
 

 

 

 واإليمان هو اإليديولوجيا محمد أركون: عدو العقل والدين

 

 

 حوار : حممد البنكي 
 

ال يكاد خيتلف اثنان على أن املفكر حممد أركون هو أحد أهم املسهمني يف إضاءة 
 راهنا عرب اسهاماته املتعددة والعابرة لالختصاصات، وال يزال فضاء الفكر العريب

حقل اإلسالميات التطبيقية الذي اشتغل بدأب على ترسيخ دعائمه يف العرين 
األكادميي الفرنسي موئال لتوليد الرؤى واملقارابت والوعود املنهجية املغايرة، يف هذا 

لمراحل التكوينية الباكرة من احلوار الذي تديره أوان مع أركون يتطرق احلديث ل
عمر املفكر، وآاثرها عليه يف مراحل اتلية، كما جيرى النقاش حول القراءات العربية 

اليت تعاطت مع النص األركوين، وموقع التلمذة الفكرية من هذه الكتاابت ودورها يف جتسري الفجوة الناشئة 
اليت يشتغل عليها املفكر، ويطرح اللقاء بعد ذلك عن غربة املصطلح وعدم ألفة السياقات ابلعدة املفهومية 

هل  -نظرة أركون املستقبلية جتاه مفعوالت براجمه واسرتاتيجياته كما تطرحها مؤلفاته حىت اآلن، هنا اللقاء. 
ميكن أستاذ حممد أركون يف مستهل لقائنا معك، أن ندلف إىل هذا احلوار عرب استعادة أركون، ذلك 

جد يف بيئة منقسمة إثنياً، ومتميزة هبيمنة كولونيالية، ومازلت أذكر أبنك يف إحدى الشاب اليانع الذي و 
املناسبات، أشرت إىل صدمة احلداثة األوىل من خالل استماعك حملاضرة يف جامعة اجلزائر بعنوان )دين 

رتحل من مرحلة رابليه( للفيلسوف الفرنسي لوسيان فيفر، مث بعد ذلك بدأ هذا املشوار الفكري يؤيت مثاره وي
إىل مرحلة، مروراً ابملرحلة اليت دخلت فيها على الساحة من خالل مساحة الفيلولوجيا، إىل اللسانيات، مث 
السيمولوجيا، وصوالً إىل املباحث احلديثة املتعلقة مبقارنة األداين واملتخيل. هذه املساحة الرحبة من الرتحل 
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حممد أركون: هذه  -نقطة اليت وصلت إليها يف هذه اللحظة؟ الفكري، كيف تنظر إليها اليوم، من خالل ال
املرحلة اليت أشرت إليها، أثرت أتثرياً كبرياً يف تكويين النفسي، وبعد ذلك كان التأثري يف طرق الكتابة يف بيئة 

عربية إسالمية، مث يف طريقة تدريسي يف جامعة السربون وغريها من اجلامعات. وكما ذكرت كنت طالباً 
ية اجلزائر، وبدأت بدراسة اللغة العربية واألدب العريب، وكان األساتذة كلهم من املستشرقني، يقدمون بكل

األدب العريب، والتاريخ العريب من منطلق املناهج اليت كانت معتمدة يف فرتة اخلمسينات. ويف اخلمسينات  
مل تفرض بعد مناهجها اجلديدة،  –اليت بدأت يف فرنسا يف الثالثينات  –كانت مدرسة احلوليات املشهورة 

و كتابتها اجلديدة يف علم التاريخ. ولذلك مل أكن مقتنعاً بدورس أساتذيت الذين يدرسون اتريخ اجملتمعات 
وكنت دائماً ما التحق بقسم التاريخ واجلغرافية واحلقوق، ألطلع على علوم أخرى خارج  -العربية. 

إىل حماضرة لألستاذ الفرنسي فيفر، أحد مؤسسي مدرسة ختصصي، وهكذا استمعت يف يوم من األايم 
احلوليات، وكانت احملاضرة عن الكاتب الفرنسي املشهور رابليه، وكانت طريقة إلقاء احملاضرة، واملناهج اليت 

استعان هبا احملاضر قد أثرت يف أتثرياً كبرياً، ابلضبط كما جنحت يف التأثري على كثري من طلبيت، ألين 
نهاج نفسه، يف توسيع النظرة التارخيية، واإلشكاليات يف التعرف على اتريخ لفكر ما، خاصة أنتجت امل

الفكر العريب اخلاضع وقتذاك للدراسة عرب مناهج تقليدية، ومنذ ذلك الوقت فرضت على نفسي بوصفي 
ألنرتوبوجلية، والفلسفية ابحثاً وأستاذاً، أن أبدأ دائماً ابإلشكاليات التارخيية قبل أن أتطرق إىل اإلشكاليات ا

فيما خيص اتريخ الفكر، وهذا النمهاج كان عكس ما تعودانه، ألن الفالسفة عندما يكتبون، يشتغلون 
ابلفلسفة أكثر من التاريخ. واكتشفت أن املنهاج إذا بدأ من الطرح التارخيي، ابلتساؤل حول ما حدث 

عرف التيارات املتواجدة يف زمنه، والتيارات ملفكر ما حني كتب كتبه، وفكر تفكريه، جيب أوالً أن ن
وحاولت أن أعلم طلبيت  -املتصارعة يف وقته، واملعاجم اليت كانت متوافرة ملفكر أو لفقيه أو لعامل يف النحو. 

هذا املنهاج، وأوجههم هذا التوجيه، فهو انفع جداً، والكثري من طلبيت اآلن هم أساتذة، ويعملون ما أعمل، 
ريقة نفسها، وأمحد هللا على أن هذا االجتاه، أنتج يف العامل العريب الكثري من الزمالء الذين وينتجهون الط

هذه اإلجابة رمبا تتيح اإلضاءة على صعيد احلوارين  -يعملون هبذه الطريقة، ويتقيدون هبذه املناهج. 
ين بكتابتك ومبا تطرح، الفكريني القريبني يف الفصل الدراسي العلمي، ولكن دعين أنتقل إىل معنيني آخر 

أقصد القارئ العريب الذي يتداول كتبكم ويرتاسل مع ما فيها من نتاج فكري، بعيداً عن هذه الصلة اليومية 
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املباشرة، أعتقد أبنه اآلن مضى ما ينيف على العقدين من الزمن، منذ ترجم عادل العوا كتابكم )الفكر 
إىل كتابكم األخري املنشور عن دار الساقي )معارك من أجل  العريب( وهو أول ما نقل إىل العربية، وصوالً 

األنسنة(، ويف خالل هذين العقدين، أعتقد أبن الرحلة الفكرية للقارئ العريب مع حممد أركون، رمبا أتيح هلا 
أن تؤسس اترخياً من القراءات العربية لفكركم، وأذكر هنا األستاذ علي حرب، الذي يعدُّ منوذجاً، وقد 

أن أأتمل كيف تعامل مع النص األركوين، الذي حتول من اإلجالل يف أول كتبه إىل اجلسارة ابملعىن  حاولت
املعريف اإلجيايب يف كتبه التالية. سؤايل أستاذ أركون: كيف تنظرون إىل هذه القراءات؟ وهل تعتقدون أن 

هذا املثقف أيلف هذا أركون قد جنح يف أتسيس تعاقد ضمين بينه وبني املثقف العريب، حبيث أصبح 
العطاء، ويهضم ما فيه من مصطلحات، وترسانة مفاهيمية ابذخة، ومداخل معرفية رمبا اليتاح للكثريين من 

القراء العرب مالحقتها تبعاً للتجدد العلمي املوجود؟ وهل هنالك قارئ عريب ما قادر على التعامل مع 
وقتاً طوياًل، ولكن البد أن  –كما ذكرت   –هذا أخذ حممد أركون:  -بروتوكوالت القراءة اليت تقرتحها؟ 

فرضت على نفسي أن أنتهج مناهج متعددة،  –كما قلت   –تكون األمور هكذا، ألين من بداية األمر 
وأستعمل معاجم خمتلفة للعلوم االجتماعية، واألنرتوبولوجية، واللسانيات، وعلم التاريخ، مع تشعبات كثرية 

لى أبعاد ومستوايت عديدة من اتريخ اجملتمعات، وهذا كله جعلين أستعمل معجماً يف املناهج، واالطالع ع
معقداً، بسبب االنتقال من منهجاج إىل آخر، والكتاب األول الذي أشرت إليه )الفكر العريب( كتبت فيه 

 Quran is adiscourseمجلة ابلفرنسية وحيسن أن أترمجها يف هذا السياق إىل اإلجنليزية قلت 

wirh mythical structre  وترمجت هذه اجلملة )القرآن خطاب أسطوري البنية(، وهذه ترمجة
الزميل عادل العوا وهي ترمجة خمطئة جداً، وخاصة فيما خيص اخلطاب القرآين، ألن القرآن نفسه مييز بني 

سف )نقص األسطورة عندما يتكلم عن )أساطري األوليني(، وبني ما يسميه القرآن )القصص( ويف سورة يو 
عليك أحسن القصص(. وكان الفيلسوف أفالطون قد استخدم الرواايت القصصية، لتقدمي احلقائق 

الفلسفية، وهكذا جند ذلك يف اخلطاابت الدينية، مثل العهد القدمي، واألانجيل، ويف القرآن الكرمي، ومجيع 
رة أدبية مبنية على اجملازات اخلطاابت الدينية تستعمل القصص لتقدمي احلقائق والتعاليم الدينية بصو 

واالستعارات والرموز. وهذه من اخلصائص اللغوية والفكرية للخطاابت الدينية، وكل هذه اخلصائص هبا 
وظيفة إجيابية للعقل واملخيلة. وبذلك نتلقى تعاليم اخلطاب الديين بقلبنا. لذلك أقول، هذه األرضية الفكرية 
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أصبحت أسطورة. واألسطورة كأسطورة ال متلك كل هذه األبعاد. إذاً نرى واألدبية واللغوية والتارخيية كلها 
هنا النقص يف الرتمجة، وندرك أن هناك أرضية مفهومية غري موجودة يف اللغة العربية، ألن البحوث اليت يقوم 

نرتوبولوجية  هبا األنرتوبولوجيون ال تصلنا يف اللغة العربية، فكم قسم يوجد يف اجلامعات العربية يعلم علم األ
كما جيب. وهذا ما خلق الصعوابت واملسافة بني القراء العرب، وبني أسلويب الذي يلح على هذا، ألنه 

بدون هذه املفاتيح لكل مفهوم كالذي ذكرته، أو مفهوم املخيال للداللة على شيء مهم جداً، وهو املفهوم 
وبولوجيون، وعلماء االجتماع، وال مفرمن الذي سيتعلمه علماء التحليل النفسي، ونقاد األدب، واألنرت 

استعمال هذا املفتاح يف مجيع اخلطاابت العلمية، اليت تتكلم عن املاضي أو احلاضر. وهلذا أكدت أن تعلم 
هذه العلوم االجتماعية يف اجلامعات العربية، بل يف املرحلة الثانوية من خالل تدريس مادة التاريخ. إذا أربط 

ية، وحاجاتنا الفكرية يف هذه املرحلة التارخيية للفكر اليت نعيشها، لنطبق هذا كله على بني حاجاتنا الثقاف
دراسة الفكر العريب، ودراسة اإلسالم كدين، ألننا نوضح أشياء مل توضح بعد، ونفكر يف أشياء مل نفكر 

كر اإلسالمي املعاصر. فيها. ولذلك أحل على ما أمسيه ما مل يفكر فيه بعد يف الفكر العريب املعاصر ويف الف
وعندما أشرح هذه املواقف الفكرية اليت استعملتها، وعندما أشرح األسباب اليت تدفعين إىل اإلحلاح على 

استعمال هذه املناهج وتقدميها، وهذه الطريقة يف حتليل املفهومات، قبل أن تطبق، وأن تفرض على الساحة 
. يف املناهج اليت نعتمدها لتبليغ هذه املواقف الفكرية الفكرية العربية. وهذا كله يدخل يف ابب البحث

اجلديدة. وهلل احلمد، جاء هاشم صاحل تلميذي جبامعة السربون، وأدرك هذا كله واجتهد، وأصبح يشاركين 
يف البحث، ويف عملية النقل والرتمجة للقراء العرب، ولذلك أحرتم جداً ما قام به )من ترمجة( ألنه أسهم يف 

ل. وبطبيعة احلال فالعديد من القراء يستغربون أين ال أكتب مباشرة ابلعربية، وقد شرحت األسباب هذا اجملا
اليت جعلتين أفضل أن أكتب ابلفرنسية أو ابإلجنليزية، ألين أريد يف الوقت نفسه أن أانقش الباحثني 

يف اختصاصاهتم، ألانقشهم  األوروبيني واألمريكيني الذين يستعملون العمل نفسه لتكوين األرضية املفهومية
على املستوى األكادميي التنظريي، كما أتوجه للقراء العرب، وال ميكنين أن أقوم هبذا العمل لو كتبت 

من االحتكاك مع الزمالء الذين يواصلون  –أيضاً  –ابلعربية، ألن زمالئي لن يقرأوا ما أكتب، والبد 
يف هذه امليادين أن يساعدوا إما ابلرتمجة، أو بشرح مجيع  التفكري والتنظري، وعلى الزمالء الذين يتخصصون

ما أتيت به للقراء العرب، وعليه جيب أن يكون هناك تعاون، حىت على مستوى الصحافة، ولكن مع 
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 –األسف هناك الكثري من الكتاب يف الصحافة، ال حيسنون قراءة هذه القضااي اليت تطرح، وال حيسنون 
ومع األسف، هناك الكثريون ممن ينقدون ما أكتب العلى أساس املناقشة العملية،  تقدميها للقراء. –أيضاً 

وإمنا على أساس أيديولوجي، ويقولون إن هذه املرجعية هي علوم غربية، والفكر اإلسالمي ال حيتاج إىل هذا  
ييز بني كله، وهذا سوء فهم كبري مين خيص البحث العلمي. ألنين أؤكد يف كل صفحة أكتبها ضرورة التم

املستوى األيديولوجي الذي يفرضه علينا التاريخ، ألننا كمجتمعات مستعمرة، مث جمتمعات يف طريق البحث 
عن التنمية والتحرر، والبد من الكفاح األيديولوجي وهذه ضرورة اترخيية، ولكن جيب أال تنسينا ضرورة 

 البحث العلمي، 

والتخريج الفكري جلميع ما حنتاج إليه لقراءة تراثنا، ووضعنا الراهن 
املعاصر، حىت نسهم يف مناقشة العلماء ابالنطالق من أرضيتنا 

التارخيية، وأرضيتنا املفهومية. وقد بدأ القراء العرب يدركون هذا، 
نكشاف، وهذا االهتمام، سنكون انجحني، وهذا وإذا شاع هذا اال

مادمنا بصدد احلديث عن القراءات العربية لكم، وقد  -ما نتمناه. 
أتيت على ذكر إسهام هاشم صاحل، أود يف عطفة اتلية من احلوار 
أن أعود إىل هاشم صاحل، ولكن ليس قبل أن أسأل عن مشكلة 

مشكلة املصطلحات القارئ العريب مع املصطلح الذي ينتقل إليه. و 
املتصلة ابلفضاء العقلي، واتريخ العقليات، والعدة املفهومية الكبرية اليت حيتاج إليها القارئ العريب، مشكلة 

هذه املصطلحات أهنا أتيت من بيئة فكرية خمتلفة، هلا تقاليدها املختلفة، واترخيها املختلف، وهلا جماالت 
يف مناسبة يف معرض نقد أطروحات )جلاك( دريدا( و)يورغن(  تطبيق خمتلفة. وهذه البيئة كنت قد أشرت

هابرماس، ورمبا مل تستثن من الفالسفة املعاصرين سوى بول ريكور، كنت قد نقدت هؤالء من وجهة أن 
هناك شبه قطيعة بينهم وبني الفكر الديين، هل هذا يسبب مشكلة كونك تشتغل ابإلسالميات التطبيقية، 

حممد أركون: هذه املسألة اليت ذكرهتا من  -فة حديثة هلا بعدها الديين الفاتر. وتنقل مصطلحات من فلس
األمهية مبكان، وقد أاثرت نقاشاً فكرايً منهجياً علمياً، ملا نسميه عقل األنوار يف الفكر األورويب منذ القرن 

الكنيسة اليت كانت  سلطة –الثامن عشر، فعقل األنوار قام مبعركة مهمة ومنتجة مع السلطة اإلكلريوسية 

 

  فرانن بروديل
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تعتمد على الدين لفرض سلطة سياسية على مجيع الناس املؤمنني، وغري املؤمنني. وكان هذا مبنياً على 
حاكمية دينية، وعلى قيم دينية، وهذا ما حيدث عندان، ابلرغم من أننا ليست لدينا كنيسة، ونظام كنسي  

وهؤالء العلماء يشرفون على التعبري عما أمسيه كاثوليكي يف اإلسالم، ولكن لدينا نظام طبقات علماء، 
إذاً عقل األنوار قال بوجوب أن منيز، ال أن نفضل متاماً، أي أن منيز ما ينتمي إىل أمور  -األرثوذكسية. 

الدين، والفكر الديين، والقيم الدينية، وهذا يعىن به رجال الدين وهو من اختصاصهم. ولذلك استبدل عقد 
الدينية ابملشروعية العلمانية، الناجتة عن السيادة الشعبية. وهذه ثورة فكرية قبل أن تكون  األنوار املشروعية

ولكن هبذا  -ثورة سياسية، والبد من هذه الثورة إذا أردان أن نكون قاعدة سياسية وفكرية يف الوقت نفسه. 
القضية الدينية خمصوصة الكفاح مع الكنيسة وسلطتها، أصبح عقل األنوار يهمش القضية الدينية، وصارت 

( ماليني مسلم، والفكر 5يف ضمري اإلنسان، وال تطرح يف الساحة العمومية. وحنن يف فرنسا اآلن حوايل )
عاين حنن من نتائج هذا الفصل، الفرنسي طبق هذا الفصل بني الديين والسياسي بشكل جذري، لذلك ن

فالتعليم يف فرنسا ال يعلم األداين حىت بوصفها ظاهرة اترخيية ثقافية. لذلك، ومنذ ثالثني سنة أكافح ألطرح 
هذا السؤال، وألقول أبن هناك بعداً من أبعاد الدين ال ميكن أن هنمله يف التعليم، ويف البحوث العلمية، ويف 

البعد التارخيي والثقايف والفكري لكل دين من األداين. هذا كفاحي، الذي جيب املناقشات العامة، وأقصد 
أن ينتقل للساحة اإلسالمية, ولكن املسلمني إىل اآلن عندما نذكر العلمانية، جندهم كلهم يقولون إن هذا 

يديولوجي الشيء يتعلق ابلغرب، ألن العلمانية معادية وانفية للدين، وهذا غري صحيح، فما وقع هو تطور أ
أقف ضده، وأطالب بعودة الدين كقضية فكرية وثقافية. أما قضية اإلميان فهي قضية خاصة بكل فرد، وال 

حيق للمجتمع كنظام سياسي فرض أشياء تتعلق ابلعقائد على الناس، وجيب أن نقص أبن هناك صعوبة 
نفكر بعد يف قضية العقائد اليت ختتص ابلنسبة للقراء العرب، وللمجتمعات العربية واإلسالمية عامة، ألننا مل 

ابلنفس )وهللا عليم بذات الصدور( والقضااي اليت جيب أن تطرح يف الساحة العمومية، وتناقش مناقشة 
علمية وفكرية، وهذه هي النقطة اليت حنن بصددها عندما نتكلم عن تبين نظام الدميقراطية، أو فكرة حقوق 

دم نشر البحوث اليت أشران إليها يف العربية، أي البحوث اليت تكون اإلنسان. وهذه صعوبة فكرية سببها ع
األرضية الثقافية، حىت نفهم أن الدين ليس عليه أي خطر هبذا الطرح. وجيب أن نقنع الناس أنه ليس هناك 

خطر على اإلسالم والقيم اإلسالمية، إذا انتهجنا هذا النهج، إمنا هناك تفريق بني املناهج، ومستوايت 
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فكر والثقافة يف حياة الناس. أما الفصل اجلذري بني الدين والسياسية فهو أمر مرفوض كما تقرتح ال
مقاربيت، وكذلك مقاربة العديد من الباحثني ومن بينهم املفكر املعروف بول ريكور، وهو بروتستانيت مؤمن 

لعرب إىل دراسة فكر املفكرين ابهلل والقيم الدينية. وحياول أن يوضح القضية، لذلك أحيل دائماً القراء ا
والعلماء، مثل أبوحيان التوحيدي، وابن رشد، وكالمها كافح يف عصره ابألساليب العلمية، واملنظومة املعرفية 

اخلاصة ابلقرون الوسطى. وأشري دائماً يف كتيب أن الفكر اإلسالمي املعاصر انقطع أو قطع نفسه عن 
قرون الوسطى، لذلك أقول إن املوجود ال أيخذ بعني االعتبار التفكري األرضية الفكرية اليت اكتسبناها يف ال

الفلسفي والديين املوجود يف مؤلفات ابن رشد، وال أيخذ بعني االعتبار التفكري الروحاين، أي التفكري الذي 
كري املبين يستمد من قراءة القرآن ما استمده ابن عريب، لبناء ذلك العامل من الشعور الديين العميق، ومن التف

على الصورة اخلالقة املبدعة إبداعاً عظيماً يف اجلمال األديب، والتعمق يف الفكر، وإثراء اللغة العربية. كل 
ذلك أمهلناه بسبب الصراع الواقع بني التفسري الفقهي للقرآن، وفرضه عن طريق الشريعة اليت تطبقها السلطة 

يف كل إنسان، تتوق إىل إنتاج عظيم مثل ابن عريب، وما  السياسية، يف الوقت الذي توجد فيه قوة ابطنية
نقوم به، هو أن حنكم على ابن عريب أنه غري مسلم، وخارج عن التاريخ املستقيم لألرثوذكسية. وهنا تربز 

قضية األرثوذكسية وكيفية أتثريها على املخيلة اخلالقة، وعلى العقل املنطلق احلر الذي يتعامل مع اخلطاب 
ويستخرج ويستنبط منه هذا العامل العظيم واملغذي لكل فكر. وجند يف الغرب أهنم يتعاملون مع ابن القرآين، 

عريب بكل شغف ويقرأونه، والكثري من كتبه ترمجت، وأحدثت ثورة يف تنظري قوة املخيلة اليت تنتج املعرفة، 
 املتأصلة يف جذور احلياة 
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النفسانية لإلنسان، وللقيم اليت ما زالت كامنة يف اخلطاابت الدينية. 
إذاً كأين بك أستاذ  -وهذا ننساه ونطرحه جانباً وال نعتين به. 

، عدو العقل نعم، فالعدو -أركون حتاول القول، إن احلقيقة االجتماعية، حلت حمل احلقيقة املطلقة. 
والدين، واإلميان هو األيديولوجية، وما عرفنا بعد هذا اخلطر كما ينبغي منذ احلرب العاملية الثانية حىت اآلن. 

واحلق جيب القول إن التاريخ فرض علينا صعوابت سياسية، البل كوارث سياسية مثل القضية الفلسطينية 
اليت متزق فكران وعواطفنا ونشاطنا الفكري والثقايف. ويؤثر  اليت ما نزال نعاين منها، ومثل قضية األيديولوجية

هذا بطبيعة احلال على حرية التفكري والبحث، ولذلك أقول إن هذا املأزق مأساة نعيشها كلنا، وال أقول إن 
يب املفكر ينأى بنفسه، بل إين أأتمل يومياً عندما أقرأ اجلريدة وأمسع ما أمسع، ويف الوقت نفسه أنتقل إىل مكت

هذه اإلدالءات الشائقة اليت خيتلط  -وأستأنف العمل، ولكم أن حتسوا هبذا وأن أكتب كل مجلة وأان ممزق. 
فيها استبصار الباحث املعريف، حبرقة الواقع، هذه حقيقة تدعين أقول إن اجلهود اليت تبذلوهنا كبرية، ورمبا 

ما استطعتم من هذه الطرق الوعرة والشائكة، احتاجت إىل فريق عمل من الباحثني، ولكنكم حتاولون ارتياد 
وحتاولون استثمار عدة مفهوميات غريبة، وتواجهون حساسية غري ودودة يف الكثري من األحيان إزاء ما 

تطروحون، يف هذا الطريق قد يكون الباحث املعريف معرضاً لدفعات من اليأس واإلحباط، حني جيد عدم 
هبا، وللمرامي اليت حياول أن يصل إليها. وقد قرأت يف إحدى املرات التفهم لإلسرتاتيجيات اليت يشتغل 

وامسح يل بقراءة هذا املقتطف )مبا أن املسلمني أنفسهم ال يريدون فهم نوعية املعركة اليت ينبغي أن ختاض، 
ا وال يريدون تغيري وضعهم للخروج من املأزق، فلماذا أتعب نفسي، وأخنرط فيما أان منخرط فيه؟(، هل هذ

الشعور يراودك كثرياً؟ وكيف تشعر إزاء مستقبل هذا الذهاب الذي اجرتحته، ورمبا عبدت الطريق ملن 
حممد أركون: إمنا أان بشر مثل مجيع الناس، أاتثر بسوء  -بعدك، ولكن ال تزال األشواك واملنعطنات كثرية؟ 

يوجد هبا غري اهلجوم، ألن الذي يهامجين  التفامهات اليت تتجدد دائماً، وأأتمل عندما أقرأ مقالة يف صحيفة ال
مل يقرأ ما كتبت. وإن صادف أن قرأ فصاًل أو فصلني مما كتبت، فإنه مل يفهمهما حىت يتكلم كما يتكلم. 
ألن الذين يكتبون هذه الكتاابت إمنا يعربون عما حيسونه هم، دون أن يكونوا قد اجتهدوا يف املشاركة يف 

النوع من الكتابة والتفكري، الذي يقدم جملتمعات كاملة، وليس للمجتمعات العربية  اجلهود املبذولة لبناء هذا
فإنين  –أيضاً  –فحسب، على اعتبار أن اجملتمعات اإلسالمية منتشرة يف العامل كله. بل عندما أكتبت 

 أركون حممد
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مية أبورواب، ألن أتوجه للمجتمعات األوروبية حىت أقنعها ابلعالقة التارخيية اليت تربطنا أي اجملتمعات اإلسال
اتريخ اإلسالم، واتريخ الفكر اإلسالمي، واتريخ اجملتمعات العربية واإلسالمية تنتمي إىل فضاء البحر 

املتوسط، وهذه مسألة أساسية يف اجتهادي الفكري. وألن هذه املنطقة جيب أن يعاد قراءهتا وكتابتها، من 
ألننا نفصل بني الفكر الفلسفي والديين، وألن هناك  حيث اتريخ األداين املرتبط بتاريخ الفكر الفلسفي،

عندان، وهناك فلسفة، وهذه ظاهرة موجود يف أورواب، ما أزال أكافح  –أي علم الكالم  –أوثولوجيا 
ضدها، ألهنا مظلمة وظاملة للفكرة الدينة كما عددانه يف القرون الوسطى عند املسيحية واإلسالم واليهودية. 

الفلسفي، ألن ما حدث يف الغرب بعد القرن السادس عشر هو الفصل ال بني الدين  وظاملة كذلك للفكر
والسياسة فحسب، بل يف الفكر ذاته، ويف ممارسة الفكر ذاته، فصل بني الفكر اخلاص ابألوثولوجيا أي  

يعد كيف نفهم الدين، وكيف نعقلن العقائد الدينية، والشيء ابلشيء يذكر، إن الفكر العريب املعاصر مل 
يعتين بعلم الكالم كما كان يفعل يف القرون الوسطى، ألن املذهب املعتزيل قتلناه وهناك حىت اآلن من ال 
يريد أن يشار إىل املذهب املعتزيل، مع أنه أحدث فكراً قوايً مبدعاً، وأحدث توتراً فكرايً منتجاً بني العقل 

فهم الفقهي الذي يقنن ويفرض ما قننه عن طريق الديين الذي حيلل ويعقل وحياول أن يفهم ويفهم، وبني ال
إذاً هناك أشياء مع األسف مل تدخل يف نطاق نقاشنا وحبثنا، وهو ما يتعلق بتاريخ فضاء البحر  -السياسة. 

املتوسط، ولذلك جيب أن ندرس األداين، دراسة اترخيية مقارنة، لنعرف كيف انبنت األثولوجيا املسيحية، 
، وكيف انبنت األثولوجيا اإلسالمية يف الساحة املتوسطية، وكان كل من املسيحي واألثولوجيا اليهودية

كثرياً ما يثار أن حممد   -واليهودي واملسلم يف الفضاء املتوسطي يف القرون الوسطى يستعمالن اللغة العربية. 
إن  –اركت احلداثة أركون يبدأ مشاريع لكنه ال يتمها، وكثرياً ما يقولون أن حممد أركون يتنقل يف سوبر م

وميأل الشاديوك مبا لذ وطاب من املصطلحات والبضائع التحليلية والرتساانت املفهومية،  –صح التعبري 
 -وهذه املصطلحات ال يستخدمها، وإمنا يطرحها هكذا، أو يستخدمها كسلطة معرفية إلرهاب القارئ. 

الفكرة، أو ندافع عن منطق الربامج، أو والسؤال الذي أود طرحه: إىل أي حد ميكن لنا أن جناري هذه 
افتتاح احلقول املعرفية وارتيادها مث تركها مشروعة لالستثمار الالحق؟ وامسح يل أستاذ أركون أن استجلي 

هذه الفكرة ابلقول، إن القارئ العريب اليوم ابت مهموماً بقامات فكرية عديدة، وهذه القامات تقدم 
ك رموز فكرية تقدم مشاريع متكاملة مثل حممد عابد اجلابري، أو عبدهللا أطروحاهتا أبشكال خمتلفة، وهنا
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العروي، أو طه عبدالرمحن، وهناك طاقات فكرية أخرى مثل حممد أركون، وعبدالكبري اخلطييب، هؤالء 
وغريهم يقدمون برامج مرتحلة، علماً أبن القارئ العريب يسجل مقروئية أكرب للخط األول على حساب 

حممد أركون: أواًل  -ل تتفق معي يف هذا الطرح؟ وما رأيك يف منطق الربامج وافتتاح احلقول؟ الثاين. ه
 الذين يقولون هذا، مل يفكروا يف أخذ موضوع من املوضوعات اليت أطرحها للبحث، ليتعمقوا فيها، 

ويسهموا ولو بكتاب حىت نناقش املنهاجية إذا كانت صاحلة أم غري صاحلة. 
وعندئذ إذا تعددت مثل هذه اإلسهامات يكون الربانمج قدم تطبيقه، وتكون 

اثنياً: الذين يقولون هذا، أظن أهنم ليسوا أبساتذة، ومل حيملوا  -املناقشة أثرى. 
يه أن ميرن طلبته بفتح جماالت متعددة، حىت يثري مسؤولية األستاذ الذي جيب عل

اهتماماهتم، وحىت ينطلقوا يف حبوثهم من العدد الكبري من االقرتاحات، اليت أحاول 
دائماً أن أفتحها أمام الطلبة. وهؤالء ال يعرفون مسؤولية األستاذ أمام الطلبة الذين 

قضااي مل تدرس بعد، أو  حيتاجون إىل مثل هذا التمرين، وأن يستمعوا غلى أن هناك
مل تطرح بشكل الئق، هبدف الوصول إىل إشكالية منتجة ومقبولة علمياً، وهذا من 

أي الذين يعيشون يف داخل  –وأضيف أننا  -ابب التعليم. وال شك يف أن ما علمته يؤثر على ما كتبت. 
ية، مبعىن أن البحث العلمي إذا حنتاج إىل هذا النقاش، أي النقاش يف إطار اإلشكال –اتريخ الفكر العريب 

انطلق على أساس إشكالية خاطئة فالبد أن يكون البحث ال معىن له، بل يصبح عرقلة أمام بعض القراء 
مادمت قد  -الذين يقرأونه، ويثقون به، ويعتقدون أنه ميكن أن يبىن على أساسه، وهو عرقلة معرفية. 

يف سؤال سابق قد أشرت إىل إسهام الدكتور هاشم حتدثت عن عالقة األستاذ بطالب املعرفة، وكنت 
صاحل، أعتقد أستاذ أركون أبن هنالك إمكانية للتأمل يف حركة تلمذة، ووفاء فريدة من نوعها، أقصد هنا 
هذا الدأب الذي يسهر هاشم صاحل عليه، العلى مستوى الرتمجة فحسب، بل حىت على مستوى الشرح 

اإلسهامات مبقارانت حافلة، وبتعليقات هلا تثمنيها املعريف، هذه احلالة وإعطاء التنبيهات، كما تكتنز هذه 
من الوفاء واإلجالل الفكري الذي استوقفين، وأحدس أبهنا تستوقف القارئ، هذه احلالة ماذا تقول عنها؟. 

وهل تعتقد أن جهود صاحل يف نقل فكر أستاذه، أحدثت استقباالً يفوق أو يقل عن هذه املؤلفات حني 
حممد أركون: هذه التجربة تدل على مهنة األستاذ، ومسؤولية مهنة األستاذ  -حت ألول مرة ابلفرنسية؟. طر 

 

 الرمحن طه عبد
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ألين أحل دائماً على احرتام حرية كل طالب، وأن خيتار ما خيتاره هو، واألستاذ ال ميكنه أن يفرض أي شيء 
لطالب أن الطريق املفتوح أمامه على الطالب، وإذا انفتح قلب الطالب، إىل ما يقرتح عليه، وإذا أحس ا

انفع لنفسه، وحيس أنه يف إمكانه أن يسهم، عند ذلك تلتصق العقول والنفوس، وهذا ما حدث مع كثري 
من طلبيت، وهناك من يكاتبين دون أن يكون قد التقى يب، ولو ملرة واحدة، ويكاتبين على أساس هذا 

 حيدث، وأنه نعلم أبناءان فيه جمموعة من القيود من املرحلة التبادل احلر، وجملرد أنه قرأ وأحس يف نفسه شيئاً 
االبتدائية إىل اجلامعة، هو نظام نعلم من خالله قمع النفوس، وقمع العقول، وحتديد نطاق الفكر واالنبثاق 
يف العقول النابتة. ومن هنا أفتخر، وأستمد الشجاعة، والقوة واإلميان ابإلنسان، حىت أدافع عن اإلنسان. 

من هنا كانت معارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية، وهذا العنوان يشري إىل فرتة طويلة من و 
الكفاح، على األسس اليت ذكرهتا مبمارسة التعليم، ومن خالل املعايشة مع الطلبة الشبان، ومع اجلماهري 

أبقاين أجتهد، وإال كنت قد  اليت أخاطبها يف العامل اإلسالمي. وهذا ما يشجعين على املواصلة، وهو ما
أنمل هلذه اجلهود أن توايت حظوظها من النجاح،  -أستاذ أركون  -حنن حقيقة  -ختليت عن الساحة. 

وتوسيع هذه الرقعة عند القارئ العريب. حقيقة كان هذا اللقاء منطوايً على تطوافات ضافية يف الكثري من 
لقاء مساحة أتركها حرة لك، لتتحدث فيما شئت كخامتة اجملاالت، وأان أؤثر أن يكون مسك ختام هذا ال

حممد أركون: شكراً على هذا احلديث، وترى أنين تكلمت كعاديت حبرية، وليس هناك فكر  -هلذا اللقاء. 
منتج، وفكر يرفع اإلنسان إىل مستوى آخر من حياته الفكرية والثقافية واالجتماعية والسياسية، إال إذا 

إذا أحس اإلنسان أنه يعيش يف جمتمع يتلقى ما يقرتح له، وأيخذ من هذا اجلهد. منحت هذه احلرية، و 
وزايريت هلذا البلد، الذي أكتشفه للمرأة األوىل، زايرة مثمرة ابلنسبة يل ومشجعة، ألنين أدركت يف هذا 

ت بقضية البلد، هذا التفتح، وهذه احلماسة لتلقي الفكر، ولتقاسم الصعوابت، واالجتهادات، وااللتزاما
 اإلنسان. 
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