

خواهد ساخت که همه جوانب را های تاریخی ملزم  فلسفه و علوم یونان، ما را در تحلیل

یابیم که سیر روند عقالنیت در  شده می های تاریخیِ اشارهبسنجیم. با کنار گذاردن نشانه

دهی  رفته تحت تأثیر عواملِ یادشده رشد یافت و همین عوامل، در شکل اسالم، رفته

این ذهنیت جامعه نقش بسزایی ایفا نمود. این در حالی است که رویکرد لغوی، خالف 

کند. ارکون، معتقد است که رویکرد لغوی ما را محدود خواهد ساخت و  روند را دیکته می

 52در نتیجه، از قراین تاریخی و تحلیل درست وقایع ناتوان خواهیم بود.

گرایی، پس از اختراع کاغذ و پیدایش خط اتفاق افتاد و با  باید توجه داشت که عقل

بودن و  منطقی قوّت یافت. جدال دوگانه شفاهیواردشدن فلسفه یونانی و قواعد 

بودن از یک سو، و جدال اسطوره و عقالنیت در مطالعه تاریخ اسالم از سوی  نوشتاری

دیگر، همواره باید لحاظ گردد. بنابراین، نباید این جدال مستمر را در مطالعات تاریخی 

رکون، از این نظر، تاریخ باید فراموش کرد و تحلیل نادرستی از تاریخ ارائه داد. به عقیده ا
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ارکون، روش جدیدی در مطالعات خود در مطالعات تاریخی و  59از نو بازنویسی گردد.

نامید که در ادامه، به معرفی « شیوه نقد تاریخی»اسالمی به کار گرفت و این شیوه نو را 

 آن پرداخته خواهد شد.

هايعلومانسانی.استفادهازداده2

های علوم  ای مهمّ تحقیقات و مطالعات تاریخی ارکون، استفاده از دادهه از دیگر ویژگی

های  انسانی است. ارکون به عنوان راه حلی برای فهم میراث اسالمی و ارائه چارچوب

دهد. به اعتقاد او، علوم  های علوم انسانی را پیشنهاد می ها و روش جدید، استفاده از داده

جدیدی است که محقق را توانا خواهد ساخت بهتر با های معرفتی  انسانی شامل چارچوب

اساسی  های در این راستا، یکی دیگر از اشکال 51منابع و میراث اسالمی تعامل داشته باشد.

های آنان در بررسی قرآن،  محمد ارکون به روش لغوی مستشرقان، آن است که روش

ت. به عقیده وی، اینان اس 13های قرن  تاریخ و سایر مطالعات اسالمی، برگرفته از روش

های سریعی  ، پیشرفت21که پس از نیمه قرن  اند؛ درحالی های قبلی وفادار مانده به روش

های آن پدید آمده است که مستشرقان در مطالعات خود، از این  در علوم انسانی و روش

 55اند. بهره های روشی بی پیشرفت

تواند بسیار گسترده  سالمی، میبه عقیده ارکون، کاربرد علوم انسانی در مطالعات ا

ها و نظریات علمی خود  باشد. ارکون، در تشبیهی معتقد است که دانشمندان بیولوژیک داده

کنند.  را بر موجودات زنده کاوش کرده و نتیجه مطالعات خویش را به صورت پویا ثبت می

که با علوم سازی خواهد بود؛ محققانی  همین روند نیز در مطالعات اسالمی قابل پیاده

کنند، به سازی می انسانی سروکار دارند و نظریات علوم انسانی را بر منابع اسالمی پیاده

مثابه همان دانشمندان بیولوژیک هستند که بر روی موجودات زنده آزمایش و تحقیق 

در چنین روشی، عالوه بر توفیق بیشتر، محققان تأثیر و تأثر را از نزدیک شاهد  51کنند. می

 د بود.خواهن
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.ارتباطگذشتهباحالوآینده3

های پژوهشی ارکون، مطالعه گذشته برای ساخت حال و آینده است. وی  یکی از شیوه

ابتدا با مراجعه به منابع گذشته، به دنبال اکتشاف گذشته تاریخی به طور کامل است. به 

شناخت کامل نظر ارکون، ما شناخت دقیقی از گذشته نداریم. بنابراین، هدف ارکون، 

تواند از گذشته به  ها را می های معرفتی است که آن گذشته است؛ یعنی درصدد رفع نیاز

دست آورد. بازگشت به حال و نگاه به آینده نیز با همین رویکرد است؛ زیرا آن معارفی که 

های آن در گذشته  ارکون از گذشته به دست آورده، در حال و آینده موجود نبوده و ریشه

برای شناخت بهتر حال و آینده، باید به سراغ گذشته رفت؛ تا حال و آینده را بهتر است. 

بشناسیم. از نظر او، تاریخی که به صورت ناقص و گزینشی به دست ما رسیده، تمام 

گذشته نیست تا بتوان به آن دل خوش داشت. بنابراین، ارکون با رجوع به گذشته، به 

املی تاریخی است که نصوص و متون فعلی ما را قوام دنبال ابزاری کارآمد و تکمیل عو

حتی ارکون معتقد است که نصوص و متون دینی تعریف  57بخشیده و کامل نموده است؛

گرد  عقب»خود را از همین عوامل تاریخی برگرفته است. ارکون، این رویکرد را شیوه 

 نهد. نام می 58«معرفتی

جلورفت »ه ارکون آن را شیوه در مقابل این شیوه، روش دیگری وجود دارد ک

نامد. ارکون در این شیوه، اعتقاد دارد که نباید اثر ایدئولوژیک و پویایی این  می 53«معرفتی

های نصوص  آفرینی نصوص و متون دینی را از یاد بُرد. بنابراین، ما باید به دنبال نقش

نصوص دینی، چه دینی باشیم و در حقیقت، ارکون تأکید دارد که باید به یاد داشت که 

معانی و اجتهاداتی را سبب شده است. به اعتقاد وی، گستردگی اجتهادات و معانی، حکایت 

 11بودن نصوص و متون دینی دارد. از زنده


 شناسیتاریخیخاصّمحمدارکونروش

های پژوهشی است که ارکون مستقیماً در تاریخ  ، شیوه های خاصّ تاریخی منظور از روش

دهد. محمد ارکون، در گذر از  ده نموده و تعامل وی با تاریخ را نشان میاز آن استفا
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توان  های استشراقی و ورود به مطالعات تطبیقی اسالمی، روشی را ابداع نمود که می روش

های لغوی، مطالعات خود در  آن را یک روش ترکیبی نامید. وی ابتدا تحت تأثیر روش

های مستشرقان را ناکافی  تطبیق با اسالم و قرآن، روشقرآن و اسالم را آغاز نمود؛ اما در 

نامید. از منظر وی، « نقد تاریخی»دید و راهی جدید را ابداع کرد. ارکون، این شیوه را 

 شیوه نقد تاریخی، بر دو اصل ذیل استوار است:

در روش لغوی، اصل، معنای لغوی  نمودنباتاریخ:کردنمعنايلغويوتعامل.ترک1

گرفت؛ اما ارکون با  های تاریخی صورت می با عنایت به معنای لغوی الفاظ، پژوهشبوده، 

تأکید بر جداشدن از این شیوه و تعامل با قراین و شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 

 نصوص، درصدد فرا گرفتن معانی جدیدی از متون اسالمی است.

تمدنی:2 معانی انتقال نظریه ردّ فرض وجود داشت که  پیش در شیوه لغوی، این .

یابد. در حقیقت، در این شیوه، اصل و  معانی از تمدنی به تمدن دیگر بدون تغییر انتقال می

شد؛ اما ارکون قائل شد که معانی  فرع مطرح بود و تمدن بعدی، فرع تمدن قبلی فرض می

انتقال  شدن به معانی تازه، به تمدن جدید از تمدن قبلی با تغییر فراوان و حتی تبدیل

 یابد. می



 محمدارکونیخیتاریشناسروش 691 

 تعاملتمدن یکدیگر: با هاي قبل تأثير  ارکون عقيده دارد که تمدن اسالمي، از تمدنها
ها جريان دارد. بنابراين، ارتباط ميان  پذيرفته است و اين، اصلي است که در تمام تمدن

تفکر و واقعيت بايد حفظ گردد. جامعه، اصل است و افراد، فرع آن هستند. بنابراين، 
 نبايد افراد را از جوامع خودشان جدا فرض کرد.

 هر تفکري، نتيجه يک حقيقت اجتماعي و فرهنگي است. به اعتقاد مطالعهتمامافکار :
ارکون، تعامل با افکار، ضروري است؛ زيرا اين افکار هستند که به واقعيت خواهند 

 پيوست.

 آنشکل در نوعشرایطیکه به برايرسيدن افکار افکار در يکسري از  اند:گرفتهمطالعه
گيرند. اين شرايط بايد در اين فرايند  شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي شکل مي

61کشف گردد.
 

مطالعات »گفته، در مطالعات او به نام  عزیمت ارکون از روش لغوی به اصول پیش

ده از در این مسیر، در حقیقت، ارکون به دنبال استفا 12نامیده شد.« تطبیقی اسالمی

اند  ای از افکار بود که در یک فرهنگ شکل گرفته مطالعات مستشرقان به عنوان مجموعه

و باید مورد مداقه قرار گیرند و نقد و بررسی گردند. ارکون، در این روند به دنبال 

 19پذیرد. روشمندی تاریخ است که در گذر از افسانه و اسطوره به تاریخ عینی صورت می

که شایسته است، به دست ما نرسیده است؛ چه اینکه  گونه یخ آنبه نظر ارکون، تار

برخی از ابعاد تاریخ به وسیله حکام جور و پادشاهان مخفی شده و بسیاری از روایات 

شود. نوع  رو، تاریخ به دو نوع منفی و مثبت تقسیم می تاریخی، گزینشی هستند. ازاین

ق باید به دنبال یافتن آن، تاریخ را منفی تاریخ، مغفول مانده و حذف شده است که محق

شده، ارزشی ندارد. ارکون،  دوباره واکاوی کند. تاریخ مثبت هم بدون تاریخ منفی و حذف

معتقد است که تاریخ منفی، آن قرائتی از تاریخ است که جنبه غیررسمی تاریخ را تشکیل 

، تاریخ را پیروزمندان و توان آن را روی دیگر سکه تاریخ نامید. به اعتقاد وی داده و یا می

بدین جهت، ارکون تاریخ را به  11نویسند و ضعفا در نوشتن تاریخ نقشی ندارند. اقویا می

های  ای از خطوط مختلف و جریان بیند؛ بلکه آن را مجموعه صورت خطی مستقیم نمی

 15داند. متفاوت و یا حتی متراکم می
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خوبی منعکس ، بهنة فی الفکر العربینزعة األنس دیدگاه تاریخی ارکون در کتابش به نام

مسکویه و توحیدی  است؛ زیرا وی در این کتاب به دنبال تاریخی است که افرادی مثل ابن

های  اند. صرف نظر از اینکه گزارش اند؛ نه تاریخی که اقویا و پادشاهان جعل نموده نوشته

نظر ارکون، تاریخی که  مورخانِ یادشده به چه میزان از تأثیر حاکمان منزه بوده است، به

تر است. بنابراین، او دیدگاه  اند، به واقعیت نزدیک مسکویه و ابوحیان توحیدی ارائه کرده ابن

پذیرد و کلّیت تاریخ را نوشته  داند، نمی کسانی را که تاریخ را ازآنِ بزرگان و نوابغ می

 داند؛ نه گروهی خاص. گروهی از عامه مردم می

فصلی جداگانه در باب  نزعة األنسنة فی الفکر العربیل کتاب ارکون، در یکی از فصو

مسکویه را نه تنها از جهت تاریخی، بلکه  نگاری ابن ارکون تاریخ 11دارد.« حکمت و تاریخ»

نگاری  شخصیت او را به عنوان یک فیلسوف بررسی نموده است. ارکون ادعا دارد که تاریخ

شده است و میراث تاریخی ما، به تالشی ای عمیق مورد تأمل واقع ن گونه مسکویه به

دوباره برای فهم آن به صورت عمیق نیاز دارد. ارکون حتی در مورد تواریخ و مورخان 

 ق( نیز چنین نظری دارد.911ق( و مسعودی )م 911مثل طبری )م  اسالمیِ دیگر

سکویه م شده در مورد نگاه به تاریخ را در مورد ابن هایِ مطرح ها و سؤال ارکون، نگرش

بندی کلی،  تکرار نموده و به پاسخگویی پرداخته است. به نظر ارکون، تاریخ در یک تقسیم

شود. رویکرد اعتقادی به تاریخ، در واقع  به تاریخ اعتقادی و تاریخ وقایعی تقسیم می

باشد. از دیدگاه او، تاریخ وقایعی  های خود در مطالعات تاریخی می دادن عقاید و باور دخالت

پردازد؛ یعنی  همان رویکردی است که به وقایع و اتفاقات تاریخی به صورت صرف مینیز 

پردازد  می هایی ارکون در تاریخ اعتقادی، به طرح سؤال 17های ما. بدون دخالت عقاید و باور

مانند اینکه: آیا  هایی و خاستگاه این نوع نگرش در اسالم را از قرآن دانسته است؛ سؤال

اهلل و حزب شیطان  گونه نگریست که صحنه جدال میان خیر و شر، حزب نتاریخ را باید ای

هایی از این دست، از جمله  باشد؟ پرسش ای برای تحقق عدالت می باشد؟ آیا تاریخ عرصه

نگاری الهوتی یا فرا تاریخی را از  های تاریخ اعتقادی هستند. ارکون، تاریخسؤال
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هایِ واردشده در تفکر اسالمی در  از تأثیر رویکرد داند. ارکون، نگاری وقایعی جدا می تاریخ

نگاری یونانی تأکید دارد. وی معتقد است که  مورد تاریخ سخن گفته و بر میراث تاریخ

  18میراث یونانی، در رویکرد ما به تاریخ اسالم مؤثر بوده است.

از های خونینی که پس  به عقیده ارکون، در مطالعه تاریخ اسالم، با مشاهده جنگ

اتفاق افتاد، دو برداشت کلی از اسالم را شاهدیم که هر دو الهام، برگرفته  رحلت پیامبر

و معاویه، صرفاً جنگی برای تصاحب قدرت نبود؛ بلکه  اند. جنگ میان امام علی از قرآن

این جدال، تبلور برخورد میان دو عقیده بود و این برخورد، در راستای کسب مشروعیت 

شود؛ زیرا حکومت بدون مشروعیت، قوام نخواهد داشت و این  تفسیر میمیان دو گروه 

مشروعیت، مشروعیتی است که باید برگرفته از تعالیم قرآن و سنّت باشد. رویکرد شیعه و 

طور قابل تفکیک است. شیعه، روایت خاصّ  نیز همین سنّی به حوادث پس از پیامبر

روایت مخصوص به خویش را دارند؛ روایتی که  خود را از حوادث تاریخی دارد و سنّیان نیز

 کند. اعتقادات خود را در مورد نظام سیاسی تأیید می

ارکون، شیعیان را به تاریخ اعتقادی بر اساس قرآن که رویکردی فرا تاریخی است، 

دار تاریخ وقایعی بر اساس توجیه نظام حاکم  داند و در مقابل، سنّیان را طرف متمایل می

داند. ارکون، معتقد است که شیعیان  افتاده می موجود( بر مبنای وقایعِ اتفاق )پذیرش وضع

اند و کلّ وقایع و  آمیز پیش رفته ای اغراق در تاریخ اعتقادی برگرفته از قرآن، به گونه

 ، به مشروعیت ائمه را در این راستا تفسیر کرده حوادث تاریخی بعد از پیامبر

کس، در تفسیر حوادث به پذیرش واقعیات تن داده و به سنّت نیز به ع رسند. اهل می

 13رسند. دادن به حکومت او می و حتی مشروعیت پیروزی معاویه بر علی

ارکون، در نقد رویکرد شیعه به تاریخ، آنان را در نقل روایات تاریخی به دادن 

روایات  کند. وی معتقد است، شیعیان در نقل های ادبی به روایات تاریخی متهم می صبغه

اند. وقایع تاریخی مانند جنگ صفین و جنگ جمل، نمونه بارز این  تاریخی به خطا رفته

بیشتر  71«نویسی نمایشنامه»های تاریخی، حتی به  خطاهاست. ارکون، شیعیان را در نقل
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داند تا روایت حوادث تاریخی. ارکون، در نقد روایت تاریخی شیعیان، بدون اینکه  شبیه می

ز شیعه را ارائه داده و فِرق مختلف را متمایز سازد، ایشان را متهم به غلو، تعریف خود ا

 71متهم نموده است. بیت نمودن در تاریخ اهل و اضافه  نمایی بزرگ

ها و حوادث  ارکون، در نقد رویکرد سنّیان به تاریخ، معتقد است که آنان در نقل روایت

با قبول وضعیت موجود، خود را از هرگونه اند. سنّیان  تاریخی، به عکس شیعیان عمل کرده

اند و روایات تاریخی را که به وسیله حکام  شک و دودلی درباره روایات تاریخی فارغ کرده

اند. سنّیان تا آنجا  نوشته شده و معموالً با دروغ، اضافات و حذف همراه بوده، مسلم دانسته

تی بدیل آنچه بوده است، را به عنوان سنّ پیش رفتند که پیروزی معاویه بر علی

پذیرفتند؛ در صورتی که معاویه با زور و قدرت به خالفت رسیده بود. این در حالی است که 

  72بخشد. ، به این نوع خالفت مشروعیتی نمیسنّت پیامبر

به نظر ارکون، در دوره عباسیان که آغاز دوره دوم تاریخ اسالم است، نوعی رویکرد 

های تاریخی نهاد. با  کنیم که تأثیرات قابل توجه دیگری بر نگرش میمتفاوت را مشاهده 

نگاری  بینیم تاریخ شده در دوره عباسیان، می های اقتصادی و اجتماعی حاصل پیشرفت

نگاری از حالت سنّتی و محدود خود، به  آید و تاریخ جدیدی در فضای علمی به وجود می

وجودآمدن فضای عقالنی جدید توسط ه، با بهدر این دور 79گردد. فضایی آزادتر تبدیل می

کردند، شاهد  یافتن جایگاه شیعیان معتدل که با نظام عباسی همکاری می معتزله و اهمیت

نگاری جدیدی هستیم که  نگاری محدود سنّتی دوره امویان، به تاریخ رفت از تاریخ برون

در این دوره، ادبیات تاریخی  71بینیم. ق( می281نگاری یعقوبی )م  نمونه بارز آن را در تاریخ

هایی تاریخی  ای دنیایی شد و تاریخ، جزئی از ادبیات گردید. کتاب گونهتغییر کرد و به

معارف »نامیده شدند که به معنای « ادب الکاتب»نوشته شد که صبغه ادبی داشتند و 

ود، تاریخ ش گرایی مشاهده می اوّلین اثری که از جهت شمول 75بود.« دنیایی منشیان دربار

ق( بود که وی موفق گردید تاریخی شامل تمامی ملل بنویسد. پس از او، 281یعقوبی )م 

ق( با تمایالت شیعی، همان صبغه ادبی را در اثر خود داشت و در نهایت، 915مسعودی )م 
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ها، تاریخی  ق( با تعادل تقریبی بین شیعه و سنّی و در صدد توازن بین آن911طبری )م 

 شامل نگاشت.

های فرا تاریخی در شیعه  با ورود تفکر عقالنی و یا فلسفه یونانی به اسالم، رویکرد

بخشی به  که همین تاریخ در بخش سنّیان، در جهت مشروعیت نمایان گردید؛ درحالی

شد. بنابراین، با ورود فلسفه و اوج عقالنیت در اسالم، تاریخ  خالفت خلفا به کار گرفته می

رو، در این دوره، دو نوع  نگاشته شد. ازاین 71شماری اری و بدون گاهشم با دو رویکرد گاه

 77،نهج البالغة، الحکمة الخالدةشماری، مثل:  کتاب تاریخی را شاهدیم؛ اوّل، بدون گاه

شماری و تاریخی محض، مانند  . دوم، گاهروضة العقالء ونزهة الفضالءو  الصداقة والصدیق

  82و... . 81و مقدسی 81مسعودی 73صولی، 78،های نویسندگانی چون: جهشیاری کتاب

مسکویه جایگاهی در تاریخ  یابیم که ارکون، درصدد است برای ابن با کمی دقت در می

مسکویه، این هدف  بیابد و او را در آن جایگاه قرار دهد. ارکون در قرائت خود از تاریخ ابن

ارکون برای این منظور، ابتدا نگار معرفی کند.  کند که او را یک فیلسوف تاریخ را دنبال می

تقسیم نموده که از « عباسیان»و « امویان»تاریخ اسالم را به دو دوره مستقل، یعنی دوره 

شوند و سپس، به  نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، دو دوره مجزا از هم محسوب می

دی و تاریخ پردازد. اوّلین تفاوت تاریخ اعتقا های عمده این مراحل تاریخی می ذکر تفاوت

های بین شیعه و سنّی داشت و دو گونه برداشت از قرآن  وقایعی، این بود که ریشه در نزاع

 کرد. دهی می و حوادث تاریخ اسالم را شکل

های  گردد، ارتباط مستقیم با پیشرفت دومین تفاوت که به دوره عباسیان باز می

شد. سومین تفاوت  مربوط میگری  گرایی و شعوبی اقتصادی و اجتماعی داشت که به دنیا

در همین دوره، با فلسفه و عقالنیت در جهان اسالم ارتباط داشت که طیّ آن، شیعیان به 

گرایی در حوادث گرایش پیدا کردند. در مرحله آخر،  بودن، و سنّیان به واقع فرا تاریخی

نی قرار مسکویه رازی، او را در ردیف کسا  نگاری ابن شناسی تاریخ ارکون پس از گونه
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گرایی، دوربودن از فلسفه و در اعتدال میان سنّی  دهد که همچون طبری دارای شمول می

 بودن هستند.  و شیعه
  

گيرينتيجه

ارکون در مطالعات تاریخی خود، روش نقد تاریخی را مبنای کار خویش قرار داده است. 

کارگرفتن روشی جدید ه، با هجرت از روش فلولوجی )فقه اللغه( و باش وی در آثار تاریخی

های  ای نو را در مطالعه تاریخ اسالم استفاده نموده است. نقد شیوه و ابتکاری، شیوه

های عقالنی و نقد منابع تاریخی، از  مطالعاتی مستشرقان و اندیشمندان مسلمان، تحلیل

بر باشد. در روش نقد تاریخی وی، تاریخ  های روش نقد تاریخی ارکون می ترین مؤلفه مهم

اساس استناد، تحلیل و دقت، بازنویسی خواهد شد. روش نقد تاریخی ارکون، مشتمل بر 

های رویکردی و در نتیجه، دستاوردهای جدید در مطالعات تاریخی  ها و ظرافت دقت

 خواهد بود؛ اما با وجود این، هنوز مورد استقبال اندیشمندان مسلمان قرار نگرفته است.
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، مشهد: دانشگاه علوم اسالمي رضوی، اوّل، شناسي مطالعات ديني روش. فرامرز قراملكي، احد، 22

 .231ـ  230ص ش، 1380

ش، ص 1391، ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقشناسي تاريخ روشپاکتچي، احمد،  .23
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 .30ش، ص 1391، ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقنقد متنهمو،  .24
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 رود. کار مي

، به نقل از کتاب: جمعي از المصادر اإلسالمية في دراسات محمد ارکونالسيد، رَضوان،  .29

، بيروت: مرکز الدراسات الوحدة العربية، محمد ارکون المفكر والباحث واإلنساننويسندگان، 

 .24م، ص 2011

 همان. .30

« مرگ انسانيت»ای است که ارکون برای مفهوم آنچه در غرب به نام  ، واژه«نزعة األنسنة» .31

گرايي اشاره دارد که با آثار نيچه  مطرح شده، استفاده نمود. اين واژه، به نهيليسم و اشاعه پوچ

کند و در اينجا ما آن را به  شدن خدا از جهان تعبير مي اين اصطالح، به غايبترويج گرديد. وی از 

 کنيم. ترجمه مي« گرايي در فكر و انديشه اسالمي ميل به انسان»معنای 

 .14م، ص 2006، بيروت: دار الساقي، دوم، نزعة األنسنة في الفكر العربي. ارکون، محمد، 32
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م، ص 1996، بيروت: المرکز الثقافي العربي، دوم، الفكر االسالمي قرائة علميةکون، محمد، ار .34
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نادر، نايله،  ، به نقل از کتاب: ابي174، پيشين، ص اإلسالم؛ االخالق والسياسةارکون، محمد،  .38
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نزعة األنسنة مستشرقان دارد ـ تحت تأثير روش فلولوجي آنان قرار دارد. )ن.ک: ارکون، محمد، 

 ( 558، پيشين، ص في الفكر العربي

 فلولوجي يا فقه اللغة. .41
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است. در اين روش، اصل بر آن است که متون ديني بر اساس معنای لغوی و تحليل تاريخي آن در 

شود و در اين صورت، تاريخ اسالم در معنايي خطي، مستقيم و محدود و در ارتباط  نظر گرفته مي

اإلستشراق عنای لغوی متون و نصوص ديني بازنويسي خواهد شد. )ن.ک: بلقزيز، عبد اإلله، با م

مجموعة من ، به نقل از کتاب: وحدوده المعرفية ـ المنهجية؛ مطالعات في نقديات محمد ارکون

م، 2011؛ محمد ارکون المفكر والباحث واإلنسان، بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية، الباحثين

 ( 66ص 

 .67و  35م، ص 2005، بيروت: المرکز الثقافي العربي، چهارم، نقد النصن.ک: حرب، علي،  .43

کند. )ارکون، محمد،  ارکون، معتقد است که ديدگاه لغوی، ديد محدودی را به محقق ديكته مي .44

 (110، پيشين، ص الفكر اإلسالمي
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م، ص 1998مرکز الثقافي العربي، سوم،  ، بيروت:تاريخية الفكر العربي اإلسالميارکون، محمد،  .45

259. 

46. Theodor Nöldekeبه  قرآن، و از مترجمان آلماني خاورشناسانترين  ، يكي از برجسته

 زبان آلماني است.
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، بيروت: دار الطليعة، القرآن من التفسير الموروث إلي تحليل الخطاب الدينيارکون، محمد،  .48

 .30م، ص 2005دوم، 

، اإلستشراق وحدوده المعرفية ـ المنهجية؛ مطالعات في نقديات محمد ارکونعبد اإلله،  . بلقزيز،49

 .69ـ  64به نقل از کتاب: محمد ارکون، پيشين، ص 

که  طوریشدت انتقادی است؛ بهنگاه ارکون به تحقيقات مسلمانان در اين زمينه، نگرشي به .50
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 (148و  143م، ص 2009، بيروت: دار الطليعة، چهارم، قضايا في نقد العقل الديني

و از پيشگامان  ،و سخنور مصری نويسنده م(،1973اکتبر  28 ـ 1889نوامبر  4)طه حسين  51.

 .بود مصرجنبش نوگرايي در 

چون و چرا و محض از روشي خاص در استفاده از نصوص ديني  به عقيده ارکون، استفاده بي .52

نبايد انسان را به اشتباه بيندازد؛ زيرا داليل و قراين که روش لغوی يک نمونه بارز آن است، 

شده را نشان خواهد داد و نبايد از آن غافل بود.  هایِ گفته های روش تاريخي وجود دارد که ضعف

 ( 36، پيشين، ص الفكر اإلسالمي)ارکون، محمد، 

 .36و  35همان، ص  .53

ها را در تاريخ  جديد پژوهش دست يافته و آنهای  ارکون با استفاده از علوم انساني، به شيوه .54
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 .37، پيشين، ص الفكر اإلسالميارکون، محمد،  .56

. ارکون، در يكي از آثار خويش، فصلي جداگانه در مورد فهم حال و آينده به وسيله گذشته 57
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، پيشين، نزعة األنسنة في الفكر العربيداند. )ن.ک: ارکون، محمد،  و آن را مجموعه خطوط درهم مي
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داند که از سوی  شده است. وی اسالم را به صورت تاريخي و يا اعمال و افعال متراکم تاريخي مي

، نحو نقد العقل اإلسالميمسلمانان در کلّ تاريخ اسالم شكل گرفته است. )ن.ک: ارکون، محمد، 

 (284م، ص 2009بيروت: دار الطليعة، اوّل، 
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