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چکیده
محمد ارکون از پیشتاززان نواندیشتی معزصت رر رنیزی است ا اسک کر رها زی
ستتای رر پژههشهزی اس می ه ق آنی را ب نمیتزبد ه خواسازر تحول بتیزرین رر
این زمیتر استک بتزب آرای مع فاشتزخای هی ،اهالً اندیشر ه رانش ،محصول زبزن
بر عتوان یک کتش اجامزعی محستتوا استتکن زنیزً رهگزنرهزی مط ح اتتدد رر
عقل است می ،مثل ایمزن ه کف  ،تقدستی ندارندن زلثزً بزید بر سوی نزاندیشددهزی
عقل اس می مثل نقش خیزل ه اسطورد رر مان ،ح کک ک ر از سوی ریگ  ،بتزب
آرای ق آناتتزخای اه ،اهالً زبزن ق آن ،اسطوردای اسکن ه زنیزً بخشی از مان ق آن
کتونی ،رهگزنر انگزرانر ،ایدئولوژیکی ه تفستی ی استک نواازر حزر  ،این مبزنی را
بر نقد کشیدد ادد ه نزررسای آن ز را عیزن ک رد اسک
واژههای کلیدی :ارکون ،زبزن ق آن ،خیزل ،اسطورد ،ایدئولوژی

 .1استتت ت یت ر گروه معت را استتت می انشتتت ت ه تتت ع ی ستتت تر ریز( ،نويسننن نسئولسننن و

.shokri4230@gmail.com

 .2اس ی ر گروه روس عمومی و مع را انش ه ب ب.m.dargahi@ubonab.ac.ir ،
 .3انش آموخ ت ت ری مع را استتت می پر یس ف رابی انشتتت ه را و ستتت  3حوزه علمی ،

.s.nasirian@ut.ac.ir

شماره  ،113صفحه50 – 33 :

 .1مقدمه

سزل بیسک ه ن م ،امزرد صتد ه سیزرد
43

ارکون بر هم اد چتد تن ریگ از اندیشتتتمتدان مستتتممزن هممون محمد الوزب ی ه
نصتتت حتزمتد ابوزید از نوگ ایزن ع ص معزصتتت ند کر بر ج یزن نومعازلر تعم رارند آنهز
رهشهزی ستتتای اس ت می را رر پزس ت گویی بر نیززهزی ام هزی مستتممزنزن ب نمیتزبتد ه
خواستتازر ،تحول بتیزرین رر زمیترهزی اعاقزری ه احکزا استت میاند (مزلکی ه بخشتتزیش
اررستازنی579 :5931 ،ن متصورزارد ه مسعور93 :5931 ،ن ف ح رفیع ه مت زجی:5937 ،
)13 -17
مافک ان فوق ،بتز رهیک ر تودرلمبزنر ه تقمیدگ ایزنر ه بز ارائر نظ یزتی رر حوزد ق آن،
رهشهزی ستتیای رر ا تتزخک ق آن ه تفستتی آن را بز چزلش مواجر ک رداندن چزلشتتی کر
ب خزستار از چزلش اجامزعی ستیزسیب بزر ت ی رر ع صر مع فکاتزسی ه تعیین رابطر
س تتیک ه مدرنیار ه یز رین ه عمم استتک (هصتتفی 591 -59۱ :5937 ،ه 511 -511ن اکب
زارد ه ستتمطزنی515 :593۱ ،ن متصتتورزارد ه مستتعور )93 :5931 ،بدین ت تیب ،بز آنکر
بخش بزرگی از این چزلشهز ،بر رهشهزی ستتتیای استت می م بوو نبور ،آن ز بر لور کمی
از این رهشهز رستتک اتتستتاتد ه رستتک بر رامن رهشهزی پستتکمدرنیستتمی اتتدند ه
اساعمزر ف هتگی غ ص را ب ای کشورهزی اس می بر ارمغزن آهررند
متحتمتتد ارکتون رر  5فوریتتر  5313رر رهستتتاتتزیی رر کبیمی ،متطقتترای رر
اتتمزل الوزای زارد اتتد رر رهران پیش از استتاق ل الوزای  ،مستتیحیزن ه ی وریزن نیز رر
الوزائ زندگی میک رند اه رر کورکی بز آموزدهزی مستتتیحیک کزتولیک آاتتتتز اتتتد ه
توانستک تمزیزهزی ره رین اس ا ه مسیحیک را رر محیط ت بیای خور تو بر کتد از این
ره ،ارکون خور را محصتتتول ف تتتزی چتتدف هتگی ه تعتدر مزهبی الوزائ رر آن رهران
میراند (خموی)5935 ،
ارکون پس از آنکتتر مقتتداری از تحصتتتی ی عتتزلی را رر الوزای ه تحتتک تعمیم
خزهراتتتزستتزن ستتد ی ک ر ،رر اهائل رهری  5311می ری بر پزریس آمد ه رر آنوز عموا
مخامف انستزنی از جممر فمستفر ،انسزن اتزسی ،جزمعر اتزسی ،تزری ه زبزناتزسی را ،از
اندیشتمتدان غ بی بر هیژد ف انسوی آموخک (ارکون5331 ،الف171 :ن همو-3۱ :5973 ،
37ن همو519-511 :5337 ،ه 551ن همو)1۱3 :1117 ،
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ارکون پس از سزلهز تحصیل رر ف انسر ،رر سزل  ،5371مقزا اسازری زبزن ع بی
ه تمدن اس می رر رانشگزد سوربن را رریزفک ک ر ه رر اهاخ عم ش بر مقزا اسازر
ممازز فمسفر ،تمدن ه اندیشر اس می نزیل گ رید (ارکون ه گزررد91 -91 :5971 ،ن
خموی)533 :5977 ،
محمد ارکون رر سزل  5313از رسزلر رکا ای خور رر رانشگزد سوربن رفزع ک ر
رسزلر هی ،توسط اناشزرای فمسفی هرن ( )Vrinرر پزریس ره بزر بر چزپ رسید (خموی،
« )5933نزعة األنستة فی الفک الع بین جیل مسکویر ه الاوحیدی» عتوان ع بی کازبش
اسک کر توسط هزام صزلح ت جمر ادد اسک ه نزا ب گ ران فزرسی این کازص نیز
«انسزن گ ایی رر تفک اس مین رهرد ابنمسکویر ه توحیدی» اسک کر توسط احسزن
موسوی خمخزلی ت جمر ادد اسک
ارکون بر ف انسوی ه بع ز آلمزنی مینواک اهلین کازبی کر از ارکون ت جمر ه رر
ای ان متاش اد عبزری اسک از« :چگونر ق آن بخوانیم» این کازص ،توسط اناشزرای
عطزئی ه ت جمر رکا حزمد فوالرهند رر سزل 5911چزپ اد رهمین کازص اه نیز رر
سزل  5913بز عتوان «اس ا :ری هز ه ام هز» ،بز مشزرکک لویی گزررد ه ت جمر رکا
غ معبزا توسمی ،توسط رفا نش ف هتگ اس می متاش اد عمدد آ زرش نیز توسط
هزام صزلح بر زبزن ع بی ت جمر ادد اسک (اسد زارد)5933 ،
ب خی از م مت ین آ زر اه کر بر ع بی ه سدس از ع بی بر فزرسی ب گ ران ادد اسک،
عبزرتتد از :الفک اإلس مین ق ائة عممیر ،من االجا زر الی التقد العقل االس می،
تزریخیةالفک الع بى اإلس مى عتزهین فزرسی این کازصهز نیز بر ت تیب ،عبزرتتد از:
رانش اس مین ق ائای ب مبتزی عموا انسزنی ،نقد عقل اس می ،تزری متدی اندیشر ع بی
اس می
هتگزمی کر اندیشرهزی ارکون را ب رسی میکتیم ،بر کث ی مورتوعزی متورر
پژههش هی پی میب یم کر رر لول پتوزد سزل پژههشهزی پیگی ه بتیهقفتر هی،
صتوری گ فار اسک بز این حزل ،رر همر آ زر ارکون یک خط فک ی مشتا ك هجور
رارر کر این موروعزی مخامف را بر هم ربط میرهد (بمقزیز)911 :115۱ ،
مع فکاتزسی ارکون رنگ ه بوی پسک مدرنیسمی رارر بر رغم آنکر نیک ارکون
از ارائر پیشف ضهزی پسک مدرنیسمی ه رهشهزی تکث گ ایزنر رر اتزخک ه تفسی
ماون ریتی ،اناقزر از خزهراتزسزن بور کر رربزرد می اث اس می نیز بر مثل کازص مقدا
خورازن بر ق زهی بتشیتتد (خموی ،)5935 ،هلی پیشف ضهزی پسک مدرنیسمی ه
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پسزسزخازرگ ایزنر رر مع فکاتزسی ه تطبی آن بر مان ق آن ،از نظ تخ یب ،رسک
کمی از پیشف ضهزی ق آنی خزهراتزسزن ندااکن بتزب این ،جزمعرای را کر ب اسزا
ستکهزی پزی فار ادد ،هموارد از یک هحدی فک ی ه عممی رربزرد ق آن ب خوررار بور،
تحک تأ ی این گونر اندیشرهز کر از سوی اف اری مط ح میاد کر خور مسممزنتد ،بز
اخا فزی بیشا ی مواجر ک ر ه این بر عقبمزندگی لوالنی مدی کشورهزی اس می
رر ع صرهزی عممی ،سیزسی ه اقاصزری متو اد
رر این راساز ،تحقی پیش ره بر تبیین اندیشرهزی مع فکاتزخای محمد ارکون
ه نحود تطبی آن ز ب اندیشرهزی ق آنی هی میپ رازر ،ه میزان تأ ی پزی ی اندیشرهزی
اه از پیشف ضهزی مع فکاتزخای رانشمتدان غ بی را آاکزر میسززر از این ره
تحقی حزر  ،رر صدر پزس بر سر سئوال اسزسی اسک:
 5ارکون رر زمیتر مع فکاتزسی چر اندیشرهزیی رارر ه این اندیشرهز تز چر میزان
ماأ از پیشف ضهزی مع فکاتزخای نوین غ بی اسک؟
 1هی اندیشرهزی مع فکاتزخای خور را چگونر رر اتزخک ه تفسی ق آن هارر
ک رد اسک؟
 9نقد ریدگزدهزی ارکون رر ره زمیتر پیشگفار ،چگونر اسک؟
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کازصهزیی رر مع فی ج یزن نوگ ا یز همزن نومعازلر ه تبیین ریدگزدهزی
اندیشمتدان آن بر لور عزا نگزرش یزفار اسک کر عبزرتتد از« :نومعازلیزن ،گفاگوی
اناقزری بز نص حزمد ابو زید ،عزبد الوزب ی ،حسن حتفی ه محمد ارکون» از محمدررز
هصفین «محمد ارکونن رهش اتزسی ه تحمیل آ زر(بززخوانی اناقزری اندیشر معزص
مسممین)» از م دی رجبی ه ریگ ان
کاب ه مقزالتی نیز بر لور خزص رر مع فی آرای ارکون بر نگزرش رر آمدد اسک
کر م مت ین آن ز عبزرتتد از« :آرا ه اندیشرهزی رکا محمد ارکون» ،ا محمد م دی
خموین «محمد ارکون ه کزربسک پسزسزخازرگ ایی رر نقد عقل اس می» نواار حزمد
عمیاکب زارد ه مصطفی سمطزنین «بززخوانی ستک ه رهشاتزسی آن رر اندیشرهزی
محمد ارکون» نواار محمد مزلکی ه احمد بخشزیش اررسازنین ف ح رفیع ،عمی،
مت زجی ،موید« ،نقد ه ب رسی خوانش محمد ارکون از ستک ه تودر» نواار عمی ف ح
رفیع ه موید مت زجی

 .3مبانی معرفتشناختی ارکون

 .3-1تقدم زبان بر اندیشه

 /هزری صزرقی -محمد حسین مخازری

عدا توجر پیشف ضهزی مع فکاتزخای ارکون رر اتزخک ه ف م ق آن ،مز را رر
تحمیل اندیشرهزی ق آنی اه رچزر خطز خواهد ک ر چتزنکر م حظر خواهیم ک ر،
اندیشرهزی مع فکاتزخای هی ،بر ادی از اندیشرهزی اندیشمتدان غ بی رهرد پسک
مدرنیسم بر هیژد اندیشمتدان ف انسوی ماأ ادداسکن از همین ره نیز ،ب لزها
همزهتگی مسممزنزن بز پیش ف ضهزی مع فکاتزخای نوین غ بی ،ج ک اتزخک ه
ف م ق آن تأکید رارر (رجبی ه ریگ ان11 -11 :5937 ،ن مزلکی ه بخشزیش اررسازنی،
571 -57۱ :5931ن اکب زارد ه سمطزنی)515 :593۱ ،
ردآهرر بر کزرگی ی این رهشهز از ریدگزد ارکون ،آاای رارن مزاهب مخامف بز
یکدیگ اسک (ارکون511 -515 :5933 ،ن اکب زارد ه سمطزنی )515 :593۱ ،ه الزمر
آن ،اعاقزر بر اسطوردگ ایی رربزرد مان ق آن ه نیز تکث گ ایی رر بزص ف م آن اسک
ارکون معاقد اسک جدای از حقیقک ظزه ی انسزن ه کتشهزی اجامزعی اه،
حقیقای هجور ندارر (ارکون5331 ،ص )511 -515 :یکی از کتشهزی اجامزعی انسزن
زبزن اسک البار زبزن ره جتبر ظزه ی ه بزلتی راررن جتبر ظزه ی آن الفزظاند ه جتبر
بزلتی آن مفزهیم ذهتی ه مصزری خزرجیای کر رر قزلب اندیشرهزی انسزن اعم از
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رهیک ری مشا ك رر همر تألیفزی بر چشم میخورر کر از مشخصرهزی ذیل
ب خوررار اسک:
ریدگزدهزی ارکون را بر صوری کمی ه خزا مط ح ک رداند بز آنکر بر تأ ی پزی ی
ب خی از ریدگزدهزی اه از پیشف ضهزی مع فکاتزخای غ بی اازرد ادد اسک ،خب ی
از تفکیک ه رساربتدی ریدگزدهزی انسزناتزخای ،مع فکاتزخای ،زبزناتزخای ه
ق آناتزخای اه نیسک ،ه بین ریدگزدهزیش از چ زر ج ک مزکور ارتبزلی ب ق ار نشدد
اسک ریدگزدهزی ق آنی اه بر ندری بحث ادداند ه بر لور هیژد ،هجر ارتبزلی بین آرای
مع فکاتزخای ه ق آناتزخای اه بر چشم نمیخورر رر این آ زر ،بیشا بر مع فی
ریدگزدهزی ارکون اهامزا ادد ه نسبک بر نقد آن ز اهامزمی هجور ندااار ه یز رر حد
کمی مورر اهامزا هاقع ادد اسک تت ز یک ا رر زمیتر ریدگزدهزی ق آنی اه ه نقد آن ز
نگزرش یزفار کر آن هم بر مبزنی مع فکاتزخای این ریدگزدهز توجر چتدانی نک رد
اسک از این ره ،نقدهز سطحی ه غی بتیزریاند
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تصورای ه تصدیقزی تبمور مییزبتدن هلی ارکون نظ ریگ ی رربزرد حقیقک زبزن رارر از
ریدگزد اه ،اتزخک ه چیزی از زبزن ا هع میاور نر اندیشر هی تأکید میکتد کر
اتزخک مفزهیم ریتی مثل مف وا خداهند نیز ،تت ز از راد زبزن بر عتوان کتشی اجامزعی
مسیی میاور (ارکون3۱ :5973 ،ن ارکون 3 :5937 ،ه )11
ج یزن پسزسزخازرگ ایی ،پس از جتگ ج زنی رها بر هیژد پس از  5311رر ف انسر
ه رر اندیشر ژآك رریدا ،رهالن بزری ،ژیل رلوز ه میشل فوکو نمور پیدا ک ر آن ز تمزا
ع صرهزی رانش ،تزری  ،فمسفر ،سیزسک ،جزمعر اتزسی ،اربیزی ،رهان اتزسی ه را
ماتی ه بزفازری میرانتد ه معاقدند کر زبزن نمیتواند بر بی هن از خورش (رانش ه
مسزئل اندیشر ادد) اازرد رااار بزاد ،زبزن نر متعکس کتتدد معتز ،بمکر سززندد ه
تولیدکتتدد آن اسک (هارر)599 -591 :5939 ،
زبزن از ریدگزد آن ز ،متعکس کتتدد مفزهیم ه اندیشرهز نیسک ،بمکر خور ،سززندد ه
تولیدکتتدد آن زسک از این ره ،مسبوق بر هیچ حقیقای مف هض ،حای سزخازر نیسک
بتزب این ،ه چر هسک مان اسک ه مواج رای کر مفس بر صوری مساقل ه آزار ،بز آن
ب ق ار میکتد ه تفسی هزی بیپزیزنی کر از این رهگزر ب رهی اف ار گشورد اسک خ صر
آنکر زبزن چیزی ف ات از لفظ نیسک (هاعظی 151 :5931 ،ه  )111 -115بر همین
سزن نیز ،ه یک از گزاردهزی عموا بر رلیل ماتی ه بزفای بورن ،گزاردهزیی کزم نسبی
ه ماکث ند ه مفس رر اناخزص ه تفسی ی نسبک بر آن آزار اسک
بدین ت تیب ،ب اسزا رهیک ر زبزن اتزخای پسزسزخازرگ ایی ،اهال چیزی عیتی بر
نزا اندیشر کر زبزن بدان اازرد رااار بزاد ،هجور نداررن ه آنچر هسک همین مان
ظزه ی اسک کر رر قزلب الفزظ ب هز پیدا ک رد اسکن زنیز ،اندیشر ،تت ز از ل ی مان
بر رسک میآید البار ،این ج یزن ،بز بدی یت ین اندیشرهزی بش ی رر ت زر اسک انسزن
بزلوجدان ه بر صوری بدی ی ،رر مییزبد نر تت ز بدهن مان هم میتوان اندیشر ک رن
بمکر مان ب خزسار از اندیشر صزحب مان ه یز اندیشرهزی ریگ ی اسک کر هی رر مان
خور بر کزر گ فار اسکن حای ماون هحیزنی هم از ج ای ماکی ب اندیشراندن زی ا بر
رغم آنکر هحی سخن خداهند اسک ،اه هموارد از رهی حکمک سخن میگوید ه سختزن
اه ب اسزا اندیشر انسزن قزبل ف م اسک

 .3-2تقدسگرایی و دوگانههای عقل

 /هزری صزرقی -محمد حسین مخازری
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ارکون بت این نظ اسک کر نقد عقل اس می ،نخساین گزا ر هری بت ای هرهر
مستممزنزن بتر م حمر مدرنیار اسک (ارکون )995 :5333 ،بتزب این ،بر بزهر اه عقل
اس می مقدا نیسک ه میتواند س اپز بز عقل مدرن نقزری اور ،همزنلور کر عقل
مسیحی رر رهران جدید موروع بززستوی عق نی ق ار گ فاراسک (خموی)5933 ،
ارکون بر تبعیک از ایود پژههشهزی مع فکاتزخای اندیشمتدانی از غ ص هممون
نیمر ،فوکو ،پی بورریو ،رریدا ،فوك ،رهکیش ه بموخ ،ب ر هری اتخزذ رهش سمبی ه نقد
هی ان گونر نظزاهزی فک ی ستیای تأکید میکتد (ارکون 35 :5937 ،ه 519-511ن
اک می ه اژرریزن)51 -55 :5935 ،
ب همین اسزا ارکون معزرف عق نی را معزرفی ایدئولوژیک مع فی ک رد ه بر نفی
آن ز میپ رازر هی بر رنبزل ب کتدن ریشر ه گونر جزا اندیشی عقل ه ره گزنرهزی
موجور رر این معزرف اسک (اکب زارد ه سمطزنی)11 :593۱ ،
از ریدگزد اه ،ایمزن ه کف هم رر زم د رهگزنر اندیشیهزی ریتیاند کر متو بر
جزمیک میاوند (ارکون )31 :5937 ،هی هممتین رر این راساز از رهگزنرهزی ریگ ی
مزنتد نوس/پزك ،ح ل/ح اا ،خوص/بد ،هاجب/ح اا ،مقدا/نزمقدا ه زنزنر /م رانر نزا
میب ر کر از نظ اه قزبل قبول نیساتد (خموی)1151 ،
ایتکر ارکون عقل ه اندیشرهزی حزصل از آن را میکوبد ،بدان معتز نیسک کر هی
بر عق نی بورن ف آهرردهزی انسزنی کزم پشک کتدن چتزنکر م حظر ک ریم هی عقل
مدرن را میسازیدن یعتی همزن عقمی کر رر پس مان ح ور رارر ه ب اسزا آن ف ر
رر میدان تفسی رلخواد از مان ،جوالن میرهد بتزب این ،این پ سش اسزسی هجور رارر
کر اگ رهگزنرهزی مط ح ادد رر اریزن غی هاقعیاند ،پس چ ا اندیشرهزی نوین غ بی،
خور ب رهگزنرانگزری بتز ادد اسک؟ اصزلک عقل از جتبر حسی ه تو بی رر ب اب عدا
اصزلک عق نیک فمسفی ه ریتی رر زم د رهگزنرهزی موجور رر اندیشرهزی غ بی اسک
ب همین اسزا ،تفکیک بین عقل ک سیک اس می ه عقل مدرن ،خور نوعی از رهگزنر
اندیشی اسک رر این زمیتر بر رهگزنرهزی ریگ ی نیز میتوان اازرد ک رن مثل رهگزنری
آزاری ه مسئولیک ،کر ارکون بز اعاقزر بر تفسی آزار ه عدا پزی ش مسئولیک رر ب اب
تفسی بر رأی ،رر تفسی ق آن عمل ک رد اسک
بدین ت تیب این هت سزخازراکتی اسک کر ب ای انسزن چیز حقیقی جز رفازرهزی
ظزه ی اه ،ه از مان چیزی جز تصورای خیزلی ه ههمی بزقی نمیگزارر این هت از
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سوی رریدا ارائر ادد ه هموسک کر همر ماون را س اس ارجزع لفظ بر لفظ خزلی از
محاوا ه معتز میراند ه بز ه نوع مف وا مازفیزیکی ه ماعزلی حای بز مفزهیم ب خزسار
از رهرد مدرنیار ،مثل تو بر گ ایی -البار رر ظزه ام نر رر عمل -مخزلفک میکتد از
این ره ،اندیشمتدان زیزری از خور غ ص این اندیشرهزی ن میسمی (پوچ گ ای) اه را رر
میکتتد هزب مزا معاقد اسک کر سزخازراکتزن از ابزار عقمی مدرنیار سور جسار ،امز
بن مزیرهزی آن را میکوبتد ه رر ج ک نفی آن گزا ب میرارند (هاعظی-115 :5931 ،
)11۱
عق نیک اس می ب خ ف عقل مسیحی ،اسزسز ب پزیر تقدا آموزدهزی عق نی ب
آموزدهزی هحیزنی تئوریپ رازی ادداندن از همین ره رر تفسی اس می ،ف م ماون
هحیزنی ماوقف ب ررك عق نی از هاقعیکهزی جزری پی امون هحی ه نیز نیززهزی هاقعی
مخزلبزن هحی اسک از این ره ع هد ب تأکیدهزی ف اهان ق آن ب پی هی از عقل رر
آیزتش (بق د511 ،511 :ه 113ن انعزا 99 :ه 519ن نحل51 :ن رها13 :ن زم 11 :ن مؤمن:
71ن ) ،رهایزتی نیز ب اهمیک بتیزری عقل نسبک بر هحی پزی میفشزرند ب خی از
رهایزی ،رر ب اب حوک ظزه ی کر پیزمب ان ه اهصیزی آنزنتد ه هحی ه غیب را بر م را
میرسزنتد ،از عقل بر عتوان حوک بزلتی نزا ب رد اسک (کمیتی)51 :5 ،5۱17 ،
 .3-3نااندیشیده و اندیشه ناپذیر
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ارکون بر تبعیک از ایود پژههشهزی مع فکاتزخای اندیشمتدانی از غ ص هممون
نیمر ،فوکو ،پی بورریو ،رریدا ،فوك ،رهکیش ه بموخ ،معاقد اسک کر نظزاهزی فک ی
ستیای اس می بزعث ادد اسک تز نزاندیشیددهزی عقل اس می ،مورر پژههش ق ار
نگ فاراند بر نظ اه ب ای کشف حقیقک نمیتوان تت ز بر نواارهزی مولفزن بزر رر
ررهن سزخازر رسمی عقل اس می م اجعر ک ر ،بمکر بزید بر همر تومیهزی حقیقک
اعم از رسمی ه غی رسمی توجر ک ر (ارکون 35 :5937 ،ه 519 -511ن اک می ه
اژرریزن)51 -55 :5935 ،
کشف این نزاندیشیددهز ه نیز اندیشرنزپزی هز ،ب اسزا رهش مع فکاتزخای
تبزراتزسی ه اعاقزر بر گسسک مع فکاتزخای رخ میرهد تبزراتزسی رر پی کشف
گسسکهزی مع فکاتزخای رر ف اگ رهزی تزری اسک ه خألهزی اندیشر را رر لول
تزری  ،مورر ب رسی ق ار میرهد (فوکو91 :5973 ،ن رریفوا ه رابیتو19 :5931 ،ن
کوزن ی هوی ه ریگ ان )11 :5931 ،ه آن رسار از رهندهزی اجامزعی را کر رر قزلب

 .4قرآن و فهم آن از دیدگاه ارکون

 .4-1زبان خیالین و اسطورهای قرآن

 /هزری صزرقی -محمد حسین مخازری

ارکون رر ق آناتزسی ،از همزن پیشف ضهزی مع فکاتزخایای تبعیک میکتد
کر رر بخشهزی قبمی رربزرد آن گفاگو ک ریم (ارکون )3۱ -77 :5331 ،هی بز قزئل
ادن بر ره رهرد افزهی ه کابی ب ای ق آن ،ه تعبی مان اهل ه مان رها ب ای ه یک
از آن ره ،اظ زر میرارر کر نمیتوان تمزا ق آن را بر پیزمب نسبک رارن زی ا ق آن رر
تبدیل از گفازر افزهی (هحی) بر مان نواازری (مصحف) رگ گونی یزفاراسک (خموی،
33 -31 :5971ن رانش نزمر آزار)1111 ،
بر اعاقزر ارکون ،نخساین ه بتیزریت ین ا و ب ای صوریبتدی ه ال یزتی کر
بخواهد از جزاهزی ستای رهز اور ،این اسک کر نظ یر مدرن انسزناتزخای بر اساعزرد
ه نمزر ه اسطورد ه بر لور کمی خیزل رااار بزاد (خموی (31 -33 :5971 ،از ریدگزد
اه ،خیزل رر انسزن ابزاری ب ای خ قیک مان ه آف یتش گ ی آن اسک (ارکون:5331 ،
 )3 -3هی از خیزل اجامزعی کر از نظ تزریخی ،رر قزلب راسازنهزی اسطوردای ه
اربیزی خیزلین ه اساعزردای رر ماون ریتی نمور پیدا ک رد اسک ،سخن میگوید ه ب
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قوانین کمی ه نظزا مع فای یک جزمعر نمیگتوتد (اک می موسی ه اژرریزن:5935 ،
 )51 -55ه یز تعمدا مث بر رالیل سیزسی ه اعمزل قدری حزکمزن ،رر این قزلب گتوزندد
نشدداند ه بر اصط ح رر حزایر ق ار گ فاراند ،آاکزر میسززر (ارکون5331 ،الف-13 :
)11
از جممتر موارر نزاندیشیدد از نظ ارکون ،میتوان بر خیزل ریتی رر اندیشر نوین،
بر عتوان جزیگزین عقل ریتی ،ااتزرد کت ر ارکون رر رابطر بز مستزئل اندیشتر نزپتزی
نیز ،بتر ق تیر خم ق آن اازرد میکتد کر توسط معازلر مط ح اد ه ب ای آن تز هتمت از
عتدل ه توحید بر امزر میرفک (ارکون)51 :1117 ،
ب رسی نزاندیشیددهز ه اندیشرنزپزی هز فی نفسر کزر ازیسارای اسک کر بزید انوزا
اور تز ق زیزیی کر ب ا اعمزل قدری ب خی قدریهز هارر ع صر عمم ادد اند ،از رل
آن خزرج اور ،متا ز رر ب رسی این گونر مسزئل بزید رقک رااک کر ب اسزا معیزرهزی
ررسک عق نی رر اتزخک حقیقک ه ق این تزریخی ررسک ،کزر صوری گی رن نر آنکر
پیشف ضهزی مع فکاتزخای مدرن غ بی ،بدهن معیزر ه ص فز بر رلیل مدرن بورن،
معیزر ق زهی رربزرد نزاندیشیددهز ه اندیشرنزپزی هز بزاد
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لزها هاکزهی ماون ریتی ،ب اسزا همین نگزد تأکید رارر تز بر قول خورش ،آن ز از زی
فشزر عق نیک محوری ارسطویی کر مف وا خیزل از آن رخک ب بسار ،ب هزند (ارکون،
3 -3 :5331ن ارکون37 -31 :5973 ،ن خموی 51 -3 :5977 ،ه  )55۱بدین ت تیب از
ریدگزد هی ،رین زبزن خیزلین ه اسطوردای رارر
ارکون این معتز از زبزن رین را ردآهرر رهش پژههشی تبزراتزسی میراند از نظ
هی ،ب ای رهز ادن از اندیشرهزی ق هن هسطزیی ،اندیشرای کر تصوی ی تی د ه ه اا
آهر از خدا نشزن میرهد ،بزید بز اسافزرد از تبزراتزسی ،عمی ت ین ریشر آن را کشف
ک ر ه نشزن رار کر نخساین بزر چگونر اکل گ فار اسکن یعتی رر این ارتبزو ،بر
نخساین زبزنی کر خدا بر هاسطر آن بز بش سخن گفار اسک ،رجوع کتیم (ارکون،
)33 -31 :5973
از ریدگزد ارکون ،تبزراتزسی این پ سش را ایوزر میکتد کر اندیشر ایمزن بر خدا
ب ای اهلین بزر چگونر پدید آمد اه بز اازرد بر کازص «زایش اندیشر خدای هاحد کازص
مقدا از چشم انداز تزری نگزر» ا ژان بوتی ه ،میخواهد نشزن رهد کر چگونر انسزن
از م حمر ا ك ه چتد خدایی بر رهران ایمزن بر خدای یگزنر گزا ن زرد ،چر ابزهکهزیی
میزن راسازن لوفزن نوح رر تورای ه اسطورد ک ن گیمگمش هجور رارر (همزن ،)37 :ه
چگونر مع فک اسطوردای رر رین نقش آف یتی میکتد (اکب زارد ه سمطزنی:593۱ ،
)59۱
بدین ت تیب ارکون بر رلیل ااا اکی کر بین ماون مقدا ه اسطوردهز هجور رارر،
معاقد اسک کر مان سزخار خیزل ه اسطوردپ رازی بش اسک ه همر ماون ،مزهیک
مشا کی رر اسطورد بورن -کر یکی از نمزرهزی خیزل اسک -رارند از این ره ،هی
میگوید کر بزید بر پزنزرد ق ن پیشن یعتی رهران ق آن ب گ ریم ه آیزی آن را ب اسزا
انگزرد مشخصی کر از خدا ه رابطر انسزن بز اه رر این رهرد بر لور لبیعی ه انسزنی هجور
رااار ،تأهیل ه تفسی کتیم (ارکون )33 :5973 ،ارکون بز تبعیک از چتین رهیک ری
رر تفسی  ،نایور میگی ر کر رر ق آن حقیقک زبک ه ابدی هجور ندارر ه ق آن
تفسی هزی ماعدری را میپزی ر (ارکون5331 ،ص ۱1 -91 :ه )511 -515
بر عتوان مثزل هی رر تفسی آیزتی کر رر آن ز ریشر «عقل» ه ما ارفزی آن بر کزر
رفار اسک -کر حکزیک از نگزد مع فکاتزخای هی بر عقل نیز رارر -اظ زر میرارر عقل
عبزری اسک از فعزلیک ارراکی کر رر هجدانی توزیرنزپزی ه بسیط انوزا ادد اسک
عبزرای «ال یافک هن»« ،ال یعقمون»« ،ال یازک هن»« ،ال یفق ون» ه همر پس از ذک

 /هزری صزرقی -محمد حسین مخازری

مقدا ی وری مسیحی ،حزکی از این رساب ر اسک بر عتوان مثزل ح ی عیسی
 .1م ظور ارتو از وجرا  ،ی ف ه ی فره ی اج م عی یک ج مع است (خلجی.)661 -601 :6331 ،
 .2ر ت نت ،سجع ا بی اع ر ویژهای ار (مک رم شیرازی.)131 -133 :41 ،6331 ،
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نعمکهزی ال ی آمدد ه تزک ی اسک بر ر هری ررك آیزی (نعمکهزی) ال ی تز مؤمن
بر رابطر میثزق بیشا پزیبتد اورن بتزب این ،این قبیل عبزرای رنگ عزلفی (بین خدا ه
انسزن) رارند ه بر کزرگی ی ف م متطقی را لمب نمیکتتد (ارکون5331 ،الف-539 :
)53۱
بز این هصف ،ارکون بر رغم همر ت شهزیش رر ب خورر گزیتشی بز آیزی ق آن ه
تفسی غی عق نی از آن ز ،بر رنبزل تبیین اگفکانگیز ه خزرقالعزرد بورن ق آن اسک،
متا ز نر از بعد ال ی ،بمکر از جتبر انسزناتزخای هی رر این خصوص ،اظ زر میرارر
کر ق آن از راد آف یدن زبزنی خزص ،نوع خزصی از رابطر میزن هجدان (یزفارهزی
ك یک اخص ال ی پدید آهررد اسک (همزن)531 -535 :
اجامزعی) 5ه اررا ب
بر ریدگزدهزی ق آنی ارکون رر این بخش ،نقدهزیی هارر اسک:
ارکون بزیسای ابادا بر این سوال پزس رهد کر عقل رر مقزیسر بز خیزل بر عتوان
ابزار زبزن ،چر جزیگزهی رارر ،آیز عقل از این ج ک ،رسک کم ،قودای رر کتزر خیزل
نیسک؟! بتزب این ،چگونر هی خیزل را مقدا ب مان ق ار رارد اسک ،هلی عقل را موخ از
مان؟ از این ره ،اگ خیزل ابزاری ب ای تولید لفظ متزسب اسک ،عقل نیز ابزاری ب ای
تولید محاوای ماتزسب اسک
اعاقزر ارکون بر زبزن خیزلین ماون ریتی ،مسامزا آن اسک کر هی بر مقولر هحی
بر عتوان یک ف آهررد خیزلین ه اجامزعی بتگ ر نر ال ین مگ آنکر بگوییم هی رسک
کم ،بر هحی بر عتوان مواج ر ه تو برای هحیزنی معاقد اسک ه کزر پیزمب را آن میراند
کر هحی را رر قزلب انسزنی ب یزر رر این صوری ،نبوی ص فز چیزی ابیر ک زنک اسک 1
تبزراتزسی کر مان ماقدا را معیزر ق زهی رربزرد سزی ماون ق ار میرهد ه مشزب ک
بین کازص مقدا ه اسطوردهز را مبتزی ماون مقدا ق ار میرهد ،بزید بر احامزل
ریگ ی کر رربزرد نحود هرهر اسطوردهز بر کاب مقدا هجور رارر ،رقک کتدن زی ا قویز
این احامزل هجور رارر کر بش بعد از سد ی ادن مدی زمزنی از هحی ،رر کازصهزی
مقدا رسک ب رد ه اسطوردهزی پیشین را بر آن آمیخار اسک ق ائتی رر کازصهزی
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رر موارری از عقزید ره ف قر ف یسی ه صدهقی رر انح اف از کازص مقدا ،اناقزر ک رد
اسکن چ ا کر آن ز بر رنیزگ ایی ه مقزبمر بز احکزا تورای ه بع ز انکزر ب شک ه ج تم ه
جزای اعمزل حکم میک رند (مای  )91 -59 :11اسطوردهزی ریگ ی نیز مثل توسم
گ ایی رربزرد خدا (پیدایش 3 :1 ،ه 1 :7ن یوحتز9 :51 ،ن 11 :57ن نزمر اهل یوحتز:۱ ،
 )51ه نیز نسبکهزی نزرها رر ح پیزمب ان رر این کاب راد یزفار اسک (سف پیدایش،
93 -95 :53ن  11 -51 :51ه 51 :11ن کازص رها سموئیل17 -1 :55 ،ن کازص اهل
پزرازهزن5۱ -5 :55 ،ن یوحتز ،)51 -5 :1 ،اگ چر اصل این کازصهز هحیزنیاند
خور ی وریزن ه مسیحیزن نیز رمن آنکر بر هحیزنی بورن کازصهزیشزن بر اجمزل
اعاقزر رارند ،رسک بر گزیتش ب خی از کازصهز از میزن کازصهزی ماعدر زرداند (میشل،
 11 -1۱ :5935ه  )۱1کر ص فز یک تأیید انسزنی اسک ه رر مع ض خطز ق ار رارر
بدین ت تیب ،تأمل رر این ره نکار بر لور بدی ی بر این نایور متو میاور کر
ق آن ،ب خ ف کاب مقدا بر هیچ هجر مزهیک اسطوردای ندارر 5 :مسممزنزن رر لول
تزری  ،رر قطعیک ه ستدیک ق آن اخا ف نظ ی بز یکدیگ نداااراندن  1هیژگی
اسطوردای کاب ی وری مسیحی ،بر هیچ هجر رر ق آن بر چشم نمیخورر
اسطوردای ه خیزلین رانسان زبزن ق آن ،بر ارکون این اجززد را میرهد کر بر ه
نحوی کر میخواهد ق آن را تفسی کتدن یعتی چیزی ابیر ارجزع لفظ بر لفظن همزن
چیزی کر رریدا از متظ سزخازراکتی بدان معاقد بور (هاعظی )115 :5931 ،ب این
اسزا مث رر ارتبزو بز مف وا خدا میتوان گفک کر این مف وا ص فز بیزنگ نوعی رابطر
بین خدا ه انسزن اسکن حزل این رابطر از نوع یگزنر پ سای بزاد ه یز بک پ سای ه
ا ك ،ریگ ف قی ندارر ه اال ،تعیین ه یک از این رابطرهز ه رر نوع ریگ  ،بر هحی
مزهیک تئوریک میرهد کر از نظ اه ام ی غی موجر اسک
متوو ک رن تفسی ماون ریتی بر اسطوردهز ،نوعی بززگشک بر مسزئل ک تر ه
قدیمی اسکن رر حزلی کر خور ارکون ،اندیشرهزی ک سیک ماون را بر رلیل ک تر
بورن نفی میکتد
 .4-2ایدئولوژیکی و جانبدارانه بودن قرآن

ارکون معاقد اسک پس از اکسک معازلیزن ه ریدگزد آن ز رربزرد خم ق آن ،هجدان
اس می بز این اعاقزر خو ک رد اسک کر صفحزی موجور میزن ره جمد مصحف ررب رارندد
عین ک ا خدا هساتد بر این ت تیب ،آنزن ق آن مکاوص را بز گفازر افزهی (ماموی) ق آن
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یکسزن میانگزرند ه گمزن رارند کر بر خور ااالکازص رسا سی رارند (خموی:5971 ،
)55۱ -513ن هلی ال ی ه مقدا ام رن ق آن ،ب رااک غی هاقعی اسک کر تفسی ه
ال یزی آن را بر هجور آهررد اسکن زی ا ام هحیزنی مقدا ،خزلص از عق نیک ،ایدئولوژی
ه ا یعک اسک (ارکون5331 ،ص)511 -515 :
بدین ت تیب هی اعاقزر رارر کر بخشی از آیزی ق آن کر ررب رارندد مسزئمی بز
هیژگیهزی مزکورند ،هحیزنی نیساتد از ریدگزد اه ،ق آن رر زی لبقزی تفسی هز ه
تأهیلهز مدفون اسک این تفسی هز بیش از آنکر بر عص نزهل ق آن م تبط بزاتد،
محصولی ف هتگی هساتد ه از محیط اجامزعی یز مکاب ریتیای نزای ادداند کر از
آن نشأی گ فاراند بتزب این بزید این ماون تفسی ی را افزف ک ر ه غبزر ق نهز ه اعصزر
را از آن ز زرهر تز باوان ق آن را رهبزرد خواند (ارکون)53 -57 :5933 ،
هی گمزن میکتد کر کممزی هحیادد همر افزهی بورند ه پیزمب ه گز آن ز را
نتگزاار اسک رر نایور ،هحی مقدا ،گفازری افزهی بور کر بر اکمی تک ارنزپزی
ب ای یک بزر رر تزری رهی رار بتزب این ،مان ام هزی ق آن کر مصحف عثمزن خواندد
میاور ،ماتی اسک حزصل گ رآهری یزررااکهزی کسزن بسیزر از گفارهزی پیزمب
اس ا (ارکون3۱ -77 :5331 ،ن خموی33 -31 :5971 ،ن رانش نزمر آزار)1111 ،
اگ چر ارکون بر آیزی ایدئولوژیک بر صوری مصداقی اازردای نک رد ،هلی از مطزلبی
کر رر این ارتبزو گفار ،میتوان ف مید کر مقصورش کداا قبیل آیزی هساتد آیزی
توحیدن آیزتی کر رر ارتبزو بز ایمزن ه کف ه پیزمدهزی اخ هی آنتدن آیزتی کر از هیژگی-
هزی ب ت ق آن مثل لسزن صدق ،ح محض ،سخن فصل ،ح ف آخ بورن ه ص او
اقوا سخن میگویتد ه آیزتی کر رربزرد تش یع احکزا بر هیژد از جتبر حکومای هساتد،
مشمول سخن ارکون میبزاتد
امز چ ا ارکون این قبیل آیزی را ایدئولوژیکی ه رهگزنر اندیشزنر میراند؟ چتزنکر
قب نیز گفار اد ،هی بر مثل اندیشمتدان غ بی معاقد بر گسسک مع فای اسکن یعتی
رر صدر مع فی آن جزهزیی اسک کر مع فک ب خ ف رهال لبیعی ه کتشهزی ظزه ی
انسزن ح کک ک رد ه بر اعاقزر اه از مسی ش متح ف ادد اسک بدین ت تیب ،هی
بخشی از ق آن را محصول تفک یونزنی میراند کر ب مان تحمیل ادد اسکن بر این
صوری کر یک کتش انسزنی ماعم بر یک رهردای خزص (یونزنی) ب رهرد پیدایش مان
ق آن تحمیل ادد اسک (ارکون5331 ،الف)535 -537 :
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ب خ ف نظ ارکون ،رالیل تزریخی ماقتی هجور رارند کر ا بزی میکتتد همر مان
ق آن رر زمزن پیزمب  نگزاار ادد اسکن چتزنکر ه بزر کر آیزتی از هحی نززل
میاد ،ب فزصمر پیزمب  بر نویستدگزن هحی -کر تعدار آن ز را بیش از  11نف
رانساراند -رساور میرار تز آیزی را بتگزرند (ابن سعد175 :1 ،5۱51 ،ن ابن ابی راهر
سوسازنی97 :5۱19 ،ن ابن عبد الب ق لبی13 :5 ،5۱51 ،ن ابن ا ی  ،بیتز)11 :5 ،
بدین ت تیب نمیتوان گفک کر بخشی از ق آن محصولب ایدئولوژیای اسک کر مسممزنزن
آن را از تفک یونزنی ب گ فار ه رر ق آن بر نگزرش ررآهررداند امز ایتکر هی گمزن ک رد
اسک کممزی هحیادد گفازری افزهی بورند کر بر اکمی تک ارنزپزی ب ای یک بزر رر
تزری رهی رارد ،بر این عقیدد ب گشک رارر کر هی بر تو بر نبوی از هحی بر عتوان
نوعی ارتبزو هحیزنی بدهن رریزفک محاوای آن قزئل اسک ب این اسزا ،پیزمب بز
الگوگی ی از اسطوردهزی پیشین ه رر ا انگیزش قود خیزلش ،بر نازیج جدیدی رر ف م
ریتی رسیدد ه آن را بر لور افزهی بز م را رر میزن گزااار) اسک بتزب این ،مقصور
ارکون از خم ق آن ،آن اسک کر توسط پیزمب خم ادد اسک ،رر حزلی کر مقصور
معازلر از خم ق آن آن اسک کر توسط خدا خم ادد اسک
بر نظ میرسد کر نقد ارکون بر آیزی ایدئولوژیکی ،بر متظور توویز ق ائکهزی
مخامف از رین صوری گ فار اسک ،بر گونرای کر هی رر تفسی آیزی ق آن آزار بزادن
زی ا همین نوع آیزی هساتد کر رر ب اب تفسی آزار اه -مثل آنمر کر رر رابطر بز تفسی
آیزی مشامل ب عقل ریدیم -میایساتد
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ارکون معاقد اسک کر حقیقای جز کتشهزی اجامزعی ه محسوا انسزن از جممر
زبزن نیسک هی ب این اسزا ،زبزن را مقدا ب اندیشر ق ار میرهد ه همر عموا را ماتی
میراند ،رر حزلی کر انسزن بر هروح ه ب اسزا فط ی خور ررمییزبد کر بدهن مان
هم میتواند اندیشر کتد
نفی تقداگ ایی عقل اس می ه رهگزنرهزی موجور رر آن ،رر حزلی اسک کر ف م
ماون هحیزنی ماوقف ب ررك عق نی از هاقعیکهزی جزری پی امون هحی ه نیز نیززهزی
هاقعی مخزلبزن هحی اسک ب این اسزا ،پیزمب ان رر کتزر عقل کر حوک بزلتی اسک،
حوک ظزه یاند

ببطل اسدد ز ریرا دلیل تبری ی م مبنی بر اینی رآن در رمبن پیبمبر نگبشددا
نشدئ  ،نبدرسد اسد نیز مقصدود م ازو ار قرآ رآن ،ایگ نیس ک رآن م روق
بشر اسطور هبس  ،بری مقصود آن اس ک رآن م روق اوهی اس .
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ایتکر ارکون رر بزرد نزاندیشیددهز ه اندیشرنزپزی هز فک میکتد ،فی نفسر کزر
ازیسارای اسکن متا ز رر ب رسی این گونر مسزئل بزید رقک رااک کر ب اسزا
معیزرهزی ررسک عق نی رر اتزخک حقیقک ه ق این تزریخی ررسک ،کزر صوری گی رن
نر آنکر پیشف ضهزی مع فکاتزخای مدرن غ بی ،بدهن معیزر ه ص فز بر رلیل مدرن
بورن ،معیزر ق زهی رربزرد نزاندیشیددهز ه اندیشرنزپزی هز بزاد
اعاقزر بر زبزن خیزلین ه اسطوردای ق آن ،سختی نزم بوو اسکن زی ا اگ بر ف ض
بدزی یم بخشی از مان کازصهزی مقدا اسطوردای هساتد ،رر ق آن هیچ ا ی از
اسطوردهز نیسک
نظر ارکون مبنی بر ایدئوووویییی ادبنبدئاران بودن آیبت کفر ایمبن نیز آیبت
تشددری ی ،اسددانبد ایگ نون سدد نبن ب نظری قرآ رآن ک م ازو بئان بب ر دارد،

33

فهرست منابع
 .1قرآن

 .2کتاب مقدس

 .3ابگ ابی دا د اوسددتسددابنی ،ابو بیر ،3243 ،کتاب المصااا
ورطببع

 ،بهر  ،اوفبر ق اوحئیث

اونشر.

 .2ابگ اثیر ،عری بگ محمئ ،بیتب ،اساادالبا ف م مفر ف الصاا ا ف ،تهران ،اناشدددبرات
اسمبعیریبن.

 .5ابگ س ئ ،محمئ 3231ق ،الطبقات الكبرى ،تحقیآ محمئ عبئ اوقبدر عطب ،بیر ت ،دار
اویاب.

 .6ابگ عبئ اوبر اوقرطبی ،یوسف بگ عبئ لهال 3234ق ،االستیفاب ی مفر ة األص اب،
تحقیآ عری محمئ اوبتب م ،بیر ت ،دار اوتیل.

 .7ارکون ،محمدئ ،3311 ،اعاده اعتبار ف اندیشااف دی ی ،ترامد محمئ اواهر کالم،
تهران ،نگب م بصر.

 .1ارکون ،محمئ ،3991 ،قضااایا ی نقد الفقا الدی ی :کی
ترامد هبشدم صبوح ،بیر ت ،داراوطری .

نفهم االساا ا الی ا،

 .9ارکون ،محمئ ،وویی نبرد  ،3371 ،اس ا ،دیروزا ا ردا ،ترامة محمئعری اقوان،
سمر.
بیاب ،نشر ل

 .31ارکون ،محمئ3996 ،اوف ،الفكر االس می؛ قرائة علمیة ،ترامة هبشم صبوح ،بیر ت،
دار انمبء اوقومی.

سزل بیسک ه ن م ،امزرد صتد ه سیزرد
33

 .33ارکون ،محمئ3996 ،ب ،تاریخیة الفكر الفر ی االساا می ،ترامة هبشدددم صدددبوح،
بیر ت ،دار اإلنمبء اوقومی.

 .34ارکون ،محمئ ،3379 ،نقد عقا اساا می ،ترام محمئمهئم قرتی ،تهران ،نشدددر
ایئ .

 .33ارکون ،محمئ ،3317 ،تاریخ م دی اندیشف عر ی اس می ،ترام رحیم حمئا م،
تهران ،نگب م بصر.

 .32ارکون ،محمئ ،3991 ،االسا ا ،االخ ق و السایاساة ،ترامة هبشم صبوح ،بیر ت،
دارانمبءاوقومی.

 .35ارکون ،محمئ ،3994 ،الفكر االسا می؛ نقد و اتتهاد ،ترام هبشدم صبوح ،بیر ت،
داراوسب ی.

 .36ارکون ،محمئ ،4117 ،الفكر االصا لی و است الف التاصیا ن
االسا می ،ترام هبشم صبوح ،بیر ت ،داراوسب ی.

تاریخ آخر للفكر

 .37اسدئ راد  ،محمئ رضدب « ،3399 ،پبسد صدبدق قرارم درببر اسدالم شنبر پرحبشی ز
مصدددبحب بب صدددبدق قرارم» ،خبرآن ین ،دریبف شدددئ در  33شدددهریور  3399ار:

 .39ببلنئی  ،یری ( .)1984السلطف و ال داثف ،ترام هبشدم صبوح ،اوفیر او ربی اوم بصر،
شمبر  ،41بیر ت ،مرکزالنمبء اوقومی.
له
عبئال4132 ،ق ،نقد التراث ،بیر ت ،مرکز دراسبت اووحئةاو ربی .
 .41برقزیز،

 .43قرتی ،محمدئ مهدئم« ،3376 ،ماگ ن سدددایگ ،ماگ د مز نفاگو بدب محمئ ارکون»،
دانشگاه انق ب ،ش ،331تببسابن پبییز ،ص.332 -315

 .44قرتی ،محمئ مهئم ،3377 ،آرا و اندیشفهای دکتر م مد ارک ن ،تهران ،سبرمبن
فرهنگ ارتببطبت اسالمی.

 .43قرتی ،محمئ مهئم« ،3319 ،محمئ ارکونز نب ئ رادییبل سن » ،ی یسی ارسی،
ببیگبنیشئ ار اصری در  39ا ت  ،4134دریبف شئ در  37سپابمبر .4131

 /هزری صزرقی -محمد حسین مخازری

 .42قرتی ،محمئ مهئم« ،3393 ،ر ای محمئ ارکون ار سدرنشش قوی » ،ی یسی
ارسی ،ببیگبنیشئ ار اصری در  39ا ت  ،4134دریبف شئ در  39ا ت.4134
 .45دانشنامف آزاد (ویكی پدیا)« ،4141 ،محمئ ارکون» ،یرای شدئ در  37سپابمبر
 ،4141دریددبفدد شددددئ بدد تددبریدد  37شددددهددریددور  ،3399ارhttps: :
 ///fa.wikipedia.org/wikiمحمئ -ارکون.
 .46دریفور ،هیوبرت ،رابینو ،پل ،3394 ،میشااا ک ؛ راساا ی ساااختگرایی و
هرم تیک ،ترام حسیگ بشری  ،تهران ،نشر نی.
 .47رابی ،مهئم مسرم طبهرم ،حسگ توسری ،3397 ،م مد ارک ن؛ روش ش اسی و
ت لیا آثار؛ ازخ انی انتقادی اندیشاف مفاصار مسالمین ،م ،اومرکز اإلسالمی
ورئراسبت اإلساراتیتی .

 .41رضدددبیی آدریبنی ،ابراهیم« ،3395 ،نقئ دیئنب محمئ ارکون درببر رببن رآن» ،قرآن
پژوهی خاورش اسان ،ش ،43پبییز رمسابن ،ص.319 -93
 .49عری اکبر راد  ،حدبمدئ مصدددطفی سدددرطدبنی« ،3392 ،محمدئ ارکون کدبربسددد

پسدبسدبقابرنرایی در نقئ عقل اسالمی» ،پژوهشهای مفر ت ش اختی ،شمبر ،31

پبییز رمسابن ،ص.323 -331

نقد و بررسی مبانی معرفتشناختی محمد ارکون درباره زبان قرآن  /محمد اک ی– محمد ررگزدزارد – صف نصی یزن 

nvdhtj https: //www.khabaronline.ir/news/287210
 .31اکرمی ،موسی ایدریبن ،روی ب « ،3393تببرشنبسی ار نیچ تب فوکو» ،صل امف روش
ش اسی عل ا انسانی ،سبل  ،31شمبر  ،71بهبر ،ص.34 -7
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 .31فالح رفیع ،عری متیئ منهبای« ،3397 ،نقئ بررسی قوان

محمئ ارکون ار سن

تتئد» ،تاریخ نامف خ ارزمی ،شمبر  ،43پبییز  ،3397ص.95 -65

 .33فوکو ،میشل ،3371 ،مفر ت و قدرت ،ترام محمئ ضمیران ،تهران ،هرمس.

 .34کورنرم هوم ،دیویئ دیگران ،3311 ،ک در تف نقد ،ترام پیبم یزدانتو ،تهران،
نشر مرکز.

 .33کرینی ،محمئ بگ ی قوب3217 ،ق ،الكا ی ،تهران ،دار اویاب اإلسالمیة.
 .32مبویی ،محمئ احمئ ب شدبی

اردسابنی« ،3395 ،ببرقوانی سن

ر ششنبسی آن

در انئیشدد هبم محمئ ارکون» ،پژوهشهای عل ا ساایاساای ،سددبل یبردهم ،بهبر،
ص.396 -373

 .35میبرم شیرارم ،نبصر ،3372 ،تفسیر نم نف ،تهران ،داراویاب اإلسالمی .

 .36منصدور راد  ،محمئ بب ر رهرا مسد ود« ،3396 ،بررسی مببنی انئیش هبم سیبسی در
میبن نوم ازویبن بب تأکیئ بر آرام نصر حبمئ ابوریئ» ،صل امف سیاست ،ش  ،33بهبر،

ص.51 -37

 .37میشدل ،تومبر ،3313 ،ک ا مسای ی ،ترام حسیگ توفیقی ،م ،مرکز مطبو بت
تحقیقبت ادیبن مشاهب.

 .31ارد ،نرگ ،3393 ،پسات مدرنیسم ،ترام بدر ف ر رنتبرم ابوذر کرمی ،تهران،
نشر مبهی.

 .39اعظی ،احمئ ،3391 ،نظریف تفسیر متن ،م ،پژ هشگب حور

دانشگب .

 .21صددفی ،محمئرضددب ،3317 ،ن مفتزلیان؛ گفتگ ی انتقادی ا نصاار امد ا زید،
عا د الجا ری ،سن فی و م مد ارک ن ،تهران ،نگب م بصر.

سزل بیسک ه ن م ،امزرد صتد ه سیزرد
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