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Abstract 
Mohammad Arkoun (1928-2010) Muslim intellectual, 

offered "Islamic Criticism" projects, "Applied Islamology" and 
finally the "Critical Rational Future" project "Negar" with the 
aim of reviewing and transforming the understanding of the 
religious text and offering solutions to overcome the decline of 
Islamic civilization. His main scheme is the critique of Islamic 
reason, but the methodology is Applied Islamology. Arkoun 
projects are one of the first projects in the Islamic-Arab world, 
which have read the religious text based on new Western 
approaches. 

Research Methods and Questions: This study uses a 
descriptive-analytical approach to examine the impact and 
application of Western approaches in religious texts reading in 
the thought of Mohammad Arkoun. The questions considered 
in this research are: What are the most important practical 
approaches of Arkoun in religious texts reading? What is 
Arkoun 's aim using different Western approaches to read 
religious texts? What are Arkoun 's approaches in the Applied 
Islamology project ? 

The aims of this research is to study the Western approaches 
considered by Arkoun in the field of religious texts reading and 
to examine the impact and application of Western approaches 
in the Applied Islamology project of Arkoun. 

Findings: Arkoun projects in particular Applied Islamology 
include a set of approaches such as structuralism, genealogy, 
poststructuralism, hermeneutics, etc. His ultimate aim in 
applying various Western approaches is to provide an active 
and capable methodology for critical of religious texts reading, 
definite break from dogmatic and Orientalist perspectives and 
also to replace these studies with studies based on positivist 
methods and traditional philology . 
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Among all practical approaches of Arkoun in the field of 
reading religious texts, there are three approaches that have 
many manifestations in his thoughts and projects: First, the 
linguistic-semiotic approach to the study of the foundational 
age, second, Foucault's paleontological approach to read 
contemporary Islamic-Arab modern thought and third, 
Historical-Sociological Analysis for the study of Islam as a social 
phenomenon and the Events of the history of Islam after the 
Prophet (PBUH). 

 
Keywords: Mohammed Arkoun, Structuralism, Deconstruction, 

Hermeneutics, Applied Islamology, Paleontology. 

 

رویکردهای غربی در خوانش متن   بررسی و تحلیل تأثیر و کاربست

 ی محمد ارکون دینی در اندیشه 

 ** نژادساداتی مهدی                                            *منهاجیمجید 

 چکیده 
م( روشنفکر مسلمان، با هدف بازنگری و دگردیسی ۲۰۱۰-۱۹۲۸) محمد ارکون

رفت از انحطاط تمدن اسالمی، ی راهکارهایی برای برون در فهم متن دینی و ارائه

»نقد عقل اسالمی«، »اسالمپروژه و سرانجام، طرح »عقل های  کاربردی«  شناسی 

آیندهسنجش طرحگرای  کرد.  مطرح  را  هماوارهنگر«  وی،  اصلی  عقل  ی  نقد  ن 

روش اما  است؛  اسالماسالمی  بدان،  رسیدن  است. شناسیشناسی  کاربردی 

عرب است که براساس -های جهان اسالمهای ارکون یکی از نخستین پروژهپروژه

 اند. رویکردهای جدید غربی، به خوانش متن دینی پرداخته

تحلیلی به بررسی -: این مقاله با رویکردی توصیفیهاروش تحقیق و پرسش

ی محمد ارکون  تأثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی در اندیشه

پرسشمی عبارتپردازد.  پژوهش  این  مدنظر  مهمهای  از:  رویکردهای اند  ترین 

کاربست   از  ارکون  هدف  چیست؟  دینی  متن  خوانش  برای  ارکون  کاربردی 

مختلف غربی برای خوانش متن دینی چیست؟ رویکردهای موردتوجه  رویکردهای 

 شناسی کاربردی چیست؟ ارکون در پروژه اسالم

ی از اهداف این پژوهش، بررسی رویکردهای غربی موردتوجه ارکون در زمینه

 ی خوانش متن دینی و بررسی تأثیر و کاربست مصداقی رویکردهای غربی در پروژه
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 شناسی کاربردی ارکون است.اسالم

پروژه یافته  بهها:  ارکون،  اسالمهای  دربرگیرندهشناسی ویژه  ی  کاربردی، 

ای از رویکردهایی همچون ساختارگرایی، تبارشناسی، پساساختارگرایی،  مجموعه

اند از:  هرمنوتیک و... است. اهداف وی از کاربست رویکردهای مختلف غربی عبارت

روارائه یک  زمینهشی  در  توانا  و  فعال  متن  شناسی  انتقادی  خوانش  دینی،  ی 

سازی این مطالعات با  شناسانه و جایگزینگرایانه و شرققطعی از نگاه جزمگسست  

 های پوزیتیویستی و فیلولوژی سنتی. مطالعات مبتنی بر روش 

دینی، سه ی خوانش متن  ی رویکردهای کاربردی ارکون در زمینهازمیان همه

-های وی دارند: نخست، رویکرد زبانیها و پروژهیکرد نمود بسیاری در اندیشهرو

دیرینهنشانه رویکرد  دوم،  عصرتأسیسی؛  بررسی  برای  فوکویی  شناسی  شناسی 

اندیشه خوانش  اسالمبرای  معاصر  مدرن  تاریخی-ی  تحلیل  سوم،  -عرب؛ 

اعی( و رویدادهای  ی اجتمی یک پدیدهمثابه ی اسالم )بهشناسی برای مطالعهجامعه

 . )ص(تاریخ اسالم پس از پیامبر

 . شناسیشناسی کاربردی، نقد عقل اسالمی، ساختارگرایی، دیرینهسالمامحمد ارکون،  کلیدی:  گانواژ
 

 . مقدمه ۱
تالشاندیشه وجود  با  عرب  معاصر  یک    هایی  به  رسیدن  برای  مختلف،  اندیشمندان 

ی یک های کنشگر در زمینه ترین دیدگاهروست. از مهمای با موانع جدی روبهرنسانس توسعه

های  ی غربی در عرصهعرب، دیدگاه الگوبرداری از تجربه-ای در جهان اسالم رنسانس توسعه

گوید میراث و  ی که میشود. دیدگاه مختلف است. این دیدگاه خود به دو بخش تقسیم می

ها  را وانهاد؛ حتی به اذعان این جریان، غربیازجمله دین، عامل اصلی انحطاط است و باید آن  

نخستین مانع در برابر هرگونه اندیشه و پیشرفت را میراث و گفتمان دینی پنداشتند. دیدگاه  

پیشرفت بهره برد، اما  دوم معتقد است که باید از الگوها و رویکردهای غربی برای بالندگی و  

 عرب نیست.-معنای وانهادن میراث و دین در جهان اسالماین به 

هایی اساسی  ها گامی غربیی با غرب، برای الگوبرداری از تجربه جهان عرب پس از مواجهه 

برداشت. در این میان، برخی از روشنفکران عرب به طرح این مسأله پرداختند که در عصر  

پیامبر برطرف  )ص(تأسیس،  و  قرآن  تفسیر  میبه  فراروی  مسائل  و  اشکاالت  پرداخت؛  کردن 

، قول،  ترتیبشود. بدینی کالم باری تعالی محسوب میکنندهمفسر و تأویل  )ص(بنابراین پیامبر

الخطاب و تفسیر و تأویلشان، امری یقینی و تردیدناپذیر تلقی  فعل و تقریر ایشان، حق و فصل

دلیل اختالف در مرجعیت یگانه و موثق    و انقطاع وحی، به  )ص(امبرشد. اما پس از رحلت پی

چالش تأویل،  و  تفسیر  برای  زمینه صحابه  در  دینیهایی  متن  تأویل  و  تفسیر  اسالمی  ـی 

های مختلف اسالمی توان آغاز ظهور فرقهامر را می  ی از قرآن و سنت پدیدار شد. اینبرآمده
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ها، خود را حقیقت  عریه و... پنداشت. هریک از این گروههمچون خوارج، مرجئه، معتزله، اش

یابیم که فرق مختلف،  ی به تاریخ اسالم درمیپنداشتند. با مراجعهمطلق و دیگران را باطل می

پیامبر منکر  و  تکفیر  را  خود  می  )ص(مخالفان  درگیری معرفی  ازجمله  و  کردند؛  حنابله  های 

ی »مرتکب  اشاعره، معتزله و مرجئه درباب مسألهاشاعره در بحث »استواء علی العرش« یا  

های اسالمی است.  هایی از تفسیر و تأویل و تفاوت آن در میان فرقهگناه کبیره« و... نمونه

ها  های اسالمی به خوانش متن قرآن و سنت نبوی پرداختند تا از این طریق، آندرواقع، فرقه

 را به خدمت منافع سیاسی خود درآورند.

ویژه  های سیاسی و اجتماعی شد؛ بهج، تفسیر و تأویل ابزار و سالحی برای درگیری تدریبه

امر ابتدا از  ی امامت بود. اینهای اسالمی، مسألهاینکه نخستین اختالف و جدال میان فرقه

که میان مهاجرین و انصار مباحث چالشی برای  ساعده آغاز شد؛ جاییی بنیاجتماع سقیفه 

کسی شایستگی  ها عبارت بود از: چهمطرح شد؛ سؤاالت نخستین آن   )ص(مبرتعیین جانشین پیا

دارد؟ آیا امامت یا خالفت، امری نصی است یا تعیینی؟ و...  )ص( بیشتری برای جانشینی پیامبر

بر مسأله یا مشکل جانشینی، درمیعالوه  امامت  و مشکالتی که  ی  بیشتر مسائل  یابیم که 

مختلف   تفسیرهای  و  اختالف  فرقهمحل  نحلهمیان  و  دربارهها  است؛  شده  و  ها  مسائل  ی 

مکلف؟  گزینه  یا  است  مخیر  انسان  آیا  است:  بشری  سرنوشت  و  مدیریتی  انتخابی،  های 

به این نگرش )مکلف یا مخیر(، دو خوانش جبرگرایی و قدریه شکل گرفت.  ترتیب، باتوجه بدین

ی صفات و ذات  شکل گرفت، مسألهاز دیگر مسائل اختالفی که تفسیرهای مختلفی درباب آن  

فرقه فرقهاست؛  ازجمله  معطله  و  مشبهه  حشویه،  مجسمه،  همچون  که  هایی  بودند  هایی 

 آرایی پرداختند. ی این مسأله به صفدرباره

ی جایگاه عقل در  دنبال تثبیت و توسعه  در این میان، برخی از متفکران جهان اسالم، به

آفرینی کند.  دینی بودند تا همگام با رخدادهای تاریخی نقش  ویژه در تفسیر متنها، بهخوانش 

شود،  ها بر این باور بودند که وجود عقل که پس از قرآن و سنت، منبع سوم محسوب میآن 

اندیشه به  عقل  زیرا  است؛  اسالمی کمک میضروری  به  ی  با حوادث جدید،  و همگام  کند 

چارهارائه  و  راهکارها  میجوییی  ب ها  نگرشدینپردازد.  که  ترتیب  پدیدار شد  مختلفی  های 

نظرهای  های سیاسی و دینی و اختالفها بود، اما به درگیریتفسیر و تأویل، کانون فعالیت آن

های کالمی و فقهی  ها افزایش یافت و درگیری ها و نحلهترتیب، فرقهمتعدد منجر شد. بدین

ی های اسالمی در توسعهها و نحلهفرقه  توان گفت تأویل و تفسیر ابزار راهبردیآغاز شد. می

هایی از  ها نمونهشد. اینهای خویش و توافق و انطباق خود با متن دینی محسوب میآموزه 

 های برآمده از متن دینی در سه قرن نخستین اسالمی است.خوانش 

 ، سبب پیدایش  یـی با متون مقدس دین ـویژه در رویاروی ر آن، بهـن و تفسیـش متـخوان
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رویکرهای مختلفی شده است. این رویکردها در سنت غربی، همان رویکردهای هرمنوتیکی 

ارتباط جهان عرب با غرب، به تفسیر و هرمنوتیک 3، ص1397هستند )اکبری،   از  (. پس 

ی چگونگی تعامل با آن، به محور اصلی هایی دربارهمتون دینی توجه جدی شد و طرح پرسش

ی  ها در اندیشهبه تنوع جریانها، باتوجهوزایی تبدیل شد. پاسخ به این پرسشدر گفتمان ن

صورت  معاصر عرب، متفاوت خواهد بود. پرسش اصلی این است که چگونه با متون دینی به

 روشمند تعامل کنیم؟ 

های فرهنگی  ی معاصر عرب، به آغاز ارتباطظهور رویکرد هرمنوتیکی متن دینی در اندیشه

تمدن قرن    با  اواخر  در  قرن    18غرب  اوایل  بازمی  19و  حمله م.  تصمیم  گردد.  ناپلئون،  ی 

محمدعلی پاشا بر اعزام نخستین گروه دانشجویان به فرانسه، حضور مبلغان مسیحی در سوریه 

ها باید  ای داشت. عالوه بر اینو لبنان و... در ایجاد یک کانال ارتباطی با غرب نقش برجسته

شناسان درآن دوره نیز اشاره کنیم. این رخدادها و اقدامات بستری فراهم  به اقدامات شرق 

الخولی، احمد ضیف، طه حسین و... از رویکردهای  کرد که برخی از نویسندگان، ازجمله امین

گیری مکاتب انتقادی  ی شکلها را بپذیرند. پس از این مرحله، مرحلهغربی استقبال کنند و آن

از دهه نظیر مکاتب  ی جدیدی آغاز شد که با استقبال بیم مرحله 1970ی  ادبی فرارسید. 

عبداهلل   الخطیب،  عبدالکریم  ابودیب،  کمال  ازجمله  عرب،  نویسندگان  از  گروهی  و  انتقادی 

ی سنت و تجدد، گسست یا  بر این موارد، مسألهرو شد. عالوهالغذامی، جابر عصفور و... روبه

ی انحطاط در جهان اسالم، از اهداف اصلی بررسی  هناپذیری از سنت و بررسی پدیدگسست 

بدین است.  غربی  رویکردهای  براساس  اسالمی  از متون  عرب، یکی پس  روشنفکران  ترتیب 

انداز جدید  ی چشمهایی برای خوانش متون دینی ارائه کردند؛ ازجمله: »پروژهدیگری، پروژه

ی آدونیس در  طیب تیزینی، پروژه  ی معاصر«ی عرب از ابتدای تأسیس تا مرحلهبرای اندیشه

ی حسن  گانهی پنج، »نقد عقل عربی« محمد عابدالجابری، پروژهالثابت و المتحولقالب کتاب  

« و... . این پروژه ها با وجود تنوع در مبانی و رویکردها،  هالی الثور  هحنفی با عنوان »من العقید

نهادن یک قرائت مدرنیستی اث و بنیانگیرند و آن، رد قرائت سنتی میردر یک جریان قرار می

آن بیشتر مطالعات  است.  مقتضیات دیگر  با  متناسب  آن،  بازسازی  و  نقد سنت  با هدف  ها 

ی بودن متن؛ تقدم عقل بر متن؛ سلطهمدرنیته و با چهار هدف صورت گرفت: تشکیک در موثق

قدسی و  )العباقی،  واقعیت؛  شرعی  متون  از  پروژه75، ص2009زدایی  از ی  (  ارکون  محمد 

های مهمی است که هدفش نقد سنت و نوسازی جایگاه عقل اسالمی برای ایفای نقشی  طرح 

پست و  مدرنیته  ایجاد  در  ارائه مؤثر  وی  اصلی  هدف  است.  برای  مدرنیته  راهکارهایی  ی 

 (. 120ص ،2008 نادر،ابی) است بحرانی شرایط از اسالم–رفت جهان عرببرون
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شود. آثار متعددی از وی به شده محسوب میشخصیتی شناخته در ایران، محمد ارکون  

ها و مقاالت بسیاری درخصوص اندیشه و  نامهها، پایانزبان فارسی ترجمه شده است؛ کتاب

ی تأثیر و کاربست رویکردهای غربی  ی تحریر درآمده است، اما در حوزهشخصیت وی به رشته 

الی مقاالت  ر مستقلی وجود ندارد و در البهی محمد ارکون، اثخوانش متن دینی در اندیشه

توان به یک کتاب و سه  جو کرد. در این میان، میوتوان این موضوع را جست ها میو کتاب

 اند: مقاله اشاره کرد که به بررسی یک یا دو رویکرد مدنظر ارکون پرداخته 

اندیشهکتاب   انتقادی  )روشبازخوانی  مسلمین  معاصر  محمد    شناسیی  آثار  تحلیل  و 
پاره1397)مهدی رجبی،    ارکون( به معرفی  از رویکردها در اندیشه( که صرفاً  ی ارکون  ای 

 شناسی ارکون است؛ چهارم آن کتابپرداخته و بیش از سه

، اکبرزادهی »محمد ارکون و کاربست پساساختارگرایی در نقد عقل اسالمی« )علیمقاله

ی ساختارگرایی و پساساختارگرایی پرداخته و دیگر رویکردهای را  ( که صرفاً به مسأله1394

 بررسی نکرده است؛ 

(  1395های محمد ارکون« )مالکی،  شناسی آن در اندیشهی »بازخوانی سنت و روش مقاله

 ی ارکون پرداخته است؛ شناسی در اندیشهشناسی و زبانکه به بررسی دیرینه

)»روشی  مقاله ارکون«  محمد  تاریخی  بررسی 1396نوری،  شناسی  به  صرفاً  که   )

 شناسی تاریخی ارکون پرداخته است. روش

این مقاله در دو بخش به بررسی تأثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی  

پردازد: بخش نخست، رویکردهای غربی مدنظر ارکون، همچون مکتب ی ارکون میدر اندیشه

دوم، تأثیر    ش شناسی؛ بخگشایی، هرمنوتیک و شرق شناسی، ساختنگاری آنال، دیرینهیختار

 شناسی کاربردی. ی اسالمو کاربست رویکردهای غربی در پروژه
 

 . رویکردهای غربی موردتوجه ارکون ۲
مایه و رویکردهای کاربردی وی، بر رویکردهای خاص و  محمد ارکون معتقد است که بن

به حال وی معتقد است که باتوجه(. درعین62-61، صص1995ت )حرب،  غربی مبتنی اس

هایی برای فهم آن  شناسیها، تعدد رویکردها و کاربست روشپدیده  تعدد مباحث و پیچیدگی

دیگر، ازنظر ارکون، در فرایند بازاندیشی متون دینی،  سوی ها و مباحث ضروری است. ازپدیده

تیم و نباید این متون را در قالب یک رویکرد محدود کرد،  به رویکردهای متعدد نیازمند هس

به همهگفتهبلکه  از  باید  وی،  زمینه ی  در  آنچه  حتی  و  رویکردها  علومی  علوم  ی  و  انسانی 

 ای تازه گشود.  اجتماعی اتفاق افتاده، گامی فراتر نهاد و دریچه

 بانی استنباطی مجتهدان های خود، به خوانش متن دینی و نقد می پروژهارکون برای ارائه 



 121ی ...      در اندیشه بررسی و تحلیل تأثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی  

کند. از منظر وی، رویکردهای علمای دین، بشری است و نباید احکامی  در این زمینه توجه می

  2، دریدا1رو، با پیروی از دوسوسورکنند، مقدس و نقدناشدنی تلقی کرد. ازاینرا که صادر می

شناسی و... را راه رهایی  نشانهشناسی،  اربست رویکردهایی همچون زبان، ک3و ارنستو الکالئو

های ایدئولوژیک کند. از منظر وی، نظاماندیشی و درک درست متون دینی تلقی میاز جزم 

های امروزی جهان اسالم،  های گوناگون اسالمی هستند و چالشها و نحلهعامل پیدایش فرقه

، متفکران  (. نخستین منبع فکری ارکون43، ص1395هاست )مدقق،  دستاورد همین نظام

، 2011مسکویه، توحیدی و عامری است )بلقزیز،  قرن چهارم و نسل اندیشمندانی همچون ابن 

نمی25-24صص را  مدرنیسم  مکاتب  و  دستاوردها  که  است  معتقد  وی  همچنین  توان  (. 

داوری  ها و مراحل آن، بدون نقد و پیشکم گرفت، بلکه باید آثار مدرنیسم را از طریق گامدست

کن جبران دنبال  حرکت  یک  زیرا  عقالنیتی  کنندهیم؛  و  جهان  از  جدید  بینشی  گذشته،  ی 

می ارائه  روشنگری  عصر  و  عصرکالسیک  عقالنیت  از  فراتر  و  )حرب،  متفاوت  ،  1998دهد 

سازی (. به همین منظور، ارکون برای حصول درکی بهتر از مدرنیته، به تحلیل و ساده218ص

که باید با مدرنیته همراه شد و دستاوردهایش را برجسته   پردازد. وی بر این باور استآن می

بست و جمودگرایی،  ی اسالمی، برای رهایی از بنکرد. به بیان دیگر، ضروری است که اندیشه

تعبیر ارکون »اگر مسلمانان معاصر بپذیرند که در برابر این سوی مدرنیته حرکت کند. به به

جا کنند و در  توانند سنگ بزرگی را جابهه باشند، میرویکردها و علوم مدرن، نگاه بازی داشت

الف، -2001ی دینی بازاندیشی کنند« )ارکون،  گرایانه خود درخصوص پدیدههای جزمدیدگاه

 (. 196ص

پروژهمی تثبیت  و  تأسیس  برای  را  خویش  راه  ارکون  گفت  در  توان  مدنظرش،  های 

به یا  مدرن  انسانیرویکردهای  علوم  در   راستای   در  وی.  بود  جُسته  اعیاجتم–طورکلی، 

 خود  نداشته،  انسداد  و  رکورد  جز  رهیافتی  که  وسطاییقرون   سنتی  نگرش  و  فضا  از  رفتبرون

رفت از این فضا  راه برون  برای  مؤلفه  سه  وی  رو،ازاین .  سازدمی  ورغوطه  رویکردها  این  در  را

 کند: بیان می

 اعتقادی مسلمانان؛  ینخست، بازاندیشی در منظومه

 دوم، اجتهاد در مبانی و احکام شریعت؛

 گرایانه که حدود دخالت دین در امور اجتماعی را دوباره ترسیم کند. سوم، تفکری واقع

 ی ای است که اندیشهشناختیشدن با پیشرفت علمی روشاین سه مؤلفه برای همگام

 (. 156، ص2006تر بدان رسیده است )صدیق، غرب پیش

 ی خوانش متن دینی اسالمی،  بخش، رویکردهای غربی موردتوجه ارکون در زمینه این    در
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تاریخ مکتب  پساساختارگرایی،  و  ساختارگرایی  دیرینهازجمله  آنال،  شناسی،  نگاری 

 شناسی را بررسی خواهیم کرد. گشایی، هرمنوتیک و شرق ساخت

 . ساختارگرایی و پساساختارگرایی۱.  ۲

ی خود، یعنی »نقد عقل اسالمی« بدان  وارهترین رویکردی که ارکون در طرح مهمدرواقع  

می یعنی  توجه  خود،  اهداف  تحقق  برای  وی  است.  پساساختارگرایی  و  ساختارگرایی  کند، 

های سطحی و خیالی از دین و  های سکوالریسم در جهان اسالم و نقد انگارهبازنمایی انگاره

 کند. ی دین، از این دو رویکرد استفاده میدهناشتوجه به فضای اندیشیده

در خوانش متن دینی از منظر ارکون، روش پساساختارگرایی نمود بیشتری دارد. وی در  

کوشد  و دریدا متأثر است و می  4مدرنیسم غربی، ازجمله فوکوی پستاین رویکرد، از فالسفه

اندیشهدستاوردهای آن را در  به    ی ها  این روش  از طریق  ارکون  دنبال  اسالمی دنبال کند. 

ساخت و  دیدگاهتبارشناسی  بتواند  تا  است  اسالمی  عقل  اسطوره گشایی  سنتی،  های  ای، 

هایی بپردازد که تاکنون گرایانه و فهم انحصاری علمای دین را کنار بگذارد و به نااندیشیدهجزم 

 (.142و  119، صص1394اکبرزاده، )علیاز منظر متفکران اسالمی مغفول مانده است 

کند و از فوکو و ژاک  ارکون در پساساختارگرایی، از ساختارگرایی دوسوسوری گذر می

گیرد  گشایی ذیل پساساختارگرایی بهره میرو، از تبارشناسی و ساختدریدا متأثر است؛ ازاین

وی را درخور توجه    های دوسوسور، تحقیقات(. وی با وجود عبور از اندیشه 143، صهمان)

ی زبان با محتوای آن معطوف به کشف رابطه   های دوسوسورداند؛ زیرا معتقد است تالش می

شناسان تفاوت اساسی دارد. همچنین از منظر ارکون، است و با تحقیقات و مطالعات دیگر زبان

زبان بیشتر مؤلفهدوسوسور برخالف  از خود که  تشناسان پیش  از دید  را  زبانی  اریخی  های 

سنجد  ی زمانی را میزمانی یا بررسی ساختار زبان در یک بازههای همکردند، جنبه بررسی می

 (. 164، ص1998)نوادری، 

ی زبان، در قالب یک گفتمان توجه کنیم؛ به این  ارکون معتقد است که باید به مسأله

معرفی ماهیت  توان به چارچوبی مناسب در  شناسی مدرن نمیمعنا که بدون کاربست زبان

ی فکری اساس ساختارگرایی و تمرکز آن بر زبان، یکی از ارکان پروژه زبان دست یافت. براین

 رود.ارکون به شمار می

 نگاری آنال . مکتب تاریخ۲.  ۲

توجه   6و آثار ا. کاردینر  شناسی فرهنگی به رویکرد انسان  5ی مکتب آنالارکون از دریچه 

دهد و در  را بر شخصیت اسالمی مطابقت میصلی که آن  ویژه مفهوم شخصیت ا کند؛ بهمی

پندارد؛  برد. ارکون خود را وامدار این مکتب میکاربردی از آن بهره میشناسیی اسالمپروژه

از نگاه خطی و شرق  او را  (. 61، ص1993شناسانه به تاریخ رهایی داده است )ارکون،  زیرا 
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؛  252، ص1993تحت تأثیر آن قرار داشت )ارکون،  ارکون از شیفتگان مکتب آنال بود و بسیار  

 (. 61، ص 1997، انهم

ی نگارش تاریخ نوینی  ویژه در زمینههای ارکون، بهنگاری آنال محور پروژهرویکرد تاریخ

اندیشه )رجبی،  برای  است  اسالمی  اسالم26، ص1397ی  روش  را  (. وی  شناسی کالسیک 

ا در تجزیه، تحلیل و تبیین تاریخ اسالم کامال  رکند و آن  رویکردی پوزیتیویستی تلقی می

کند. لوسین رو به مکتب آنال توجه می(؛ ازاین45-44، صص1395داند )مدقق،  ناموفق می

ی ارکون تأثیر گذاشته های مهمی است که بر اندیشه، مؤسس مکتب آنال، از شخصیت7فور

ی این تاریخ، یعنی  تاریخ اندیشه و نیز روش وی در مطالعه  یاست. گرایش ارکون به مطالعه 

تاریخ متأثر است. وی دربارهروش  از فور  فور مینویسی جدید،  با  گوید:  ی ماجرای آشنایی 

گذار مکتب م. دانشجوی دانشگاه الجزایر بودم، لوسین فور، بنیان1951که در سال  هنگامی

ی صاعقه یا پیامی  مثابهتعبیر وی، »این رخداد به؛ بهی سخنرانی به آنجا آمدآنال، برای ارائه 

وحیانی بود که بر من فرود آمد؛ راهی را به من نشان داد که باید چندین سال از عمرم را 

ی تاریخ  (. درواقع بحث فور در این سخنرانی، مطالعه251، ص1993صرف آن کنم« )ارکون،  

مر، افق جدیدی را به ارکون نشان داد )الحسن، نویسی نوین بود و همین ااندیشه با روش تاریخ

 (. 58، ص2012

 شناسی . دیرینه۳.  ۲

نظام  دیرینه  به  و  است  تاریخ  در  گفتار  تحلیل  و  تجزیه  در  روش  و  نظریه  یک  شناسی 

شود، بلکه ناظر بر رفتار واقعی  اخالقی در یک نهاد اجتماعی، دینی یا تاریخی مربوط نمی

شناسانه در مطالعات تاریخی،  (. رویکرد دیرینه196و    208، صص1399افراد است )بغوره،  

ی  را »گذشته   شناسی خاص است که در ادوار مختلف تاریخی رسوخ کرده و فوکو آن یک روش 

ها یا مغالطات تاریخی قرار خواند. از منظر فوکو، این رویکرد در معرض لغزشتاریخی« می

 (.128، ص1399گیرد )بغوره، نمی

رو، ساختار و ایندنبال ایجاد یک رویکرد انتقادی، علمی و جامع است؛ از  میشل فوکو به

کند. هدف وی دستیابی به یک  ی غربی را دنبال میهای پنهان تاریخی و اجتماعی جامعهالیه

تحقیقات   فوکو،  منظر  از  است.  غربی  میراث  بررسی  و  مطالعه  برای  عقالنی  و  علمی  بلوغ 

دهد که از رویکرد عقالنی،  ی غرب ارائه می یکسان از گذشته   شناسی تصویری کامالًدیرینه 

جای عقالنیت و عقل، مفهوم جنون وجود دارد اخالقی، سیاسی و حتی کالمی عاری است و به 

ها پیوندی در کار  بینیم که میان آنها را میها و زمانجای ارتباط پدیدارشناسانه، دورهو به

(. فوکو  135، ص2007ها تالقی وجود ندارد )مهیبل،  شکه میان مفاهیم و داننیست، چنان
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ازاینمی رود؛  فراتر  متافیزیکی  ساختار  از  تا  روشکوشد  و  فکری  جدید  نگرش  به  های  رو، 

 کند. متناسب با موضوعات معرفتی دعوت می

    8ویژه مفهوم »اپیستمه«شناسی، بهی دیرینهارکون از مفاهیم و اصطالحات فوکو در عرصه

مرفولوژیک)ریخت می  استفاده تحلیل  در  فوکو  به  کند.  دانش،  قالبشناختی(  هایی  وجود 

به   میشناختی  اشاره  اپیستمه  به  نام  اپیستمه  دانش  کند؛  از  خاصی  ترکیب  ایجاد  معنای 

های تاریخی است که فوکو آن را یک اپیستمه، یعنی شناخت یا  اجتماعی در هریک از دوره

میریخت  آگاهی  دیگربه  خواند.شناسی  همه   ،بیان  یعنی  میان  اپیستمه  که  مناسباتی  ی 

(. این  89، ص1399ی مفروض موجودند« )بغوره،  های گوناگون علم، در طول یک دورهبخش

- 127، صص1399ی فکری« ترجمه شده است )بغوره،  واژه در جهان عرب با عنوان »منظومه

ارکون،  128 ص2000؛  کیحل،  103،  صص2011؛  همان26-27،  میان  گ(.  فوکو  که  ونه 

اپیستمه اپیستمه  و  کالسیک  عقل  میان  ی  نیز  ارکون  است،  قائل  تفاوت  مدرن  عقل  ی 

اندیشه اپیستمه  اپیستمه ی  و  کالسیک  اسالمی  اندیشهی  میی  قائل  تفاوت  معاصر  شود  ی 

ای وسیع از روابط شناختی در عصر کالسیک (. ارکون کوشید تا شبکه52، ص1398)شاکر،  

توان گفت  ( است. می.ق   6تا    4م. )قرن  13تا    10ند. ازنظر وی، این عصر از قرن  عرب ایجاد ک

 اند از: دالیلی که ارکون مفهوم اپیستمه را به کار بسته، عبارت

تمام   میان  مشترک  فرهنگی  و  آگاهی  براساس  که  دارد  عقلی  جایگاه  یک  نخست، 

 هاست؛ عقل

 ی مدرسی سهم بسزایی دارد؛ دوم، در بلوغ اندیشه

،  1995پردازد )ارکون،  ی اسالمی میی اندیشهشناسانهیابی و بررسی معرفتسوم، به ریشه

 (. 7-6صص

شناسی وی همسان است؛ به  و رویکرد دیرینه  های فوکوییشناسی ارکون با ویژگیروش

و    شناسی علوم انسانی الفاظ و اشیاء: باستانهای  شناسی فوکو که در کتاببیان دیگر، روش

دانشدیرینه  ایده  شناسی  افکار،  تاریخ  ضد  بر  اروپا  در  فوکو  که  جنبشی  و  شده  و  بیان  ها 

ی مطالعات  ای ارکون در عرصهراه انداخت، همان تحقیقات و تکاپوه  شناسی سنتی بهروش

 (.128-127، صص1399ی مدرن معاصر عرب است )بغوره، اسالمی و اندیشه

 گشایی . ساخت۴.  ۲

گشایی یا واسازی و  ها توجه کرده، رویکرد ساختازجمله رویکردهایی که ارکون به آن

ساختاندیشه است.  زمینه  این  در  دریدا  ژاک  که  های  است  متن  خوانش  نوعی  از گشایی 

و   متن  یک  متافیزیکی  نقد  به  و  برآمده  عقالنی جدید  و  تاریخی  اجتماعی،  زبانی،  نظریات 

(.  147، ص2008؛ ریان،  66، ص1986پردازد )ارکون،  های داخل آن میفرضشناسایی پیش
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ساخت رویکرد  که  است  معتقد  گفتمان ارکون  از  رهایی  برای  اساسی  راهبردی  گشایی، 

 (.137، ص1394اکبرزاده، ی است )علیی اسالمانحصاری در اندیشه 

 . هرمنوتیک ۵.  ۲

کند و آن را رویکردی ها توجه میهرمنوتیک از دیگر رویکردهایی است که ارکون به آن 

(. وی معتقد  5، ص1998گیرد )قاره، شناختی برای تفسیر انتقادی مطالعات در نظر میروش

م متون مقدس، براساس خط  های تاریخی در فهاست خوانش هرمنوتیکی مدرن، درگیری 

ها را به بستر اسالمی  ی اینکند و خودش نیز همهمشی کلیسا و عصر روشنگری را بیان می

امر، انتقال روند فهم متون دینی از غرب به جهان اسالم است.  کند؛ درواقع این  منتقل می

تعبیر وی:  به  ی خوانش متن دینی، به رویکرد هرمنوتیک عنایت ویژه دارد؛  ارکون در زمینه 

اسالمی،  ـی عربیی اندیشه»این علم راهی برای پرسشگری و طرح سؤاالتی است که در عرصه 

)ارکون،  ویژه در زمینهبه پیام وحیانی و عصر تأسیسی، کاربردی است«  ،  2007ی خوانش 

شناسی فعال و توانا  (. از منظر ارکون، هرمنوتیک یک روش280، ص2007،  ان؛ هم261ص

 شناسی دینی، خوانش متن دینی و بازتفسیری است.ی نقد معرفته در زمین

 شناسی. شرق۶.  ۲

ها استفاده  درپی از دستاوردهای آنشناسان، پیارکون با تمجید از آثار و اقدامات شرق 

پروژهمی ارتباط  با اسالمکند. وی  انکار نمیشناسیی فکری خویش  را  البته کالسیک  کند؛ 

،  1986شناسی صورت گیرد )ارکون،  که این گفتمان برای نقد معرفتطی  شر  تعبیر وی، بهبه

پروژه61ص در  اساسی  موضوعات  از  یکی  اسالم(.  ارزش  ارکون،  و  ی  کالسیک  شناسی 

ی آن است که انکارپذیر نیست. برخی پژوهشگران معتقدند  های برجسته تأثیرگذاری شخصیت

از جامعه  شناسی استی شرق که ارکون یک مقلد صرف اندیشه این امر  پذیری وی در  که 

،  2008شناسان ناشی شده است )باره،  ی استعمار، و شاگردی در محضر شرق الجزایر، در سایه

ی دوم قرن  ویژه در نیمهشناسی، بهست که ارکون از وضعیت شرق این در حالی ا  (؛550ص

شناسان معاشرت  با شرق به تحصیل و تدریس در سوربن،  کند. وی باتوجه گزاری میبیستم گله

گوید: »پیش از  ها در ارتباط بوده است. ارکون میداشته و همچنین در محافل علمی با آن

ی حاکم  ، دانشجوی مقطع دکتری بودم و ناگزیر، باید قوانین سختگیرانه 1968جنبش ماه مه  

ین مباحثی کار و خفقان آنجا، از شرکت من در چنکردم؛ فضای محافظهبر سوربن را رعایت می

ی رساله و مطالعات خویش مجبور کرد؛ بنابراین برای تکمیل و کندوکاو دربارهجلوگیری می

کارترین که من در محافظهبودم به تمام این قوانین سنگین دانشگاهی پایبند باشم. ازآنجایی

ی مطالعات عربی و اسالمی« قرار داشتم،  شناسی ویژههای سوربن، یعنی »گروه شرق بخش



 115-140، صص:78، شماره1400، بهار1سری،  21فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره  126

سایهد در  بودند  مجبور  گروه  آن  بگیرند«  انشجویان  پناه  خویش  گذشتگان  یا  گذشته  ی 

 (.85-84، صص2012)الحسن، 

شناسی نیست؛ زیرا  ی ارکون و رویکرد شرق دادن میزان استحکام رابطهنیازی به نشان

ریافت؛  توان در مرور آثار ارکون درا میها یک پیوند محکم شناختی برقرار است و این  میان آن

 ازجمله:

 شناسان؛ های شرق نخست، اتکا بر فرضیه 

 شناسان؛ دوم، تمجید از شرق 

مکانیسم و  علمی  مباحث  بر  اعتماد  شرق سوم،  نقد  های  را  اسالمی  سنت  که  شناسان 

 کردند؛ می

از شرق  انتقاد  ارکون،  از دیدگاه  بهچهارم،  آن  با  رویارویی  یا  عنوان یک دشمن شناسی 

  شناسی شرق رو وی به آثاری همانند کتاب  شناسانه است؛ ازایناه روشاستعمارگر، یک اشتب

 ادوارد سعید تمایلی نداشت.

مدرنیست ارکون  بهپنجم،  را  مسلمان  رهیافت  های  پذیرش  در  تردید  های  دلیل 

بهشرق  زمینهشناسانه،  در  میویژه  سرزنش  دینی،  متن  خوانش  بهی  »چرا کند؛  وی:  تعبیر 

های تحقیقاتی را نادیده بگیرند؟ در اینجا،  ترین کاوشبارورترین و ابتکاریمسلمانان ناگزیرند  

 خواند«.شناس میها را شرق منظور، تحقیقات اندیشمندان غربی است که آن

و بسیاری    11و ج. هـ. ا. جینبول  10، یوزف شاخت9گوید: »به تحقیقات نولدکههمچنین می

درباره است:    یدیگر  کرده  خاطرنشان  دیگر  جای  در  وی  اندیشید«.  باید  نبوی  حدیث 

تاریخی رویکرد  درخصوص  باز  نگاه  کاربست  دلیل  به  مغربی،  مدرن ـ»روشنفکران  انتقادی 

های سودمند، همچنان از دستاوردهای  نامهها و درسمشهور هستند، اما پس از انجام رهیافت

ها عملکرد  اند؛ زمان آن فرا رسیده است که آن افتهشناسانه رهایی نیایجابی مطالعات شرق 

ی دینی در جهان اسالم و  بایسته داشته باشند و آن عملکرد عبارت است از نقد کلی اندیشه

 (. 55-54، صص2000در مغرب، به شکل خاص« )ارکون، 
 

 شناسی کاربردی ارکون ی اسالم . تأثیر رویکردهای غربی در پروژه ۳
ی غربی  گفتههای پیشروشنی حضور رویکردها و تجربهتوان بهرکون میبا واکاوی در آثار ا

شناسانه مهم  ی یک تفکر معرفتها را ارائهی خود از کاربست آنرا دریافت. وی هدف اولیه

کند که ازنظر او شرط اساسی برای تثبیت و تحکیم  ی میراث اسالمی معرفی میدر زمینه 

اسالمپروژه استی  کاربردی  بهشناسی  نوشته ؛  که  »هرکس  ارکون:  بخواند،  تعبیر  مرا  های 

نقض  می برای  پیش  سال  سی  از  هستم؛  اسالمی  سنت  معرفتی  نقد  به  مشتاق  که  داند 
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های آن درخصوص جهان و ها، مفاهیم و دیدگاههای سخت و موروثی و محدویتچارچوب 

نبوده است و آن را از انزوا تر در شمار  هایی را بگشایم که پیشام تا بتوانم افقوجود کوشیده

 (. 150، ص2000ی گذشته خارج کنم« )ارکون، گرایانهو نگاه جزم

ارائه اسالمی  میراث  خوانش  از  ارکون  بدون جزم هدف  روشمند،  خوانش  یک  گرایی،  ی 

علمی   هایسازی مفاهیم و رویکردهاست. درواقع وی با پیروی از مبانی و روشهمراه با ساده

طرح با  مرتبط  روش وارهو  یک  خویش،  میی  ترتیب  را  انتقادی  دقیق  ارکون شناسی  دهد. 

نظر از  مند هستم، صرفگوید: »من به رعایت مبانی معرفتی علمی و التزام به آن عالقهمی

آن هزینه که  روانای  ازنظر  میها  تحمیل  من  بر  ایدئولوژیک  یا  اجتماعی  کنند«  شناسی، 

ص1986)ارکون،   می12،  همچنین  در  (.  من  که  کنند  گمان  است  ممکن  »برخی  گوید: 

های  های علمی رایج در دانشگاهکاربست این نگرش معرفتی و رویکردهای تابع آن، از جریان

ویژه پاریس، متأثر هستم. همچنین ممکن است نتیجه بگیرند که من آن دسته از غربی، به

ی  شمندان غربی یا اروپایی از اسالم را  بر اندیشهها، اصطالحات و تفسیرهای خاص اندیچالش

ی اسالمی استفاده  ی اسالم و اندیشهها در زمینهتوان از آن کنم که نمیاسالمی تحمیل می

ام. همراهان  هایم دیدهام و در معرفی سریع و سطحی کتابکرد. من اغلب این ایراد را شنیده

شناسی کاربردی یا تطبیقی  ی اسالمو آنچه را دربارهخواندند  ام، بادقت نمیمن آنچه را نوشته

 (.13، ص2007شدند« )ارکون، ام، متوجه نمیتببین کرده

هایی ساختارمند، با مفاهیم  وارهدنبال تدوین طرح  توان گفت ارکون با اهدافی خاص، بهمی

 اند از: ی خوانش و نقد میراث اسالمی است؛ این اهداف عبارتساده و کاربردی در زمینه

و   )ص(ی نبویویژه مربوط به قرآن، سیرهنخست، خوانش و نقد علمی میراث اسالمی )به

 متون تفاسیر بزرگ(؛

 وسطایی؛ ی قرونهای دینی و رهایی از نگاه جمودگرایانهدوم، بازنگری در پدیده

جزم نگاه  از  قطعی  گسست  مطالعات  گرایانهسوم،  )یعنی  غربی  سنتی  مطالعات  ی 

 نه(؛ شناساشرق 

 های پوزیتیویستی، تاریخی و فیلولوژی سنتی. کارنبردن روشچهارم، به

سازی و  های غربی بهره گرفت، سپس به بومیترتیب، ارکون از رویکردها و تجربهبدین 

ویژه  هایش )بهها با میراث و عقل اسالمی پرداخت. اما وی اشکاالت معطوف به پروژهتطبیق آن 

ناشی از جمودگرایی در جهان اسالم و خوانش و درک نادرست    شناسی کاربردی( رااسالم

نکتهآثارش می تأثیرپذیری داند.  وجود  با  که  است  این  کرد  اشاره  بدان  باید  ی دیگری که 

ی وی،  هایش، سه پروژههای غربی و اشکاالت متعدد وارد بر پروژهارکون از رویکردها و تجربه

»اسالم اسالمی«،  عقل  »نقد  سنجش  شناسییعنی  »عقل  و  آیندهکاربردی«  از  گرای  نگر« 
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ی خوانش و نقد علمی میراث اسالمی و واکاوی  های کاربردی و راهبردی در زمینهوارهطرح 

های  ی با دیگر پروژهرود. همچنین در مقایسه شمار میمسائلی چون انحطاط تمدن اسالمی به  

پروژه همچون  عرب،  حنفی،  جهان  میراث« حسن  »بازسازی  عربی«  پروژهی  عقل  »نقد  ی 

 تر است.تر و کاربردیگرایانهمحمد عابدالجابری و ... واقع

به غربی،  رویکردهای  تأثیر  بخش،  این  زباندر  رویکرد  دو  و  نشانهـشناسیویژه  شناسی 

شناسی کاربردی ارکون را بررسی ی اسالمی پروژهشناختی در زمینهجامعهـتحلیل تاریخی

 طور مصداقی، به تأثیرپذیری وی از رویکردهای غربی آشنا شویم. هخواهیم کرد تا ب

 شناسی کاربردی . اسالم۱.  ۳

ی های فکری برجسته با محوریت خوانش متن دینی در جهان اسالم، پروژهیکی از پروژه

بسیاری به پا کرده است.   ایشناسی کاربردی ارکون است که هیاهوی علمی و رسانهاسالم

ی این پروژه، گسست مطلق و بنیادی نداشتن با میراث های برجسته توان گفت از ویژگیمی

گوید با پیروزی عقل غربی و عصر روشنگری، هویت و اسالمی است؛ زیرا با اینکه ارکون می

ر خودش  وسطی( گسسته شد، اما نظویژه در قرونمیراث غربی از عقل کالمی کلیسایی )به

با کاربست رهیافت ی  های عقل غربی و عصر روشنگری در زمینه این است که باید همگام 

یک مطالعه میراث،  زیرا  برد؛  بهره  نیز  اسالمی  میراث  از  دینی،  عقل  و  اسالمی  متون  ی 

بهمجموعه  و  متراکم  دوره همی  از  الیهپیوسته  همچون  گذشته،  در  های  مختلف  های 

ی یک  مثابهگرایانه و بهشناسی است؛ همچنین میراث یک روند کنششناسی یا دیرینهزمین

پیوسته است )ارکون،   ارتباط محکم و  10، ص1987اصل یکپارچه و  (. این تعریف ارکون، 

ی میراث دارد که مستلزم ابداع یک ی مطالعهشناسی وی در زمینه نزدیکی با رویکرد دیرینه

 (. 61، ص1998ن، گشایی است )ارکوخوانش با رویکرد ساخت

برد و  کار می  کاربردی« را بهشناسیهای خود اصطالح »اسالمارکون در بسیاری از کتاب

الفکر   هتاریخیدهد؛ مثالً در کتاب  حتی آثاری را برای فهم و بیان اهداف آن اختصاص می
دی«  کاربرشناسیشناسی و اسالمدر ذیل فصلی با عنوان »پیرامون انسان   12العربی االسالمی

پردازد؛ این فصل حجم کمی دارد و باید با دیگر مطالعات و تحقیقات وی به توضیح آن می

 آمیخته شود.

ی تعریف دقیق و روشن های ارکون، ارائه تعبیر بسیاری از پژوهشگران درباب اندیشه  به

ن  توانی به درک درستی از ایتعبیر مسرحی، »نمیکاربردی دشوار است. به  شناسیاز اسالم

شناسی  بررسی تطبیقی با دیگر اصطالحات همچون اسالم  اصطالح دست یابی، مگر اینکه به

داند  ی خویش را گامی فراتر از آن میشناسی( بپردازی؛ زیرا ارکون گاهی پروژهکالسیک )شرق 
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کند و گاه  شناسی کالسیک معرفی میشناسی کاربردی را تکمله و متمم اسالمو گاهی اسالم

 (. 166، ص2015پندارد« )مسرحی،  اسی جدید، یا یک جنبش علمی معاصر میشنیک روش

مطرح کرده است. وی از   قرن بیستم    70ی  توان گفت ارکون این اصطالح را در دههمی

ای را فراروی همگان بگشاید. »این  های فکری، زمینهخواسته برای بررسی پدیدهاین طریق می

دهه در  مت  70ی  اصطالح  بیستم   همه قرن  در  که  است  علمی  رویکرد  یک  و  شد  ی  بلور 

(. ارکون اذعان  242، ص2007پردازد« )ارکون،  ها، به کاربست عقل کنشگر اجتماعی میعرصه 

از کتاب  کند که مفهوم اسالم می    13روژه باستید  شناسی کاربردیانسان شناسی کاربردی را 

توان گفت وجه ؛ بنابراین می(275، ص1986شناس فرانسوی، اخذ کرده است )ارکون،  جامعه

شناسان فرانسوی است  ی از رویکردهای غربی و انسانتسمیه و مصدر این اصطالح، برگرفته

 (.81، ص1982)ارکون، 

اسالممی که  عملی  توان گفت  رفتار  و  علمی  رویکرد  میان  تجمیع  به  کاربردی  شناسی 

دنبال تأسیس گفتمان جدید و  بهپندارد که شناسی میی یک روشمثابهپردازد و آن را به می

 نگرشی نو به میراث و تاریخ اسالم است؛ این پروژه بر دو اصل استوار است:

 نخست، رویکرد واقعی علمی؛ 

 (. 57، ص1986اجتماعی مدرن )ارکون، ـانداز شناختی براساس علوم انسانیدوم، چشم

اسالم ارکون،  دیدگاه  اسالماز  جایگزین  کاربردی  از شناسی  شناسی  فراتر  و  سنتی 

طرحاسالم این  است.  کالسیک  را شناسی  آن  مشکالت  و  اسالم  معاصر  جهان  واقعیت  واره 

های دینی، اهداف و مصالح  ی امور مربوط به آموزه کند و سپس به بررسی همهشناسایی می

می )ارکون،  اقتصادی  صص1993پردازد  همو،  195-196،  ص1992؛  پروژه36،  وی  ی (. 

های نظری و  اربردی را یک فرایند عملیاتی چندگانه، روشمند، فراتر از جنبه شناسی ک اسالم

(. او در  276و  57، صص1986کند )ارکون، شمار معرفی میمتشکل از رویکردهای علمی بی

عربی توجه کند، به فرهنگ عامه و میراث ـهای پیشین اسالمیاین پروژه بیش از آنکه به سنت

 (. 67، ص1995 کند )حرب،شفاهی توجه می

پروژهپیش سه  طرح  از  ارکون  اصلی  اهداف  که  شد  بیان  اسالمی،  تر  عقل  نقد  ی 

نگر، خوانش علمی میراث اسالمی و گسست گرای آیندهشناسی کاربردی و عقل سنجشاسالم

ی طور خاص در پروژهی مطالعات سنتی غربی است، اما ارکون بهگرایانهقطعی از نگاه جزم

دنبال ایجاد یک روند مطالعاتی علمی از عصر تأسیسی تا دوران ربردی، به  شناسی کااسالم

ی  واره توان گفت طرحهای دینی اسالمی بپردازد. میی پدیدهمعاصر است که به بررسی همه

شناسی  شناسی رسیدن بدان، »اسالمجامع ارکون، همان »نقد عقل اسالمی« است که روش

 کاربردی« است.
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زبان رویکرد  دو  جایگاه  بخش،  این  تحلیل نشانهـشناسیدر  سپس  و  شناسی 

شناسی کاربردی ارکون و خوانش متن دینی ازنظر  ی اسالمشناسی در پروژهجامعهـتاریخی

 وی را بررسی خواهیم کرد.

شناسی را که یک  ارکون رویکرد زبان:  شناسینشانه  ـشناسی. رویکرد زبان۱.  ۱.  ۳

کار بست؛ زیرا معتقد بود   علمی است، در خوانش متون اسالمی بهـتحلیل لغوی   شناسیروش

شناسی،  تعبیر ارکون، رویکرد زبان  رویکرد مسلمانان در خوانش متن دینی، علمی نیست. به

شناسی جدید است که به روند دیالکتیک اجتماعی و تأثیرات آن در میان زبان و »یک روش 

ارکون از زمان پیدایش این رویکرد به آن    (. 54، ص1999)ارکون، اندیشه توجه کرده است« 

به اندیشه)و به پیوسته بدان اشاره میهای دوسوسور( اهمیت بسیاری میویژه  کند.  دهد و 

همچون   شناسی،ترین مفاهیم، شروح و مصطلحات موجود در رویکرد زبانترتیب وی مهمبدین

پژوهش را در  به  هایگفتار، ساختار و متن  (.  268، ص2015برد )مسرحی،  کار میخویش 

شناسی در فرایند شناختی اهمیت  گوید: »علم زبانشناسی میی رویکرد زبانارکون درباره

اسالمی هستم و پیوسته متون گذشته را ـی عربیای دارد و ازآنجاکه من مورخ اندیشهویژه

انتظار میبررسی می مورخ  از منِ  آنچه  ازاینرود، چگونگکنم،  رو، در  ی خوانش متن است. 

ام. بنابراین پیش از هر چیزی، راستای خوانش متن قرآن و سایر متون مهم اسالمی کوشیده

، 1993شناسانه بپردازم« )ارکون،  باید به رمزگشایی و تفکیک زبانی متن براساس رویکرد زبان

ی تاریخمند،  ی و مطالعه(. اما ارکون معتقد است که در مطالعات اسالمی، رویکرد زبان 236ص

فضای چندانی را پر نکرده است؛ »این خوانش در تحقیقات بنیادی یا عملکرد آکادمیک و  

ی تاریخمندی، جایگاهی ندارد یا کمتر به آن توجه شده  مبتکرانه، همانند مطالعات در عرصه

 (. 59، ص1999است« )ارکون، 

شناسی حضور پررنگی دارد. هدف  انهای فکری ارکون، رویکرد زبتوان گفت در فعالیتمی

ی نخستین یا عصر  ویژه قرآن، و لحظه ی وی از کاربست آن، بازاندیشی متن دینی، بهعمده

عقیده به  زیرا  است؛  مطالعهتأسیسی  باید  ارکون  و  ی  علمی  فرایند  قالب  در  ی متن دینی، 

 رت گیرد.شناسی صوشناسی، تاریخمندی و انسانتحقیقات جدید مبتنی بر علم زبان

شناسی معاصر، میان قرآن از آن نظر که یک  های زبانارکون از طریق کاربست رهیافت

کند و معتقد  گفتار شفاهی است و قرآن از آن لحاظ که یک متن مدون است، تمایز ایجاد می

روشناییمی تمایز(،  )ایجاد  موضوع  این  که  تازهشود  ما هایی  فراروی  را  قرآن  متن  از  ای 

ص2000)ارکون،  گشاید  می این  188،  که  مشکلی  ایمانی،  منظر  از  که  گفت  باید  اما   .)

می وجود  به  پیامبرتمایزانگاری  آنچه  میان  تطابق  و  از صحت  است  عبارت  وحی    )ص(آورد، 

 خوانده و آنچه در قالب مصحف گردآوری شده است.
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این  ازسوی  بر  ارکون  باتوجه دیگر  قرآن  که  است  مرحله باور  از  انتقال  به  به  شفاهی  ی 

وجود، وی هدف از بررسی عصر  ی کتابت و تدوین، دچار تغییراتی شده است، اما بااینمرحله 

زدایی، یا از بین بردن  تأسیسی و متن قرآن را ایجاد خدشه در پیام وحیانی متن، یا قدسی

(. همچنین از منظر ارکون، یکی از 34، ص1987داند )ارکون،  معنوی آن نمی  ـمعنای روحی

  در حجم وسیع بشری قرار گرفتهدالیل مهم پدیدارشدن این خوانش، آن است که این میراث  

بروز معانی چندگانه و  رو به  و به یک رویکرد عملی همراه با اثر واکنشی تبدیل شده؛ ازاین

های تفسیری مختلف و مکاتب فکری انجامیده است. ارکون، نصرحامد ابوزید را جزء داللت

شناسی مدرن در  شناسی و زبانکند که به کاربست رویکرد نشانهمعرفی مینخستین کسانی 

داند  اند. همچنین آثار ابوزید را در امتداد گفتارها و آثار خود میی متن قرآن پرداخته زمینه 

 (. 43، ص1990)ابوزید،

شناسی است.  ها توجه کرده، رویکرد تحلیلی نشانهاز دیگر رویکردهایی که ارکون به آن 

پژوهشگرانی همچون ارکون که به رویکرد نشانهمی ی خوانش شناسی در زمینهتوان گفت 

 دنبال دو رسالت هستند: کنند، بهمتن دینی توجه می

فراهم زمینهنخست،  ایجاد  و  علمی  فرایند  یک  درکآوردن  رویکرد  ی  برای  پذیر 

نشانهزبان و  مورداستفادهشناسی  مدرن  چشناسی  براساس  پژوهشگران،  های  ارچوب ی 

 شناسانه؛ورزی و نقد معرفتاندیشه
ی رویکرد تمایزی میان احتجاج و ادراک، تأویل )هرمنوتیک(  دوم، تمرین و تکرار در زمینه 

جزم  معرفتی  چارچوب  در  تفسیر،  دینی  و  گفتمان  تفکیکی  و  تحلیلی  رویکرد  و  گرایانه 

 (. 144، ص2015)مسرحی، 
نشانه  رویکرد  کاربست  را  ارکون  دیدگاه  اختیاری میشناسی  این  بر  اصراری  »من  داند: 

زمینه  پژوهش در  است  بلکه شایسته  این  ندارم،  بر  مبتنی  اصلی  متون  و  تأسیسی  ی عصر 

شناسی فرصتی طالیی برای تمرین و ممارست است و رویکرد، در اولویت باشد. تحلیل نشانه

( است«  ممتاز  بسیار  زبانی  فهم سطوح  با هدف  رویکرد،  این  (.  66، ص1986ارکون،  انجام 

ی ارکون، اگر فردی بر فرایند گردآوری متن، ناسخ و منسوخ و دیگر اجزای همچنین به عقیده

جزءبه تحلیل  به  و  باشد  واقف  آن آن  دریافت  جزء  برای  متن،  درونی  تحلیل  به  بپردازد،  ها 

می دست  آن،  تناقضات  و  اختالفات  بهخطاها،  اگر  همچنین  مباحث مطالعه  یابد.  ی 

ها بر کاتب وحی  ی تاریخی و غیرتاریخی و انعکاس آناجتماعی و رویدادهای پیچیدهـسیاسی

 (.33ب، ص  -2001و خود متن بپردازد، قطعاً مطالعاتی عمیق و دقیق خواهد داشت )ارکون،  

شناسی، چهار هدف و کارکرد  شناسی و نشانهتوان گفت ارکون از کاربست رویکرد زبانمی

 اند از:عبارت کند کهمیعمده را دنبال 
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عینی پژوهش  یک  به  پژوهشگر  به  نخست،  و  جزم گرایانه  از  یابد  اندیشی دست میدور 

 (؛33، ص1987)ارکون،

تواند میان متون مقدس  شناسی، پژوهشگر میهای نشانهدوم، با کاربست تجزیه و تحلیل

 ند، تمایز قائل شود؛ ااصلی و دیگر متون که از طریق هرمنوتیک متن مقدس به دست آمده

های  ی زبان با تمام واژگان و ساختارهای آن، از داللتسوم، براساس این رویکردها، حوزه

 شود؛ سازی میخشک، پیرامونی و موروثی زبان سنتی پاک

ی واکاوی  چهارم، کاربست این رویکردها، به یک روش بنیادین، علمی و فلسفی درباره

 (.176، ص1990)ارکون،شود ی اسالمی منجر میاندیشه

کوشد تا از  هایش میی پروژهارکون در همه :  شناختیجامعهـ. تحلیل تاریخی۲.  ۱.  ۳

شناختی بهره ببرد. وی معتقد است که این رویکردها جایگاه باالیی  جامعهـهای تاریخیتحلیل

روند و به رهایی پژوهشگر از مطالعات  شمار می  اصلی مطالعات مدرن به  یدارند؛ زیرا هسته

 شوند. شناسان و فیلولوژی منجر میشرق 

گرایی است.  ی انسانمعنای بازگشت و توجه به اندیشهرویکرد تاریخی از منظر ارکون، به  

درباره میوی  رویکرد  این  اندیشهی  استاد  دراصل،  »من  هگوید:  سوربن  اسالمی  ستم؛  ی 

ی اسالمی، تاریخ فقه و شریعت اسالمی، تاریخ  دانید، من استاد تاریخ فلسفهگونه که میهمان

همه استاد  مناسب،  وقت  در  اما  نیستم،  تفسیر  یا  حدیث  کالم،  اینعلم  هستم؛  ی  ها 

میعبارتبه علوم  این  میان  روابط  تدریس  و  بررسی  به  من  )ارکون،  دیگر،  ، 1993پردازم« 

ن معتقد است که رویکرد تاریخی همچنان در بستر اسالمی ناشناخته است یا  (. ارکو240ص

رو، مردم به دلیل ناآشنایی  ناشده پنهان شده است؛ ازاینناپذیر و اندیشههای اندیشهدر مقوله 

(. درواقع مقصود 59، ص1999کنند )ارکون،  با این رویکرد، احساس گیجی و حتی وحشت می

رویک این  است که  این  اندیشهوی  و  میراث  آن در  و کاربست  انتقادی  برای  رد  اسالمی،  ی 

شدن به یک خطر روانی، مستعد است و اگر همراه با منش و روش فلسفی نباشد، تعادل  تبدیل

 مشی آن تبیین شود.رو باید اهداف و خطکند؛ ازاینثبات میروانی مسلمانان را بی

کند؛  برای رویکرد تاریخی ترسیم می  توان گفت ارکون اهداف و کارکردهای متعددیمی

 ازجمله:

های فکری، مطالعات  دنبال سازوکارهایی برای بررسی چالش  نخست، ازآنجاکه ارکون به 

بندی این  هاست، برای ساماندهی و سطحهای آنمربوط به توسعه و پیشرفت و عوامل و مؤلفه

 ای دارد؛ سازوکارها به رویکرد تاریخی اهتمام ویژه

های دینی و رویکرد  منظر ارکون، یکی از کارکردهای رویکرد تاریخی، نقد پدیده  دوم، از

 الهوتی است؛ 
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ابزاری معتبر برای بررسی متون نخستین  سوم، ارکون معتقد است که رویکرد تاریخی 

اندیشه و  سنت(  و  می)قرآن  زمینه  این  در  وی  است؛  دینی  پدیدهی  »دین  از گوید:  ای 

های  توان آن را همانند سایر اوضاع و موقعیتزندگی اجتماعی است؛ بنابراین می  هایپدیده

 (. 314ج، ص-2001اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، توصیف و تفسیر کرد« )ارکون، 

شناختی، بازگرداندن متن نخستین به چهارم، از کارکردهای مهم رویکرد تطبیقی زبان

ی  جزیه و تحلیل متن، اعم از آیات قرآن، سیرهسطح زبانی خود است؛ بنابراین در فرایند ت

 و صحابه و رخدادهای تاریخی، به یک چارچوب تاریخی و اجتماعی نیازمند هستیم.  )ص(نبوی

های ارکون، رویکرد تاریخی از منظر ارکون  باوجود تأثیرگذاری گفتمان فوکویی بر اندیشه

به گفتار در  فتمان فوکو باتوجههای وی با فوکو تضادهای آشکاری دارد.گو تجزیه و تحلیل

شناسی یا تبارشناسی است که در چارچوب تاریخ بستر تاریخی و براساس رویکردهای دیرینه

ی ارکون، فوکو در این عرصه گفتهی معاصر غرب است. بهغرب، از عصر یونان تا عصر اندیشه

ی رویکرد  از منابع پایهکه ارکون با استفاده  های دینی توجهی نکرده است؛ درصورتیبه پدیده

آنزبان پیوند  به  رهیافتشناختی،  با  تاریخیها  جامعهـهای  میاجتماعی  اسالمی  پردازد.  ی 

های متأخر، همچون دیگر ارکون در آثار اخیرش، به مطالعات و تجزیه و تحلیل گفتمانازسوی 

 (. 140-139، صص1399پرداخته است )بغوره، 14گفتمان پل ریکور

کند؛  شناسی، اهداف و کارکردهای مختلفی را دنبال میاربست تحلیل جامعهارکون از ک

 ازجمله:

داشتن دین اسالم از هرگونه تغییر و رویدادی که در تاریخ  ی فاصلهنخست، مقابله با ایده

می میاتفاق  محسوب  جامعه  و  فرد  اصالح  مبنای  دین  اینکه  به  اعتقاد  و  لذا افتد  و  شود 

 تطورپذیر است؛

ای یک مفهوم علمی ی اجتماعی است و هر پدیدهاز منظر ارکون، دین یک پدیدهدوم،  

های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل و  رو باید همانند سایر پدیدهاست؛ ازاین

 (.11، ص1989توصیف شود )ارکون، 
 

 گیری. نتیجه۴
تحلیلی به بررسی تأثیر و کاربست رویکردهای غربی در  ـاین مقاله با رویکردی توصیفی

اندیشه در  یافتهخوانش متن دینی،  است.  پرداخته  ارکون  پژوهش  ی محمد  این  های مهم 

 اند از:عبارت
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ی مسلمان، با هدف بازنگری و دگردیسی در فهم متن  محمد ارکون روشنفکر برجسته 

ارائه و  برونی  دینی  برای  پروژهراهکارهایی  اسالمی،  تمدن  انحطاط  از  عقل  رفت  نقد  های 

 نگر را مطرح کرد.گرای آیندهشناسی کاربردی و عقل سنجشاسالمی، اسالم

های ارکون، کاربست انتقادی و کاربردی رویکردهای علمی غربی  یکی از ویژگی مهم پروژه

های جهان  ی با دیگر پروژهت که در مقایسهعربی اسـگیری از میراث اسالمیهمراه با بهره

 اسالم، برجسته و متمایز است.

عمده پروژه هدف  از  ارکون  اسالمی  استنباطی ی  و  اجتهادی  کاربردی، خوانش  شناسی 

شناسی جدید برای ی یک روشعربی، اعم از متون دینی و تاریخ اسالم و ارائهـمیراث اسالمی

میراث است. همچنین اسال این  ارکون، در مقابل مطالعات  مفهم  از منظر  شناسی کاربردی 

ی اسالم« است. ارکون در این شناسانه یا »گفتمان غربی دربارهکالسیک یا شرق شناسیاسالم

این   از کاربست  عمده  پرداخت. وی چند هدف  غربی  علمی  رویکردهای  به کاربست  پروژه 

 کند؛ ازجمله:رویکردهای مدرن غربی دنبال می

 اسالمی؛ ـی خوانش میراث عربیانداز جدیدی در زمینه یجاد چشمنخست، ا

تر های فکری مرتبطدوم، با کاربست رویکردهای مدرن غربی، بستری مناسب برای نگرش

 کردن؛ ی علمی معاصر اسالم فراهمو متعهدتر به اندیشه

ی مشی و چارچوب کلی مطالعات و تحقیقات در زمینه کردن صرف خطسوم، مشخص 

 گیری از این رویکردها. عربی، با بهرهـراث اسالمیمی

از رویکردها و مکاتب مختلف    شناسی کاربردی،ویژه اسالمهای خویش، بهارکون در پروژه

 شود: برده که در جدول پیش رو بیان میمدرن غرب بهره می
 موارد کاربستی محمد ارکون  رویکردهای موردتوجه ارکون 

)متأثر  ساختارگرایی و   پساساختارگرایی 

 از: دوسوسور ـ ژاک دریدا( 

 های سکوالریسم در جهان اسالم؛ بازنمایی انگاره

 های سطحی و خیالی از دین؛ نقد نگاه

 ی دین.ناشدهتوجه به فضای اندیشیده

نگاری آنال )متأثر از: لوسین  مکتب تاریخ

 فور( 

 ی اسالمی؛نگارش تاریخی نوین برای اندیشه

 شناسانه. شناسی کالسیک یا شرقویکرد اسالمرهایی از ر

از:  دیرینه )متأثر  اپیستمه  و  شناسی 

 میشل فوکو( 

 ی اسالمی ی اندیشهشناسانهیابی و بررسی معرفتریشه

 های داخل آن؛ فرضنقد متافیزیکی یک متن و شناسایی پیش گشایی )متأثر از: ژاک دریدا( ساخت

ی  گفتمان انحصاری در اندیشهراهبردی اساسی برای رهایی از 

 اسالمی. 

 شناسی دینی؛ی نقد معرفتشناسی فعال و توانا در زمینهروش هرمنوتیک

 خوانش متن دینی و بازتفسیری.
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 ی دینی در جهان اسالم نقد کلی اندیشه شناسی )متأثر از: نولدکه( شرق

از:  نشانهـشناسیزبان )متأثر  شناسی 

 دوسوسور ـ پل ریکور( 

 اندیشی؛دور از جزم گرایانه و بهم مطالعات عینیانجا

تمایزانگاری میان متون مقدس اصلی و دیگر متون که از طریق  

 اند؛ هرمنوتیک متن مقدس به دست آمده

 های خشک، پیرامونی و موروثی،ی زبان از داللتسازی حوزهپاک

ی  اندیشهی واکاوی ایجاد یک روش بنیادین، علمی و فلسفی درباره

 اسالمی. 

 های فکری؛ بندی سازوکارهای بررسی چالشساماندهی و سطح تحلیل تاریخی 

 ها؛ های آنمطالعات مربوط به توسعه و پیشرفت و عوامل و مؤلفه

های دینی و رویکرد الهوتی، ابزاری معتبر برای بررسی  نقد پدیده

 ی دینی؛متون نخستین )قرآن و سنت( و اندیشه

 تن نخستین به سطح زبانی خود.بازگرداندن م
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