121
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

سال هجدهم ،شماره دوم
تابستان  ،6931شماره مسلسل 07

روششناسیتاریخیمحمدارکون 


تاریخ دریافت1931/11/5 :

تاریخ تأیید1931/8/91 :

سید محمدعلی نوری

*

محمد ارکون ،یکی از اندیشمندان معاصر عرب است که سهمی ویژه در
تحول فهم و برداشت از تاریخ در مطالعات معاصر دارد .در این نوشتار که ویژه
بازخوانی روش او برای فهم تاریخ اسالم است ،ابتدا مفهوم روششناسی
تاریخی بیان شده و پس از مرور روشهای پژوهشی عامّ ارکون ،روش نقد
تاریخی او مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است .وی که این روش را برای
بررسی یکی از مهمترین ادوار تاریخ اسالم ،یعنی عصر امویان و عباسیان به کار
یوههای مطالعاتی مستشرقان و
بسته است ،با هجرت از فقهاللغه و نقد ش 
اندیشمندان مسلمان ،روشی نو را در مطالعه تاریخ اسالم به کار برده که
مؤلفههای آن به شمار

تحلیلهای عقلی و نقد منابع تاریخی ،از جمله مهمترین
یرود.
م

کلیدواژگان :محمد ارکون ،روششناسی تاریخی ،روش نقد تاریخی ،تاریخنگاری
اسالمی ،جهان عرب.
*

دانشجوی دکتری شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب ،رایانامه.man13462002@yahoo.com :
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مقدمه

ویژگیهای ذاتی و رویکردی مطالعات تاریخی ،موجب شده است تا روشهای مختلفی از
مطالعات تاریخی عرضه شوند که هریک دارای نتایج ،دستاوردها و حتی نقاط ضعف و
قوّت متمایزی میباشند .این تحقیق ،با کنکاش در آثار پژوهشگر مشهور و الجزایری
جهان عرب ،به نام محمد ارکون (م 1328م) در پی کشف و معرفی روش اختصاصی وی
در مطالعات تاریخی میباشد .در موضوع روششناسی محمد ارکون ،آثاری چون :محمد
ارکون المفکر والباحث واإلنسان تألیف جمعی از اندیشمندان ،التراث والمنهج بين ارکون
والجابري نوشته نایله ابینادر و دو اثر با عنوان نقد النص و الماهية والعالقة نحو منطق تحویلی

تألیف علی حرب ،انتشار یافته است؛ اما هیچکدام به صورت اختصاصی به روششناسی
مطالعات تاریخیِ وی نپرداختهاند .در این تحقیق ،سعی شده است که پس از تبیین و
معرفی روششناسی مطالعات تاریخی وی ،به صورت اجمالی به جانمایی این روشها در
آثارش پرداخته شود.
معرفیمحمدارکون

محمد ارکون در سال 1328م در الجزایر به دنیا آمد و تحصیالت اوّلیه خود را در الجزایر
فرا گرفت .سپس ،به فرانسه رفت و پس از مدتی ،با دخالت لویی ماسینیون( 1م 1312م)
در دانشگاه سوربون 2پذیرفته شد و پایاننامه خود را در مقطع دکتری در مورد ابنمسکویه
(م 121ق) به پایان بُرد و در  11سپتامبر 2111م 9در  82سالگی درگذشت .از اساتید وی
میتوان برونشویگ( 1م 1311م) ،شارل پال( 5م 1332م) و کلود کاهن( 1م 1331م) را نام
برد .دغدغه اصلی وی ،در مورد منابع اسالمی و کاربرد علوم انسانی در پژوهشهای
اسالمی است .نقد تفکر اسالمی ،از موضوعات مورد توجه وی میباشد؛ بهطوریکه حجم
قابل توجهی از آثار او ،به این موضوع اختصاص یافته است .تحقیقات متعدد ارکون موجب
شد که او به عنوان یک محقق تاریخ تفکر اسالمی شهرت یابد .برخی از کتابهای ارکون
بدین شرح است:
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619

الفكر العربي ،اإلسالم :أصالة وممارسة 7،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي أو نقد العقل
اإلسالمي 8،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية 9،اإلسالم :األخالق والسياسة 10،الفكر اإلسالمي:
نقد وإجتهاد 11،العلمنة والدين :اإلسالم ،المسيحية ،الغرب 12،من اإلجتهاد إلى نقد العقل
اإلسالمي 13،من فيصل التفرقة إلى فصل المقال :أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ 14،اإلسالم
أوروبا الغرب 15،نزعة األنسنة في الفكر العربي 16و آثاري ديگر.

ارکون در مدت فعالیت علمی خود ،استاد دانشگاه سوربن در سالهای 1311ـ1331م،
استاد مدعو در دانشگاه برلین 17طیّ سالهای 1377ـ1373م ،استاد محقق در مؤسسه
مطالعات پیشرفته برلین 18در سال 1331م ،استاد در کالج مطالعات پیشرفته در پرینستون

13

در سالهای 1332ـ1339م ،استاد دانشگاههای لوسآنجلس1313 21م ،لوفان النیف

21

1377ـ1373م و چند دانشگاه و مرکز علمی دیگر بوده است .با توجه به آثار وی در
معرفتشناسی اسالمی و بهویژه پروژههایش درباره عقل اسالمی ،میتوان چنین اذعان
نمود که برخی از آثار او مستقیماً به تاریخپژوهی مربوط میشود .ارکون با استمداد از تاریخ
اسالم و بهخصوص تاریخ قرآن ،توانسته است شیوههای جدیدی از فهم تاریخی را به
نمایش بگذارد.
روششناسیتاریخی 


پیش از ورود به بحث ،تذکر دو مقدمه الزم است؛ نخست باید به تعریف امر تاریخی
پرداخت .امر تاریخی ،یعنی یک واقعه یا رویداد تاریخی که مورخ درصدد کشف و فهم آن
است .امور تاریخی را میتوان به دو صورت در نظر گرفت؛ اوّل آنکه امر تاریخی را درون
گذشته و همراه با آن ببینیم و در این صورت ،مورخ همواره تالش خواهد کرد با ابزارها و
روشهای معیّن ،حجاب زمان را از آن واقعه تاریخی بردارد و به حادثه تاریخی نزدیکتر
گردد و واقعه تاریخی را آنگونهکه هست ،ببیند .نگرش دوم ،آن است که مورخ نه تنها
تالش نمیکند حجاب زمان را کنار بزند ،بلکه برعکس برای رؤیت امر تاریخی در آیینه
زمان تالش میکند؛ یعنی امور و حوادث تاریخی را همراه با زمان آن میبیند و زمان را
جزئی از رویداد در نظر میگیرد .در این دیدگاه ،شرایط اجتماعی و سیاسی ،جزئی
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جدانشدنی از امور تاریخی هستند و حوادث تاریخی همواره با این شرایط بررسی
میشود.

22

هریک از این دو دیدگاه ،روشها و ابزارهای خاص خود را نیاز دارد .در دیدگاه اوّل،
باید به دنبال جداکردن زمان از واقعه بود و به امر تاریخی بدون زمان نظاره نمود؛
درحالیکه در دیدگاه دوم ،امر تاریخی در بستر زمان بررسی میشود و حوادث تاریخی
همراه با شرایط اجتماعی و ظرف زمان آن دوره ،بررسی میگردد .بنابراین ،با دو دیدگاه
کامالً متفاوت سروکار داریم که هرکدام ،به یک روش خاص نیاز دارد.
مقدمه دوم اینکه برای شناخت امور تاریخی ،همواره باید از روشی اثباتشده و استوار
بهره بُرد و با توجه به فراوانی روشها ،انتخاب روش مناسب پژوهش ،از اهمیت خاصی
برخوردار است .ازاینرو ،بعد از ارائه تعاریف روششناسی ،باید تعریف مختار را انتخاب نمود
تا روشن شود که کدام مفهوم و چه نوعی از روششناسی مورد نظر است .در اینجا ،به ذکر
برخی تعاریف روششناسی میپردازیم.
روششناسی ،فرایندي است که روش ما را در رسيدن به امر واقعی رهنمون
شده و نشان میدهد که از چه روشی براي رسيدن به امر تاریخی استفاده شود.
صرف جمعآوري اطالعات از چند منبع تاریخی و تبدیل آنها به متن پژوهش،
نمیتواند روشی تاریخی دانسته شود .در هر پژوهش ،به یک روش نياز داریم
که بر اساس آن ،اطالعات را تحليل کنيم ،بپرورانيم و بتوانيم یک ادعاي
تاریخی را مطرح کنيم.

23

روششناسی تاریخی ،ابزاري است که به ما میگوید چگونه یک مورخ
میتواند از این ابزارها در جهت رسيدن به امر تاریخی استفاده کند.

24

در روششناسی تحقيق ،ما به دنبال مدل و الگویی براي پژوهش هستيم؛
یعنی ال گویی براي تحقيقات انتخاب شده و بر اساس آن ،تحقيق را ساماندهی
میکنيم .بنابراین ،روششناسی ،یک بستر و یک زمينه مطالعه خواهد ساخت که
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تحقيقات خود را در آن انجام دهيم و پژوهش خویش را در آن سامان بخشيم.

25

روششناسی تحقيق ،عبارت است از استراتژي ،برنامه کار و فرایند طرحی
که در پشت انتخاب روشِ مورد استفاده در تحقيق ،نهفته است .روششناسی ،در
واقع ،انتخاب و استفاده محقق را به نتایج مطلوب متصل میکند.

26

بهطورکلی ،روششناسی ،نوعی شناخت و منطق حاکم است که مسیر تحقیقاتی
محقق را توضیح میدهد و توجیه مینماید؛ به سخن دیگر ،در قالب روششناسی به
عنوان یک مدل فکری ،اصول نظری یا چارچوب نظری معرفی میشود که انجام تحقیق
بر اساس یک الگو یا انگاره فکری باید دارای چه ویژگیهای کمّی و کیفی باشد.

27

روشها و یا شیوههای پژوهش در تاریخ ،یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان و محققان
دانش تاریخ است؛ بهویژه اینکه در روششناسی ،روشهای پژوهش تاریخی ،جایگاه
مهمی ایفا میکنند؛ اما باید دانست که به طور عمومی ،روششناسی تاریخی یک
اندیشمند ،چیزی جدا از شیوههای او در پژوهش در علوم نیست .روششناسی ارکون در
فلسفه و تاریخ اندیشه ،اجزایی دارد که روششناسی تاریخی او زیرمجموعه آن خواهد بود.
منظور از روش تاریخی نیز روشهای تنظیم موادّ تاریخی به لحاظ موضوع نیست؛ بلکه در
پژوهش حاضر ،سعی بر آن است تا روشهای تعامل این اندیشمند با موادّ تاریخی تبیین
شود .چگونگی نگاه ارکون به تاریخ ،تعامل با مطالعات تاریخی اندیشمندان ،استفاده از
علوم و بهخصوص فلسفه ،در مطالعات تاریخی و نهایتاً روشهای پژوهشی تاریخیِ او مدّ
نظر است .در ادامه ،به روششناسی عام ارکون میپردازیم و سپس ،روششناسی خاصّ او
در تاریخ را بررسی میکنیم.
روششناسیتاریخیعامّمحمدارکون 


از ویژگیهای مهمّ وی ،رویکرد 28عقالنی به تاریخ است .محمد ارکون در مطالعه تاریخ،
روشی عقالنی را در پیش گرفته است .او برای توصیف ،تبیین و پیشبینی تاریخ ،به روش
عقالنی تمسک جسته است .ارکون در کتاب نزعة األنسنة فی الفکر العربی ،نقطه آغازین
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مطالعات تاریخی خود را از قرن چهارم هجری که عصر شکوفایی علمی و تمدنی جهان
اسالم است ،آغاز نموده است .این کتاب ،یکی از مطالعات نخستین او در اندیشه و تمدن
اسالمی در این دوره است 23.این اثر ،به مطالعه در مورد ابنمسکویه (م 121ق) پرداخته
است؛ اما شامل دو ویژگی مهم است؛ اوّل ،توجه به مسائل مطرحشده در دین و جامعه
اسالمی در آن دوره (قرن چهارم هجری) ،و دیگری ،تأکید بر کاربرد روشی عقالنی در
مطالعات تاریخی که از سوی ارکون توصیه میگردد .ارکون در این کتاب ،به بررسی آرا و
اندیشه فالسفه در آن دوره اکتفا نکرده و حتی آرای متکلمان اسالمی را نیز در این اثر
مورد بررسی و دقت قرار داده است .ارکون در پژوهش خود در این دوره از تاریخ اسالم،
تمام آثار و کتابهای ابنمسکویه و ابوحیان توحیدی (م  111یا 111ق) و همچنین،
ابوالحسن عامری (م981ق) را با توجه به محوریت اخالق ،مورد بررسی قرار داده است.

91

ارکون در نزعة األنسنة فی الفکر العربی ،گرایش به انسانگرایی 91را مطرح نموده که در
تاریخ اسالم در همین دوره ،ظهور آن را بررسی میکند .وی معتقد است ،در این دوره از
تاریخ اسالم ،میل به انسانگرایی رابطه مستقیم با میل به عقالنیت و عقلگرایی دارد .او با
مطالعه و بررسی آثار ابنمسکویه و ابوحیان توحیدی ،درصدد اثبات نظر خود مبنی بر نقش
گرایش به انسانگرایی در رونق تمدن اسالمی طیّ قرن چهارم هجری میباشد 92.ارکون
قرن چهارم هجری از تاریخ اسالم را برای نمونه و با توجه به اهمیت آن ،انتخاب نموده
است .وی با توجه به رویکرد عقالنی و تأکید بر آزادی اندیشه متفکرانی که در این کتاب
به آنان میپردازد ،آن را بررسی میکند که در برابر جمودگرایی و تحجر ایستادند و با
مناظره و جدل عقلی و نشاندادن تناقضهای درونیِ استداللهای برخی از متکلمان
مسلمان ،به مقابله با آنان برخاستند.

99

دو کتاب تاریخية الفکر العربی و الفکر االسالمی محمد ارکون ،از این جهت حایز اهمیت
هستند که بهوضوح این رویکرد عقالنی به تاریخ را منعکس کردهاند .ارکون در رویکرد
عقالنی به تاریخ اسالم ،از شیوه تحلیل و بررسی تاریخی استفاده نموده است .او با تالشی
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610

مستمر در مطالعه عقالنی تاریخ اسالم ،به این نتیجه میرسد که تاریخ باید دوباره نوشته
شود و مورد بازبینی مجدد قرار گیرد .این بازنگری ،باید بر اساس رویکردی عقالنی بوده،
به الیههای زیرین تفکر و اندیشه تحلیل تاریخی منتهی گردد.

91

از نظر ارکون ،میان تاریخ اندیشه و پویایی جامعه ،ارتباط عمیق و پیچیدهای وجود دارد
و این ارتباط ،بیشباهت به ارتباط بین فرهنگ و جامعه نیست .ارکون با خردهگرفتن به
برخی روشهای مطالعات تاریخی ،تاریخ تفکر را به صورت متراکم و قطعاتی برهمانباشته
میبیند .ارکون عقیده دارد که تاریخ هیچگاه یک خط مستقیم رو به باال نیست 95.ارکون
در مورد ارتباط تاریخ و اسالم ،معتقد است« :اسالم ،در تاریخ است و تاریخ ،در اسالم
نیست 91».این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسالمی معتقدند دین اسالم ،فرا
تاریخی و برتر از تاریخ است.
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.نقدشيوههايمطالعاتاسالمی 

1

محمد ارکون ،شیوههای مطالعاتی مستشرقان و متفکران مسلمانان را مورد نقد قرار
داده است .وی معتقد است که در مطالعات ایشان ،از اصول پژوهش فاصله گرفته شده و
به شیوههای مطالعاتی جدید نیازمندیم .ارکون در طیّ تحقیقاتی ،ناقصبودن پژوهش
مستشرقان و اندیشمندان اسالمی را گوشزد نموده و شیوههای نو و جدیدی را پیشنهاد
میکند .نقدهای وی را میتوان طیّ دو محور چنین دستهبندی نمود:
الف .مطالعات اسالمی مستشرقان:

این دسته از مطالعات ،ناکافی ،ناقص و ناتوان از فهم

واقعی اسالم و دقت شایسته در متون اسالمی است .ارکون معتقد است که دو نوع قرائت
متفاوت از تاریخ وجود دارد؛ اوّل ،قرائت رسمی از تاریخ که تحت تأثیر و سلطه حکام و
پادشاهان شکل میگیرد و آنچه باب میل و طبع آنان است ،به عنوان تاریخ نوشته
میشود .این قرائت ،همان چیزی است که حکام و پادشاهان میخواستند مردم بدانند و از
آن اطالع پیدا کنند.
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دوم ،قرائت غیررسمی از تاریخ که کلّ حوادث تاریخی اتفاقافتاده را شامل میشود که
ممکن است با اِعمال سلطه پادشاهان ،از تاریخ حذف شده باشد؛ یعنی حوادثی از تاریخ که
بهعمد حذف شده و یا در هالهای از ابهام قرار گرفته است و نیز بخشهایی از تاریخ که به
وسیله شکستخوردگان و مستضعفان نوشته شده است و حکام و پادشاهان میخواهند آن
را مخفی کنند.

98

محقق تاریخی که به صورت انتقادی به تاریخ مینگرد ،باید بخشهای حذفشده از
تاریخ را ببیند و از آنها آگاهی یابد .او باید دیدگاه عقالنی خود را بر کلّ تاریخ گسترش
دهد و چیزهایی را که نظام سلطه و حکام جور از تاریخ حذف کردهاند ،به تاریخ بازگرداند.
به نظر ارکون ،مستشرقان تحت تأثیر دیدگاه اوّل که قرائت رسمی از تاریخ است ،قرار
دارند و به بررسی تاریخ اسالم تحت تأثیر این دیدگاه پرداختهاند و از دیدگاه دوم غافل
بودهاند و این ،یکی از چالشهای روشی آثار آنان در تاریخ تفکر اسالمی محسوب
میشود.

93

باید یادآور شد که ارکون در بدو امر ،شیوه مطالعات اسالمی مستشرقان را پذیرفته بود
و بر اساس آن ،تحقیقاتی را ارائه کرده بود؛ 11اما در مرحله بعد ،این شیوه مطالعاتی را مورد
انتقاد قرار داد و شیوه آنان را برای شناخت صحیح اسالم ،ناکافی و ناقص دانست .وی در
نقد مطالعات مستشرقان ،معتقد است که این مطالعات ،از جهت روشی ،یکسویه میباشد.
به اعتقاد وی ،مطالعات اسالمی مستشرقان ارتباط تنگاتنگی با لغتشناسی 11دارد و تنها
میتواند بخش محدودی از معانی قرآن و سنّت و تاریخ اسالم را در بر گیرد و در چنین
رویکردی ،مطالعات مستشرقان محدود به چارچوب قواعد لغت خواهد بود.

12

محمد ارکون ،شیوه مستشرقان را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است 19.وی
معتقد است که سطحیبودن شناخت مستشرقان درباره اسالم ،یکی از اشکاالت مطالعات
آنان است؛ زیرا مطالعه بر اساس لغت ،به محقق دید محدودی میدهد 11.بنابراین ،محقق
برای تکمیل مطالعات خود ،به اموری مانند اساطیر متوسل خواهد شد.

15
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دیگر اشکالی که ارکون به روش مستشرقان وارد میکند ،از بین بردن اصالت متون
(قرآن و حدیث) است .ارکون ،معتقد است که اینان ناخودآگاه تحت تأثیر ایدئولوژی خاصی
قرار دارند؛ چون در بررسی قرآن (وحی) ،انجیل و تورات را اصل گرفته و قرآن را فرع آن
دانستهاند و در زمینه فلسفه اسالمی و تعامل با عقل نیز به اصیلبودن تفکر یونانی پایبند
میباشند .به عقیده ارکون ،بسیاری از مستشرقان ،نصّ قرآن را از بین بردند و افرادی مثل
نولدکه (م 1391م) 11و بالشر (م 1379م) 17با عقیده به اصالت انجیل و تورات و
تبعیدانستن قرآن ،اصلبودن آن را مورد بیتوجهی قرار دادند.
تحقیقات و مطالعات ارکون درباره اسالم و منابع اسالمی ،از نوع معرفتشناسانه است؛
تا تاریخ قرآن؛ بهطوریکه وی هنگامی که در مورد آیات قرآن ـ مانند سوره علق ـ به
بحث میپردازد ،به آن از منظر معرفتشناسانه مینگرد 18.ارکون ،معتقد است که
مستشرقان در روش خود ،بین ادبیات تاریخی تفکیکی قائل نمیشوند؛ مثالً در بررسی
کتاب طبری ،اثر او را تنها از نظر انتساب به ایدئولوژی و مذهب خاص و یا شیعه و
سنّیبودن بررسی میکنند و فقط به طبقهبندی طبری بر اساس ایدئولوژی توجه دارند؛ اما
از تحلیلهای عقالنی تاریخی غافل ماندهاند.
ب .مطالعات اسالمی اندیشمندان مسلمان:

13

روش دیگری که ارکون به نقد آن پرداخته،

شیوه مطالعات اندیشمندان مسلمان است .وی اعتقاد دارد که اندیشمندان مسلمان تحت
تأثیر مستشرقان و با شیوه ایشان ،به پژوهش پرداختهاند .وی معتقد است ،محوریت روش
لغوی در فهم اسالم ،چنان است که در تحقیقات مسلمانان دیدگاهی مسلط از مطالعات
اسالمی را به نمایش میگذارد .حاکمیت چنین فضایی ،بیانگر این خواهد بود که
پژوهشهای مسلمانان نیز تحت تأثیر شیوههای مطالعاتی مستشرقان قرار گرفته 51و نقل
نصوص قرآنی و احادیث و سیره بهجایمانده از پیامبر

و رفتار صحابه ،همگی در

چارچوب روش لغوی تحلیل و تفسیر میگردد .البته برخی از اندیشمندان مسلمان نیز
متوجه این نقصها شده و درصدد نقد آن برآمدهاند .ایشان آثار مستشرقان را که متضمن
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شبهاتی است ،یا از روی جهالت میدانند و یا به سبب اغراض شخصی و مذهبی .از جهت
روشی ،میتوان افرادی چون طه حسین (م 1379م) 51را که اهتمام خاصی به «نقد
گفتمان دینی» داشت ،به عنوان نمونه معرفی نمود .او به دلیل جانبداری از روش
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،
عاجز ماند .این در حالی است که ارکون عقیده دارد نقلها تا آن دوره عمدتاً شفاهی بود و
کتبیشدن متون ،رفتهرفته تقویت گردید؛ اما آنچه حایز اهمیت است ،فراموشی عوامل
مهمی در مطالعات است که تبیین برتری نگرشهای افسانهوار و مجازگونه را بر نگرش
عقالنی توجیه میکند .سؤالی که ارکون در مورد این برتری مطرح میکند ،این است که
چه عواملی در این دوره (قرن اوّل و دوم) ،باعث شد نگرشهای افسانهوار و مجازگونه بر
نگرش عقالنی چیره شود؟ وی در پاسخ اضافه میکند که توجه به عواملی مثل :اختراع
کاغذ ،استفاده از خط در زبان عربی ،تکامل خط از نظر تاریخی ،ورود منطق و ترجمه
فلسفه و علوم یونان ،ما را در تحلیلهای تاریخی ملزم خواهد ساخت که همه جوانب را
بسنجیم .با کنار گذاردن نشانههای تاریخیِ اشارهشده مییابیم که سیر روند عقالنیت در
اسالم ،رفتهرفته تحت تأثیر عواملِ یادشده رشد یافت و همین عوامل ،در شکلدهی
ذهنیت جامعه نقش بسزایی ایفا نمود .این در حالی است که رویکرد لغوی ،خالف این
روند را دیکته میکند .ارکون ،معتقد است که رویکرد لغوی ما را محدود خواهد ساخت و
در نتیجه ،از قراین تاریخی و تحلیل درست وقایع ناتوان خواهیم بود.

52

باید توجه داشت که عقلگرایی ،پس از اختراع کاغذ و پیدایش خط اتفاق افتاد و با
واردشدن فلسفه یونانی و قواعد منطقی قوّت یافت .جدال دوگانه شفاهیبودن و
نوشتاریبودن از یک سو ،و جدال اسطوره و عقالنیت در مطالعه تاریخ اسالم از سوی
دیگر ،همواره باید لحاظ گردد .بنابراین ،نباید این جدال مستمر را در مطالعات تاریخی
فراموش کرد و تحلیل نادرستی از تاریخ ارائه داد .به عقیده ارکون ،از این نظر ،تاریخ باید
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از نو بازنویسی گردد 59.ارکون ،روش جدیدی در مطالعات خود در مطالعات تاریخی و
اسالمی به کار گرفت و این شیوه نو را «شیوه نقد تاریخی» نامید که در ادامه ،به معرفی
آن پرداخته خواهد شد.
.استفادهازدادههايعلومانسانی 

2

از دیگر ویژگیهای مهمّ تحقیقات و مطالعات تاریخی ارکون ،استفاده از دادههای علوم
انسانی است .ارکون به عنوان راه حلی برای فهم میراث اسالمی و ارائه چارچوبهای
جدید ،استفاده از دادهها و روشهای علوم انسانی را پیشنهاد میدهد .به اعتقاد او ،علوم
انسانی شامل چارچوبهای معرفتی جدیدی است که محقق را توانا خواهد ساخت بهتر با
منابع و میراث اسالمی تعامل داشته باشد 51.در این راستا ،یکی دیگر از اشکالهای اساسی
محمد ارکون به روش لغوی مستشرقان ،آن است که روشهای آنان در بررسی قرآن،
تاریخ و سایر مطالعات اسالمی ،برگرفته از روشهای قرن  13است .به عقیده وی ،اینان
به روشهای قبلی وفادار ماندهاند؛ درحالیکه پس از نیمه قرن  ،21پیشرفتهای سریعی
در علوم انسانی و روشهای آن پدید آمده است که مستشرقان در مطالعات خود ،از این
پیشرفتهای روشی بیبهرهاند.

55

به عقیده ارکون ،کاربرد علوم انسانی در مطالعات اسالمی ،میتواند بسیار گسترده
باشد .ارکون ،در تشبیهی معتقد است که دانشمندان بیولوژیک دادهها و نظریات علمی خود
را بر موجودات زنده کاوش کرده و نتیجه مطالعات خویش را به صورت پویا ثبت میکنند.
همین روند نیز در مطالعات اسالمی قابل پیادهسازی خواهد بود؛ محققانی که با علوم
انسانی سروکار دارند و نظریات علوم انسانی را بر منابع اسالمی پیادهسازی میکنند ،به
مثابه همان دانشمندان بیولوژیک هستند که بر روی موجودات زنده آزمایش و تحقیق
میکنند 51.در چنین روشی ،عالوه بر توفیق بیشتر ،محققان تأثیر و تأثر را از نزدیک شاهد
خواهند بود.
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.3ارتباطگذشتهباحالوآینده 

یکی از شیوههای پژوهشی ارکون ،مطالعه گذشته برای ساخت حال و آینده است .وی
ابتدا با مراجعه به منابع گذشته ،به دنبال اکتشاف گذشته تاریخی به طور کامل است .به
نظر ارکون ،ما شناخت دقیقی از گذشته نداریم .بنابراین ،هدف ارکون ،شناخت کامل
گذشته است؛ یعنی درصدد رفع نیازهای معرفتی است که آنها را میتواند از گذشته به
دست آورد .بازگشت به حال و نگاه به آینده نیز با همین رویکرد است؛ زیرا آن معارفی که
ارکون از گذشته به دست آورده ،در حال و آینده موجود نبوده و ریشههای آن در گذشته
است .برای شناخت بهتر حال و آینده ،باید به سراغ گذشته رفت؛ تا حال و آینده را بهتر
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
دنبال ابزاری کارآمد و تکمیل عواملی تاریخی است که نصوص و متون فعلی ما را قوام
بخشیده و کامل نموده است؛ 57حتی ارکون معتقد است که نصوص و متون دینی تعریف
خود را از همین عوامل تاریخی برگرفته است .ارکون ،این رویکرد را شیوه «عقبگرد
معرفتی» 58نام مینهد.
در مقابل این شیوه ،روش دیگری وجود دارد که ارکون آن را شیوه «جلورفت
معرفتی» 53مینامد .ارکون در این شیوه ،اعتقاد دارد که نباید اثر ایدئولوژیک و پویایی این
نصوص و متون دینی را از یاد بُرد .بنابراین ،ما باید به دنبال نقشآفرینیهای نصوص
دینی باشیم و در حقیقت ،ارکون تأکید دارد که باید به یاد داشت که نصوص دینی ،چه
معانی و اجتهاداتی را سبب شده است .به اعتقاد وی ،گستردگی اجتهادات و معانی ،حکایت
از زندهبودن نصوص و متون دینی دارد.


11



روششناسیتاریخیخاصّمحمدارکون


منظور از روشهای خاصّ تاریخی ،شیوههای پژوهشی است که ارکون مستقیماً در تاریخ
از آن استفاده نموده و تعامل وی با تاریخ را نشان میدهد .محمد ارکون ،در گذر از
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روشهای استشراقی و ورود به مطالعات تطبیقی اسالمی ،روشی را ابداع نمود که میتوان
آن را یک روش ترکیبی نامید .وی ابتدا تحت تأثیر روشهای لغوی ،مطالعات خود در
قرآن و اسالم را آغاز نمود؛ اما در تطبیق با اسالم و قرآن ،روشهای مستشرقان را ناکافی
دید و راهی جدید را ابداع کرد .ارکون ،این شیوه را «نقد تاریخی» نامید .از منظر وی،
شیوه نقد تاریخی ،بر دو اصل ذیل استوار است:
کردنمعنايلغويوتعاملنمودنباتاریخ :در روش لغوی ،اصل ،معنای لغوی


.ترک
1
بوده ،با عنایت به معنای لغوی الفاظ ،پژوهشهای تاریخی صورت میگرفت؛ اما ارکون با
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.
 .2ردّ نظریه انتقال معانی تمدنی:

در شیوه لغوی ،این پیشفرض وجود داشت که

معانی از تمدنی به تمدن دیگر بدون تغییر انتقال مییابد .در حقیقت ،در این شیوه ،اصل و
فرع مطرح بود و تمدن بعدی ،فرع تمدن قبلی فرض میشد؛ اما ارکون قائل شد که معانی
از تمدن قبلی با تغییر فراوان و حتی تبدیلشدن به معانی تازه ،به تمدن جدید انتقال
مییابد.
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 تعامل تمدنها با یکدیگر :ارکون عقيده دارد که تمدن اسالمي ،از تمدنهاي قبل تأثير
پذيرفته است و اين ،اصلي است که در تمام تمدنها جريان دارد .بنابراين ،ارتباط ميان
تفکر و واقعيت بايد حفظ گردد .جامعه ،اصل است و افراد ،فرع آن هستند .بنابراين،
نبايد افراد را از جوامع خودشان جدا فرض کرد.
 مطالعه تمام افکار :هر تفکري ،نتيجه يک حقيقت اجتماعي و فرهنگي است .به اعتقاد
ارکون ،تعامل با افکار ،ضروري است؛ زيرا اين افکار هستند که به واقعيت خواهند
پيوست.
گرفتهاند :افکار در يکسري از

 مطالعه افکار براي رسيدن به نوع شرایطی که در آن شکل 
شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي شکل ميگيرند .اين شرايط بايد در اين فرايند
61
کشف گردد.
عزیمت ارکون از روش لغوی به اصول پیشگفته ،در مطالعات او به نام «مطالعات
تطبیقی اسالمی» نامیده شد 12.در این مسیر ،در حقیقت ،ارکون به دنبال استفاده از
مطالعات مستشرقان به عنوان مجموعهای از افکار بود که در یک فرهنگ شکل گرفتهاند
و باید مورد مداقه قرار گیرند و نقد و بررسی گردند .ارکون ،در این روند به دنبال
روشمندی تاریخ است که در گذر از افسانه و اسطوره به تاریخ عینی صورت میپذیرد.

19

به نظر ارکون ،تاریخ آنگونهکه شایسته است ،به دست ما نرسیده است؛ چه اینکه
برخی از ابعاد تاریخ به وسیله حکام جور و پادشاهان مخفی شده و بسیاری از روایات
تاریخی ،گزینشی هستند .ازاینرو ،تاریخ به دو نوع منفی و مثبت تقسیم میشود .نوع
منفی تاریخ ،مغفول مانده و حذف شده است که محقق باید به دنبال یافتن آن ،تاریخ را
دوباره واکاوی کند .تاریخ مثبت هم بدون تاریخ منفی و حذفشده ،ارزشی ندارد .ارکون،
معتقد است که تاریخ منفی ،آن قرائتی از تاریخ است که جنبه غیررسمی تاریخ را تشکیل
داده و یا میتوان آن را روی دیگر سکه تاریخ نامید .به اعتقاد وی ،تاریخ را پیروزمندان و
اقویا مینویسند و ضعفا در نوشتن تاریخ نقشی ندارند 11.بدین جهت ،ارکون تاریخ را به
صورت خطی مستقیم نمیبیند؛ بلکه آن را مجموعهای از خطوط مختلف و جریانهای
متفاوت و یا حتی متراکم میداند.

15
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دیدگاه تاریخی ارکون در کتابش به نام نزعة األنسنة فی الفکر العربی ،بهخوبی منعکس
است؛ زیرا وی در این کتاب به دنبال تاریخی است که افرادی مثل ابنمسکویه و توحیدی
نوشتهاند؛ نه تاریخی که اقویا و پادشاهان جعل نمودهاند .صرف نظر از اینکه گزارشهای
مورخانِ یادشده به چه میزان از تأثیر حاکمان منزه بوده است ،به نظر ارکون ،تاریخی که
ابنمسکویه و ابوحیان توحیدی ارائه کردهاند ،به واقعیت نزدیکتر است .بنابراین ،او دیدگاه
کسانی را که تاریخ را ازآنِ بزرگان و نوابغ میداند ،نمیپذیرد و کلّیت تاریخ را نوشته
گروهی از عامه مردم میداند؛ نه گروهی خاص.
ارکون ،در یکی از فصول کتاب نزعة األنسنة فی الفکر العربی فصلی جداگانه در باب
«حکمت و تاریخ» دارد 11.ارکون تاریخنگاری ابنمسکویه را نه تنها از جهت تاریخی ،بلکه
شخصیت او را به عنوان یک فیلسوف بررسی نموده است .ارکون ادعا دارد که تاریخنگاری
مسکویه بهگونهای عمیق مورد تأمل واقع نشده است و میراث تاریخی ما ،به تالشی
دوباره برای فهم آن به صورت عمیق نیاز دارد .ارکون حتی در مورد تواریخ و مورخان
اسالمیِ دیگر مثل طبری (م 911ق) و مسعودی (م 911ق) نیز چنین نظری دارد.
ارکون ،نگرشها و سؤالهایِ مطرحشده در مورد نگاه به تاریخ را در مورد ابنمسکویه
تکرار نموده و به پاسخگویی پرداخته است .به نظر ارکون ،تاریخ در یک تقسیمبندی کلی،
به تاریخ اعتقادی و تاریخ وقایعی تقسیم میشود .رویکرد اعتقادی به تاریخ ،در واقع
دخالتدادن عقاید و باورهای خود در مطالعات تاریخی میباشد .از دیدگاه او ،تاریخ وقایعی
نیز همان رویکردی است که به وقایع و اتفاقات تاریخی به صورت صرف میپردازد؛ یعنی
بدون دخالت عقاید و باورهای ما 17.ارکون در تاریخ اعتقادی ،به طرح سؤالهایی میپردازد
و خاستگاه این نوع نگرش در اسالم را از قرآن دانسته است؛ سؤالهایی مانند اینکه :آیا
تاریخ را باید اینگونه نگریست که صحنه جدال میان خیر و شر ،حزباهلل و حزب شیطان
باشد؟ آیا تاریخ عرصهای برای تحقق عدالت میباشد؟ پرسشهایی از این دست ،از جمله
سؤالهای تاریخ اعتقادی هستند .ارکون ،تاریخنگاری الهوتی یا فرا تاریخی را از
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تاریخنگاری وقایعی جدا میداند .ارکون ،از تأثیر رویکردهایِ واردشده در تفکر اسالمی در
مورد تاریخ سخن گفته و بر میراث تاریخنگاری یونانی تأکید دارد .وی معتقد است که
میراث یونانی ،در رویکرد ما به تاریخ اسالم مؤثر بوده است.

18

به عقیده ارکون ،در مطالعه تاریخ اسالم ،با مشاهده جنگهای خونینی که پس از
رحلت پیامبر

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

از قرآناند .جنگ میان امام علی

و معاویه ،صرفاً جنگی برای تصاحب قدرت نبود؛ بلکه

این جدال ،تبلور برخورد میان دو عقیده بود و این برخورد ،در راستای کسب مشروعیت
میان دو گروه تفسیر میشود؛ زیرا حکومت بدون مشروعیت ،قوام نخواهد داشت و این
مشروعیت ،مشروعیتی است که باید برگرفته از تعالیم قرآن و سنّت باشد .رویکرد شیعه و
سنّی به حوادث پس از پیامبر

نیز همینطور قابل تفکیک است .شیعه ،روایت خاصّ

خود را از حوادث تاریخی دارد و سنّیان نیز روایت مخصوص به خویش را دارند؛ روایتی که
اعتقادات خود را در مورد نظام سیاسی تأیید میکند.
ارکون ،شیعیان را به تاریخ اعتقادی بر اساس قرآن که رویکردی فرا تاریخی است،
متمایل میداند و در مقابل ،سنّیان را طرفدار تاریخ وقایعی بر اساس توجیه نظام حاکم
(پذیرش وضع موجود) بر مبنای وقایعِ اتفاقافتاده میداند .ارکون ،معتقد است که شیعیان
در تاریخ اعتقادی برگرفته از قرآن ،به گونهای اغراقآمیز پیش رفتهاند و کلّ وقایع و
حوادث تاریخی بعد از پیامبر

را در این راستا تفسیر کرده ،به مشروعیت ائمه

میرسند .اهلسنّت نیز به عکس ،در تفسیر حوادث به پذیرش واقعیات تن داده و به
پیروزی معاویه بر علی

و حتی مشروعیتدادن به حکومت او میرسند.

13

ارکون ،در نقد رویکرد شیعه به تاریخ ،آنان را در نقل روایات تاریخی به دادن
صبغههای ادبی به روایات تاریخی متهم میکند .وی معتقد است ،شیعیان در نقل روایات
تاریخی به خطا رفتهاند .وقایع تاریخی مانند جنگ صفین و جنگ جمل ،نمونه بارز این
خطاهاست .ارکون ،شیعیان را در نقلهای تاریخی ،حتی به «نمایشنامهنویسی» 71بیشتر
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شبیه میداند تا روایت حوادث تاریخی .ارکون ،در نقد روایت تاریخی شیعیان ،بدون اینکه
تعریف خود از شیعه را ارائه داده و فِرق مختلف را متمایز سازد ،ایشان را متهم به غلو،
بزرگنمایی و اضافهنمودن در تاریخ اهلبیت

متهم نموده است.

71

ارکون ،در نقد رویکرد سنّیان به تاریخ ،معتقد است که آنان در نقل روایتها و حوادث
تاریخی ،به عکس شیعیان عمل کردهاند .سنّیان با قبول وضعیت موجود ،خود را از هرگونه
شک و دودلی درباره روایات تاریخی فارغ کردهاند و روایات تاریخی را که به وسیله حکام
نوشته شده و معموالً با دروغ ،اضافات و حذف همراه بوده ،مسلم دانستهاند .سنّیان تا آنجا
پیش رفتند که پیروزی معاویه بر علی

را به عنوان سنّتی بدیل آنچه بوده است،

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

 ،به این نوع خالفت مشروعیتی نمیبخشد.

72

به نظر ارکون ،در دوره عباسیان که آغاز دوره دوم تاریخ اسالم است ،نوعی رویکرد
متفاوت را مشاهده میکنیم که تأثیرات قابل توجه دیگری بر نگرشهای تاریخی نهاد .با
پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی حاصلشده در دوره عباسیان ،میبینیم تاریخنگاری
جدیدی در فضای علمی به وجود میآید و تاریخنگاری از حالت سنّتی و محدود خود ،به
فضایی آزادتر تبدیل میگردد 79.در این دوره ،با بهوجودآمدن فضای عقالنی جدید توسط
معتزله و اهمیتیافتن جایگاه شیعیان معتدل که با نظام عباسی همکاری میکردند ،شاهد
برونرفت از تاریخنگاری محدود سنّتی دوره امویان ،به تاریخنگاری جدیدی هستیم که
نمونه بارز آن را در تاریخنگاری یعقوبی (م 281ق) میبینیم 71.در این دوره ،ادبیات تاریخی
تغییر کرد و بهگونهای دنیایی شد و تاریخ ،جزئی از ادبیات گردید .کتابهایی تاریخی
نوشته شد که صبغه ادبی داشتند و «ادب الکاتب» نامیده شدند که به معنای «معارف
دنیایی منشیان دربار» بود 75.اوّلین اثری که از جهت شمولگرایی مشاهده میشود ،تاریخ
یعقوبی (م 281ق) بود که وی موفق گردید تاریخی شامل تمامی ملل بنویسد .پس از او،
مسعودی (م 915ق) با تمایالت شیعی ،همان صبغه ادبی را در اثر خود داشت و در نهایت،
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طبری (م 911ق) با تعادل تقریبی بین شیعه و سنّی و در صدد توازن بین آنها ،تاریخی
شامل نگاشت.
با ورود تفکر عقالنی و یا فلسفه یونانی به اسالم ،رویکردهای فرا تاریخی در شیعه
نمایان گردید؛ درحالیکه همین تاریخ در بخش سنّیان ،در جهت مشروعیتبخشی به
خالفت خلفا به کار گرفته میشد .بنابراین ،با ورود فلسفه و اوج عقالنیت در اسالم ،تاریخ
با دو رویکرد گاهشماری و بدون گاهشماری 71نگاشته شد .ازاینرو ،در این دوره ،دو نوع
کتاب تاریخی را شاهدیم؛ اوّل ،بدون گاهشماری ،مثل :الحکمة الخالدة ،نهج البالغة،

77

الصداقة والصدیق و روضة العقالء ونزهة الفضالء .دوم ،گاهشماری و تاریخی محض ،مانند
کتابهای نویسندگانی چون :جهشیاری 78،صولی 73،مسعودی 81و مقدسی 81و. ...

82

با کمی دقت در مییابیم که ارکون ،درصدد است برای ابنمسکویه جایگاهی در تاریخ
بیابد و او را در آن جایگاه قرار دهد .ارکون در قرائت خود از تاریخ ابنمسکویه ،این هدف
را دنبال میکند که او را یک فیلسوف تاریخنگار معرفی کند .ارکون برای این منظور ،ابتدا
تاریخ اسالم را به دو دوره مستقل ،یعنی دوره «امویان» و «عباسیان» تقسیم نموده که از
نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،دو دوره مجزا از هم محسوب میشوند و سپس ،به
ذکر تفاوتهای عمده این مراحل تاریخی میپردازد .اوّلین تفاوت تاریخ اعتقادی و تاریخ
وقایعی ،این بود که ریشه در نزاعهای بین شیعه و سنّی داشت و دو گونه برداشت از قرآن
و حوادث تاریخ اسالم را شکلدهی میکرد.
دومین تفاوت که به دوره عباسیان باز میگردد ،ارتباط مستقیم با پیشرفتهای
اقتصادی و اجتماعی داشت که به دنیاگرایی و شعوبیگری مربوط میشد .سومین تفاوت
در همین دوره ،با فلسفه و عقالنیت در جهان اسالم ارتباط داشت که طیّ آن ،شیعیان به
فرا تاریخیبودن ،و سنّیان به واقعگرایی در حوادث گرایش پیدا کردند .در مرحله آخر،
ارکون پس از گونهشناسی تاریخنگاری ابنمسکویه رازی ،او را در ردیف کسانی قرار
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میدهد که همچون طبری دارای شمولگرایی ،دوربودن از فلسفه و در اعتدال میان سنّی
و شیعهبودن هستند.
نتيجهگيري 


ارکون در مطالعات تاریخی خود ،روش نقد تاریخی را مبنای کار خویش قرار داده است.
وی در آثار تاریخیاش ،با هجرت از روش فلولوجی (فقه اللغه) و بهکارگرفتن روشی جدید
و ابتکاری ،شیوهای نو را در مطالعه تاریخ اسالم استفاده نموده است .نقد شیوههای
مطالعاتی مستشرقان و اندیشمندان مسلمان ،تحلیلهای عقالنی و نقد منابع تاریخی ،از
مهمترین مؤلفههای روش نقد تاریخی ارکون میباشد .در روش نقد تاریخی وی ،تاریخ بر
اساس استناد ،تحلیل و دقت ،بازنویسی خواهد شد .روش نقد تاریخی ارکون ،مشتمل بر
دقتها و ظرافتهای رویکردی و در نتیجه ،دستاوردهای جدید در مطالعات تاریخی
خواهد بود؛ اما با وجود این ،هنوز مورد استقبال اندیشمندان مسلمان قرار نگرفته است.
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20. University of California, Los Angeles.
21. Academic Ranking of World Universities.
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 .22فرامرز قراملكي ،احد ،روششناسي مطالعات ديني ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوی ،اوّل،
1380ش ،ص  230ـ .231
 .23پاکتچي ،احمد ،روششناسي تاريخ ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق

1391 ،ش ،ص

.24
 .24همو ،نقد متن ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق

1391 ،ش ،ص .30

 .25بليكي ،نورمن ،پارادايمهای تحقيق در علوم انساني ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،اوّل،
تابستان 1391ش ،ص .30
 .26همان ،ص .29
 .27همان ،ص  30و .31
 .28معادل واژه انگليسي  ، approachرويكرد است که به معنای راه ،روش و منظرهای متفاوت به
کار ميرود.
 .29السيد ،رَضوان ،المصادر اإلسالمية في دراسات محمد ارکون ،به نقل از کتاب :جمعي از
نويسندگان ،محمد ارکون المفكر والباحث واإلنسان ،بيروت :مرکز الدراسات الوحدة العربية،
2011م ،ص .24
 .30همان.
« .31نزعة األنسنة» ،واژهای است که ارکون برای مفهوم آنچه در غرب به نام «مرگ انسانيت»
مطرح شده ،استفاده نمود .اين واژه ،به نهيليسم و اشاعه پوچگرايي اشاره دارد که با آثار نيچه
ترويج گرديد .وی از اين اصطالح ،به غايبشدن خدا از جهان تعبير ميکند و در اينجا ما آن را به
معنای «ميل به انسانگرايي در فكر و انديشه اسالمي» ترجمه ميکنيم.
 .32ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،بيروت :دار الساقي ،دوم2006 ،م ،ص .14
 .33السيد ،رَضوان ،پيشين ،ص .25
 .34ارکون ،محمد ،الفكر االسالمي قرائة علمية ،بيروت :المرکز الثقافي العربي ،دوم1996 ،م ،ص
.36
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 .36همو ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،پيشين ،ص .559
 .36البته نگاه ارکون ،قابل خدشه است؛ زيرا بسياری از آيات قرآن کريم بر فرا تاريخيبودن اسالم
تأکيد دارد .ضمن اينكه ديدگاه ارکون ،مخالف نظر مشهور علما و صاحبنظران در مورد رابطه
تاريخ و اسالم است.
 .37ارکون ،محمد ،الفكر اإلسالمي ،پيشين ،ص .61
 .38ارکون ،محمد ،اإلسالم؛ االخالق والسياسة ،پيشين ،ص  ،174به نقل از کتاب :ابينادر ،نايله،
التراث والمنهج بين ارکون و الجابری ،بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،اوّل2008 ،م ،ص
.96
 .39ابينادر ،نايله ،پيشين ،ص .98
 .40حتي ميتوان گفت که به طور ناخودآگاه ،ارکون هنوز ـ با وجود انتقادهايي که از روشهای

مستشرقان دارد ـ تحت تأثير روش فلولوجي آنان قرار دارد( .ن.ک :ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة
في الفكر العربي ،پيشين ،ص )558
 .41فلولوجي يا فقه اللغة.
 .42فلولوجي يا فقه اللغة ،عبارتي است که ارکون برای توصيف مطالعات مستشرقان به کار برده
است .در اين روش ،اصل بر آن است که متون ديني بر اساس معنای لغوی و تحليل تاريخي آن در
نظر گرفته مي شود و در اين صورت ،تاريخ اسالم در معنايي خطي ،مستقيم و محدود و در ارتباط

با م عنای لغوی متون و نصوص ديني بازنويسي خواهد شد( .ن.ک :بلقزيز ،عبد اإلله ،اإلستشراق
وحدوده المعرفية ـ المنهجية؛ مطالعات في نقديات محمد ارکون ،به نقل از کتاب :مجموعة من
الباحثين؛ محمد ارکون المفكر والباحث واإلنسان ،بيروت :مرکز دراسات الوحدة العربية2011 ،م،
ص )66
 .43ن.ک :حرب ،علي ،نقد النص ،بيروت :المرکز الثقافي العربي ،چهارم2005 ،م ،ص  35و .67
 .44ارکون ،معتقد است که ديدگاه لغوی ،ديد محدودی را به محقق ديكته ميکند( .ارکون ،محمد،
الفكر اإلسالمي ،پيشين ،ص )110
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 .45ارکون ،محمد ،تاريخية الفكر العربي اإلسالمي ،بيروت :مرکز الثقافي العربي ،سوم1998 ،م ،ص
.259
 ،Theodor Nöldeke .46يكي از برجستهترين خاورشناسان آلماني ،و از مترجمان قرآن به
زبان آلماني است.
 ،Régis Blachère .47شرقشناس و عربيدان فرانسوی ،و يكي از مترجمان قرآن به زبان
فرانسوی است.
 .48ارکون ،محمد ،القرآن من التفسير الموروث إلي تحليل الخطاب الديني ،بيروت :دار الطليعة،
دوم2005 ،م ،ص .30
 .49بلقزيز ،عبد اإلله ،اإلستشراق وحدوده المعرفية ـ المنهجية؛ مطالعات في نقديات محمد ارکون،
به نقل از کتاب :محمد ارکون ،پيشين ،ص  64ـ .69
 .50نگاه ارکون به تحقيقات مسلمانان در اين زمينه ،نگرشي بهشدت انتقادی است؛ بهطوریکه
مطالعات استشراقي را بسيار در درجه باالتری از پژوهش ارزيابي ميکند( .ن.ک :ارکون ،محمد،
قضايا في نقد العقل الديني ،بيروت :دار الطليعة ،چهارم2009 ،م ،ص  143و )148
 .51طه حسين ( 4نوامبر  1889ـ  28اکتبر 1973م) ،نويسنده و سخنور مصری ،و از پيشگامان
جنبش نوگرايي در مصر بود.
 .52به عقيده ارکون ،استفاده بيچون و چرا و محض از روشي خاص در استفاده از نصوص ديني
که روش لغوی يک نمونه بارز آن است ،نبايد انسان را به اشتباه بيندازد؛ زيرا داليل و قراين
تاريخي وجود دارد که ضعفهای روشهایِ گفتهشده را نشان خواهد داد و نبايد از آن غافل بود.
(ارکون ،محمد ،الفكر اإلسالمي ،پيشين ،ص )36
 .53همان ،ص  35و .36
 .54ارکون با استفاده از علوم انساني ،به شيوههای جديد پژوهش دست يافته و آنها را در تاريخ
اسالم به کار ميگيرد و حتي به خلق اصطالحات جديد نيز دست ميزند( .ن.ک :ارکون ،محمد،
تاريخية الفكر العربي ،پيشين ،ص )226
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 .55بلقزيز ،عبد اإلله ،اإلستشراق وحدوده المعرفية ـ المنهجية؛ مطالعات في نقديات محمد ارکون،
به نقل از کتاب :محمد ارکون ،پيشين ،ص .69
 .56ارکون ،محمد ،الفكر اإلسالمي ،پيشين ،ص .37
 . 57ارکون ،در يكي از آثار خويش ،فصلي جداگانه در مورد فهم حال و آينده به وسيله گذشته
دارد و همين معنا را در کلّ فصل پاسخ ميدهد( .ن.ک :ارکون ،محمد ،قضايا في نقد العقل الديني،
پيشين ،ص  199ـ )227
 .58المنهجيه التراجعية.
 .59المنهجية التقدمية.
 .60ارکون ،محمد ،الفكر اإلسالمي ،پيشين ،ص .164
 .61ابينادر ،نايله ،ارکون والمنهج النقدی ،به نقل از کتاب :محمد ارکون ،پيشين ،ص 118و .119
« .62اإلسالميات التطبيقية» که ميتوان آن را برای دادههای علوم انساني و اجتماعي مناسب
دانست( .ابينادر ،نايله ،ارکون والمنهج النقدی ،به نقل از کتاب :محمد ارکون ،پيشين،ص )119
 .63همان ،ص .119
 .64ابينادر ،نايله ،التراث و المنهج بين ارکون و الجابری ،پيشين ،ص  94ـ .96
 .65رويكرد خطي مستقيم به تاريخ از سوی برخي مستشرقان فرانسوی و مكتب آنان ،در سال
 1929م مورد نقد جدی قرار گرفت .همچنين ،ارکون نگاه به تاريخ را به صورت مستقيم نميپذيرد
و آن را مجموعه خطوط درهم ميداند( .ن.ک :ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،پيشين،
ص  )559همچنين ،بايد دانست که اصوالً نگاه ارکون به اسالم ،به گونهای متفاوت در آثار او ثبت
شده است .وی اسالم را به صورت تاريخي و يا اعمال و افعال متراکم تاريخي ميداند که از سوی
مسلمانان در کلّ تاريخ اسالم شكل گرفته است( .ن.ک :ارکون ،محمد ،نحو نقد العقل اإلسالمي،
بيروت :دار الطليعة ،اوّل2009 ،م ،ص )284
 .66ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،پيشين ،ص .555
 .67همان ،ص .562
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 .68ارکون ،به تاريخنگری وقايعي در حدّ اشاره بسنده کرده است .وی بخش فرا تاريخي را مطرح

نموده و آن را «تاريخنگری الهوتي» نام نهاده است( .ن.ک :ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر
العربي ،پيشين ،ص  555ـ )561
 .69ن.ک :همان ،ص  561ـ  .563ارکون ،با تقسيمبندهايي که در تاريخ اسالم برای فتنه انجام

داده ،فتنهها را گونهشناسي نموده و قرائتي نو از آن ارائه کرده است( .ن.ک :ارکون ،محمد ،تاريخية
الفكر العربي ،پيشين ،ص  224ـ )226
 .70المسرحية.
 .71ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،پيشين ،ص .562
 .72همان.
 .73همان ،ص .563
 .74همان.
 .75همان ،ص .564
 .76مستوی زمن ومستوی الزمن (با زمان و بدون زمان).
 .77البته واضح است که کتاب نهج البالغه مشتمل بر گزارههای تاريخي است؛ اما نميتوان آن را
يک منبع تاريخنگاری دانست.
 .78ابوعبداهلل محمدبنعبدوس (م 331ق) ،تاريخنگار اخباری ،کاتب و دولتمرد در اواسط دوره
عباسيان ميباشد.
 .79ابراهيمبنعباس صولي (م 243ق) ،شاعری فصيح ،اديبي بليغ و نويسندهای بزرگ بوده است.
 .80عليبنحسين مسعودی (م 346ق) ،تاريخنگار ،جغرافيدان ،دانشمند و جهانگرد عرب بود.
 .81مطهربنطاهر مقدسي (م حدود 355ق) ،از جغرافيدانان و تاريخنگاران مسلمان ميباشد.
 .82ارکون ،محمد ،نزعة األنسنة في الفكر العربي ،ص  559ـ .566

