مشروع حممد أركون يف نقد العقل اإلسالمي
وهيمنة احملتوى الغربي يف الرؤى واملنهج
أ.م.د .هادي عبد النبي التميمي
الكلية اإلسالمية اجلامعة ـ النجف األرشف
م.م .حوراء عبد النارص صبيح

توضحت أطره ومعامله عىل اثر
ينتمي حممد أركون إىل خط فكري نقدي ّ
منها ،فكانت هناك مجاعة تروم التحرير الفكري متهمة اخلط السيايس بعدم قدرته عىل
القيام باألمر ما مل متر تلك الشعوب بالتحرير الفكري ،وأركون واحد من أولئك
التحرر أو التفاوت فيام
الذين محلوا الدين اإلسالمي مسؤولية ر ّدة الشعوب عن ركب
ّ
بني ذلك؛ ّ
ألن الدين بحسب ما يرى هو دين الفقهاء ال دين النبي حممد

.

ترجع أسباب ذلك إىل البنية الفكرية هلؤالء املفكرين إذ درس أغلبهم يف أوربا،
أو تأ ّثروا بأساتذهتم ممن درسوا هناك يف وقت كانت أوربا تشهد ثورة تنويرية كام
أطلقوا عليها ضد الكنيسة يف حماولة الهناء زعامتها للعقل األوريب.
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التحرر
السيطرة االستعامرية لدول الغرب عىل املنطقة العربية وحماولة شعوب املنطقة
ّ

10

تبنّى أركون مرشوع ًا ضخ ًام أطلق عليه مرشوع نقد العقل اإلسالمي ،وقاد من
أجل مرشوعه معركة فكرية هدف منها تفكيك املقدس والالمفكر فيه يف الرتاث
العريب واإلسالمي ،وممارسات العقل العريب واإلسالمي ،يف املايض والعقل االوريب
احلديث لتبيان التفاوت التارخيي فيام بينهام من خالل تطبيق مجيع املناهج
واملصطلحات والعلوم احلديثة ،وحياول أركون أن يبتعد يف مرشوعه عن االنحياز
ملذهب أو عقيدة ضد أخرى؛ ّ
ألن مرشوعه كام يراه هو مرشوع تارخيي وأنرتبولوجي
يف ٍ
ومهمته إثارة األسئلة ّ
لكل مرحلة من مراحل التاريخ ،وعن عالقة
آن مع ًا،
ّ
مرشوعه باحلداثة فإنّه أراد أن ينشئ فكر ًا إسالمي ًا حداثي ًا له مرجعياته العلمية والتي
أهم املناهج التي اعتمدها ،إضاءة عىل هذا املرشوع،وحماولة متواضعة
تكتشفها ّ
للوقوف عند أبرز حيثياته.
استقطبت طروحات حممد أركون النقدية اجلديدة دراسة عدد من الكتاب
والباحثني مما حفزنا إللقاء الضوء عىل اجلانب التارخيي من طروحاته املحرية واملثرية
للتفكري السيام وهو جيد نفسه مؤرخ ًا وباحث ًا ،ال فيلسوف ًا وال عقائدي ًا ،وقد حاولنا يف
هذا البحث تقويم القراءة األركونية للرتاث وحماولة فهمها ،فيام إذا كانت أقرب إىل
مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص
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اإليامن أم نقيضه ،وهل هي حقا جتديد للفكر الديني ليتالءم مع العرص ومستجدّ اته أم
مترد عىل اخلطاب اإلهلي وجنوح فكري ،وإثارة للشك والشبهات ـ يف أحسن
ّأهنا ّ
حاالت الظن ـ.
قسم البحث إىل حمورين:
ّ
إذ جاء املحور األول بدراسة لنشأة أركون ،فيام س ّلط املحور الثاين الضوء عىل
رؤى أركون يف ثوابت اإلسالم (القرآن ـ النبوة ـ الوحي).

تعدّ (اجلزائر)( ،)1واحدة من الدول العربية التي شهدت تنوع ًا كبري ًا يف
مكوناهتا االجتامعية وكان (الرببر)( ،)2أول هذه املكونات التي أقامت يف أرض
اجلزائر ،وشهدت اجلزائر دخول املسلمني إليها بعد االنتصارات التي حققتها
جيوشهم يف التقدم عىل مناطق واسعة ،وقد رافقت هذه العمليات العسكرية مظاهر
للحياة االجتامعية التي متثلت بصورة التزاوج بني الفاحتني وسكان البالد األصليني
فأخذوا من عاداهتم وتقاليدهم ،وأعطوها الكثري من عادات وتقاليد العرب
واإلسالم(.)3
ومل حيدث تغري كبري يف تلك املظاهر ،حتى سيطر الفرنسيون عام 1331م عىل
اجلزائر ،الذين متكنوا من السيطرة عىل مظاهر احلياة يف املجتمع اجلزائري أيض ًا(.)4
عاش اجلزائريون إ ّبان االحتالل الفرنيس وضع ًا مأساوي ًا ولقي الشعب
اجلزائري اإلهانة والسخرية من قبل الفرنسيني فقد كان الفرنسيون يرون أن هلم احلق
وقد عملت السلطة الفرنسية يف اجلزائر عىل تطبيق هذه القاعدة يف كل مناحي
احلياة وظهر تأثريها جلي ًا بسيطرهتم عىل التعليم الذي دعا إىل متجيد الغرب عىل
حساب الرشق وتأكيد الفكر األوريب املنترص عىل الفكر العريب(.)6
ويف هذا الوسط ولد «حممد أركون»( ،)7يف 1223/2/1م( ،)3بقرية
(تاوريـرت ميمون)( ،)2التابعة إىل بلدية (أث يني)( ،)11وهو من عائلة أمازيغية
وع ِرف عن أرسته ،االلتزام الديني والسمعة احلسنة والتمسك
(بربرية) معدمة (ُ ،)11
بالتقاليد التي كانت سائدة يف املنطقة(.)12
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يف تطبيق قاعدة «ان املنترص له احلق الكامل يف الترصف يف حياة املهزوم»(.)5
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دخل أركون املدرسة االبتدائية التي أنشأهتا فرنسا وجعلت االنتامء إليها
إجباري ًا عىل ّ
كل مواطن ،وكان تعلي ًام جماني ًا وعلامني ًا( ،)13ويرى أركون ّ
إن هذه املدرسة
األويل واملصدر اإلهلامي ونقطة االرتكاز االنرتبولوجية لفكره
«كانت نقطة االنطالق ّ
وحياته»(.)14
ثم التحق أركون بمعهد اآلباء البيض( ،)15الذي كان يرشف عليه الرهبان إذ
ّ
أكمل يف هذا املعهد الدراسة الثانوية من عام  1241إىل .1245
تع ّلم أركون اللغة الفرنسية بعمر السابعة ويعرتف أركون بأنّه كان جييد
عيل ألكتب هلم
الفرنسية «أفضل من أبناء الفرنسني يف اجلزائر وكان بعضهم ّ
يلح ّ
ليأخذوا عالمات»(.)16
ُقبل أركون يف اجلامعة اجلزائرية عام  1252ـ 1253م يف قسم آداب اللغة
العربية ،وخترج عام 1256م حام ً
ال إجازة يف البكالوريوس ،فرشع بالتدريس يف
إحدى املدارس الثانوية بالقرب من العاصمة اجلزائر بعمر عرشين سنة(.)17
أثارت الدراسة اجلامعية لدى أركون عدد ًا من املشكالت وقد أسهمت عوامل
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ما يف بلورهتا ،فقد خرج أركون بقبوله يف اجلامعة من قريته الضيقة األفق إىل العاصمة
(اجلزائر) ،كام أنه درس مع الفرنسيني طلبة وأساتذة ومما أثر يف هذه الفرتة عىل أركون
ٍ
بزعامة (طه حسني)( ،)13وقد كتب أركون بحث
النهضة اإلصالحية والنقدية
التخرج عن (اجلانب اإلصالحي عند طه حسني) وهي بدايات تأثره هبذه الشخصية
عام  ،1254ويذكر أركون ّ
إن هذا العنوان هو عنوان بحث التخرج ومرة رسالة
ماجستري ،كام يشوب سنوات قبوله وخترجه من اجلامعة تضارب ًا يف صحتها.
شجعت أركون عوامل عديدة عىل مغادرة بالده إىل فرنسا إذ كان السفر إىل
فرنسا متاح ًا للجزائريني فقد كانت األخرية منطقة نفوذ فرنسية ،وكان صيت وشهرة

 12األساتذة الفرنسيني ـ بحسب قول أركون ـ من أمثال لويس ماسينون( ،)12وليفي

بروفنسال( ،)21قد سيطر عىل عقول طلبة اجلزائر( ،)21هذا بشكل عام ،أ ّما بشكل
صدى يف نفسه ،وكان أركون يرى فيه
خاص فقد كانت لنصيحة األستاذ بن ذكرى
ً
«الوجه املرشق للمسلم اإلنساين حيث كان متساحم ًا ،منفتح ًا ،متواضع ًا ،صبور ًا،
عطوف ًا ،مشع ًا»(.)22
كان أركون قد حرض كمستمع إىل حمارضات بن ذكرى وقد أدرك بن ذكرى ما
كان يرجوه أركون لذا وبحسب قول أركون «أفهمني ـ أي بن ذكرى ـ بكل تعاطف
أخوي ّ
إن ما أبحث عنه من حترير فكري لن أجده هنا»(.)23
شجعت هذه األسباب وأسباب أخرى تتعلق ببعض (املؤثرات الكاريزمية)،
أركون يف السفر إىل فرنسا حيث ُقبل مدرس ًا يف مدرسة األنال ،وكان هبا من األساتذة
(فرينان بروديل)( ،)24و(ليفى شرتوس)( ،)25وباحثون آخرون ،ويرى أركون ّ
ان هلذه
ّ
ألحل هذه املشكلة
حررتني وزودتني بأسلحة ثقافية جديدة
املدرسة «الفضل يف أهنا َ
ألن أساتذيت كانوا هناك عىل درجة من الصفر ومل تكن هناك أية
التي مل حتل يف اجلزائرّ ،
بنية ثقافية»(.)26
سمحت الظروف لدى تدريس أركون يف مدرسة األنال وبتشجيع من زمالئه
أوسع األبواب ،وقد توظف أركون فيها معيد ًا ثم أستاذ ًا حتى قبل يف دكتوراه الدولة
وسجل أطروحته حتت عنوان «املدارس الدينية يف منطقة القبائل الكربى» بإرشاف من
(جان بريك)( ،)23إالّ ّ
أن وضع اجلزائر حتت طائلة احلروب املندلعة باسم (حروب
التحرير)( ،)22أدت إىل استبدال عنوان بحثه إىل دراسة نزعة األنسنة يف الفكر العريب
جيل مسكويه والتوحيدي(.)31
نال أركون عىل أطروحته للدكتوراه (األستاذية) بعنوان أستاذ تأريخ الفكر
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فيها ،وتشجيع لويس ماسينون الدخول إىل (جامعة السوربون)( ،)27عام  1257من

اإلسالمي ،وهو العنوان الذي سعى أركون جاهد ًا أن يتل ّقب به ،فقد بذل جهد ًا مع 18

ألهنم «كانوا معتادين عىل تسمية الكرا ي بأسءاء التصصصات
ادارة (السوربون) ّ
الفرعية كالفلسفة ،والالهوت واألدب والفقه»( ،)31وقد ظل أركون يف التدريس من
عام (1221 – 1261م) حتى ُأحيل عىل التقاعد بعد كتابته عدد ًا من الكتب
ومشاركته يف العديد من املؤمترات والنشاطات.
أ ّما أبرز الشخصـيات التي أ ّثرت عىل أركون سواء يف اجلزائر أم يف فرنسا،
حيث كان تأثريا قوي ًا فهو لويس ماسنيون بشكل خاص ،ومن ثم كلود كاهيـن

()32

ويواكيم مبارك( ،)33كذلك بمن تتلمذ عىل يد املسترشقني من العرب املسلمني مثل:
طه حسني ،وأمحد أمني( ،)34وسالمة موسى( ،)35وجربان خليل جربان(،)36
وميخائيل نعيمة (.)37
ويبدو لنا بأن أركون كان من أكثر الباحثني إثار ًة للجدل حتى صارت صفة
مالزمة له( ،)33وتعود أسباب هذه اإلثارة إىل طروحات حممد أركون نفسه ومن
خالل مواقفه املتناقضة أحيان ًا واملحرية نوعا ما ،ومنها :تأرجحه بني اإلسالم
والعلامنية ،موقفه املتعاطف مع اليهود ،وتبع ًا لذلك فقد نشأت تساؤالت حول هذه
مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص
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الشخصية من قبيل هل ّ
إن أركون مسترشق أم مستغرب؟ أو هل أنه فيلسوف ـ باحث
أم مؤرخ؟
وللر ّد عىل هذه األسئلة فقد عمل الباحثان جدي ًا عىل املصادر التي اعتمد عليها
أركون يف مؤلفاته فوجدا بأنه استخدم ( )117مصدر ًا غربي ًا كام موضح يف اجلدول
أدناه:

مصادر أركون الغربية
ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

1

االن دوبريا

فرنيس

الفلسفة القروسطية

2

بيري بورديو

فرنيس

تأمالت فلسفية – اسباب عملية حول

3

فرينان بروديل

فرنيس

4

ايامنويل

نظرية الفعل
املتوسط والعامل املتوسطي يف عهد
فيليب الثاين
لوروا

فرنيس

Le territoire de l,historien

الدوري
فرنسية

6

تشارلز داروين

7

رينيه ريمون

فرنيس

3

جاك لوغوف

فرنيس

2

جيوفري ي.ر.لويد

لكي ننتهي اخريا من تاريخ العقليات

 11بيري نورا

فرنيس

ارشق عىل كتاب

 11كلود ليفي سرتوس

فرنيس

الفكر املتوحش – االنسان العاري

 12هنري لوفيفر

فرنيس

 13د.غواتان
 14ا.اودوفيتش
 15جان كلود بارسون

فرنيس

املحاججة السوسيولوجية

 16ميشيل فوكو

فرنيس

اركيولوجيا املعرفة ـ الكلامت واألشياء
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دانييل هريفيو ليجيه

هل نحن سائرون نحو مسيحية جديدة
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ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 17ج.الطوايت
 13باتريسيا كرون

اسم الكتاب
مابني اهلل والبرش

انكليزية

 12يورغني هابرماس

املاين

 21ب.الرشري

فرنيس

 21موريس غودلييه

فرنيس

 22اميل بوال

Slaves on horses

اخلطاب الفلسفي للحداثة

الفكري واملادي
الكنيسة ضد الربجوازية ـ احلرية العلمنة
حرب شطري فرنسا ومبدأ احلداثة

 23جان ديليمو

فرنيس

الظاهرة الدينية ـ تاريخ اجلنة

 24بيري لوجندر

فرنيس

االشياء التي التقدر للتوريث – اطفال

 25ليرتي

فرنيس

النص

 26بول فيني
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التفكري يف الكتاب املقدس ـ الذات

 27بول ريكور

عينها كاخر ـ املوسوعة الكونية
 22بيري جيزيل

سويرسي

 31جان كلود بارسون

فرنيس

 31مارسيل غوشيه

فرنيس

الالهوت يف عرص مابعد احلداثة

خيبة العامل –ثورة السلطات-الدين يف
النظام الديمقراطي مسار العلامنية

 32ج.دوكني

يسوع يف اوساط املسيحني الفرنسني

 33جان دوري

مقال بعنوان التوتر الدائم

 34ج.ر.ت.م.بيرتز

God s created speech

ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

 35بنيامني ر.باربري

امريكي

اجلهاد ضد العوملة

 36ايليا بريغوجني

بلجيكي

هناية اليقينيات

 37كلود الليغر

فرنيس

هزيمة افالطون

 33االن فنكلكرو

فرنيس

هزيمة الفكر

 32دريوش شايغان

ايراين

ماهي الثورة الدينية

 41فريامن دايسون

أمريكي من
أصل بريطاين

 42جان بوتريو

فرنيس

 43جاك لوغوف

فرنيس

 44جورج دويب

فرنيس

 45جان سيغي

فرنيس

 46فورتري

فرنيس

 47ماري دومينيك شينو

فرنيس

ظهور فكرة اهلل الواحد

Les trios orders on l
,imaginaire de feoddalisme

االنجيل عرب الزمن-العقيدة االجتامعية
للكنيسة بصفتها ايديولوجيا
بانوراما علم الالهوت يف القرن

 43روسينو جيبيليني

العرشين
 42اميل بوال

فرنيس

العرص مابعد املسيحية العامل الذي خرج
من اهلل

51
 51اميل بنفينيست

فرنيس

مسائل يف علم االلسنيات العامة
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 41ماكس فيرب

املاين
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ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

 52بول زمبتور

فرنيس

مقالة يف االسلوبيات القروسطية

 53ا.ج.غريامس

فرنيس

علم الدالالت البنيوي ـ يف املعنى ـ علم

 54نورثروب فري

كندي

الدالالت والعلوم االجتامعية
القانون الكبري

 55ف.بوفون
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 56ف.دوبيه

التفكري يف الذات

 57اودوارد كزافييه

اخلروج من االعتقاد

 53فاين كولونا

فرنسية

االيات الدامغة

 52اندريه كونت سبونفيل

فرنيس

حكمة املحدثني

 61لوك فريي

فرنيس

حكمة املحدثني

 61رين فريهناوت

النصوص املقدسة

 62باتريك ايفرارد

الالهوت يف عرص ماقبل احلداثة

 63جون غولد ينغي

مناهج لتفسري الكتابات املقدسة

 64جان ايف الكوست

فرنيس

القاموس النقدي لعلم الالهوت

 65جان المبري

فرنيس

اهلل موزعا

 66ميخيائيل ليكري

اليهود والوثنني

 67برنار لويتي

اشكال التجربة

 63باتريك نريهوت

الفقة الكتابة املعنى

 62اندريه الكوك

التفكري يف الكتاب املقدس

 71ستيفني كارتري

امريكي

 71دوركهايم

فرنيس

ثقافة الالايامن

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 72بارسونس

امريكي

 73جاك غودي

انكليزي

اسم الكتاب

العقل الكتايب

 74شايل
 75ر.بيل
 76جورج غورفيتش

فرنيس

 77شومسكي

امريكي

 73ارنست تروليتش

املاين

 72مارك اوجيه

فرنيس

 31االن تورين

فرنيس

نقد احلداثة

 31ماك فيرب

االخالق الربوتستانتية وروح الراساملية

 32د.فيدال

التفكري يف الذات

 34ماك انتري

امريكي

 35ريتشارد روريت

امريكي

 36جون راولس

امريكي

 37شارلز تايلور

امريكي

 33ج.دبوي

مصادر الذات
نحو الهوت مسيحي للتعددية الدينية

 32فرانسوا دوس

فرنيس

 21ر.ن.بياله

امريكي

 21جان بوبريو

فرنيس

 22ريمون بودون

فرنيس

نحو عقد علامين جديد
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 33شارل تايلور

امريكي
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ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 23فرانسوا بوريكو

اسم الكتاب
الرتقيع االيدلوجي

 24ا.سليد
 25مارك بلوك

فرنيس

 26جان دوليمو

فرنيس

 27هانز بلومينربغ

املاين

مرشوعية العرص احلديث

 23هـ.ر.جوس

املاين

من أجل مجاليات التلقي

 22مارك اوجيه

فرنيس

 111بول بنيشو

فرنيس

تكريس الكاتب دينيا أو سيامته بني
عامي 1331-1751

 111عيل كازانسيجيل

اتاتورك موسس الدولة احلديثة

 112ايرغون اوزبودون

اتاتورك موسس الدولة احلديثة

 113دومينيك جيامريه
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 114جافيدان خرياد
 115جان جاك الدريري

احلكمة اخلالدة
فرنيس

 116هنري ديروش

سوسيولوجيا االمل

 117اندريو الالند

املعجم التقني والنقدي للفلسفة

يف الوقت الذي وجد الباحثان بأن أركون تأثر كثري ًا بآراء املسترشقني إذ
استخدم ( )213مصدر ًا استرشاقي ًا يف كتاباته عىل وفق ما قام به الباحثان من جرد
ملصادر أركون عىل وفق اجلدول أدناه:

مصادر أركون االسترشاقية
ت

اسم املؤلف

اجلنسية

اسم الكتاب

1

جوزيف شاخت

املاين

اصول الترشيع املحمدي-مدخل إىل القانون

2

ج.هـ.ا.جوينبول

االسالمي

3

كلود كاهني

فرنيس

االسالم منذ اصوله االوىل وحتى االمرباطورية

4

برنارد لويس

من هيود

كيف اكتشف االسالم اوروبا

5

مكسيم

بريطانيا
فرنيس

رودونسون

حممد واالسالم والراساملية –االسالم السياسة
والعقيدة –من فيثاغورس إىل لينني
حممد يف مكة وحممد يف املدينة-الفكر السيايس

6

مونتغري واط

انكليزي

7

هنري الوست

فرنيس

االنقسامات يف االسالم

3

ف.ي.بيرتز

امريكي

حممد واصول االسالم

2

ميسالن

امريكي

L experience humaine du divin

11

كلود جيليو

فرنيس

املخيال االسالمي املشرتك طبقا لتفسري

11

ج.جومييه

فرنيس

12

كنيث كراغ

بريطاين

13

ف.بوفون

14

ب.جيولرتان

االسالمي

القران للطربي
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الطربي-اللغة والالهوت يف االسالم .تفسري
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ت

اسم املؤلف

اجلنسية

15

جون وانسربو

امريكي

16

ف.دوبيه

17

فولتري

فرنيس

13

ر.روبنسون

امريكي

12

كليفورد غريتيز

امريكي

اسم الكتاب
دراسات قرانية
التفكري يف الذات
التعصب أو حممد النبي

مراقبة االسالم متغريات دينية يف املغرب
االقىص واندونيسيا

21

مايكل كوك

املاين

معارضو كتابة الرتاث يف االسالم االويل

21

ايامنويل سيفان

هيود

االسالم الرديكايل

22

ك.س.المبتون

فرنيس

23

ايرا .م.البيدوس

امريكي

24

ج.هـ.ا.جونيبول

25

دانييل بايبس

امريكا
الدولة واحلكومة يف اسالم القرون الوسطى ـ
النظام االقطاعي والفالحون يف فارس
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الفصل بني الدولة والدين يف املجتمع االسالمي
االويل
احلديث االسالمي

هيود

اجلنود والعبيد واالسالم ـ منشأ النظام

امريكا

العسكري يف االسالم

26

دانييل جيامريه

فرنيس

نظرية الفعل البرشي يف التيولوجيا االسالمية

27

جان بول شارنيه

فرنيس

السوسيولوجيا الدينية لالسالم

22

جورج مقديس

امريكي

ابن عقيل ـ دور الفلسفة االنسانية يف االسالم

31

جان جوليفيه

فرنيس

الكالسيكي والغرب املسيحي
العقل طبقا للكندي

ت

اسم املؤلف

31

م.ج.كارتر

32

هارالد موتزكي

33

ميئري بار اشري

34

اوري روبان

35

كريستوفر

اجلنسية
امريكي
املاين

اسم الكتاب
مقال باملوسوعة االسالمية
سرية حممد
الكتاب املقدس والتفسري يف الفرتة االوىل
املبكرة للمذهب الشيعي
عني املراقب حياة حممد كام راها املسلمون
االوائل

بريطاين

ميلشريت

كيفية تشكل املذاهب الفقهية االسالمية بني
القرنني التاسع والعارش مليالد

36

جورج فايدا

فرنيس

37

لويس ماسينيون

فرنيس

33

روي ب.متحدة

امريكي

32

م.االر

قواعد املناظرة اجلدلية

الوالء والزعامة يف املجتمع االسالمي االويل
مشكلة الصفات االهلية يف عقيدة االشعري
ومريديه الكبار االول

41

ويلفريد كانتويل

كندي

فهم االسالم دراسات خمتارة

سميث
42

االن دو ليبريا

فرنيس

العقل وااليامن

43

دومينيك اورفوا

فرنيس

تاريخ الفكر العريب واالسالمي

44

جبلز كسيبيل

45

اندرييه ميكيل

46

جوزيف شلهود

انتقام اهلل
فرنيس

اجلغرافية البرشية لدى العرب
القانون البدوي

دراسات استرشاقية  /العدد األول  /صيف 4102م

41

هنري كوربان

فرنيس

تاريخ الفكر االسالمي يف االسالم االيراين
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اجلنسية

اسم الكتاب

ت

اسم املؤلف

47

نورمان دانييل

انكليزي

االسالم والغرب انتاج صورة

43

س.كوالن

فرنيس

=

42

ارنست جلنر

املحراث والسيف والكتاب

51

كلود ليوزو

االسالم والغرب

51

فاين كولونا

الفالحون العلامء

52

لويس غارديه

فرنيس

53

رينان

فرنيس

54

ا.بنفنيست

مدخل إىل علم الالهوت االسالمي-احلضارة
االسالمية

55

جويل ل.كريمر

امريكي

الفلسفة االنسانية يف هنضة االسالم

56

مكسيم رودنسون

فرنيس

السيولوجيا املاركسية وااليدلوجيا املاركسية ـ

57

ا.ابيل

بلجيكي

53

س.م.افنان

52

ر.برونشيفغ

فرنيس

61

فرانسيسكوا

فرنيس

جاذبية االسالم
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تكون االسالم – دراسة اخلليفة حضور مقدس
املصطلحات الفلسفية يف العربية والفارسية

حكايات ابن املقفع

غابرييل
فرانز روزنثال
61

فرنيس

تقنيات الثقافة االسالمية ومنهجيتها ـ تاريخ
علم التاريخ االسالمي ـ املفهوم االسالمي
للحرية

62

دونالسون

دراسات يف االخالق االسالمية

اسم الكتاب

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

63

موريس لومبار

فرنيس

االسالم ابان عظمته االوىل

64

ريتشارد بوليتش

امريكي

االسالم مرئيا من االطراف

65

جاك بريك

فرنيس

علامء دين مؤسسون وثائرون يف املغرب (القرن

66

اوليفيه كاريه

فرنيس

67

فالديميري لوسكي

63

جاك

السابع عرش)
اجلهاد يف سبيل اهلل والدولة االسالمية لدى سيد
قطب

جان

معنى االيقونات
هولندي

االسالم يف مراب الغرب

واردنربغ
62

د.جيامريه

فرنيس

نظرية الفعل البرشي يف التيولوجيا االسالمية

71

جيو فيدينغرين

سويدي

حممد رسواهلل وصعوده ـ صعود الرسول

71

ويليام غراهام

امريكي

72

ياروسالف

أمريكي

والكتاب الساموي
الكالم االهلي والكالم النبوي يف االسالم
حممد والغصن الذهبي

ستيتكيفيتش
73

جريار تروبو

فرنيس

74

ميكائيل كوك

انكليزي

75

موريس بوكاي

فرنيس

التوراة والقران والعلم

76

روجيه غارودي

فرنيس

وعود االسالم

77

كريستيان جامبي

COMMANDING RIGHT AND FORBIDDING
WRONG IN ISLAMIC THOUGHT
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املبكر -فيام وراء الكلمة املكتوبة
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ت

اسم املؤلف

اجلنسية

73

تيودور خوري

املاين من

72

توهيشيكو

اسم الكتاب
اجتاهات وتيارات االسالم العريب املعارص

اصل
لبناين
املفاهيم االخالقية الدينية يف القران

ايزوتسو
حممد رسول اهلل وصعوده

31

ج.ويدنغرين

31

مايكل .كوك

دنامركي

32

ي.داتون

امريكي

33

س.جاكسون

جمري

34

اتان كولربغ

هيودي

35

هـ.موتسكي

36

ر.ب.سريجنت

االمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر
االسالمي
اصول الفقة االسالمي
القانون االسالمي والدولة الفقة الدستوري
لشهاب الدين القرايف

مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص

81

االيامن والقانون لدى الشيعة االمامية
اصول الفقة االسالمي الفقة املكي قبل املدارس
التقليدية-سرية حممد مسالة املصادر

37

اليزابيث

انجليزي

دي

القانون العريف والرشيعة يف املجتمع العريب
صمت احليوان الفلسفة يف مواجهة احليوانية

فونتينية
33

جون كلود بارسون

فرنيس

=

32

م.هالبواكس

فرنيس

الطبوغرافية األسطورية لالناجيل يف االرايض

21

ج.المبري

فرنيس

املقدسة دراسة يف الذاكرة اجلامعية
االلة املوزع انرتبولوجيا مقارنة لالديان املوحدة

ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

21

ج-ف-باريه

فرنيس

تطبيقات االنرتبولوجيا

22

بريو رويس

فرنيس

ميالد العلم احلديث يف اوربا

23

ن.روالن

فرنيس

مدخل تارخيي للقانون

24

جوزيف فان ايس

املاين

الالهوت واملجتمع يف القرنيني الثاين والثالث
للهجرة -القران كنص ـ علم الكالم واملجتمع
يف االسالم

25

جاكلني الشايب

فرنسية

رب القبائل .اسالم حممد

26

نولدكة

املانية

تاريخ القران

27

كلود غريتز

23

جوسلني داخلية

22

زافييه دوبالهنول

امريكي

االسالم املراقب أو املدروس
نسيان املدينة-اريكة امللوك-ديوان امللوك
السيايس والديني يف االسالم

فرنيس

امم النبي

 111جان لوكا

الدمقرطة يف العامل العريب

 112روجيه بول دروا

فرنيس

نسيان اهلند فقدان الذاكرة الفلسفية

 113هيودا د .نيفو

ارسائييل

من أجل كتابة تاريخ ماقبل االسالم

 114ا.ت.ويلش

املوسوعة االسالمية

 115اندريو ريبني

مقاربات لدراسة تاريخ تفسري القران

 116ج.ر.هاوتنغ

مقاربات لدراسة القران

 117ارماندو سالفاتور
 113ريتشارد م.فرانك

ايطايل

االسالم واخلطاب السيايس للحداثة
االلتزام االخالقي يف علم الالهوت االسالمي
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 111فيليب س.خوري

القبائل وتشكل الدولة يف الرشق االوسط
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ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 112ج.ديالنو

اسم الكتاب
االخالقيون والسياسيون املسلمون يف مرص يف
القرن التاسع عرش

 111شارل ي.برتورن

مقاالت يف الفلسفة االسالمية والعلم

 111ميئري بار اشري

الكتاب املقدس والتفسري يف الفرتة االوىل
املبكرة للمذهب الشيعي

 112سارة سرتومسا

ارسائيلية

اثنان من املفكرين االحرار السالم القرون
الوسطى
مشكلة الصفات االهلية يف عقيدة االشعري

 113م.االر

ومريديه الكبار االول
 114روزالند ورد واين

املنطق والبالغة والعقل الرشعي يف القران

 115جان نويل فريييه

نظام احلياة املدنية يف مرص اجلمهور واعادة
االسلمة
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 116بيري جان لويزار

فرنيس

الصدمة االستعامرية الكولونيالية واالسالم

 117ازاده كيان

ايرانية

علمنة ايران فشل حمتوم

 113كيت د.واتينبو

ان تكون حديثا يف الرشق االوسط

 112ماكس برافامن

اخللفية الروحانية لالسالم االويل

 121م .ج.كيسرت

هيودي

 121نورمان روث

دراسات القدس عن اللغة العربية واالسالم
الذمة اليهود واملسلمون يف الفرتة االوىل للقرون
الوسطى

 122دومينيك اورفوا

فرنيس

تاريخ الفكر العريب واالسالمي

 123دافيد س.بورز

امريكي

دراسات يف القران واحلديث

اسم املؤلف

اجلنسية

ت

 124دافيد س.بورز

امريكي

اسم الكتاب
دراسات يف القران واحلديث

 125هنري سانسون

اجلزائر جمتمع طائفي مع ذلك علامين

 126ج.ترويو

االدب العريب املسيحي من القرن العارش حتى
القرن الثالث عرش
الوالء والقيادة واخلضوع يف املجتمع االسالمي

 127روا
.ب.موتاهيدي

االويل

 123م.س.خان

دراسات يف التاريخ املعارص ملسكويه

 122بريجيه

من أجل انسية معاشة ابو حيان التوحيدي

 131س.م.افنان

املصطلحات الفلسفية يف العربية والفارسية

 131س.ي.بوسورث

الغزنويون امرباطوريتهم يف افغانستان ورشقي
ايران
الرصاع الدائر حول القران واحلل الذي قدمه

 132ج.بومان

الباقالين

 134ج.دواين

اخالق اجلاليل

 135دوبوير

تاريخ الفلسفة يف االسالم

 136ه.ا.ر.جيب

دراسات حول حضارة االسالم

 137س.د.جواتان

درسات يف التاريخ واملوسسات االسالمية

 133غوستاف
غروبناوم

فون

االسالم القروسطي
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 133ا.كريستنسني

ايران يف ظل الساسانيني

010

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 132ب .كراوس

اسم الكتاب
جابر ابن حيان مسامهة يف دراسة يف تاريخ
االفكار
ابن قتيبة -...مثل عىل تطور االختالف يف

 141ج.لوكونت

االسالم
 141ر.ليفي

البنية االجتامعية لالسالم

 142ي.ماركيه

االمامة البعث واملراتب طبقا لنظرية اخوان
الصفا

 143هـ.ماسيه

فرنيس

عقائد وعادات فارسية

 144ا .ميز

هنضة االسالم

 145ا.مييل

العلم العريب ودوره يف التطور العلمي العاملي

 146م.موليه

الشعرية الدينية واالسطورة وعلم الكونيات يف
ايران القديمة
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 147ا.ن.نادر

النظام الفلسفي للمعتزلة

 143شارل بيال

البيئة البرصية والتكوين العلمي للجاحظ

 142ي.بريو

القرون الوسطى توسع الرشق ووالدة احلضارة
الغربية

 151س.بينيس

مسامهة يف دراسة العقيدة العربية

 151كزافييه دوبالنول

االسس اجلغرافية لتاريخ االسالم

 152ن.ريشري

دراست يف الفلسفة العربية

 153ي.ا.ج روزنتال

الفكر السيايس يف االسالم القروسطي

 154ج.سوفاجيه

مدخل إىل تاريخ الرشق االسالمي

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 155دومينيك سورديل

اسم الكتاب
الوزارة العباسية من  742إىل سنة -236
القاموس التارخيي لالسالم

 156ب.سبولري

ايران يف فرتة االسالم االويل

 157ا.س.تريتون

معطيات حول الرتبية االسالمية يف القرون
الوسطى

 153ي.تيان

موسسات القانون العام االسالمي

 152ر.فالزر

مقاالت يف املوسوعة االسالمية

 161ج.فيت

احلرير الفاريس

 161جورج غوسدورف

العلوم االنسانية والفكر الغريب

 162ج.الزار

لغة روائع النثر الفاريس االكثر قدما-الشعراء
الفرس االوائل

 163ا.ا.فايزي

العقيدة الشيعية

 164و.غرابار

حمارضة بعنوان التفكري بالفن االسالمي

 166س.ي .بوزوث

السالالت االسالمية

 167ج.هـ.ا .جينبول

ترث االسالم

 163ماري برينار

مشكلة املعرفة طبقا لكتاب املغني للقايض
عبداجلبار

 162ج.الرويس

التاملية يف القران

 171ا.كليبتو

القصص والشفريات الثقافية يف مقامات
اهلمذاين واحلريري
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 165ليونارد بندر

امريكي

الليربالية االسالمية

018

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 171ج.وانزبروف

اسم الكتاب
دراسات قرانية مصادر ومناهج تفسري الكتابات
املقدسة

 172جوليفيه

العقل طبقا للكندي

 173فالزور رمحان

فلسفة مال صدرا

 174ب.الريش

االستعالم واالستخدام يف العلم العريب
االسالمي
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 175رودولف بريز

االسالم واالستعامر

 176د.جاموس

البنى االجتامعية التقليدية يف الريف املغريب

 177ا.ربني

القران التاويل التكويني

 173فاريورم واشغات

القران التاويل التكويني

 172ل.سوامي

نقد االخبار لدى اجلاحظ

 131مادلني س .زيلفى

سيادة العبادة رجال الدين العثامنيون يف العرص
ما بعد الكالسيكي
املفاهيم االخالقية الدينية يف القران

 131توهيشيكو
ايزوتسو
 132س.هـ.م جفري

مسلم

بدايات الشيعة يف االسالم ومراحلها االوىل

 133م.م.بار-ارش

الكتابة والتفسري يف احلقبة الشيعية املبكرة.

 134س.باشري

العرب واالخرون يف صدر االسالم

 135ج.اي.بروكوب

بوادر الفقة املالكي ابن عبداحلكم ومدونته
االساسية يف الفقة

ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

 136ر.برونر

الشيعة االثنى عرشية يف العصور احلديثة

 137و.ايند

الشيعة االثنى عرشية يف العصور احلديثة

 133ر.و.بولييت

االسالم روية من احلافة

 132ج.بريتون

مصادر الفقة االسالمي نظريات النسخ يف
االسالم

 121ن.كالدر

دراسات يف بواكيري الفقة االسالمي

 121ب.كرون

رسالة سامل بن ذكوان

 122ف.و.زيمرمان

رسالة سامل بن ذكوان

 123ف.م.دونر

رسديات عن اصول االسالم بدايات الكتابة
التارخيية يف االسالم

 124ت.اهلربي

اعادة تفسري كتابة التاريخ يف االسالم هارون
الرشيد وقصة اخلالفة العباسية

 125ر.فريهناوت

النصوص االساسية محلة السلطة املطلقة التوراة

 126ر.فايرستون

اجلهاد اصل احلرب املقدسة يف االسالم

 127ه.غرير

القانون االسالمي والثقافة االسالمية-1611
1341م

 123د.غطاس

الفكر اليوناين والثقافة العربية

 122و.ب.حالق

القانون والنظرية القانونية يف االسالم
الكالسيكي واسالم العصور الوسطى-ابن
تيمية ضد املناطقة اليونانيني
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.القران فيدا وتيبيتاكا

018

ت

اسم املؤلف

اسم الكتاب

اجلنسية

 211م.هوكسرت

الدائرة العامة يف املجتمعات االسالمية

 211ا.ك.ا.هاورد

كتاب االرشاد للشيخ املفيد

 212ر.غ.هويالند

االسالم كام راه االخرون

 213ر.س.هامفريز

بني الذاكرة والرغبة الرشق االوسط يف زمن
مضطرب

 214م.لكر

املسلمون واليهود والوثنيون دراسات حول
املدينة املنورة يف صدر االسالم

 215ر.فان لوين

االوقاف والتنظيم احلرضي حالة دمشق
العثامنية

 216و.مدلونغ

خالفة حممد دراسة يف اخلالفة االوىل

 217د.ا.مادغان

صورة القران عن نفسه الكتاب والسلطة يف
الكتابة االسالمية
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 213م.خ.مسعود

التفسري القانوين االسالمي املفتون وفتاواهم

 212ب.مسيك

=

 211د.تورز

=

 211ش.ملشريت

تكوين مدارس الفقة السنية القرنني التاسع
والعارش

 212ف.ا.بيرتز

حممد واصول االسالم

 213د.باورس

القانون واملجتمع والثقافة يف املغرب العريب

 214ا.ريبني

املسلمون .العقائد واملامرسات الدينية

 215ي.روبن

عني الناظر ،حياة حممد كام راها املسلمون االوائل

ت

اسم املؤلف

اجلنسية

 216د.ستيورات

اسم الكتاب
التقليد القانوين االسالمي ردود االثنى عرشية
عىل النظام القانوين السني
روح القانون االسالمي-دراسات يف نظرية

 217ب.فايس

القانون االسالمي
تطبيق القانون يف االسالم السامح بالتفكري

 213ب.م.ويلر

التفسريي واحلفاظ عليه يف املذهب احلنفي
هويات واسرتاتيجيات يف العامل العريب

 212ا.ول.شابري

االسالمي
 221ا.شومون

كتاب اللمع يف اصول الفقة

 221ك.دكوبري

املتسول واملحارب ماسسة االسالم-ديناميات
اهلوية يف مرص

 222ج.السرت

احلارث واوالده مقاالن حول حدود العقالنية

 223د.ايونا-برا

االمر والنبذ كلوين واملجتمع املسيحي يف

 224ف.الغردير

فرنيس

احلياة االجتامعية واالقتصادية يف اسبانيا
االسالمية يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش
من خالل فتاوى معيار الونرشييس

 225ا.ل.سانغان

بحرنا نحن ديناميات وتغريات جغرافية سياسية
يف البحر املتوسط

 226هـ.توايت

االسالم الرحلة يف القرون الوسطى

 227م.الزغل

حراس االسالم علامء االزهر يف مرص املعارصة
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مواجهة الزندقة واليهودية واالسالم

018

ولذلك يستطيع الباحثان التأكيد عىل ّ
أن أركون تأ ّثر تأ ّثر ًا كبري ًا باملسترشقني
فض ً
عام كتبه ال ُكتّاب الغربيون ،وبدا ذلك واضح ًا من خالل الطروحات التي
ال ّ
وبخاصة يف رؤيته إىل ثوابت اإلسالم كام سنراه يف املحور الثاين
سجلها أركون يف كتبه
ّ
ّ
من هذا البحث.
تويف أركون يف عام  2111عىل اثر إصابته بمرض الرسطان  ،ودفن يف
املغرب( ،)32بعد مسرية حافلة باملسامهات والنشاطات(.)41

■ أوالً :القرآن:
 0ـ منهجية الدراسة:
مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص

يفجر أركون دراسته بنصه اجلريء حني يرى ّ
بأن «القرآن مل يفهم بعد من قبل
ّ
العرب واملسلمني»( ،)41لذلك فهو يريد لقراءته أن تطرح مشكلة مل تبحث عملي ًا قط
هبذا الشكل من قبل يف الفكر اإلسالمي ،وهذه املشكلة تتمثّل بالبحث عن ما أسامه
أركون «تأرخيية القرآن وتأرخيية ارتباطه بلحظة زمنية وتأرخيية معينة»( ،)42من خالل
حماولته «فرض قراءة تارخيية للنص القرآين قراءة متنع منذ اآلن فصاعد ًا من أ ّية عملية
إسقاط ايدلوجية عىل هذا النص»

()43

بزعمه ،لكن السؤال املهم هو :هل كانت

الترشيعات اإلسالمية تابعة للمناخات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية التي شهدهتا
مرحلة الترشيع ونزول الوحي ،وهذا هو ما يسمى بـ(التارخيانية) بمعنى ّ
أن الترشيع
اإلسالمي جاء متناسب ًا ومواكب ًا لنمط تارخيي خاص من الثقافات والعالقات التي

 011يعيشها االنسان يف عرص جميء اإلسالم ،أ ّما اليوم وحني يعيش اإلنسان حميط ًا آخر غري

املحيط الذي عاشه قبل أربعة عرش قرن ًا ّ
فإن من غري املنطقي االحتفاظ بتلك
الترشيعات نفسها ،وبالتأكيد إذا كان الترشيع اإلسالمي قد جاء ملحيط زماين ومكاين
خاص ،وثقافات برشية خاصة  ،فإنّه البد من تغيريه اليوم  ،لكن احلقيقة هي ّ
إن
التارخيية جمـرد فرضية ال متلك برهان ًا علمي ًا يشهد عىل صحتهـا  ،ودون أن تقيم
جمرد فرضية ال جيوز لنا أن نرفع اليد عن ترشيع
فإهنا ستبقى ّ
الربهان عىل صحتها ّ ،
إهلي ثابت بالنص الديني ملجرد فرضية غري مربهنة  ،و َم ْن الذي يمنحنا حق التغيري
والنسخ(.)44
ال عن ّ
فض ً
تغري ثقافات األمم والشعوب عرب األزمان والعصور ال يعني
أن ّ
تغري احلقيقة ،والدين إنّام يتحدث عن احلقيقة الثابتة التي ال تتغري ،فلنفرتض ّ
ان
تغريت فام عالقة ذلك باملعتقدات والثوابت الدينية كالتوحيد واملعاد
ثقافات الناس ّ
وسائر ما حييط أو ينبثق عن ذلك؟ وما عالقة ذلك بالقيم األخالقية التي هي ثوابت
تتغري عىل مر العصور(.)45
إنسانية ال ّ
يعني أركون ثالثة بروتوكوالت متداخلة أو متفاعلة لقراءة القرآن كنص وهذه
ّ
القراءات هي :القراءة التارخيية ـ االنرتوبولوجية ،القراءة األلسنية ـ السيامئية ،القراءة
والتي يرى بأنّه يعني تفكيكها كلها والتي ال تزال مهيمنة حتى اآلن ألسباب
سياسية(.)47
ويرى أنّه لكي تكون قراءته مقنعة وحاسمة فإنّه يستوجب أن يوسع من حتليله
األلسني «لكي يشمل كل النصوص العربية املعارصة للقرآن وهنا أشعر ـ بحسب
قوله ـ باألسف ألين مل استطع أن أفعل ذلك ألسباب عديدة وأوهلا أنّني مل أكن أملك
الوقت الكايف .وثانيهءا؛ حجم املشاكل التي تطرحها علينا هذه النصوص (املقصود
أن هذه املشاكل مل حتل حتى اآلن
خيصني ّ
مشاكل الصحة التارخيية) وأعتقد فيءا ّ
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الالهوتية ـ التفسريية( ،)46وتتفق بذلك القراءتان األولتان يف مقابل القراءة الثالثة،

بالشكل الكايف لكي نأخذ صورة عن النصوص املعارصة للقرآن ونعتربها بمثابة 018

املوثوقة تأرخيياً كءا نفعل فيءا خيص القرآن الذي حصل عليه إمجاع منذ قرون
عديدة»(.)43

 4ـ تدوين القرآن:
بأهنا من «املصدر بالنسبة للفعل
يعني أركون تعريف ًا ملعنى كلمة القرآن ،ويرى ّ
ّ
قرأ ،وبالتايل فمعناها القراءة باملعنى احلريف للكلمة ،ولكن عىل الصعيد التارخيي
أن الثقافة الشفهية والكالم املبارش كانا يتغلبان عىل
للتل ّفظ باخلطاب ـ القرآين نالحظ ّ
الكتابة والقراءة ،ففي زمن النبي

املؤسس كانت الكتابة قليلة ،والذين يعرفون
ّ

ممارستها كانوا حمدودي العدد ،وبالتايل فكلمة قرآن كانت حتمل باألحرى معنى
التالوة أو التل ّفظ الشفهي ببعض العبارات أمام خماطب واحد أو عدة خماطبني ،وبالتايل
فمعنى القراءة مستبعد؛ ألنّه مل يكن يوجد نص مكتوب عندما يتل ّفظ بأوىل الكلءات
والعبارات»(.)42
يعدّ أركون ظهور القرآن يف القرن التاسع امليالدي  /الثالث اهلجري ويف شبه
اجلزيرة العربية «حدثاً تارخيي ًا مدوياً وصاعق ًا ال يقل أمهية عن أي حدث ثوري أو
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يّ رجرى التاري »(.)51
انقاليب ضصم يف التاري وقد ّ
يذكر أركون ّ
أن النبي

قد أمر بكتابة بعض اآليات يف حياته ،وأنّه بعد بضع

سنوات من موته راح احلاكم عثامن بن عفان يشكل نسخة رسمية للوحي
(املصحف)( ،)51فقد أمر عثامن «بجمع رجمل العبارات الشفهية (أو اآليات)
املحفوظة يف ذاكرة الصحابة من أجل تدوينها كتابة وتشكيل مدونة نصية رسمية
مغلقة (أي ناجزة وهنائية»)(.)52
وفيام حيد ّد أركون بضع سنوات لكتابة القرآن فإنّه يرى ّ
بأن الرتاث اإلسالمي
يرى ّ
بأن مجع القرآن قد جاء مبارشة بعد وفاة النبي
ّ
بأن وجهة النظر اإلسالمية ترى بأنه حتى يف حياة النبي

عام (11ه632/م) ،ويذكر
يسجلون
فإهنم ابتدوا ّ
ّ

كتابة بعض اآليات ،وهكذا تشكّلت «مصاحف جزئية مكتوبة عىل دعامات مادية يّ
ألن الورق مل يكن معروف ًا من
مرضية كورق الشجر أو جذع النصيل أو سوى ذلك؛ ّ
جانب العرب آنذاك ،بل ولن يعرف قبل قرن ونصف عىل موت النبي

أو حتى

أكثر يف أواخر القرن الثامن امليالدي  /الثاين اهلجري»(.)53
ونظر ًا لتعدّ د املصاحف فإنّه أمر عثامن بن عفان «إىل مجع الوحي بكليته يف
ٍ
أن اجلمع انتهى وأيلق،
املصحف الشامل نفسه
عندئذ أعلنت السلطات الرسمية ّ
والنص املثبت عىل هذا النحو مل يعد قابالً للتغيّ أبد ًا ،أي ال ينقص منه حرف وال
يضاف إليه حرف ،ولذلك اختذت السلطات قرار ًا بتدمّ املصاحف اجلزئية التي
كانت موجودة سابق ًا لكيال تثّ املشاكل واالنقسامات أو الشبهات حول صحة
النصوص الرسمية املجموعة»( ،)54يعزو أركون إىل فعل عثامن عدد ًا من املشكالت
وحيددها بـظهور عدد من القراءات  ،املؤسفة( ،)55والقضاء عىل املجموعات الفردية
والتعسف يف حرص
سجلت عليها،
السابقة ،وعىل املواد التي كانت بعض اآليات قد ّ
ّ
القراءات يف مخس وحذف جمموعة ابن مسعود( ،)56املهمة جد ًا وهو صحايب جليل،
وقد أمكن احلفاظ عىل جمموعة بالرغم من ذلك يف الكوفة حتى القرن اخلامس ،فضالً
إىل شهادة شفهية(.)57

 8ـ سجاالت التدوين:
حيدّ د أركون القرن الرابع اهلجري زمن ًا ملوافقة الشيعة عىل املصحف الذي مجعه
عثامن بن عفان ،حيث تم االمجاع عىل صحة النص القرآين بعد طول احتجاج وخالف
ورصاع عليه عندئذ أمجعت كافة املذاهب من شيعية وسنية وخارجية وسواها عىل
صحته بل وعصمته شك ً
ال ومضمون ًا ،لغة وحمتوى ثم ُأضيفت إليه كتب احلديث
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عن ّ
أن النقص التقني يف اخلط العريب جيعل من الالزم اللجوء إىل القراء املختصني أي

النبوي التي مل حيصل إمجاع عليها عىل عكس القرآن والدليل عىل ذلك هو وجود كتب 000

حديث خاصة بالسنة فقط ككتب البخاري ومسلم ،وكتب خاصة بالشيعة فقط
ككتاب الكليني ( ،)53ويرى أركون يف هذا اإلمجاع «قبول حادث واقع ال حادث
حكمي أن خيفف من خطره تعقد املالبسات السياسية واالجتءاعية والثقافية التي
واكبت فرض اإلرادة الرسمية للصلفاء األمويني ثم العباسيني بإزاء معارضة الدعوة
الشيعية ثم التشييع»( ،)52ويرى يف اعرتاف الشيعة هبذا املصحف أيضا هو جزء من
«هيمنة االعتقاد اجلءاعي الذي فتح املجال أو أتاح الفرصة لكي ينضم الشيعة إىل
االعرتاف بمصحف عثءان بصفته الكتاب الذي جيمع بني دفتيه كل اآليات التي تلفظ
هبا حممد»(.)61

 2ـ التداخلية النصانية:
ويقصد أركون بالتداخلية ّ
أن هناك نصوص ًا يف القرآن متداخلة مع روايات
ومالحم يف الرتاث السابق فهو يرى ّ
بأن «القرآن استفاد كثّ ًا من الكتب الدينية
ِ
بطابعه وأعاد خلقها من جديد» ( ،)61حيث يوجد «تداخالً
السابقة وإن كان قد طبعها
بني القرآن والنصوص األخرى التي سبقته»( ،)62فهناك تداخ ً
ال بني أهل الكهف،
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وأسطورة غلغامش( ،)63و رواية االسكندر األكرب( ،)64ومجيعها حتيلنا إىل املخيال
الثقايف املشرتك واألقدم ملنطقة الرشق األوسط القديم ،وهي مجيعها ممزوجة أو
وجتسد نقل
متداخلة يف سورة واحدة من سور القرآن (سورة الكهف) لكي تدعم
ّ
اليشء ذاته وهو الرسالة اإلهلية اخلالدة(.)65
ويرى أركون أنّه ال ينبغي أن ننظر إىل القرآن من خالل التأثريات السابقة عليه
فقط وإنّام ينبغي أن ننظر إليه من خالل خصوصيته وإبداعيته الذاتية ،ومن يقولون
بأنه جمرد نسخة متأثرة يريدون التقليل من أبداعيته وابتكاريته وإحالته(.)66

 8ـ سءات اخلطاب القرآين:
أن
ال يميز أركون بني خطاب القرآن واخلطابات السابقة من حيث يعتقد « ّ

اخلطاب القرآين ـ كصطاب املسيح النارصي ـ وبشكل عام ككل خطابات أنبياء
التوراة .هو خطاب سلطوي حمكوم هبدفني أساسيني .-
 -0تدمّ اخلطابات السابقة عن طريق املجادلة املتصلة باملءارسة (احلدث
اليومي أو السيا ي).
 -4ترسي اخلطاب اجلديد وتقويته؛ وذلك بوصله بالكائن املطلق املتعايل
ولكن احلارض دائءا ،بواسطة كالمه وتدخله يف تأري البرش»(.)67
ومن سامت اخلطاب القرآين التي أثارها أركون هي ّ
أن «القرآن خ ّلف وراءه من
خالل خطابه ذي البنية األسطورية رؤيا دينية عن العامل واملصّ البرشي»( ،)63وهذا
اخلطاب «حتكم برؤيا املجتمعات والبيئات التي انترش فيها اإلسالم»(.)62
ولنقف عند (السمة األسطورية) يف القرآن الكريم التي جاء التأكيد عليها يف
كثري من نصوص أركون مثل قوله( :إ ّن احلكايات التوراتية واخلطاب القراين مها
أن العمل
نموذجان رائعان من نءاذج التعبّ امليثي أو األسطوري ،هكذا نالحظ كيف ّ
اجلءاعي ـ التارخيي الذي انجزه النبي يف مكة واملدينة كان مصحوب ًا دائ ًءا بمقاطع من
القرآن أي بصطاب ذي بنية ميثية (اسطورية) »(.)71
كذب وخرافة ،حاول أركون أن يربر استعامله هلذا املصطلح فقال« :ولذلك ينبغي عىل
القارىء العريب أالّ يفهم من استصدامنا الغزير لكلمة (اسطورة) أو (وعي اسطوري)
إنّا نقصد األكاذيب واخلرافات التي ال أساس هلا من الصحة أو اخليايل أو ال وجود هلا،
وإنّءا نقصد الرتكيز عىل أمهية البعد النفيس أو اخليايل الذي يميل إىل املبالغة والتضصم
يف حياة األفراد واجلءاعات انّه موجود وفعال ورجيش للجءاهّ خصوصاً يف املجتمعات
البدائية واملتصلفة ،مثلءا هو موجود العامل االقتصادي املادي وربءا أكثر»(.)71
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استفزت هذه الرؤية مشاعر املسلمني املضادة ملا تعنيه كلمة اسطورة من
وحني
ّ

ّ
ربر األول للتفسري األسطوري ـ 008
إن إثارة العواطف وجتييش اجلامهري ـ وهو امل ّ

هي أمور مطلوبة ومقبولة يف كل املخاطبات البرشية ،لكن هل جيوز أن تكون عىل
حساب الصدقية ،فالقرآن الكريم حينام يتحدث انّهَ :أ ْن ي ِمدَّ كُم ربكُم بِ َث َال َث ِة َآ َال ٍ
ف
ْ َ ُّ ْ
ُ
ِمن ا ْلـم َالئِك َِة (ُ ،)72ق ْل ُأ ِ
وح َي إِ َيل َأ َّن ُه ْاست ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
اجلن ( ،)73هل يمكن أن
َ َ
َّ
نحمل ّ
كل ذلك عىل سبيل التمثيل املرسحي األسطوري هبدف كسب العواطف
وإثارة املشاعر دون أن يكون له واقع خارجي؟ اليس ذلك عىل حساب صدقية القرآن
الكريم؟ بمعنى ّ
أن القرآن سيكون يف ضوء التفسري األسطوري قد نقل لنا حكايات
ومشاهد ال واقعية هلا ودون أن ينصب أية قرينة عىل أنّه يريد التمثيل والتشبيه ،ومن
ناحية ثانية ّ
فإن التفسري األسطوري هو هدر للداللة اللغوية ،حيث يفرتض ان النص
القرآين ال ُيراد منه معناه املدلول عليه باللفظ وإنّام يراد منه الرتميز إىل قضية أخرى،
فالشيطان ـ عند أصحاب التفسري األسطوري ـ هو رمز اهلوى والنزعات الرشيرة يف
اإلنسان ،واملالئكة هي رمز النزعات الطيبة فيه ،واستامع اجلن للقرآن هي جماراة مع ما
هو مألوف يف الفكر الشعبي ،وهو ترميز لعظمة القرآن وقابليته يف التأثري ،وال واقعية
ال للشياطني وال للمالئكة وال للجن!!
ّ
إن التفسري األسطوري هو تطرف يف فهم النص القرآين كام كان التفسرياحلريف
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ـ املستوى الكتايب.
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أو مستوى التلفظ األول ومستوى النص (النص املكتوب) ويص ّور املستوى

كربى قد ختفى علينا صورهتا احلقيقية ،وهذا التفسري غري قادر عىل املحافظة عىل
صدقية القرآن الكريم وصحة دالالته ،وااليامن بقدرة اهلل وحكمته ،بل هو جتاوز
للقرآن الكريم وخروج عىل نصوصه وتنكر للقدرة االهلية بل هو تكذيب رصيح ملا
جاء به النبي

(.)74

يفرق أركون بني مستويني من اخلطاب القرآين ومها:
ـ املستوى الشفهي.

الشفهي األول للخطاب القرآين بأنه «كان القرآن طوال عرشين عام ًا عبارة عن سلسلة
متواصلة من العبارات اللغوية الشفهية التي تلفظ هبا فم النبي»(.)75
أما مرحلة كتابة القرآن والتي يسميها أركون باملستوى الكتايب فريى «مرحلة
وإن هذا االنتقال معقد وذو أمهية قصوى
انتقالية من ثقافة شفهية إىل ثقافة مكتوبة ّ
بالنسبة لفهم موضوعنا فهو يشكل تلك اللحظة احلاسمة التي تشكل فيها مصحف
ما ،وأعلن بأنه املصحف الوحيد الصحيح الذي ينبغي أن يرجع إليه منذ اآلن فصاعد ًا
ّ
كل املسلمني»( ،)76وعىل الرغم من أمهية هذا املستوى إال ّ
أن اهتامم القطاع الواسع يف
املجتمعات اإلسالمية خاضع للرتاث الشفهي(.)77
وأسباب هذا اخلضوع يع ّينها أركون من خالل التمييز احلاد والقاطع كام يسميه
بني املكانتني اللغويتني للخطاب القرآين بالشفهي والكتايب «فاملكانة الشفهية هلا
بروتوكوهلا اخلاص يف التواصل أو التوصيل ،ونقصد هبا األداء الشفهي من خالل قناة
خاصة ،ويف ظروف مادية معينة ،ومن خالل عالمات سيميائية خاصة ،وأدوات،
وآليات مستصدمة لتوليد املعنى الذي يؤدي إىل ردود فعل مبارشة عليه فأما القبول
وأما الرفض؛ أما أن يثّ محاسة اجلمهور املستمع وأما أنه يثّ يضبه عىل الفور»(.)73
أسباب وهي «التالوة الشعائرية للقرآن من قبل املؤمنني ،وكذلك تأبدت من خالل
االستشهادات املتكررة التي حتصل للمسلمني كثّ ًا يف أحاديثهم اليومية أو
العادية»( ،)72وهذين النمطني نمط التالوة واإلشهادات يرامها «خيتلفان لغوي ًا عن
املرة الشفهية األوىل حني نطق حممد بن عبداهلل باآليات القرآنية ،أو باملقاطع والسور
عىل هيئة سلسلة متتابعة أو وحدات متءايزة ومنفصلة عىل مدار عرشين عام ًا ،وهذا
التبليغ الشفهي األول ضاع إىل األبد ،وال يمكن للمؤرخ احلديث أن يصل إليه أو
يتعرف عليه مهءا فعل ومهءا أجرى من بحوث»(.)31
ّ
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كام ّ
أن املكانة الشفهية للقرآن قد بقيت عىل قيد احلياة بحسب تعبريه لعدة
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لقد جترأ أركون إىل القول ّ
بأن القرآن شهد تالعب ًا عىل يد العقل اإلسالمي حينام
إن أوىل هذه التالعبات التي قام هبا العقل
نُقل من النص الشفهي إىل النص املكتوبّ « :
اإلسالمي تتمثل يف املرور من حالة الكالم الشفهي إىل حالة النص املكتوب ،ابتدأنا
بالكاد اليوم نأخذ بعني االعتبار النتائج واالنعكاسات التكوينية والبنيوية
واالبستمولوجية هلذا املرور وذلك يف ميدان علمي االنرتبولوجيا واأللسنيات ،لقد
حصلت هذه الظاهرة يف وقت مبكر جد ًا بالنسبة للقرآن الكريم»(.)31
هل يريد أركون اإلشارة إىل ّ
أن النص الشفهي أقوى تأثري ًا وتفاع ً
ال من النص
املكتوب؟ بل يريد أكثر من ذلك! يريد القول ّ
بأن النص الشفهي كان يتقبل نوعني من
التلقي إ ّما القبول أو الرفض ،أ ّما النص القرآين املكتوب فقد أحيط بمستوى من
التقديس والتأليه بحيث مل يعد قاب ً
ألي مستوى من النقد ،ومن أجل أن نقرأ القرآن
ال ّ
كام هو يف حالة الشفهي ّ
فإن علينا أن ننسى القراءة اإلسالمية التي تعاملت معه بعد أن
صار مكتوب ًا واعتربته مقدس ًا ال يرقى إليه الشك(.)32
أ ّما النص املكتوب فرياه أركون «مقروء من قبل مجيع املسلمني من خالل
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بروتوكول األيءان الذي ال يناقش وال جيادل فيه ،أو من خالل ما يدعوه كبار املفرسين،
عىل يرار اخلوئي ،باملقدمة التمهيدية للقرآن ،أو من خالل املسلءات املقبولة من دون أن
ختضع أبد ًا للنقاش .هناك تفاسّ ًا وقراءات الهوتية ،وفقهية ،وصوفية ،وحرفية
وباطنية للقرآن ،وهي تفاسّ ناجتة عن الرتاث الفكري لكل مذهب من املذاهب
اإلسالمية أي املذهب السني أو الشيعي اإلمامي ،أو اإلسءاعييل ،أو املعتزيل ،أو
األشعري ،أو احلنبيل»( ،)33ولذلك فهو يالحظ أن املفرسين املسلمني املعارصين
يعتمدون عىل املفرسين القدامى و «لن حياول أي واحد منهم أبد ًا أن يفكك ،تأرخيياً
وفلسفي ًا ،نظام املسلءات أو البدهييات املؤيدة منذ قرون عديدة بصفتها موقف ًا ودويءائياً
مقدّ ساً أو معصوم ًا ملا كنت قد دعوته بالعقل اإلسالمي»(.)34

 8ـ احلادث القرآين:
وحني يتحدّ ث أركون عن احلادث القرآين من حيث هو ظاهرة لغوية وثقافية
يقسم املجال العريب عىل مسارين:
ودينية فإنّه ّ
املتوحش باملعنى الذي حيدّ ده (كلود ليفي شرتوس)؛ ومسار الفكر
مسار الفكر
ّ
العليم .وهذا التقسيم يصفه املؤرخون عامة من وجهة نظر تأرخيية خطية قبل القرآن،
وإذ ذاك يتحدثون عن (اجلاهلية) ،أي عن جمتمع متعدد البطون يتميز من الناحية
اللغوية بكثرة اللهجات مثلام يتميز من الناحية الدينية بالرشك (ظلامت اجلهل) كام
يرى أنصار رؤية الهوتية مستندة إىل تأويل خاطئ ملفهوم اجلاهلية يف القرآن ،وبعد
القرآن ،وإذ ذاك يصفون ظهور الدولة اإلسالمية ظهور ًا ال يقاوم إذ أسسها (حممد) يف
يثرب سنة (622م) ،ويشريون إىل االزدهار املواكب ،ازدهار اللغة العلمية والثقافة
العلمية (نور اإلسالم) ،بحسب خمتزل علم الكالم(.)35
يرى أركون يف نظرية الكتب الساموية كام أسامها «ليست إال رمز ًا للقول بأن
أن القرآن
هناك كتاب ًا آخر حيتوي عىل كليانية كالم اهلل (أم الكتاب) وهبذا املعنى نجد ّ
يتحدث عن (اللوح املحفوظ) وهو يعني به ذلك الكتاب الكامل الذي حيتوي عىل
القرآين جتلياً أرضياً لكالم اهلل املحفوظ آنذاك»(.)36

■ ثانياً :النبوة:
أ ـ يرى أركون َّ
أن هناك مفارقة كبرية بني نظرة األديان السابقة عىل اإلسالم
كاليهودية واملسيحية إىل النبي حممد

السيام ّ
وأن «الوظيفة النبوية كانت قد جتلت

أو جتسدت يف األديان التوحيدية الثالثة ،عندما تنظر إىل األمور عن كثب فءاذا نالحظ
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ك ّلية كالم اهلل واملوجود فقط يف السءاوات مهءا يكن من أمر فإنّنا نجد يف اخلطاب

نالحظ أنه قد حصل للنبي حممد ،ما حصل للوحي القرآين بمعنى أهنم كانوا قد 008

استبعدوه دائ ًءا وبشكل منتظم من دائرة النبوة ،فهذه الدائرة حمصورة فقط بأنبياء
التوراة والعهد اجلديد بالنسبة إىل اليهود واملسيحيني»(.)37
ب ـ يصف أركون النبي حممد

حيب التأمل
بأنّه «رجل دين وإنسان ُ

والتفكر ،ولكنه رجل ممارسة ونضال منصرط يف قضايا التاري الدنيوي املحسوس
ٍ
ماض قديم ومؤسسات معروفة وعادات
وعندما جاء حممد وجد أمامه رجتمعاً ذا
وتقاليد وقيم ودين وثقافة وجد كل ذلك وأراد تغيّه واالنتقال به إىل إطار مؤسسايت
آخر وإىل طريقة أخرى يف احلياة وإىل طراز ثقايف وقانوين خمتلف»( ،)33ويف هذا النص
تلميح من أركون إىل برشية الرسالة وأن النبي حممد

كان جميئه لرضورة جمتمعيه

فحسب دون التكليف اإلهلي ،ويبدو جلي ًا من خالل النص يف أعاله تأثر أركون بنظرة
املسترشقني الذين تناولوا شخصية الرسول األكرم حممد

عىل أنّه مصلح نجح يف

عملية إصالح جمتمع ًه ال غري بعيد ًا عن اهلل سبحانه وتعاىل والوحي.
ج ـ يميز أركون بني النبي حممد

واألنبياء السابقني من حيث ّ
إن له «هنج ًا

متءايز ًا مما سبقوه من األنبياء إال أنه يرى أن عمل النبي حممد

كأعءال األنبياء

والتوراتيني الذين سبقوه وعمل يسوع املسيح نفسه ،كان يتمثل يف تأسيس نظام
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سيا ي جديد للجزيرة العربية عن طريق ربطه بالرمزانية الدينية للعهد أو امليثاق الذي
يربط بني اإلنسان واهلل ،أو بني املصلوق واخلالق وهذا يتطلب إخراج العرب من
مرحلة الرشك والوثنية وتعد ّدية اآلهلة ،وقد راح النبي

يغّ من الفضاء السيا ي

يغّ فيه الفضاء الديني»( ،)32وما يقصده أركون هبذا النص هو
يف ذات الوقت الذي ّ
أن هدف النبي واحد كأهداف األنبياء السابقني إالّ ّ
أن النهج هو ما يتاميز به عنهم،
ّ
ولعل تغيريه للفضاء السيايس هو ما يم ّيزه كام يفهم من النص األركوين ،وأركون يف
قوله هذا يقع يف تناقض كبري بني نظرته إىل برشية الرسالة التي جاء هبا الرسول األكرم
حممد

وبني عدم إمكانية أن يضع حدّ ًا فاص ً
ال بني الرسالة املحمدية وبني

 001الرساالت التي سبقته عىل وفق التسلسل املنطقي الذي أراده اهلل سبحانه وتعاىل إىل

الرساالت الساموية.
د -يعزو أركون عبقرية النبي

يف أنّه «قام بثورة دينية وسياسية يف آن معا

من هنا تكمن عبقريته وعظمته»( ،)21ومن أمثلة تلك العبقرية تغيريه للقبلة من
القدس إىل مكة وعندما فرض اجلمعة كيوم عطلة أسبوعية مجاعية كمنافسة حماكاتية
مع رمزانية األحد والسبت بالنسبة للمسيحيني واليهود عىل التوايل ،وعندما بنى
مسجد ًا يف املدينة ومنع املؤمنني من الدخول إىل مسجد منافس ،وعندما عاد إىل مكة
ظافر ًا ودمج يف الرمزانية اإلسالمية اجلديدة كل الطقوس والدعامات املادية باحلج
الوثني ،وعندما عدّ ل قواعد اإلرث وأعراف الزواج السائدة يف البيئة القبلية
العربية( ،)21ويف هذه النقطة يرجع أركون مرة أخرى يف حماوالته لتربير إجراءات
الرسول الكريم حممد

من وجهة نظره فرياه اآلن ثائر ًا فض ً
ال عن كونه مصلح ًا

حماوالً وبفعل التأثري الذي تركه أساتذته من املسترشقني يف فكره أن جيعل من كل ما
مل يكن إالّ بفعل ٍ
برش متتع بعقل كبري واستطاع من خالله التأثري
قام به النبي حممد
بمجتمعه وهو ليس بنبي مرسل كانت مهمته إكامل رساالت من سبقوه من األنبياء.
هـ ـ يذكر أركون الرؤية والتحليل التارخيي والثقايف واالنرتيوولوجي للوظيفة
الفرنيس موريس غودلييه كام يمكن عدّ ها بمثابة انبثاق لألبطال احلضاريني داخل
فئات اجتامعية معينة ولكن الفرق بني النبي ،وهؤالء األبطال احلضاريني ،هو أنّه
يستعمل أدوات ثقافية خمتلفة وحيرك النوابض النفسية ـ االجتامعية بشكل متميز،
بمعنى أنه يعتمد عىل الظاهرة املعقدة (الوحي) وحيرك يف قومه األمل التبشريي
باخلالص( ،)22وهيدف أركون من استعامل مصطلح الرجال العظام أو األبطال
احلضاريني إىل (نزع الشحنة التقديسية)( ،)23التي يمتلكها املؤمنون جتاه النبي حممد
والتي جتعلهم يرونه «ملهم وحكيم وصاحب خيال مبدع وقائد وروح كبّة قادرة
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النبوية عىل ّأهنا (عملية إنتاج للرجال العظام) عىل حد تعبري عامل االنرتبولوجيا

عىل سرب املجاهيل واخرتاق حدود املعرفة السائدة بواسطة اإلهلام املستمر الذي خيصه 008
ّ

اهلل به»(.)24
و -يوجه أركون هدف النبي حممد إىل املنافسة والتفوق والتاميز فيقول« :إنّه
التفوق عىل األنظمة املنافسة ،ويعني النظام اليهودي واملسيحي والصابئي
دف إىل
َه َ
ّ
واملجو ي ،وكلها كان هلا حضور يف اجلزيرة العربية آنذاك أو يف املنطقة ككل وكلها
كانت تشكل حتدي ًا لإلسالم الذي يريد أن يفرض نفسه وعىل هذا النحو راح حممد بن
عبد اهلل يؤسس يف آن مع ًا ،دين ًا جديد ًا ،فض ً
ال عن الرشوط املناسبة لتشكيل نظام
سيا ي جديد يف املجتمع ،وقد وحد العرب ديني ًا قبل أن يوحدهم سياسي ًا وبرضبة
معلم نجح يف كلتا املهمتني»(.)25
إن املتتبع حلياة الرسول الكريم حممد

ودعوته يف شبه اجلزيرة العربية

سريى أن ذلك التحدي الذي قصده أركون ووضع له هالة كربى مل يكن عام ً
ال كبري ًا
صورها أركون ،فالعريب الذي عاش يف جماهيل الصحراء
يرقى ملرحلة التحدي كام ّ
حر ًا يفعل ما يشاء ويذهب إىل اي مكان يريد ،متحرر ًا من قيود التسلط الديني الذي
فرضته األديان التي سبقت اإلسالم عرب طروحات رجاالت الدين النصارى أو
اليهود ،نقول إن هذا اإلنسان الذي هبره نور النبوة املحمدية مل يكن لريىض بالنرصانية
مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص

دين ًا له ألنه كان يرى فيها نوع ًا من التبعية لالمرباطورية الرومانية ويف املجوسية تبعية
للدولة الساسانية ورغب عن اليهودية النغالق املجتمعات اليهودية خلف حصوهنم
املنيعة ونظرهتم الدونية إىل غريهم وقد عانى العرب من ترصفات رجاالت اليهود
الذين كانوا حياولون فرض سيطرهتم عرب تثوير اخلالفات بني أبناء القبائل العربية
الضعافها ليسهل بالتايل السيطرة عليها فضالً عن الصفات التي اتصف هبا اليهود
مثل البخل التي كان العريب يكرهها ،ولذلك مل تستطع ال النرصانية وال اليهودية أو
املجوسية أن جتد هلا مواطئ قدم كربى يف جمتمعات شبه اجلزيرة العربية إالّ يف مناطق
حمددة مل تستطع بموجبها أن تُشكّل ذلك التحدي األكرب للرسول حممد

 041عنه أركون بل كانت البيئة التي نشأ فيها الرسول

عرب
كام ّ

والتي ُطبعت بطابع اإلرشاك

باهلل وش ّكلت بالتايل التحدي األكرب الذي واجهه الرسول حممد

واستطاع

بموجب ذلك التسديد اإلهلي الذي حاول أركون وبفعل التأثري االسترشاقي يف فكره
أن ينكره ،لقد استطاع الرسول الكريم حممد

أن ينقل أبناء شبه اجلزيرة العربية

بواسطة ذلك التسديد اإلهلي من ظلامت اجلهل إىل نور اهلداية.

■ ثالثاً :الوحي:
يعطي أركون تعريف ًا للوحي عىل أنّه «إدخال التعايل يف التاري األريض أو درجه
فيه أو انصهاره به»( ،)26أو «حتريك التاري أو شحنه بطاقة ّ
خالقـة تع ّلم اإلنسان بأنه
كائن وسيط»(.)27
يرى أركون ّ
أن مفهوم الوحي يف السياق القرآين ،وقبل انتشار املصحف
الرسمي املغلق كان «أكثر أتساع ًا من حيث اآلفاق والرؤية الدينية مما آل إليه بعد
انغالق الفكر اإلسالمي داخل التفسّ التقليدي املوروث عن الطربي( ،)23ومن نقل
عنه حتى يومنا هذا»(.)22
للوحي و «اكتفوا بالقراءة الالهوتية االرثوذكسية باملعنى السني والشيعي واخلارجي
ومل خيتلف يف ذلك موقف اليهود واملسيحيني ،إذ حرصت كل أمة أو م ّلة عىل احتكار
الوحي الكامل الصحيح لنفسها لتع ّبد امللل األخرى عن فضل اصطفاء اهلل هلا
وحدها»(.)111
حيدّ د أركون عدد ًا من املبادئ التي يعدّ ها مشرتكات أو مسلامت لدى مجيع
املسلمني يف ما خيص الوحي ،وهذه املسلامت ال يمكن ـ بحسب وجهة نظره ـ
خيص الوحي:
مناقشتها أو اخلوض يف تفاصيلها ومن هذه املبادئ فيام ّ
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املفرسين واملتك ّلمني والفقهاء النفصاهلم عن القراءة التارخيية
لقد الم أركون ّ

040

أ ـ ويبني فيه دور النبي حممد

حيث يرى فيه «آخر جتيل للوحي عرب النبي

حممد ،فإنّه ّبني كلءاته بلغته اخلاصة بالذات وبنحوه وباليته ومعجمه اللفظي باخلطاب
املوحى به إليه من اهلل كجزء من كالم اهلل األزيل ،الالهنائي يّ املصلوق ،لقد أل ّح
الرتاث عىل دور املالك جربيل بصفته األداة الوسيطة»(.)111
أن الوحي الذي قدم يف القرآن من خالل حممد هو
ب ـ وعن دور الوحي يرى « ّ
آخر وحي وهو يكمل الوحي السابق له والذي كان قد نُقل من خالل موسى
وعيسى»(.)112
ج -أن «الوحي املتجيل يف القرآن شامل وكامل ويلبي كل حاجات املؤمنني
وجييب عن تساؤالهتم»(.)113
د -ويرى ّ
أن الرساالت التي محلها األنبياء والتي أوحيت إىل «موسى وأنبياء
التوراة ،ثم إىل عيسى وأخّ ًا إىل حممد»( ،)114ما هي إال «أجزاء متقطعة من كالمه
الكيل»( ،)115بمعنى ّ
أن اهلل عز وجل أوحى ألنبيائه برسالته الساموية بصيغة متقطعة
إال أن صورة الوحي ختتلف من نبي إىل آخر.
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يعيب أركون عىل الدراسات التي تق ّيمها األديان أو كام أسامها التجليات
ألهنا مل تدرس الوحي يف جتلياته
الثالثة للوحي (اليهودية ـ املسيحية ـ اإلسالم)؛ ّ
اللغوية األوىل األساسية أي يف اللغة العربية ،واآلرامية والعربية ،ومل يد ّرس حتى اآلن
ضمن الظروف التارخيية واالنرتبولوجية هلذه التجليات الثالثة ،وعىل الرغم من ذلك
ّ
فإن املسيحية كانت قد قامت بعمل يف هذا االجتاه ،إالّ أنّه يعيب عدم تطبيقها عىل
القرآن بالرغم من حماوالت املسترشقني الكبار كام أسامهم ـ النادرة ،)116(،ويفهم من
هذا النص حماولة أركون دراسة الوحي من خالل جتريده من القداسة التي تعطيها
ربر دراسته هبذا الشكل لكونه «مؤرخاً ال
الدراسات الالهوتية له وهو ي ّ

 044عقائدي ًا»(.)117

وتفحصها
ولذلك فهو يدعو إىل طرح مسألة ظاهرة الوحي وإعادة دراستها
ّ
من جديد وبعيون جديدة خمتلفة متام ًا عام سبق ،أي عن املنظور التقليدي السائد
والراسخ لدى اتباع األديان الثالثة منذ مئات السنني «ينبغي أن نتف ّحصها خارج كل
التحديدات التقليدية أو املقوالت الدويءائية العقائدية التي يقدمها املسلمون
واملسيحيون واليهود عن ظاهرة الوحي»(.)113
فأركون وغريه من احلداثويني يرى ّ
تصور خيايل ومنتج برشي،
بأن الوحي هو ّ
ّ
وإن اآليات هي حكاية نبوية شخصية برشية يصوغها النبي بنفسه رشح ًا للصورة التي
يراها واحلقيقة التي يتخاطب معها ،فهو ال خيتلف كثري ًا عن بوذا أو غريه من احلكامء
ٍ
بصصيصة فريدة هو
فيقول أركون« :وحتديدنا اخلاص الذي نقدّ مه عن الوحي يمتاز
أنّه يستوعب بوذا وكنفوشيوس واحلكءاء األفارقة وكل األصوات الكربى التي
جسدت التجربة اجلءاعية حلقبة برشية ما من أجل إدخاهلا يف قدر تارخيي جديد وإيناء
البرشية عن اإلهلي»(.)112

إذن هناك اختالف جذري بني تفسري الوحي باعتباره معطى إهلي ًا وبني اعتباره
منتج ًا برشي ًا(.)113
وإذا كنّا أمام فرضيتني علميتني يف تفسري ظاهرة الوحي:
الفرضية األوىل :تقول ّ
أن الوحي معطى إهلي ،ومت ّثلها القراءة اإلسالمية.
الفرضية الثانية :تقول ّ
أن الوحي منتج برشي ،ومتثلها القراءة احلداثية.
فلنا أن نسأل :هل استطاعت القراءة احلداثية أن تربهن عىل صحة تفسريها
البرشي للوحي والنبوة؟ وهل قدّ مت دليالً عىل بطالن الفرضية األوىل؟
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ترفض الرؤية اإلسالمية أن يكون الوحي النبوي منتج ًا برشي ًا ،بل هو معطى
إهلي ًا ،ودور النبي هو دور املتلقيَ :ف ِ ِ
وحى ( ،)111ودور التالوة َوا ْت ُل َما
استَم ْع َملا ُي َ
ْ
()111
ُأ ِ
ك ِم ْن كِت ِ
الر ُس ُ
ول َبلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َليْ َ
َاب َرب َ
وح َي إِ َليْ َ
ك
ك
 ،وإبالغه للناس َيا َأ ُّ َهيا َّ
ِم ْن َرب َ
ك (.)112

048

ّ
إن القراءة احلداثية التي م ّثلها أركون ـ وسواه ـ مل تقدم أي برهان عىل بطالن
القراءة اإلسالمية للوحي التي تقول انّه كالم اهلل تعاىل نزل به الروح األمني عىل قلب
النبي ،وهو ما يتحدث به القرآن الكريم( ،)114وسائر الكتب الساموية.
ال عن ّ
فض ً
أن القراءة احلداثية للوحي تعني تكذيب النبي فيام يدعيه ،فالنبي
يدّ عي انّه يتلقى خطاب ًا نازالً إليه من عامل الغيبّ ،
وإن هناك ملك ًا عظي ًام اسمه (جربيل)
يتوىل نقل هذا اخلطابّ ،
هو الذي ّ
وإن هذا اخلطاب ليس خطاب ًا إلرادته وال إىل جتربته
الشخصية هذه املفاهيم التي يؤكّدها القرآن الكريم ستكون جمرد افرتاءات وخياالت
وظنون يكون النبي قد ّ
تومهها أو قد افتعلها ،وليس ثمة يشء سوى احياءات قلبية كام
هو يف جتارب الصوفية ،فال جربيل وال كتاب مكنون وال كتاب اهلل وال مالئكة ،وإنّام
حتولت حقيقة الوحي
هو كالم النبي نفسه قد ُخ ّيل إليه أنّه نازل من السامء!! وهكذا ّ
إىل خيال نبوي!! بحسب أركون ،وتكذيب بآيات اهلل وحماولة قراءهتا وفهمها عىل
أساس الظن ودون علم(.)115
ومن نافل القول التأكيد عىل ّ
أن احلداثويني يستطيعون رفض اخلطاب االهلي
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ووساطة املالئكة يف حالة ما إذا كانوا من أتباع الفلسفة املادية اإلحلادية التي ال تؤمن
بيشء وراء عامل املادة ،أ ّما أولئك احلداثيون الذين يعلنون قبوهلم باإلسالم واإليامن
باهلل ورسوله فكيف يستطيعون أن ينفوا وجود املالئكة أو خطاب اهلل تعاىل ،حتى
ٍ
معطى إهلي ًا؟(.)116
بعدئذ لتفسري الوحي عىل أنّه منتج برشي وليس
يضطروا
ً

■ رابعاً :مؤسسة اخلالفة:
عرف أركون احلاكم عىل أنّه «لقب يعني الوكيل ،أو النائب يف اللغة الالهوتية
ّ
املسيحية  Vicaireواملقصود نائب النبي وبالتايل فاألمر يتعلق بسلطتني متءايزتني

 042وخمتلفتني متام ًا ،يضاف إىل ذلك أنه يوجد هبذا الصدد خالف بني الشيعة الذين

يستصدمون مصطلح اإلمام وبني السنة الذين يفضلون استصدام مصطلح
احلاكم»(.)117
يعدّ أركون خالفة النبي حممد رابطة مبارشة بني السامء واألرض ،ولذلك فقد
ترك موته فراغ ًا هائالً ،وأشعر املسلمني بالتخلخل واهللع للوهلة األوىل ،وبالتايل ّ
فإن
اعتبار خالفة حممد

جمرد مسألة ختص املرشوعية القانونية ،والتقييد برضورة
ّ

استمرار الدولة بعد وفاته ،هذه الدولة التي تكمن مهمتها يف الدفاع من األولوية
إن اعتبار املسألة كذلك يعني تقليص مفهوم النبوة وختفيض ًا من
النظرية لألمة «أقول ّ
قدرها ،فالنبوة ليست مسألة حكم أو نظام دولة أو تأسيس دولة وقواعد ميكانيكية آلية
تؤمن االستمرارية واخلالفة ،النبوة أعىل من ذلك بكثّ»( ،)113ويرى أركون يف هذا
الفهم أو التصور السيايس أو املنفعي للخالفة كام أسامه يعني «إحداث قطيعة مع
املقصد التأسييس األعىل للرسالة أو للوحي وهنا يكمن الفرق بني النبي
واحلاكم»(.)112
ّ
إن جتربة الدولة النبوية التي أقامها النبي حممد

يف املدينة من عام 11-1هـ

هي من وجهة نظر أركون متثل «نموذج أعىل للوجود البرشي إنه نموذج ال يمكن
التجربة يف الوعي اإلسالمي بحسب رأيه ـ «إىل نموذج علوي مقدس إىل حلظة
تدشينيه لعمل تأرخيي فريد من نوعه وال عالقة له بأي يشء آخر»(.)121
يثمن أركون حياة النبي حممد
ّ

الذي عاش قرابة عرشين عام ًا كام ً
ال مع من

حواليه حيث يرى يف حياة النبي «جتربة فريدة كان فيها القائد واملوجه .هذه التجربة
التي يمكن تسميتها بـ (جتربة مكة واملدينة)،التي انطوت عىل معطيات من نوع ديني
ومعطيات من نوع دنيوي خاصة بأعءال قائد جلءاعة حمددة يف رجتمع حمدد»(،)122
وتكمن برأيه أمهية تلك املواقف العملية والترصفات الشخصية يف ّأهنا «سوف تتصذ
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جتاوزه وينبغي عىل كل مؤمن أن يقلده بكل دقة ورصامة»( ،)121فقد حتولت تلك

فيءا بعد قيمة مثالية نموذجية وسوف يؤثر ذلك عىل كل األحداث القادمة ويف عام 048

00هـ884/م وبعد اختفاء النبي مبارشة .كان البد ملسألة استمرارية التجربة من أن
تطرح نفسها ،من الذي يستطيع مواصلة التجربة دون نقص أو ُخور »(.)123
يفرق أركون بني مصطلحني ،األول :جتربة املدينة ،والثاين :نموذج املدينة،
ّ
ويرى يف جتربة املدينة «داللة فريدة من نوعها وال متاثلها أية جتربة تالية بعدها ،تتمثل
هذه الداللة بالتنايم واالنسجام الذي ال مثيل له بني املءارسة االجتءاعية والسياسية
والثقافية ،وبالتايل اإلبداعية التارخيية الضصمة من جهة وبني القدرة عىل ترميز هذا
التاري وتساميه وتصعيده (أي رفعه إىل مرتبة التعايل) من جهة أخرى»( ،)124أما
نموذج املدينةّ ،
فإن «املسلمني بعد موت النبي راحوا ينظرون إىل الوراء أي إىل العرص
االفتتاحي لكي جيدوا فيه األجوبة عن املشاكل املؤسساتية والقضائية واألخالقية
والشعائرية والتأويلية املطروحة عىل املسؤولني اجلدد يف بيئات وسياقات تأرخيية
جديدة .إ ّن نموذج املدينة ما هو إال تركيب وتشكيل مجاعي بطيء وطويل ،قامت به
األجيال األوىل من املسلمني .هذه األجيال التي تلقت املعلومات من جتربة
املدينة»(.)125
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اختلف نموذج املدينة عن التجربة يف ّ
أن األديان «أسقطت عليها يف ذات
الوقت مضامني وآراء فرضتها قيم عرص آخر ،أي عرص هذه األجيال بالذات ،ثم
احلاجيات االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية اخلاصة هبا إنه عمل مجاعي
وليس عم ً
ال فردي ًا ،ولذا يبدو قوي ًا جبار ًا راسخ ًا يف املجتمع»(.)126
حياول أركون «تفكيك جمموعة كبرية من الوقائع واملفاهيم والتمثيالت
والتصورات التي كانت قد فرضت نفسها تدرجيي ًا ،وكأهنا احلقيقة التي
ال تناقش»(.)127
وما حياول تفكيكه هي مسألة اخلالفة أو رشعية اخلالفة بعد وفاة النبي فريى

« 048أن املؤرخني السابقني ،والفقهاء التيولوجني قد نسجوا حكاية متسلسلة لألحداث

التي جرت منذ وفاة النبي مؤكدين عىل رشعية احلاكم الذي كان عليه أن يتحمل
مسؤوليات النبي ،هذا هو االعتقاد السائد الذي فرض نفسه ،يف حني أننا نجد تأرخييا
أن اخلالفة بعد ( 41هـ661/م) كانت قد اكتسبت سلطتها فعلي ًا ،وبالقوة عىل أرض
الواقع وليس قانوني ًا أو رشعي ًا ( )pas du droit un pouroir de fail et nonفسلطة
احلكام السنة متام ًا كام احلكام الشيعة كان هلا دائ ًام من يناقضها وحيتج عليها»(،)123
«ألهنا خالفة زمنية رصفة»(.)122
ينظر أركون إىل احلقبة الزمنية التي تلت وفاة الرسول الكريم

ويرى ّأهنا

شهدت أحداث ًا تستحق الوقوف عندها منها «آليات الوصول إىل السلطة يف املجتمع
العريب للقرن األول اهلجري  /السابع امليالدي وذلك بالرتكيز عىل مسألة العصبيات
القبلية ،كانت هذه العصبيات قد لعبت دور ًا كبّ ًا يف الوصول إىل السلطة
وممارستها»( ،)131كام أنّه يالحظ النقطة امللفتة يف أحداث هذه املدّ ة وهيّ :
أن ثالثة من
هؤالء احلكام ماتوا قتالًّ ،
أن القتل يف نظر عامل االجتامع ،هو فعل ذو داللة بالغة ،أما
فيام خيص التيولوجي فإنّه حدث عابر من حوادث التاريخ سببه أناس أرشار خرجوا
عن طريق احلق اهلل .كل الكتابات االرثوذكسية تعطي صورة نموذجية ومثالية عن
لألحداث(.)131
حيث جرت كثري من املناقشات وهي كام أسامها «مناقشة نظرية خصبة وينية
عن ماهية الزعيم الرشعي ،والرشوط الكفيلة بتطبيق نموذج املدينة كءا ينبغي أي
بالسّ عىل هدى النبي سّ ًا حسن ًا»(.)132
ويرى أركون ّ
أن الدولة األموية ثم العباسية كانت «وليدة العنف الدموي،
وهذا هو احلدث اهلام املستجد واملذكور آنفاً فقد حصل نوع من القلب أو العكس
للمراتبية األخالقية الروحية التي كانت يف زمن النبي»(.)133
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يرى أركون ّ
أن الكلمة األنسب التي ختلع عىل األمويني هي ملوك وليس عىل
العباسيني «الذين طوروا مفهوم احلاكم ونرشوه بصفته املمثل املقدس للسيادة العليا
اإلهلية»(.)134
يرجع أركون أسباب االنشقاقات الكربى إىل أسباب املنافسة العائلية فقد كان
«معاوية الذي ينتمي تأرخيي ًا إىل العائلة املنافسة لعائلة النبي قد ايتصب السلطة بالقوة
والدهاء لقد استطاع أن حيذف عل ّياً الذي سقط قتيالً يف ساحة الرصاع ،وحذف بالتايل
آخر ممثل لعائلة النبي»(.)135
أن ّ
ويرى ّ
كل هذه األحداث التي أحدثها معاوية «ليست إال عم ً
ال واقعي ًا ال
عالقة له بأي رشعية يّ رشعية القوة»(.)136
وملا استبعد معاوية عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ظهرت مجاعة يف املدينة
تدافع عن «مفهوم اخلالفة الرشعية»( ،)137حيث ترى املعارضة الشيعية «أن النبي
حممد أوكل لعيل ولذريته أثناء حياته مسؤولية السلطة الروحية والزمنية
()133
تلمح النظرية الشيعية لإلمامة تلميح ًا كثري ًا عىل انتقال
والسياسية»
 ،حيث ّ
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الكاريزما النبوية إىل األئمة بوساطة الدم والنسل الوراثي(.)132
اكتسبت النظرية الشيعية للخالفة يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري
وجودها التنظريي وبلورهتا العلمية .وقد ولدت هذه البلورة اضطهاد األمويني
للهاشميني وبسبب ««هـذا االضطهاد الـذي سيالحق باستمرار أنصار عيل ،
مررها قلي ً
ال أو كثّ ًا
وسيتحول هذا االضطهاد إىل رجازر مرعبة كان التاري السني قد ّ
حتت الصمت .يف حني راح التاري الشيعي يضصمها مولد ًا بذلك وعي ًا عذابياً
كبّ ًا»(.)141
خيص ُأسس اإلسالم ،وقد تأ ّثر فيها
أهم املحاور التي ذكرها أركون فيام ّ
هذه ّ

 041كثري ًا بأساتذته املسترشقني ،حيث أصبح لسان ًا ناطق ًا هلم.

* قائمة املصادر واملراجع *
 -القرآن الكريم.

أوالً - :املصادر األولية:
٭ ابن اجلزري،شمس الدين ايب اخلري حممد بن حممد بن عيل (ت333:هـ)
 غاية النهاية يف طبقات القراء ،اعتنى به:ج.برجسرتاس،ط،1مج،1دار الكتب العلمية(،بريوت-2116م).
٭ ابن خلكان ،شمس الدين امحد بن حممد (ت613 :ه)
 وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان ،تقديم :حممد بن عبد الرمحن املرعشيل( ،دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت :د.ت).

ثاني ًا -:املراجع الثانوية:
٭ أركون ،حممد
 اإلسالم واألخالق والسياسة ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار النهضة العربية ومركز االنامء القومي،بريوت2117 :م).
 اإلسالم .أوربا .الغرب .رهانات املعنى وإرادات اهليمنة ،ترمجة :هاشم صالح ،ط(،2دار الساقي،بريوت2111 :م).
 أين هو الفكر اإلسالمي املعارص من فيصل التفرقة إىل فصل املقال ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صالح( ،املركز الثقايف ،الدار البيضاء ،ومركز اإلنامءالقومي ،بريوت1226 :م).
 العلمنة والدين (اإلسالم املسيحية الغرب) ،ترمجة :هاشم صالح( ،مركز اإلنامء القومي ،بريوت:1226م).
 الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة :هاشم صالح( ،مركز اإلنامء القومي ،بريوت1226 :م). الفكر اإلسالمي(نقد واجتهاد) ،ترمجة :هاشم صالح( ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر :د.ت). القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديني ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الطليعة،بريوت2111 :م).
 -من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الساقي ،بريوت2113 :م).
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 االنسنة واإلسالم ،ترمجة :حممود عزب( ،دار الطليعة ،بريوت2116 :م). نافذة عىل اإلسالم ،ترمجة :صياح اجليهم( ،دار عطية للرشق ،بريوت1226 :م). نحو نقد العقل اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الطليعة ،بريوت2112:م). نحو تاريــــخ مقارن لألديان التوحيدية ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الساقي،بريوت-لندن2111،م).
 نزعة االنسنة يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الساقي،بريوت1227 :م).
٭ باقر  ،طه
 ملحمة كلكامش ( :وزارة اإلرشاد  ،العراق  :د.ت).٭ حسني ،طه
 جتديد ذكرى أيب العالء ،تقديم :عبد اهلل التطاوي ،ط( ،4مطبعة دار الكتب ،مرص2113 :م).٭ خليف ،عءاد مطر
 مرشوع نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون ،مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية والسنة النبوية( ،ال.م2112 :م).
٭ عبد احلميد ،سعد زغلول
 تاريخ املغرب العريب( ،دار املعارف ،االسكندرية1225 ،م).٭الفا ي ،احلسن بن حممد الوزان( ليون االفريقي)
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 وصف إفريقيا ،حتقيق :حممد حجي وحممد األخرض ،ط( ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت:1232م).
٭ أبو الفتوح ،سيد حافظ.
 رسائل إىل سليامن رشدي ،ط(،1مكتبة مدبويل القاهرة 1232 :م).٭الفجاري ،خمتار
 الفكر العريب اإلسالمي من تأويلية املعنى إىل تأويليه الفهم( ،عامل الكتب احلديثة ،االردن:2112م).
٭ القبانجي ،صدر الدين حسن عيل،
 البنى الفوقية للحداثة ،حتت الطبع.٭ حمفوظ ،حممد
 -اإلسالم الغرب وحوار املستقبل( ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء/بريوت1223 :م).

٭ مصطفوي ،حممد
 إمكانيات التفسري واشكالياته يف البحث عن املعنى( ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت2112 :م).
٭ أيب ناظر ،موريس،
التنوير يف إشكاالته ودالالته مقاالت وأبحاث هاجسها التنوير واحلداثة وما بعد احلداثة( ،الدار
العربية للعلوم (نارشون) ،بريوت2111 :م).

ثالث ًا -:املصادر املعربة:
٭ لوك باربولسكو  ،وفيليب كاردينال
 رأهيم يف اإلسالم ،تعريب :أبو منصور العبد اهلل ،ط( ،4دار الساقي ،بّوت0881 :م).٭ راتيجان  ،تريانس
 االسكندر املقدوين  ،حتقيق  :حممد كامل كءايل  ،ط ( ، 4دار األندلس  ،بّوت 0814 :م).٭ فوكس  ،ويربن
 االسكندر األكرب  ،ط ( ، 4دار ومطابع املستقبل  ،اإلسكندرية  /مؤسسة املعارف  ،بّوت :1232م).
٭ هاليرب ،رون
 العقل اإلسالمي إمام تراث عرص األنوار( ،اجلهود الفلسفية عند حممد أركون) ،ترمجة :مجالشهيد( ،مطبعة األهايل ،سوريا4110 :م).

٭ بدوي ،عبد الرمحن
 موسوعة املسترشقني ،ط( ،8دار العلم للماليني ،بّوت0888 :م).٭خليل ،امحد خليل
 موسوعة إعالم العرب املبدعني يف القرن العرشين( ،املوسوعة العربية للدراسات والنرش ،بّوت:4110م).
٭ عبد العزيز ،رجدي سيدي
 موسوعة املشاهّ( ،دار األمني ،القاهرة0888 :م).٭عيد ،عاطف ،وحليم ميشال حداد
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 قصة وتاري احلضارات العربية بني االمس واليوم ،ط( ،4بابليون ،اإلسكندرية0881 :م).٭ العقيقي ،نجيب
 -املسترشقون ،ط( ،3دار املعارف ،مرص1265 :م).

خامس ًا -:الرسائل اجلامعية :
٭ قرييش ،حممد
 األوضاع االجتامعية للشعب اجلزائري منذ هناية احلرب العلمية الثانية إىل اندالع الثورة التحريريةالكربى(1254-1245م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة
اجلزائر2112-2111 :م).

سادس ًا -:املجالت واملقاالت:
٭ أركون ،حممد
 نقد العقل اإلسالمي واإلسالميات التطبيقية ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،العدد ،46-45/السنة2111 :م.
٭ مزهودي ،مسعود
 دور االمازيع يف إثراء احلضارة اإلسالمية ،حمارضة القيت يف امللتقى الوطني الثاين حول البعدالروحي يف الرتاث الوطني االمازيغي من جامعة باتنه ،اجلزائر2112 :م.
مرشوع حممد أركون  /هادي التميمي ـ حوراء عبدالنارص

سابع ًا -:االنرتنيت :
٭ ابراهيم ،السكران
 وصف البحر امليت ،بحث منشور عىل املوقعwww.hahona.com : مولود معمري مجع كتاباته بني االنرتوبولوجية واالدب ،مقال منشور عىل املوقع:www.aranthropos.com

٭ صالح ،هاشم
 فرينان يروديل اكرب مؤرخ فلسني يف القرن العرشين(1235-1312م) ،مقال منشور عىل موقعاالوان:
www.Alawan.org

٭ كايت ،كلودين

 - 084غياب كلود ليفي شرتاوس ،مقال منشور عىل املوقع:

www. Dipomatie.qonr

٭خطار ،جميد ،وسمري لكريب
 لقاء صحفية مع عائلة حممد اركون ،واللقاء منشور عىل املوقع اجلزائر نيوز:www.djazair news info.
٭ويكيبيديا (املوسوعة احلرة) http:// ar.wikipedia.org

* هوامش البحث *
( )1تقع اجلزائر يف النصف الشاميل من القارة االفريقية حيدّ ها من الشامل البحر األبيض املتوسط
ومن اجلنوب النيجر وموريتانيا ،ومن الرشق تونس وليبيا ومن الغرب املغرب ،ينظر::
عيد،عاطف و وحليم ميشال حداد ،قصة وتاريخ احلضارات العربية بني األمس واليوم،
بابليون( ،االسكندرية 1223 :م)،ج ،1ص .113
( )2كلمة الرببر مشتقة من الفعل العريب (بربر) بمعنى مهسه ّ
ألن اللهجة االفريقية كانت عند العرب
مكرر عن كلمة (بر) وهي الصحراء باللغة العربية،،
أشبه بصوت احليوانات ،وهناك رأي بأهنا
ّ
ينظر :الفايس ،احلسن بن حممد الوزان امللقب بـ (ليون األفريقي) ،وصف أفريقيا ،حتقيق :حممد
حجي وحممد األخرض ،ط( ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت 1233 :م) ،ص .34
( )3عيد وآخرون ،قصة وتأريخ احلضارات ،ص .114
( )4قرييش ،حممد ،األوضاع االجتامعية للشعب اجلزائري منذ هناية احلرب العاملية الثانية إىل اندالع
كلية العلوم اإلنسانية( :اجلزائر 2112 :م) ،ص .25
( )5املصدر نفسه ،ص .46
( )6املصدر نفسه ،ص .123 – 122
( )7عرف حممد أركون هبذا األسم ،ومل هتتم املصادر بمعلومات تفصيلية عن أسمه.
()3ينظر :شبكة املعلومات (األنرتنيت) ،موقع اجلزائر نيوز ،لقاء صحفي مع عائلة حممد أركون،
اجراه :جميد خطار ـ سمري لكريبwww. djazairnews. info ،

( )2تاوريرت ميمون :وهي قرية من سبع قرى من دوار بني يني يف منطقة القبائل ،ينظر :أركون،
األنسنة واإلسالم ،حتقيق :حممود عزب( ،دار الطليعة ،بريوت –  ،)2116ص .235
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الثورة التحريرية الكربى ،1254 – 1245 ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،جامعة اجلزائر،

( )11آث يني -:احدى قرى تاوريرت ميمون ،وهي من املناطق اجلبلية تبلغ ارتفاع جباهلا إىل 088

 4111مرت ،،ينظر :أركون ،نقد العقل اإلسالمي واإلسالميات التطبيقية ،جملة قضايا إسالمية
معارصة ،العدد  ،2111 ،46 –45 /ص .13
( )11األمازيغية -:لغة السكان االمازيغ أو الرببر ومعناها الرجال االحرار ،،ينظر :ليون االفريقي،
وصف افريقيا ،ص 34؛ عبد احلميد ،سعد زغلول ،تاريخ املغرب العريب( ،دار
املعارف،االسكندرية1225 :م) ج ،1ص .125 – 73
( )12خليف ،عامد مطر ،مرشوع نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون ،مركز بحوث القرأن
الكريم والسنة النبوية  ،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية والسنة النبوية ( ،ال.م:
2112م) ،ص .1
( )13أركون ،نقد العقل اإلسالمي ،ص.12
( ) 14أركون ،نحو تأريخ مقارن األديان التوحيدية ،ترمجة :هاشم صالح( ،دار الساقي ،بريوت:
2111م) ،ص .376
( )15معهد اآلباء البيض white Fathers -:وتعود تسمية هذا املعهد إىل قرار الرهبان بارتداء
مالبس بيضاء هبدف التناغم مع البيئة االجتامعية ،وقد انشى املعهد الكاردينال الكاثوليكي (ال
فيجري) عام  1363وكان اآلباء البيض كام جاء يف تارخيهم يستهدفون مناطق الرببر (منطقة
القبائل) ،بعناية أكثر ويف مدينة وهران (شامل غرب اجلزائر) انشأ اآلباء البيض مدارس
لتحقيق أغراضهم ضمن أنشطة أخرى،ينظر :إبراهيم السكران ،مصحف البحر امليت ،بحث
منشور عىل املوقعwww: hahona.com :
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( )16أركون ،نقد العقل اإلسالمي ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،ع ،3ص .33
( )17املصدر نفسه ،ص22؛ و يذكر أركون يف كتابه نحو تاريخ مقارن عام  ،1242بينام ذكر 1252
–  1253يف لقاءه مع جملة يف قضايا إسالمية معارصة.
( )13طه حسني -:لقب طه حسني (بعميد األدب العريب) ملا نالت كتابته من شهرة واسعة حيث
يعد واحد ًا من أبرز واوائل من ادخل املناهج احلديثة يف دراسة األدب العريب ،وطه حسني
مرصي اجلنسية ،درس يف السوربون الفرنيس ،ولذلك تأثر بالدراسات االسترشاقية
واملسترشقني ،نال العديد من املناصب العلمية لدى عودته إىل مرص حيث عمل استاذا
للتاريخ ،وعميدا لكلية االداب ،ووزير ًا للمعارف ،كتب الكثري من املؤلفات منها (جتديد
ذكرى أيب العالء) ،ينظر :حسني ،طه ،حتديد ذكرى ايب العالء ،تقديم :عبد اهلل التطاوي ،ط،4
(مطبعة دار الكتب،مرص 2113 :م) ،املقدمة.
( )12لويس ماسنيون :مسترشق فرنيس عظيم ،عرف خصوصا بدراساته يف التصوف اإلسالمي

عامة و عن احلالج خاصة ،عنى باالثار اإلسالمية والنظم االجتامعية يف اإلسالم والدراسات
الفلسفية والعلمية ودراسة الشيعة ولد ماسينون يف  1333وتوىف  ،1262ينظر :بدوي ،عبد
الرمحن ،موسوعة املسترشقني ،ط( ،4دار املعارف ،القاهرة 1223 :م) ،ص .531 – 522
( )21ليفي بروفنسال -:مسترشق فرنيس اشتهر بابحاثه يف تاريخ املسلمني يف أسبانيا ،ولد ليفي يف
 1324وتوىف يف  1256وهو من أرسة هيودية ،ومن اهم اعامل ليفي كتاب (تاريخ اسبانيا
اإلسالمية)،ينظر :بدوي ،موسوعة املسترشقني ،ص .522 – 521
( )21أركون ،نحو تأريخ مقارن ،ص .364
( )22املصدر نفسه ،ص .363-362
( )23املصدر نفسه،ص.362
( )24فرينان بروديل -:من مواليد(1212م) ولد يف قرية صغرية تقع شامل فرنسا بالقرب من
احلدود االملانية مارس تدريس التاريخ يف احدى مدارس اجلزائر ،كتب اطروحة دكتوراه عن
البحر املتوسط بلغت صفحاهتا  1311صفحة،وتويف يف عام ،،1235ينظر :صالح ،هاشم،
اكرب مؤرخ يف فرنسا يف القرن العرشين(1235-1212م) ،االنرتنيت،موقع األوان:
. www.alawan.org
( )25ليفي شرتوس -:ولد سرتوس يف عام ( )1213يف بروكسل من ابوين هيوديني ،وهو مؤسس
علم االناسة االجتامعية واستاذا يف الكوليج دو فرانس،تويف ليفي عام  ،2112ينظر :كايت،
كلودين ،غياب كلود ليفي شرتاوس ،االنرتنت ،موقع الدبلوماسية الفرنسية ،نرش املقال عام
( )26هاليرب ،اجلهود الفلسفية ،ص  163ـ .162
( )27السوربون  -:Sarbonneجامعة فرنسية رفيعة املستوى ،تقع يف احلي الالتيني للعاصمة
الفرنسية باريس ،تأسست قبل  761سنة أي يف عام( 1253م) ،وقد استمدت هذه اجلامعة يف
اول امرها علومها من احلضارة اإلسالمية باالندلس ،وبدأت هببة االب روبر دي سوربون
كاهن القديس لويس وقد ضمها نابليون إىل جامعة باريس سنة(1313م) وقد عني معهد
االداب فيها بتاريخ الفن اإلسالمي املغريب واحلضارة العربية والتمدن واللغة املجتمع
اإلسالمي ،ينظر :العقيقي ،موسوعة املسترشقون ،ج ،1ص. 141
( )23جان بريك  :Berque, Jمسترشق فرنيس من مواليد  1211درس باجلزائر ثم باريس،خترج
من فرنسا ودرس علم االجتامع يف املغرب ثم ارحتل إىل مرص ،وعني مديرا لقسم البحوث
الفنية والتجريبة ومرشف ًا عىل مركز الدراسات العربية بلبنان ،ثم حصل عىل كريس التاريخ
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االجتامعي للسالم املعارص يف معهد فرنسا فمدير معهد الدراسات العليا ،وله الكثري من
الكتابات حول السالم واحلضارة اإلسالمية سيام املغرب ،واهتم باالدب العريب ،ينظر :املصدر
نفسه ،ج ،1ص.333-336
( )22حروب التحرير -:سلسلة احلروب التي قام هبا اجلزائريني للتخلص من االستعامر الفرنيس.
( )31ناقش أركون هذه االطروحة عام  1271يف جامعة السوربون يف باريس.
( )31أركون ،نقد العقل اإلسالمي ترمجة :هاشم صالح( ،دار الطليعة ،بريوت 2112 :م) ،ص
 ،33أشار أركون إىل انه كرس دروسه االسبوعية يف السوربون يف إحدى السنوات إىل تدريس
علم أصول الدين وعلم أصول الفقه يف اإلسالم.
( )32كلود كاهني  :Caben Clمسترشق فرنيس ولد عام  ،1212خترج خمتصا باللغات الرشقية
من السوربون ومدرسة اللغات الرشقية ومدرسة املعلمني العليا وعني حمارض ًا يف مدرسة
اللغات الرشقية يف باريس عام (1233م) ،وأستاذ ًا لتاريخ اإلسالم يف كلية االداب بجامعة
سرتاسبورج عام (1245م) ،ثم يف جامعة باريس متخصصا يف تاريخ الرشق االدنى يف عهد
احلروب الصليبة ،وهو احد اساتذة السوربون لعام  ،1272 – 1252ومن اثاره (املغول يف
البلقان) ،وأسهم يف كتابة مواد (دائرة املعارف اإلسالمية) ،وتوىف يف 1221م ،ينظر :العقيقي،
املسترشقون ،ص346-342؛ بدوي ،موسوعة املسترشقني ،ص .461
( )33يواكيم مبارك :أحد الساسة والباحثني ،وهو أستاذ جامعي من أصل لبناين عاش واكمل
دراسته يف فرنسا ويواكيم خمتص بالعلوم اإلسالمية والعربية ،االنرتنيت ،ويكيبيديا.
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( )34أمحد أمني -:ولد يف عام (1336م) يف القاهرة وهو من أعالم النهضة ،يقرأ ويكتب بال هوادة
حتى فقد برصه ،اشتهر بوضعه أول موسوعة يف الفكر العقيل العريب موسوعة فلسفية حضارية
لفهم تاريخ العرب منذ اإلسالم وحتى النهضة وهي فجر اإلسالم وضحى اإلسالم وظهر
اإلسالم ،ينظر :خليل ،موسوعة اعالم العرب ،ج ،1ص.112-27
( )35سالمه موسى -:ولد عام (1337م) ،وضع ( )46كتاب ًا موزعة عىل حياته ،وله كتاب (أحالم
الفالسفة) ،وكتاب (حرية الفكر) ،و(أرسار النفس) وغريها ،ويراه خليل بأنه موسوعي يرتاد
الكتابة العربية بموضوعية والتزام ،ينظر :املصدر نفسه ،ج ،2ص.1117-1113
( )36جربان خليل جربان -:من مواليد (1333م) وهو شاعر وفيلسوف وفنان من لبنان يتقن
العربية والفرنسية وعمد إىل دراسة الكتاب املقدس وهنج البالغة ،كام اطلع عىل آثار
الرومانتيكني الفرنسيني أمثال المارتني ودي موسيه ،جعل من الكتابة والرسم مصدر ًا لكسب

وأسس مع عدد ًا
قوته ،اصدر عام (1215م) أول مؤلف له بالعربية وهو كتاب (املوسيقى) ّ
من األدباء (الرابطة القلمية) يف عام (1222م) وكان عميد ًا هلا ،تويف يف عام (1231م) ،ينظر:
عبد العزيز ،جمدي سيد ،موسوعة املشاهري( ،دار األمني ،القاهرة1226 :م) ،ج ،4ص-63
.74
( )37ميخائيل نعيمة -:وهو من مواليد(1332م) ،ولد يف بسكتا يف قمة قرية حنني يصفه خليل
أسس مع جربان الرابطة
أمحد بأنّه أرثوذكيس يف نرصانيته ،إنساين يف كلمته وعرشته ورحلتهّ ،
القلمية ،ووضع عىل مدار( )22عام ًا حوايل( )37عمالً ،وله منها جمموعة قصصية وراوية
ومرسحية وشعر وسرية ذاتية ،ينظر :خليل ،موسوعة أعالم العرب،ج ،2ص.1161-1115
( )33عرف أركون يف الصحافة العربية بأنه (مثري للجدل).
( )32توىف أركون يف مصحة جان غارنيه الفرنسية ونقل إىل املغرب .دفن يف املغرب بنا ًء عىل ما
ذكرته زوجته الثانية املغربية األصل بأنه أوىص بذلك فيام رصح أهله برغبته بدفنه يف اجلزائر
ويف قريته وقد أثار ذلك ردود فعل كبرية؛ ينظر :لقاء صحفي مع عائلة حممد أركون ،اجراه:
جميد خطار ـ سمري لكريبwww. djazairnews. info ،
( )41القى أركون الكثري من املحارضات يف كثري من اجلامعات العاملية كام ساهم يف العديد من
اللجان فكان عضوا للجنة حتكيم يف هيئة اإلدارة جلائزة أنام خان اهلندسة عام 1223-1232
وعضو يف اهليئة العليا للعائلة والسكان عام  25ـ  ،1223وعضو يف اللجنة القومية لألخالق
والرؤيا العاملية والصحية  1223-1221وعضو يف اللجنة االولية للتحكيم يف جائزة
الفرنسية سنة  ،2112والتي انشاها السفراء العرب يف فرنسا ،وعضو يف جلنة العلمنة يف فرنسا
لـ  ،2113كام حاز أركون عىل عدد ًا من االوسمة واجلوائز منها :ضابط لواء الرشق ،وضابط
باملس أو باملز االكاديمي وجائزة ليفي ديالفيد للدراسات الرشق أوسطية يف كاليفورينا
ودكتورا رشف يف جامعة أكسيرتا.
( )41أركون ،نقد العقل اإلسالمي ،ص.251
( )42أركون ،قراءة علمية ،ص.212
( )43املصدر نفسه ،ص.213
( )44القبنجي ،البنى الفوقية للحداثة ،ج ،1ص.172-173
( )45املصدر نفسه ،ج ،1ص.314
( )46أركون ،القرآن ،ص.32
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( )47املصدر نفسه ،ص.41
( )43أركون ،قراءة علمية ،ص 213ـ .214
( )42أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص.135
( )51املصدر نفسه ،ص.114
( )51أركون ،قراءة علمية ،ص.121
( )52أركون ،العلمنة والدين ،ص.35
( )53أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص.145
( )54املصدر نفسه ،ص.145
( )55من أشهر القراءات قراءة عاصم وابن كثري وابن العالء وابن عامر ونافع والكسائي ،ينظر:
طاش كربى زاده ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ،مراجعة :كامل
بكري وعبد الوهاب أبو النور( ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة1263 :م) ،ج ،2ص.133
( ) 56عبداهلل أبن مسعود :أحد السابقني والبدريني والعلامء الكبار من الصحابة ،وصف بالذكاء
والفطنة ،وقد خدم النبي حممد

والزمه وكان حيمل نعل النبي ويتوىل فراشه ووسادة

وسواكه وطهوره وكانوا ال يفضلون أحد ًا عليه يف العلم ،وفد ابن مسعود من الكوفة إىل املدينة
فامت فيها آخر سنة اثنتني وثالثني ودفن يف البقيع وله من العمر بضع وستون سنة؛ ينظر :ابن
اجلزري ،شمس الدين ايب اخلري حممد بن حممد بن عيل ت333هـ ،غاية النهاية يف طبقات
القراء ،اعتنى به :ج .برجسرتاس ،مج،1دار الكتب العلمية( ،بريوت2116-م) ،ص-412
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( )57أركون ،الفكر العريب ،ص .31-31
( )53أركون ،نقد العقل اإلسالمي ،ص .133-132
( )52أركون ،الفكر العريب ،ص .31
( )61أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص .155
( )61أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص 231
( )62أركون ،القرآن ،ص 41-32
نسميها بأوديسة العراق القديم ،يصفها الباحثون
( )63أسطورة غلغامش -:والتي ّ
يصح أن ّ
ومؤرخو األدب املحدثون بني شوامخ األدب العاملي .أن ملحمة كلكامش أقدم نوع من أدب
املالحم البطويل يف تاريخ مجيع احلضارات وإىل هذا فهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها
حضارات الرشق االدنى وليس ما يقرب أو يضاهيها من أدب احلضارات القديمة من آداب

احلضارات القديمة قبل اليونان دونت قبل  4111عام ،عاجلت هذه امللحمة يف نقد العقل
الديني إنسانية عامرة كمشكلة احلياة واملوت وما بعد املوت واخللود ،وهي متثل الرتاجيدي
اإلنسانية األزلية املتكررة ،ينظر ،باقر ،طه ،ملحمة كلكامش( ،وزارة االرشاد،العراق د .ت)،
ص.13-11
( )64رواية االسكندر األكرب :ولد اإلسكندر األكرب يف مقدونيا عام  35ق.م وقد هنأ العرافون
فيليب أبو االسكندر وقالوا أنه خيلفه عىل العرش وتصاحبه ثالث عالمات كربى ،تتلمذ
االسكندر عىل يد أرسطو وناقشه يف مجيع فروع املعرفة ،وتشري الروايات إىل أن والدته اوملبيا
حلمت ليلة زفافها بإن صاعقة من السامء دخلت غرفتها ،واخرتقت جسدها وأشعلت فيه نار ًا
وأقنعت فيليب بأهنا تزوجت اإلهلة ،ومع طموحه واعتداله وأنتصاراته فقد اصبحت هذه
الشخصية ذات شأن كبري ،ينظر :فوكس ،وبرين ،االسكندر األكرب( ،دار ومطابع املستقبل
(االسكندرية)(،مؤسسة املعارف ،بريوت:د.ت) ،ص13-5؛ وينظر ايض ًا :راتيجان ،تريانس،
االسكندر املقدوين ،ترمجة :حممد كامل كاميل ،ط( ،2دار األندلس ،بريوت 1232 :م).
( )65أركون ،القران ،ص .41-41
( )66أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص .224
( )67أركون ،تأرخيية الفكر ،ص .167
( )63أركون ،األخالق ،السياسية ،ص .172
( )62املصدر نفسـه،ص.172
( )71املصدر نفسـه،ص 35اهلامش.
( )72سورة آل عمران :اآلية.124 :
( )73سورة اجلن :اآلية.1 :
( )74القبنجي ،البنى الفوقية للحداثة ،ج ،1ص.352 ،343-342
( )75أركون ،العلمنة والدين ،ص .46
( )76املصدر نفسـه،ص.46
()77أركون ،القرآن،ص.47
( )73املصدر نفسه ،ص .33
( )72املصدر نفسه،ص.33
( )31املصدر نفسه،ص.33
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( )31أركون ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ص.35
( )32القبنجي ،البنى الفوقية للحداثة ،ص.421
()33أركون ،القرآن ،ص.32
( )34املصدر نفسه،ص.32
( )35أركون ،الفكر العريب ،ص .27
( )36أركون ،العلمنة والدين ،ص .33-32
( )37أركون ،فيصل التفرقة ،ص .61
( )33املصدر نفسه ،ص .62
( )32أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص .114
( )21املصدر نفسه ،ص .114
( )21املصدر نفسه،ص.114
( )22أركون ،فيصل التفرقة ،ص .61
( )23املصدر نفسه،ص.61
( )24املصدر نفسه ،ص .62
( )25أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص  ،114يرى أركون أن هناك ثورة واحدة يف التاريخ هي ثورة
حممد وما عداها فتقليد باهت وجامد ال يأيت بيشء جديد ،ينظر :املصدر نفسه ،ص .176
( )26أركون ،نزعة االنسنة ،ص .611
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( )27املصدر نفسه.
( )23الطربي :أبو جعفر بن جرير ،صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري ،وكان امام ًا فيه فنون
كثرية منها :التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري ذلك له مصنفات مليحة يف فنون عديدة
تدل عىل سعة علمه ،وكان من األئمة املجتهدين ،ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج،4
ص .122-121
( )22أركون ،نزعة االنسنة ،ص .611
( )111املصدر نفسـه،ص.611
( )111أركون ،القرآن ،ص .12
( )112املصدر نفسه ،ص .12
( )113املصدر نفسه،ص.12
( )114أركون ،العلمنة والدين ،ص .32

( )115املصدر نفسـه،ص.12
( )116أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص  ،31مل يرش أركون إىل ذكر أسامء املسترشقني.
( )117أركون ،العلمنة والدين ،ص .75
( )113أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص .36
( )112الفكر اإلسالمي،نقد واجتهاد ،ص .34
( )111سورة طه :اآلية.13 :
( )111سورة الكهف :اآلية.27 :
( )112سورة املائدة :اآلية.67 :
( )113القبنجي ،البنى الفوقية للحداثة ،ج ،1ص.226
( )114املصدر نفسه ،ج ،1ص.222-226
( )115املصدر نفسه ،ج ،1ص.226
( )116املصدر نفسه ،ص.222
( )117أركون ،العلمنة والدين ،ص .32
( )113أركون ،نزعة االنسنة ،ص .611
( )112املصدر نفسه،ص.611
( )121أركون ،فيصل التفرقة ،ص .163
( )121أركون ،نقد العقل اإلسالمي ،ص .156
( )123املصدر نفسه،ص.231
( )124أركون ،اإلسالم ،األخالق ،ص .54
( )125املصدر نفسه ،ص .55-54
( )126املصدر نفسه ،ص .55
( )127أركون ،تارخيية الفكر ،ص .231
( )123املصدر نفسه ،ص .232-231
( )122املصدر نفسه ،ص .232
( )131املصدر نفسه،ص.232
( )131املصدر نفسه ،ص .233
( )132أركون ،فيصل التفرقة ،ص .175
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( )133أركون ،قراءة علمية ،ص .163
( )134املصدر نفسه ،ص.163
( )135أركون ،تارخيية الفكر ،ص .233
( )136املصدر نفسه،ص.233
( )137املصدر نفسه ،ص .234
( )133أركون ،اإلسالم ،األخالق ،ص .43
( )132أركون ،اهلوامل والشوامل ،ص .163
( )141أركون ،تارخيية الفكر ،ص .234
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