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 تقدمي األستاذ صالح الدين اجلورشي 

هذا االسم الذي  يسعد منتدى اجلاحظ  وأعضائه وعضواته أبن يرحبوا ابلدكتور حممد أركون،
شد اهتمام الباحثني وغريهم  داخل العامل اإلسالمي وخارجه من خالل  جرأته يف البحث وإاثرته 

 للقضااي اليت يعتربها الكثريون حمظورة.
كان إبمكانه أن جيامل وأن يتبع أسلوب الكثريين الذين اشتغلوا بقضااي اإلسالم والثقافة العربية   

ل تلك اجملاملة بعيدا عن املشاكل احلقيقية لكن الدكتور أركون منذ اإلسالمية وعاشوا من خال
البداية حتمل مسؤولياته وتصدى ملا يعتربه منطقة األلغام يف فكران ويف ثقافتنا. فهو منذ سنوات 
طويلة يتدرب على اختصاص صعب وهو تفكيك األلغام، حني جتد لغما جيب أن تعرف كيف 

ك ويف وجه احمليطني بك ونفس الشيء يف قضااي الفكر والثقافة تفككه وإال فإنه ينفجر يف وجه
 اليت هلا عالقة وثيقة ابملقدس وابملراجع الدينية وما يراه الناس شيئا ال ميكن االقرتاب منه.

أيضا هناك ألغام ميكن أن تنفجر يف كل حلظة وحتدث أضرارا خطرية جدا هلذا سعدان كثريا  
ن لدعوتنا إلجراء حوار مفتوح معه يديل لنا برأيه ونطرح عليه حني استجاب الدكتور حممد أركو 

أسئلتنا ومشاغلنا وحريتنا الفكرية وحناول أن نبين معه نوعا ما من اللقاء الذي يرتفع عن اجلزئيات 
فنحن لسنا أمام شخص غائب حنن  .ويبتعد عن املهاترات ويتجنب االنطالق من األفكار املسبقة

تعد أن جييب وحياور ويعّلق على أي واحد منا ولذلك جيب أن أمام شخص جالس معنا مس
يكون هناك لقاء مباشر قائم على االحرتام املتبادل وعلى احلجة والرأي ونعترب هذه احلصة حصة 

هلذا أجدد ترحيبنا ابلدكتور حممد أركون الذي سيبدأ  ،من احلصص على التدريب على الفكر احلر
 ه الفكري. بوضع لقائنا يف إطار ضمن عامل

ماهي القضااي اليت شغلته يف الفرتة األخرية ؟ ملاذا هو مصّر على إاثرة جمموعة من املسائل اليت 
يعتربها خطرية وهامة واسرتاتيجية ؟ وماهو منهجه واألسلوب الذي يعتمد عليه رغم كل 
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ى فهم ما املالحظات واالنتقادات اليت وجهت له ؟  لكنه يعترب أن هذا املنهج قد يساعدان عل
حصل بل وأكثر من ذلك قد يساعدان يف فهم ما قد حيصل يف املرحلة القادمة. ألنه خالفا ملا 
يظن الكثريون أنه ابلرغم من االهتمامات الرتاثية للدكتور أركون فهو أيضا ويف الكثري من أتمالته 

 مشاكل املاضي .وأفكاره وكتاابته  يفكر يف املستقبل انطالقا مما الحظه وال مسه من قضااي و 
 

 نص املداخلة
شكرا لك على هذا التقدمي الذي ميهد لنا بكل وضوح وأشكرك على الوضوح واإليضاح 
وتفكيك األلغام اليت رمبا توجد يف هذه القاعة وأان سعيد وقد لبيت الدعوة بدون أي تردد ألنين 

أرجاء العامل اإلسالمي حريص دائما أن أتلقى من مواقف وآراء اجلماهري اليت حناورها يف كافة 
 وحريص أيضا على احلصول على ما يتلجلج يف صدور الناس وأتغذى به وآخذه بعني االعتبار.

كما أحل طبعا على قراءة مجيع الكتب اليت تصدر عن مجيع ما يتعلق ابلدراسات اإلسالمية   
كنت أقرأ بسهولة اللغة والعربية وذلك ابللغة العربية وابللغة اإلنقليزية وابلفرنسية واي حبذا لو  

األملانية ألن األملان يسامهون إبنتاج ثقيل مفعم ابملعارف العلمّية املثبتة ابملنهاج الفيلولوجي الذي مل 
 نسمع عنه إال القليل يف طرقنا للتدريس وقراءة النصوص القدمية.

ثنائية فيها إذن هذه نقطة لالنطالق واالستماع للناس. البارحة  ألقيت حماضرة يف قاعة است 
شخصيات هذا البلد رجال ونساء ذووا جتارب وبعد احملاضرة  كنت انتظر أن يكون بيين وبني 
القاعة تبادل لكيّن كنت أوّد أن أتلقى من هؤالء الشخصيات بصفة خاصة مواقفهم وأسئلتهم   

 كما حاولت أان أن أديل ببعض املواقف والقضااي لديهم واملوضوع كان عن األنسنة.  
ميكن أن حنرتم شروط األنسنة كموقف فكري وثقايف وإنسي إال إذا تقّيدان بقواعد وشروط  ال

املناظرة وتلك الشروط واضحة جدا فيما جرى من مناظرات بني العلماء واملفكرين الذين كانوا 
 يكتبون ويتكلمون ويتناظرون ابللغة العربية يف الفرتة الكالسيكية الزدهار الفكر اإلسالمي.

ن اليوم منقطعون عن "أدب املناظرات". لقد كانوا يسموهنا هكذا أدب املناظرات على وحن 
غرار "أدب الكاتب "ابملعىن الذي نعرفه عن ابن قتيبة صاحب هذا الكتاب هبذا العنوان والكاتب  
كان من هؤالء الناس الذين  حيرصون على  احلصول على  مجيع الفنون العلمية املتوفرة يف زماهنم 

 توفرة يف مكتباهتم وهذا أيضا مما يقتضيه املوقف اإلنسي.وامل
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هؤالء كانوا يقرؤون ويؤلفون وحيرصون دائما أن يتناظروا يف مجيع ما ينتج من كتب حىت  
ويعرضون عما ال بد أن يعرضوا عليه عندما يستبينون أن هناك ، يصححوا ما ال بد من تصحيحه

 توقف وأن ال تنتشر يف اجملتمع.معارف خاطئة، واملعارف اخلاطئة جيب أن 
كل ما أقوله على عكس ما نعيشه حنن يف أوائل القرن الواحد والعشرين والنصف األول من 

 القرن العشرين فقد عشنا على ما أمسيه اجلهل املؤسس.
نؤسس للجهل عندما ندّرس يف املدارس ما كان الفيلسوف الفرنسي ابشالر بّينه أبسلوب  

 فيلسوف املعارف اخلاطئة.أديب شّيق مع أنه 
والوعي البشري قد يتلقى وتلقى معارف خاطئة ولكن مل تكن له اآلالت اليت متكنه من 
استكشاف أن تلك املعارف خاطئة ويتداوهلا دون أن يدرك ذلك وهذه الطامة الكربى عندما 

كعلم يبىن عليه تتغلب يف اجملتمع معارف مزيفة للواقع بعيدة عن الواقع وتزيف الواقع وتدرس ذلك  
 تقارير اترخيية وتقارير سياسية وتقارير مدرسية وتعليمية فماذا بقي ؟ 

هذا هو املنطلق ومنطلقي كذلك جتربيت كمواطن جزائري مولود ابجلزائر ومل يزل يعيش مع 
اجلزائر، ولو عاش يف مكان آخر جغرافيا واستقر فيه علميا وثقافيا وفكراي،  وال يتسع الوقت أن 

وأسرد لديكم اتريخ اجلزائر ومن خالله اتريخ املغرب كله فأين الفرق بني اتريخ تونس واجلزائر أشرح 
 ؟

إذا فكران وقاربنا  اتريخ تونس واجلزائر واملغرب وليبيا يف فضاء البحر املتوسط ننتمي  إىل ذاك 
والتارخيي  والثقايف الفضاء، ننتمي اترخييا وننتمي عقائداي وفكراي إال أننا زيفنا واقعنا اجلغرايف 

واللغوي والفكري وفصلنا أنفسنا واترخينا عن ذاك الفضاء وما جرى فيه من التاريخ وجعلنا أنفسنا 
 يف معزل عن تلك الثروة والثورات الفكرية الطارئة يف هذا الفضاء الواسع. 

ي املنفتح واملتبين هذا مثال من املعارف الزائفة واملزيفة واملظللة للعقل واملبعدة عن النشاط الفكر 
 جلميع الثقافات واألفكار اليت جندها حية يف هذا الفضاء. 

مثال أثناء حرب التحرير وصديقي الشريف املاطري احلاضر هنا فنحن نتعاشر منذ مخسني سنة 
ونتبادل كل شيء يف هذا املوضوع مثل مواقفي أثناء حرب التحرير. وقد كتبت مقالة يف جملة 

بعنوان " مغزى اتريخ مشال أفريقيا " كنا نقول  حينذاك "مشال إفريقيا" وهذا هو   الفكر حملمد مزايل
التعبري اجلغرايف. أما املغرب فليس تعبريا جغرافيا فهي تسمية هلا أبعاد اترخيية طبعا، ولكن أضيفت 

جند مغرب  إيل األبعاد التارخيية أبعاد أيديولوجية البد أن نفكر فيها ونعيد التفكري فيها، فقليل ما
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مبعىن املغرب الكبري وهو ما يطرح سؤال االنتماء للتاريخ يف فضاء مغريب ضمن فضاء البحر 
 األبيض املتوسط. 

مثال القديس أوغسطني مفكر عظيم أين عاش و أين تنفس وأين أكل؟ لقد تنفس يف جّوان و 
فأان لغيت العربية، لغة  عاش يف أرضنا ويعرف مشسنا وكتب ابللغة الالتينية اليت ليست يل هبا صلة

القرآن والوحي، واللغة الالتينية متصلة ابليواننية، وأان ال هتمين وكيف هتمين وعندي قرآن عظيم ال 
أيتيه الباطل من خلفه وال من بني يديه وفيه كل شيء وما من رطب وال ايبس إال يف قرآن 

 مبني؟؟؟
ل البشري والذهن البشري ويفصلنا عن أان ال أقبل ذلك ألنه يفصل بيننا وبني إنتاج العق  

 االهتمام ابلوضع البشري فالوضع البشري ال ميكن أن ينحصر إىل وضع املسلم والعريب.
هذا ال ميكن وهذه غطرسة أن نقول أنه عندان كل شيء والصيين مثال ال أدري ما عنده  

 من االستعالء. واهلندي ال وجود له،  وهم مشركون ال يعرفون التوحيد إخل... فهذا نوع 
كان يشغلين عندما كنت أقرأ يف جامعة اجلزائر اتريخ املغرب قبل اإلسالم وبعده وكان هناك 
مؤرخون خمتصون يف العهد القدمي قبل اإلسالم، استمعت وكنت شغوفا أن اكتشف مؤلفات هؤالء 

 لقي واإللقاء.الناس وعندما درست اللغة الالتينية وجدت فيها ما غرّي طريقيت يف التفكري والت
 وعندما تتكّون هكذا بلغة أخرى سرتجع إىل لغتك وتثريها وتغنيها. 
ستصبح لغتك لينة قابلة لإلبداع يف بناء املفاهيم ألنك تراقب مفاهيم مبنية ابللغة العربية غري  

ا وتصبح املفاهيم املبنّية ابللغة الالتينية واليواننية ومجيع اللغات األخرى اليت تكتسبها وتتمكن منه
حقيقة قادرا أن تبين اترخيا آخر لك وشخصية أخرى لك وهوية أخرى وتدخل يف عامل ماهية 

 األداين.   
كل شيء يوضع موضع البحث. ال أتبىن أي شيء قبل أن أحتقق الطرق املنهجية واللغة الالزمة 

نين أن أعيش هبا والالئقة وأن أتكلم هبا عن ذاك الشيء وذاك الفكر وعن تلك الثقافة، بصورة ميك
 وأوّسع آفاق فهمي حليايت واترخيي وجمتمعي وديين... 

ودائما أتنقل من لغة إىل لغة ومن فكر إىل فكر، وهذا التنقل من عامل إىل عامل تلقيح للذهن 
ومحاية له من التورط يف االنغالق ويف اجلهل املؤسس ألن كل لغة إذا بقيت مكتفيا هبا تستتبع 

 اجلهل املؤسس.
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ذا هو املنطلق وأنتم ترون أن الدين يف هذه النظرة له مكانتة وال يطغى على مجيع أبعاد ه  
احلياة اإلنسانية ألهنا أوسع مما نتلقاه عن دين أاي كان، ألن األداين مرتبطة بتجارب البشر يف 

لواقع  بيئتهم الفيزايئية وبيئتهم االيكولوجية ولغتهم اليت تكيف طرق تفكريهم وإدراكهم وأتويلهم
 األداين مقّيدة هبذا كله كل األداين بكل استثناء.

لذلك علينا أن ندرس اليوم أو أن نشرع يف البحث والتدريس ال يف األداين كل دين على  
حدة بل فيها مجيعا. وكل دين يعلم الذين يؤمنون به اإلميان األرتودكسي وإال ال يسمح له أن 

 يدّرس  داخليا وهذا هو احلال اآلن. 
ومن هو قادر اليوم يف مستوى اجلامعات على    Le fait religieux.وهو مفهوم  

دراسة الظاهرة الدينية دراسة شاملة، وهي الظاهرة اليت تبين شخصية االنسان الذي يتوق إىل 
التأمل واكتساب جتارب ملا يسمى األلوهة أوالتأله.   فوجود اإلله أو الوجود اإلهلي موجود يف مجيع 

ات ومجيع التجارب الفكرية، وجيب علينا أن ننطلق من ذلك املستوى االنرتوبولوجي لألداين الثقاف
لنكتسب اآلالت اليت تشرتك فيها مجيع اخلطاابت الدينية يف مجيع اللغات. وتلك اآلالت هي اليت 

نسان تفتح لنا سيكولوجية اإلنسان وذهنه فيما يتعلق إبنتاج املعرفة وإنتاج اآلالت اليت متكن اإل
من أن يؤول العامل حوله، وهو العامل الذي يعيش فيه. ويؤول قواعد وشروط احلياة املدنية مع أانس 
آخرين، ولذلك البد له من أن يستعمل تلك اآلالت املشرتكة على املستوى االنرتوبولوجي إليتاء 

بدأ مبا أي خطاب موسوم بديين أو فلسفي أو شرعي، أو كل ما تشاءون.  ومن تلك اآلالت ن
نسميه يف اللغة العربية اليوم بـ"املقدس واملقدسات ". وهذه تسمية خاطئة ومظللة ومبعدة عن 

 الواقع االنرتوبولوجي. 
أال ترون أننا نبدأ بكلمة ونعتربها آلة وهي آلة غري صاحلة للعمل كما اجلراح أييت آبلة غري 

ء ألن املفاهيم الفكرية والتحليلية هي صاحلة لفتح بطننا أو دماغنا ويعمل هبا، وكذلك نفس الشي
 مبثابة آلة اجلراح ألنه بتلك اآلالت جنرّح ما ينسجه املفكر ونفكك ما نسميه العقل.

ملاذا اكتفينا ابملقدس؟  فحىت املسيحيون العرب يف لبنان وسوراي قلت هلم كيف متيزون يف ما 
 يسمى ابللغات األوروبية بني :

La sainteté   , Le Saint    وما يسمى Le Sacré    

ألهنما خمتلفان والبد أن مييزوا يف اللغة بني هذا وذاك ومجيع الناس الذين ينطقون ويريدون أن 
 ينطقوا عن دينهم البد هلم أن مييزوا بني األمرين بينما حنن يف العربية نستعمل
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  Sacréمني" ، ُحرم .املقدس بينما عندان يف اللغة العربية مفهوم آخر وهو احلرام " حارس احلر 
 وهذا هو معىن.

نقطة أخرى أيضا لغوية وآلة أخرى مستعملة وموجودة يف مجيع اخلطاابت الدينية ويف مجيع 
اخلطاابت التارخيية حىت اخلطاب التارخيي املعاصر الذي يقدم نفسه كأنه اتريخ مبين على وسائل 

اللغة العربية األسطورة وهي ترمجة مظلة  التحقيق والبحث والواثئق والتوثيق و... وهو ما نسميه يف
متنعنا أن نتقدم يف تفهم وتفهيم ما يقصد وهي موجودة يف القرآن وكأن هؤالء الذين ميدحون 

 ويتكلمون ويدافعون عن لغة قريش كأهنم مل يقرؤوا القرآن الذي مييز.
طاب القرآين "إمنا فاخلطاب القرآين مييز بني األسطورة عندما يقول األعداء أو الرافضون للخ 

هي أساطري األولني " أي ال قيمة هلا فهي خرافات األولني وذلك رفض وتزييف للخطاب القرآين  
 يف حني يقول اخلطاب القرآين :" إان نقص عليك أحسن القصص" 

أنظروا الفرق بني القصص واألسطورة ففي السياق القرآين األسطورة مزيفة ملعونة ممنوعة  
هو يوانين "هيستوراي"، وأخذ من اللغة اليواننية ولكن استعمل يف سياق اجلدال يستعمل اللفظ و 

بني العلم القرآين والذين يرفضون  علم القرآن  ولذلك اخلطاب القرآين يدافع عن نفسه . فلماذا ال 
نستعمل" القصص" عوضا عن" األسطورة " وهذا هو الفرق يف التعبري عن مفهوم امليث "ميتوس". 

اليوانن أفالطون وحماورات أفالطون مبنية على  امليتوس وما أدراك ما امليتوس وما أدراك ما من زمن 
 األسطورة ؟ ومن يعلمنا هذا ؟ 

ليست هناك لغة وال ثقافة وال منظومة فكرية وال اتريخ جلماعة من اجلماعات البشرية ختلو من 
يث فهو ليس اترخيا وال عالقة استعمال امليث ميتوس  أوالقصص . خطاب بوش اليوم يستعمل امل

له ابلتاريخ . إذن هذه هي الظاهرة وهذا هو املستوى االنرتوبولوجي لكل ما يتداول به اإلنسان 
إلنتاج وتركيب خطاابته اليت جند فيها تفسريات للواقع والتفسريات مظللة ومزيفة أو واضحة كاشفة  

فه  مبن يستعمله. فاخلطاب القصصي منه  ألن امليث له البعدان معا تتعلق قيمته وتتعلق وظائ
وميكننا أن نقول هذا التفكري القصصي ألنه نوع خمتلف له خصوصياته يف التفكري ويف استعمال 

 اآلالت الفكرية.هذان مثالن للحوار وهي قصة طويلة. 
....فهناك ظلمات يف كل مكان وكل زمان ويف كل ثقافة.  فنحن نكرر بدون أي حرج وهذا 

ء الذي نقع فيه  اليوم  فليس لنا أي حرج  وجاءتين  بعفوية ظلمات أي جاهلية طبعا يف هو البال
اللغة العربية أي ظلمات اجلاهلية و نور اإلسالم يعين مبينة يف اللغة وأتيت عفواي. حىت أان حممد 
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أركون وعشت يف تدريس هذه األمور عندما قلت ظلمات رأيتم معي قوة اللغة وما نسميه اللغة 
األم وتلك هي الطامة الكربى ألن فيها مجيع األلغام وال حنس هبا ونسري بكل سالمة وثقة يف 

 حقول مليئة ابأللغام اليت تتفجر وتقتل كل شيء وأقف هنا .
 

 النقاش
 *األستاذ صالح اجلورشي 

عمة هذا ما ميكن أن نطلق عليه ببساطة يف هذه االمسية املأدبة، اليت نتمىن أن تتعدد فيها األط
 ونؤكد أن احلوار مفتوح ولكن ابلتقيد آبداب املناظرة.

 * متدخل 
حنن اليوم يف حضرة عمالق متميز يف الفكر واألكيد أننا كشباب لدينا أسئلة أخاف أن  

 تعتربوها ملغومة وإذا انفجرت فاعذروين فذلك ليس مقصودا على كل حال. 
 فّجر كما تريد   :* األستاذ حممد أركون

 * املتدخل
سأبتعد قليال عما قدمه أركون اليوم ألعود إليه من خالل كتبه ومؤلفاته وأفكاره حول الدين 
والتدين والنص الديين والقراءة واملوروث وهذه املنظومة اليت اشتغلت عليها واطلعت على ما 
استطعت من كتبه خاصة كتابه األخري عن "تفسري النص الديين من التفسري املوروث إىل حتليل 

خلطاب الديين". وقد  اهتم فيه  بسورة النساء و سورة الفاحتة وسورة التوبة. لدّي ثالثة أسئلة ا
داخلة يف هذا السياق وهي عن السياق الديين واملنظومة الدينية بفرعيها الرئيسيني القرآن والسنة  

 وإشكاليات التأسيس وإشكاليات التأويل وآليات التحديث. 
نص الديين وأساسا بقرائتكم أساسا ملفهوم العصمة، عصمة النيب وهل السؤال األول يتعلق ابل

 أن
" وما ينطق عن اهلوى إن هو وحي يوحى " هي فقط عصمة على مستوى النص القرآين ؟  أم 
أهنا عصمة تنخرط يف حياة الرسول كبشر مبعىن هل هذه العصمة هي عصمة فقط للرسول حني 

 وظ من هللا أم أهنا تنخرط وتنسحب على حياته كبشر ؟ يتحدث عن القرآن حبكم أن القرآن حمف
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وإذا كان األمر كذلك فماذا نفعل يف اآلايت األخرى اليت خّطأت الرسول أحياان مثل " عبس 
وتوىل أن جاءه األعمى"" ومل لنت هلم " إىل آخر هذه اآلايت اليت وردت يف النص الديين واليت 

 ملوقف. جتعلين شخصيا يف وضع  متناقض مع هذا ا
السؤال الثاين يتعلق ابحلديث أو ابلسّنة ويتعّلق أساسا مبفاهيم الطقوس والعبادات فاألكيد أن 
أي داينة أو منظومة دينية معّبأة ابلطقوس. ولدينا يف اإلسالم ويف اليهودية ويف املسيحية طقوس 

ره... ويف ولكن طقوسنا كمسلمني أتسست على مخسة قواعد الصالة والزكاة والصوم إىل آخ
مقابلها يف مقاصد الشريعة عند الشاطيب حكم نظر يف هذه الشروط خاصة إذا قرأان مثال يف 
القرآن أن الصالة اليت هي عماد الدين مل ترد مبعىن الفرائض اخلمس يف أية آية. مل ترد مبعىن أهنا 

  كتااب موقوات " هي الظهر والعصر واملغرب والعشاء. وإمنا وردت "إن الصالة كانت على املؤمنني
" كتبت عليكم الصالة" ,"أقم الصالة" ..الرسول والصحابة هم الذين أقاموها على أساس هذه 
اخلماسية وهذا الرتتيب يبدأ بصالة الصبح وتنتهي ابلعشاء، وهذا داخل يف ابب السنة واتبع 

لنفس مصداقية  لالجتهاد النبوي طبعا كيف نتعامل مع هذا املصدر؟ وهل أنه جيب اتباعه وخيضع
 القرآن من حيث االجتهاد ؟ 

 السؤال الثالث ويتعلق ابللغة اليت نتحدث عنها يف إنتاج املفاهيم.
يل مالحظة بسيطة أن مشكلة اللغة العربية أهنا أنتجت يف ظل اإلسالم أي أن اللغة العربية  

لكتابة يف ظل اإلسالم قبل اإلسالم كانت لغة حنتية ومل تكن لغة مكتوبة. بدأت عملية التأويل وا
ومن الطبيعي أن الدولة اإلسالمية واخلطاب اإلسالمي والفقه خاصة سيصبغ على هذه اللغة  
ثنائية احلالل واحلرام واألسطورة وغريها، وابلتايل من الصعب أن نتخلص من هذا املوروث ألهنا  

 كتبت حتت وطأته فما قبل املكتوب من الصعب التأكد منه انرتوبولوجيا.
ولكن املكتوب بدأ من اإلسالم وابلتايل فهو حمكوم بثنائيات ومبنطق وبسيطرة الدولة  

اإلسالمية  والفكر اإلسالمي ومبنطق اإلسالم كمنظومة ثقافية و ابلطبع كلغة ستبقى حتت هذا 
 اإلرث .

مالحظيت األخرية تتعلق بتحدايت العقل اإلسالمي فقد طرحت مجلة من التحدايت لكن 
ننا ال نعيش يف جمتمع حوار، فثمة أشياء عديدة حتدث حمرجة للعقل اإلسالمي ولكن ال مشكلتنا أ

يقع حوهلا حديث مثل إمامة املرأة أخريا اليت طرحت يف صالة اجلمعة يف الوالايت املتحدة 
األمريكية فقد مسعت حديثا حوهلا يف عدة خطب مجعة وحترمي ذلك ابلضبط كما حيرمون الزواج 
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ل ) ص( وحيرمون علينا التفكري. أال يفرض هذا األمر حتدي على األقل من ابب بزوجات الرسو 
 احلقوق املدنية السياسية لإلسالم ؟ 

 * األستاذ مصدق اجلليدي 
من النادر أن ألتقي مع فمكر خربته كثريا أو قليال من خالل بعض كتاابته من نوع" قراءات  

ع األستاذ حممد أركون كتلميذ ومتعلم صغري يف القرآن" وغريها.  وأجدين هنا أحنّي هواجسي م
هذه املدرسة الكبرية، مدرسة اإلسالميات التطبيقية وتطبيق منهج العلوم اإلسالمية يف جمال 
اإلسالميات. وسأخلص بعد حني إىل شغل اعتربه الشغل األكرب يف كل هذا. ولكن سؤال قبل  

ة يف جمال اإلسالميات الذي أختربه كل شيء ابستمولوجي حول تطبيق منهج العلوم اإلنساني
بكل تواضع يف بعض حماوالت نقد العقل التيولوجي والفقهي والصويف وغريه يف كتاابت معاصرة 

 وغريها لو أتصل لنا هذا أكثر من بعد شعار موت و هناية اإلنسان مع فوكو؟
 -بعد رفع شعار أي مشروعية تبقى قائمة لتطبيق منهج للعلوم اإلنسانية يف جمال اإلسالميات 

هناية اإلنسان؟ رمبا هناية اإلله شّرعت هذا لعلوم اإلنسان لكن هناية  -وهذا يف حاجة ملزيد اإلثبات
 اإلنسان.. أن نواصل ؟ 

ال ميكن احلديث عن أية كونية معرفية ألي دين  -أو هكذا فهمت -أشرمت منذ حني إىل انه
وص إىل غري ذلك. واملفكر لفي شرتاوس يعّرف فهو دائما يتنزل يف سياق ثقايف انرتوبولوجي خمص

اإلنسان أبنه حيوان متدين فكونية هذا املعىن الديين هل من ابب العلمويّة أن جند اليوم بعض 
 الدراسات تبحث يف األس البيولوجي ملعىن التدّين واألخالق ..ال أعرف ؟ 

 كم يف كتابكم قراءات القرآنالسؤال اآلن القنبلة اللغم املوقوت إن شئتم هو الذي يتعلق بقول
 من األساسي األخذ بعني االعتبار املعطى االجتماعي السياسي.

ملاذا االجتماع السياسي هنا وحنن يف جمال املعرفة و الفكر احلر . اعتقد هنا أنه من غري   
املنطقي حماولة إجياد قول فصل حول صحة األساس املصدراالهلي للقران ابالعتماد فقط على 

 ضيتني املتنازعتني ومها اترخيانية أو ال اترخيانية الفكر.  الفر 

de vouloir tranché le problème de l’authenticité divine du 

Coron  en retenant uniquement les deux hypothèses en 

conflit  à savoir historicité ou non historicité de la raison .     
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 -األصالة اإلهلية للقرآن ظللتم او وسأركز هنا على هذه القضية، قضية أصالة الوحي
ظللتم حتومون وتدورون طويال حول هذه القضية وأعطيتم العديد  -وأستسمحكم يف هذه العبارة

من العناصر، ويف كل مرحلة حترصون على القول أن ما وصلتم إليه هي أفكار مؤقتة. عدت إىل 
لنص اإلجنليزي وحبثت وختلصت من ثوب التقّية إن كان مثة تقّية اجتماعية سياسية ا

Sociopolitique أجدك قد حتررت منها أم أن احلرية ال زالت  تسكنك ؟ 

 * رد األستاذ حممد أركون 
هذه أسئلة وجيهة ويف املستوى وال حترجين البتة ونبدأ إذا شئتم هبذا السؤال ابلذات ألن  

األخرى متقيدة به ولتوضيح األمور فيما يتعلق مبفهوم األصالة الذي استعملته، ألن األسئلة 
األصالة ال ميكن أن نربطها مبا نسميه القرآن وتسميه الكتب األخرى املنّزلة امللهمة يف الدايانت 

أن  التوحيدية.  ال ميكن أن ترتبط مبفهوم كالم هللا كما يرد يف القرآن ،أقول يف القرآن، إذ جيب
ة  ّّ منّيز منهجّيا  بني ما يعرب عنه اخلطاب القرآين الذي وصل إلينا فيما أمسيه " اجملموعة الرمسّي

 املغلقة ".
 Le corpus  ثالث مفاهيم يف عبارة واحدة وثالث حبوث عظيمة جدا. وليست سهلة

officiel  clos يه . إذن املنطلق األول التمييز بني مستوى ما يرد يف القرآن عما يسم
اخلطاب القرآين كالم هللا أو الكتاب " ذلك الكتاب ال ريب فيه " وقد كتبت أخريا عن هذه 
األلفاظ ابلذات عدة مقاالت ألننا نصدر عما قريبا معجما للقرآن يف فرنسا ابللغة الفرنسية 

 وطلب مين أن أكتب مقاالت عن العقل والتوحيد والكتاب وعن الكالم يف القرآن.  
 اء بعد القرآن شيء آخر.. مستوى آخر فيما يتعلق ابلبحوث. ...ألن ما ج

إذن عندما أقول أصالة القرآن أعين أبصالة اخلطاب القرآين ألنه وأكرر أن مستوى كالم هللا له 
 حبث خاص وعندما أقول أصالة اخلطاب القرآين ماذا يعين هذا ؟ 

ة يف ظروف معّينة وأمام جمموعة من يعين الرتكيبات اخلطابية األوىل كما نطق هبا حممد ألول مر 
 املستمعني خمتلفة على امتداد عشرين سنة وهذا كله داخل يف اخلطاب القرآين. 

فلم تكن  -مازال أوانه مل حين بعد -واآلن أتكلم كمتخصص يف اللسانيات وليس كالهويت 
مع خطاب يستمع حينذاك ال أشعرية وال معتزلة وال غريها وال ابن حنبل وال  ابن تيمية  فنحن 

 إليه أانس و مجاعات خمتلفة من الناس املعاصرين للخطاب.
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ومن حيث التحليل أو التلقي اللساين واملقاربة اللسانية ملفهوم اخلطاب جيب أن نتقيد بقواعد  
وليس بقواعد اخلطاب الشفاهي الذي سجل من بعد كتابته  Corpus اخلطاب الشفاهي 

كالم إىل النص ولدى علم اللسانيات وهناك لسانيات الكالم، ويصبح جمموعة من النصوص من ال
وهناك لسانيات املكتوب، لسانيات النص. وهي خمتلفة يف مناهجها وختتلف أيضا يف آليات 
حتليلها و يف التساؤالت اليت تطرح يف تركيب كل مجلة وبالغة كل مجلة اليت ينطق هبا الناطق 

 شفاهيا. 
نتقّيد ابحمليط السيميولوجي الذي عرّب فيه ونطق فيه بعدد معنّي ولسانيات اخلطاب تلزمنا أن 

مل يسمعوا بعد مبا سيأيت  ويتلّقون    L’ unité d énonciationومعىن ذلك أن املستمعني 
كل وحدة من اخلطاب دون أن يكونوا على علم مبا سيأتـي من بعد و ميكن إجناز دراسة يف هذا 

 اإلطار.
ين التارخيي للخطاب الشفاهي  وهذه هي الشروط إذا أردان أن جنيب وهذا هو التحليل اللسا 

وإذا فرضت علي أن أجيب وأن أحسم اجلواب عن أصالة اخلطاب القرآين فإذا كنت قادرا أن 
سنتمكن من أن نقول هذا هو  -وال بد من اإليفاء هبا -جتيب وتفي هبذه الشروط  اليت ذكرهتا

 اخلطاب األصيل. 
اجلواب عن السؤال الذي طرح وإذا مل يكن جوااب فال بد من االنطالق يف  اعتقد أن هذا هو

البحث يف  احمليط السيميولوجي لكل جمموعة من اآلايت اليت نطق هبا  فاليوم مثال يوم اجلمعة 
 ائتين بذلك وال تقل يل هناك أسباب النزول. 615سنة 

 Vous parlez de l’ intonation :   متدخل           
 األستاذ حممد أركون  *رد

Ici nous sommes dans ce que le linguiste appelle une 

situation du discours. Nous sommes par exemple dans une 

salle avec un ameublement , il y a des personnes ici présents 

qui se connaissent ou ne se connaissent pas ,qui ont des liens 

ou qui n’ont pas, ils pensent différemment ….etc. tous ça 

compte   par ce que quand les éditeurs attendent un 

manuscrit il faut savoir qu’il il y a parmi   eux encore des       
 .qui se ne sont pas des musulmans " مشركون
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أشد كفرا ما زال املنافقون ومازال اليهود يقولون "عزيز انظروا يف سورة التوبة فمازال األعراب 
فكل شيء وكل  .ابن هللا". يف سورة التوبة وهي األخرية حبسب ما تلقينا عن التصنيف التقليدي

ما جيري يف هذه القاعة  يضيف معىن، وما أقوله مقّيد بتلقيكم ملا أقول  وحضوركم هو الذي يؤثر 
ي أتكلم بيدي، ووجهي يتكلم أيضا والتنغيم بطبيعة احلال له دوره. على طريقة اإللقاء وعندما ألق

مرّة أنطق بصوت خافت ومرة بشدة وأحياان أقول ابلدارجة ما ال أقوله ابلفصحى ومل ال حيدث كل 
 هذا يف ذلك الوقت ؟ 

من كان خيطب دائما هبذه اللغة القرآنية اليت نقرأها قد ينطق هبا وينطق بلفظة أو ألفاظ 
ات خاصة ويفهمها الذين أمامه ألنه خياطب الناس " أيها الناس" ال كل الناس يف املطلق بلهج

وميكنين أن أقول لكم أنتم" أيها الناس"  " Sémiologie du discours oraleهكذا  
 هنا يف هذه اجللسة

 ال نزيد على الكتاب ونلفق.   

بحث عنه وما هو موضوعنا أصالة النص األمور اليت متكننا من طرح مجيع األسئلة التابعة ملا ن 
 القرآين.

أان أيضا مثلكم أحبث عن جواب. وإذا قّدم يل أحدهم جوااب أمتىن ذلك وأوّد أن أصل إىل  
جواب حىت نقتنع مجيعا ولكن هذا اجلواب مقّيد بشروط، وهذه الشروط شروط علمية ال نتمكن 

 ارف كلها ليست لدينا. منها ألن الواثئق اليت متكننا من أن حنيط هبذه املع
وعندما ننتقل إىل أسباب النزول وما كتبه املفّسرون فهذا حبر آخر وحميط آخر وال يساعدان يف 
أي شيء، بل يضيف ظلمات على ظلمات وصعوابت على صعوابت. وحنن تربينا كلنا كمسلمني 

 أقول قال الطربي أو على اليقني فعندما أقرأ الطربي أستسلم " قال الطربي " كما يقول هو قال هللا
 يقول الطربي. 

 *األستاذ حممد الرمحوين 
رمبا يصلح هذا املنهج لتفسري قضااي إشكالية من نوع مثال احلديث النبوي،  هل هناك الكثري 
من األحاديث املتناقضة... هذا يفسر بوضعية خطاب الرسول قد يكون قال ذلك مازحا وقد 

 يكون يف وضعية أخرى ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



سبة للقرآن إذا كانت هناك قضااي وهناك متناقضات تثار القضية بشكل آخر. و إذا  ولكن ابلن
كان النص القرآين مكتواب فهو نص نوعا ما متجانس فال تثار قضية وضعية اخلطاب يف حني تثار 

 هذه القضية إذا كانت هناك تناقضات كاحلديث النبوي. 
 األستاذ حممد أركون : إذن أنت تنفي هذه القضااي ؟

األستاذ حممد الرمحوين   ال أنفيها هي موجودة ولكنها ال تصلح إال حلل إشكاليات حقيقية من 
نوع التناقض مثال يف احلديث النبوي هناك أحاديث متناقضة وهذا التناقض نفهمه عندما نستعيد 
 وضعية اخلطاب مثال سئل الرسول ما اجلهاد ؟ قال :" اجلهاد أن حتمل السيف " ويف حديث آخر

 سئل ما اجلهاد؟ قال : " قال هو بر الوالدين " وهذا يفسر أبن الناس احلاضرين خمتلفون. 
 *األستاذ الوساليت 

ذكر األستاذ أركون خصائص اخلطاب الشفوي بل قال سيميولوجيا اخلطاب الشفوي وذكر  
عن  األستاذ أنه إذا طبقنا خصائص اخلطاب الشفوي على القرآن مل يعد ابإلمكان أن نتحدث

 أصل ألنه ال أصل يف اخلطاب الشفوي.
مبعىن آخر أن الذي ينجز خطااب يف الثقافة الشفوية يعتقد أنه يرتبط ابألصل ال بل هو يعيد  

 نصا آخر وال ميكن استعادة األصل مطلقا. 
 األستاذ حممد أركون 

  وهذا معطى اترخيي وال ميكن تغيري هذا الواقع وهل ترضون هبذا اجلواب أم ال ؟ 
 *األستاذ الوساليت

أستاذ ابلنسبة للنص القرآين ويف هذه النقطة ابلتحديد كما فيه خصائص شفوية جند أيضا 
خصائص كتابية. وال أقصد " الغرافيك" بل أقصد أنه يف بنية اجلملة وعالقة اجلمل هناك 

ة رغم أن خصائص كتابية وهناك خصائص شفاهية، وميكن أن نذكر مثال أبياات لعنرتة فيها كتابي
 عنرتة ال يعرف الكتابة وهذا ما أعنيه.

فكيف نتعامل مع نص مزدوج بني كتابية وشفاهية ونطبق سوسيولوجيا اخلطاب الشفوي أال  
 يوجد إشكال هنا ؟ 

 رد األستاذ حممد أركون 
أان معك ما يوصف بقضية األصالة أصالة النصوص أو أصالة اخلطاابت يف مجيع الثقافات  

 ص فقط للمسلمني. هذا غري خمص
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مثال عيسى ابن مرمي أيضا تكلم شفاهيا ومل يكتب كالمه عندما تكلم وتكلم يف نفس الظروف 
نفس الظروف السيميولوجية اليت ذكرهتا بصدد القرآن واخلطاب القرآين وتكلم  -أي شكليا  –

عه أو موته وهذا أتركه بلغة أرامية ومل يتكلم ابللغة اليواننية وإذا خبطابه ينقل بعد سنوات من ارتفا
لالهوتيني وهذا منهاج تكلمت عنه فمن الواجب على املؤرخ أن يقول االثنني فهناك أانس يقولون 
ارتفع إىل السماء ومؤرخ ال يؤمن يقول مات كما ميوت الناس كلهم يف حني جيب أن أذكر االثنني 

 واحرتمهما يف البحث وهذه نقطة منهجية أساسية من علمنا ؟ 
ملوقف الالئكي والالئكية هي هذا وأرجوكم أال ترددوا يف تونس وأنتم تستمعون وتتابعون إنه ا

مجيع اجلداالت والبحوث اليت جتري عن مفهوم العلمانية فالعلمانية هي هذا التقيد ابملنهاج الذي 
ي حيرتم مجيع الفرق الناطقة عن نفسها ووضعها التارخيي ووضعها االجتماعي ولغتها وعقائدها وه

هذه هي  Laïcité وعندما أقول علمانية فهي  مرتبطة ابملوقف األنسين تفي مبا أريد قوله
 العلمانية وهذا مهم جدا.

إذن جيب أن جنمع على أن وضع الثقافات البشرية مبنية على احلقيقة القصصية اليت ينتجها 
اليت ال ميكنين أن أصل  اجملتمع أو الوعي اجلماعي أو الذاكرة اجلماعية ليعطي معىن لتلك الفرتة
 إليها والتعّرف عليها على الطرق اليت أريدها بطريق غري الطريق القصصي. 

يف النص  Le grand récit de fondationحنن نعيش على حقائق مبنية على 
 القصصي العظيم.

 De vérité desنعيش على وأكرر كما يكرر" بو تفليقة" ثالث مرات يف  خطاابته 

sociétés humaines حنن نعيش على حقائق إال أننا ال نقبل أن أييت أحد ويقول هذه .
حقيقة فيها نظر.  ال نقبل ذلك ألن القصص هو الذي حقق األمور بطريقه اخلاصة فأصبحت 

 تغذي وتبين الوعي اجلماعي.
وعندما تصل إىل مستوى الوعي اجلماعي ماذا حيصل للفرد الذي ينتمي إىل ذلك الوعي  

لفرد الذي يستطلع على طريقته هو مثال كباحث وينتهي إىل نوع آخر من التصّور إىل اجلماعي ا
 .Sociopolitique هذه احلقائق القصصية ال ميكنه أن يقوهلا وهذا هو معىن

ألنين أعيش يف وعي وأان جزء من الوعي اجلماعي فأان أدرس وأقوم ببحث وأكتشف أشياء 
هناك منهم من يفتح ابله، وهناك من يغلقه وأان لست  أحاول أن اقتسمها مع املعاصرين ولكن

 رجل حرب ألجرب الناس على شيء معني بل أقول كلميت قبلت أم مل تقبل.
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 * السيد فريد العبيدي  
...االنتقال من مرحلة املشافهة إىل مرحلة التدوين : قبل كل شيء القرآن ليس كباقي النصوص 

ية كربى حىت تدّون وهذا موضوع آخر إذن نبقى يف القرآن املقدسة األخرى اليت استغرقت مدة زمن
 وال نقارن به نصوصا أخرى وال نضعها يف نفس املستوى .

ابلنسبة ملرحلة املشافهة : هنا تكمن املشكلة اذ جيب العودة للبحث عن واثئق اترخيية لتلك 
ابلضبط الكالم  املرحلة تثبت لنا أن النص والكالم الذي قاله الرسول )ص( كوحي وكقرآن هو

 الذي دّون يف آخر مصحف وصلنا. 
 أما ابلنسبة ملرحلة املشافهة يل مالحظتان أرغب يف تعليقك عليهما: 

املسالة األوىل خصوصية القرآن أنه نص يتعبد به أي يلقيه النيب على أتباعه ويذهب كل واحد 
والتعامل معه كان يوميا   منهم ليقرأه يف صالته. فقد كانت هناك مراجعة يومّية للنص القرآين

 فعندما يقول الرسول آية ويذهب آخر ليتعبد هبا ويؤم هبا آخرين تتّم املراجعة يوميا هلذا النص. 
املسألة الثانية واستشعرها شخصيا وال يستشعرها إال من عاشها فهذا القرآن كان يعاش به مبعىن 

حيدث خطب معنّي وحيتاج إىل قرار   أنه حيدد خيارات تلك اجملموعة اليت كانت تتلقاه فعندما
 يستدلون ابلقرآن ويستشهدون به فهو ليس خطااب جيء به ليوضع جانبا للرتف الفكري  ال. 

فالناس يعيشون به وأثناء طرح القضااي املستجدة كان الصحايب أييت آبية واآلخر يستشهد آبية 
 أخرى حىت تتحدد اخليارات لتتخذ القرارات.

القرآين حىت يف مرحلة املشافهة كان مسألة حّية مث هؤالء الذين اختاروا هذا  فالتعامل مع النص
دعك مين  أان كمؤمن متأخر وأحتدث عن الفئة اليت اختارت النص كنص  -النص كنص أتسيسي 

 هل يعقل أن يتعامل معه فيما بعد يف مرحلة التدوين بشكل من التهاون ؟  -أتسيسي
رية وقوة علمية شديدة الصرامة ألهنم اختاروا هذا النص ليعيشوا من املفروض أن جتند له قوة كب

 به وآلخرين من بعدهم ؟ 
 *السيد عبد املنعم  

ذكرت أن القرآن خطاب شفوي ولكنك أبعدت يف نفس الوقت أن الرسول )ص( كان له كتبة 
ما ذكر وحي. وكان القرآن بعد أن يتلى يكتب، وعندما وقع تشريع القرآن مل جيمع بشكل سهل ك

األخ السابق بل البد أن يتوفر عند مجع أي آية شاهدين على األٌقل ميلكون نفس النص. مث بعيدا 
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قراءة عشر قراءات يتعبد هبا وهي متواترة مث  14عن كل هذا حنن عندما نطلع على القرآن جند فيه 
 أربع قراءات شواذ ماذا يعين ذلك ؟ 

بذله  األولون حىت يتأكدوا أن هذا القرآن له مصدر يعين ذلك أن هناك جهدا علميا كبريا جدا 
واحد وهو الوحي مبعىن أن السند الذي يثبت صحة هذه اآلية ال بد أن يكون يقينيا. فهناك قراءة 
متواترة وأنت تعرف احلديث النبوي وهناك القراءة األحادية وابلتايل يعتربها العلماء أحاديث ظنية 

نسبة جلمع القرآن هناك قواعد صارمة ومتواترة أي جيب أن تكون أي قابلة للشك فيها بينما ابل
اجملموعة قد روهتا عن جمموعة عن جمموعة أخرى. وهلذا السبب جند أنه حىت ابلنسبة للخط القرآين 
هو خط توقيفي مبعىن أنه ليس ألحد أن يتصرف فيه  منذ أن كتب إىل يومنا هذا، فهو خط 

 لقراءات العشر.واحد وهذا اخلط قابل الستيعاب ا
وقد ذكرت  قبل قليل أن الفكر العلمي  أو العلماين  جيب عليه أن يذكر الروايتني ملاذا عندما 
نتحدث عن هذه النقطة وهي هامة جدا اكتفيت ابعتبار القرآن خطااب شفواي يلقى كما تقلي 

 ة.أنت الكالم علينا كمجموعة وبطبيعة احلال عندما سنفرتق سنروي عنك بطرق خمتلف
هذا فيما يتعلق بكالمك أنت أما القرآن فهو ال خيضع إىل ذلك  وهذه هي اخلاصية اليت جيب 

 أن أنخذها بعني االعتبار. 
 *األستاذ صالح الدين اجلورشي 

األستاذ أركون فكرته واضحة حيددها يف مستوى أول: أمامه اآلن نص مكتوب وهذا النص 
 مزية ويعيد بناءه وفق املنهج العلمي الذي تبناه. مهمته أن يفككه ويفهم بنيته ورسائله الر 

 املستوى الثاين يتعلق إبثبات األصالة اإلهلية للنص القرآين. 
إذن هناك مستويني واضحني للنقاش ويف الفهم ويف التعامل ننطلق منهما دون أن نواصل 

رة على أن يلتزم النقاش يف طريق مسدود، فقد أعطاان جمموعة شروط اعتربها أساسية ومن له القد
هبذه الشروط ويثبت األصالة اإلهلية للنص القرآين فله ذلك ولكن ابلنسبة إليه هذه الشروط غري 

 متوفرة إىل حد اآلن فالرجاء االلتزام جبوانب أخرى من النقاش. 
 *األستاذ عبد الرزاق العياري 

ت هناك حرية ودهشة مث منذ بداية الثمانينات عندما بدأت يف قراءة كتاابت حممد أركون، كان
بعد ذلك إعجاب ومتثل للعديد من النتائج واملقدمات واألسئلة احلارقة اليت طرحتها. اعتربت أن 
حممد أركون قد أدخلنا يف عامل جعلنا فيه يف صدام مع االرتودوكسيات املختلفة ومع اإلطالقيات 
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وهذا هام ولكن رمبا خروجي من اليت كانت حتاصران، ومع األنساق اليت كانت متنعنا من التفكري 
 مرحلة الشباب ودخويل يف مرحلة الكهولة جعلين أطرح سؤاال مل أجد له جوااب إىل اآلن. 

 هذه املغامرة الفكرية واألسئلة احلارقة ما اهلدف منها ؟ وماذا نريد منها  ؟
تبار عدم يعين لنصل هبذه الفرضية إىل مداها وهو أن الكتاب املقدس ال ميكن أن نثبته ابع

 امتالك العناصر املوضوعية  اليت عاصرت حلظة هذا النص وهذا اخلطاب.
 -وأنت كنت حتارب وأان معك يف أننا جمتمع يقني-ولكن ما املشكلة أستاذ أركون أن ننطلق 

أن انطلق من هذا اليقني يف النص مث أدخل بعد ذلك يف معركة نقدية فيما جاء بعد. فاالنطالق 
جتعلين أمام نتيجة هامة وهي اجلامع، األمة ..... فكرة األمة مع التحرر من من يقينية النص 

 سلطته وفكرة املشرتك مع التحرر من إطالقيته وحماولة تنسيب هذا النص ما املشكلة ؟
مبعىن ماهي النتائج اليت ميكن أن أصل إليها عندما أنسف هذا النص وأقول يف هناية األمر أن 

  ميكن أن يكون جامعا ؟ هذا النص يف احلقيقة ال
 وماذا ميكن أن يرتتب ؟ أي تداعياته الفكرية واحلضارية والسياسية ماذا ميكن أن حيدث ؟ 

 أن أحترر من اإلطالقيات ؟ أن أحترر من التفاضل الذي يعيشه مع اآلخر ؟ 
ولكن  قد أمتثل هذه النتائج من خالل مقاربة أخرى وانطلق من إطالقّية هذا النص ومن يقينّيته

يف نفس الوقت أحاول أن أعيد أو أحترر من القراءات اليت جاءت بعده واليت حاولت أن تضعنا 
يف دوائرها وأن تضعنا يف أنساقها ويف ممنوعاهتا إىل غري ذلك وأن أبين تصوري اآلخر اجلديد  الذي 

 يؤسس للتواصل وللنسبية ويقطع مع اإلطالقيات.
ميكن أن يرتتب عن هذه املقدمة اهلامة ؟ واملقدمات اهلامة اليت أستاذ أركون ما هي النتائج اليت 

 أسستها أنت وأدخلتنا حنن تالميذك يف هذه املغامرة ؟
ماذا تريد منا يف هناية األمر أن نصل إليه لنكشف أو لعل هذه النتائج أو ما يرتتب عنها قد  

 يغرينا أكثر فنلتقي معك مرة أخرى ؟ 
إىل اآلن املقاربة اليت تعرضت هلا وقضية النص ...ألحترر من هذا أان املسلم سأحترر من هذا  مث 

 ماذا بعد ؟ 
وأعطيك مثاال حنن اآلن يف اجملتمعات العربية اإلسالمية هناك التيارات اليت قطعت مع النص 

هذا هو السؤال مطلقا وهي أكثر أرتودوكسية وأكثر نسقّية ؟ إذن كيف تفسر وأين اإلشكال ؟ 
 املطروح ابلنسبة يل وأريد اإلجابة ؟ 
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 رد األستاذ حممد أركون  
ما قيل واضح ومقبول كل القبول كوضع اترخيي ابلنسبة لنا لكن جيب أن نوضح أكثر. بدأمت  

تتكلمون كما تكلم السيد السابق الذي روى وجهة نظر األرتودوكسية اإلسالمية فيما يتعلق هبذه 
 لت أن هناك مستويني يف مقاربة هذه املشكلة. القضااي وقد ق

مستوى اخلطاب القرآين و مستوى ما مارسه املسلمون أو الذين أنتجوا التاريخ كمسلمني هذا  
كله من عمل بشر ولكن يدعي أنه يتبىن ويتصل ال ابخلطاب القرآين بل مبا يسميه اخلطاب 

 القرآين كالم هللا.
نزاع يف عصمة اإلمام الشيعي وعدم العصمة يف اخلليفة   ويف هذا اإلدعاء مشاكل كربى وكل 

كما ازدهر يف النظام اإلسالمي ويف املدينة اإلسالمية وهذا النزاع ميس هذه القضية. فهناك 
مسلمون يدعون أن اإلمام ورث الوالاي ويف إمكانه أن يواصل اخلطاب القرآين على املستوى اإلهلي 

 . أيضا كيف اخلروج منه وكيف حنلل هذا ؟الذي مارسه النيب وهذا مشكل كبري
ال حيق لنا احرتاما للعقل البشري الذي يتوخى الفهم والتفّهم والتفهيم وهذه هي وظيفة  العقل 

 وجيب لذلك أن حنرتم ما أمسيه حقوق العقل يف املمارسة التامة وحقوقه هي :
رتودوكسية اليت أصبحت بنية أال ننطق ابخلطاب الذي تلقيناه عن األرتودوكسية أو املنظومة األ

من العقائد وبنية لغوية نتلقاها يف لغتنا العربية وأصبحنا ال منلك ذاك املوقف الذي ينظر إىل اللغة 
 نظرة السياج.. أهنا سياج دغمائي .فاللغة اليت نتكلم هبا حاملة للعمل. 

« Orthodoxisation » du travail « d’ orthodoxisation » à 

travers la lange et la langue elle même est « orthodoxé ».    
 وهذا الذي ال نشعر به.

أان أنزل إىل أعماق املمارسة أقول الفكرية، ألن العقل ليس وحده الذي يكّون القوة الذهنية  
فهناك خمّيلة هلا دورها يف بناء اخلطاب ويف تالعب اخلطاب ويف إنشاء خمّيالت ال صلة هلا ابلعمل 

 الين والعقلنة .العق
 جيب أن ننزل حتت وال نكتفي ابخلطاب الذي ورثناه فهناك مرياث نستعيذ منه.

إذا رضيتم هبذه املقدمات اليت أطرحها وهي  أن اخلطاب الذي يكّيف إدراكنا وسريتنا 
واستعمالنا وفهمنا وتطبيقنا ملا نسميه القرآن ال نسميه اخلطاب القرآين والنص القرآين. فهنا يف 

ذه القاعة ننزل إىل التحت ونكتفي بقول القرآن فقط والسالم، يف حني أن مفهوم القرآن ال ه
يؤدي إىل شيء بل يؤدي إىل أشياء. فلم حناول أن نراها وجنعلها واضحة لآلخرين؟ ولذلك هناك 
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مستوايت ومراتب مستوى كالم هللا، ومستوى اخلطاب النبوي القرآين الذي نطق ابآلايت، مث 
 النص عندما أصبح نصا. مستوى 

نقطة منهجية. كالمي اآلن يتناول قضااي لسانية واترخيية وانرتوبولوجية وال أقول شيئا عن القرآن  
ككالم هللا وال أقطع شيئا بل أقول سنرجع إىل هذه القضية بعد أن رحلنا هذه الرحالت الضرورية. 

كننا أن نسري حينها معا وأن نقوم إما أن حتسوا مع الباحث هبذه املسألة  كضرورة حبثية، فيم
ابلعمل معا، ونتشارك ،كل واحد له حقل وميدان يشتغل فيه ويساعدان يف هذا العمل التقيد 
ابملبدأ املنهجي الذي يقول مجيع القضااي املتعلقة ابلالهوت وابلقراءة الالهوتية للخطاب القرآين. 

يت بعد هذه املسريات الطويلة الصعبة الننساها وال هنمشها وال ننقص أي شيء منها ولكن ستأ
اليت جتعل البحث الالهويت يسري يف مستوى معني  يكون مزّود مبعلومات ال يكتسبها يف الوضع 

 الذي حنن فيه اعتقد أن األمر واضح. 
 *األستاذ احلبيب الكشو 

عينات احلوار راقي جدا أعادان إىل حركية النقاشات اليت كانت موجودة يف الثمانينات والتس
ولكن وقوفا عند وعي معني وأان كشاب أو مازلت كذلك ال أفكر كما كنت أفكر وأتصور يف 

 السابق وكما أصبحت اآلن أمارس أمام التزامات ليست ذهنية وقضااي للنقاش فقط.
و لكن أمام التزامات عملية وحني خنرج من هذه القاعة هناك من سيوافق على كالمك وهناك 

ا ستواصل البحث ورمبا ال. وهذا ليس شيئا أمام مشكلة بطالة شبابنا، فال من ال يوافقك  ورمب
ال عالقة له ابلقضااي املصريية للتنمية تنمية شعوبنا  -وهذا ما أريد قوله-أحد سيحلها وما تقولونه 

وال أقول الشعوب املسلمة أقول تونس واجلزائر واملغرب حىت يف إطار التحاور احلضاري بيننا وبني 
خرين سواء أثبتنا صحة النص الديين أم مل نثبتها ماهو انعكاس ذلك على منوذج التنمية،  وملاذا اآل

 هذه األسئلة موجودة عند املفكرين العرب واملسلمني خاصة .
فحني أنخذ مناذج أخرى للتنمية يف بلدان أخرى بدأان مع بعضنا فقراء ومن النماذج اليت 

اي فقد حتصلنا على االستقالل يف نفس التوقيت تقريبا والدخل تتماشى معنا كاجلزائر وتونس ككور 
 .1956كان أرفع من الدخل الوطين الكوري يف سنة   1956الوطين للفرد يف تونس سنة 

ليس للكوريني كتاب مقدس فقط بل هلم كتب مقدسة ليس لديهم املسيحية فقط بل لديهم  
يقولوا أنه لتحقيق التنمية يف كوراي أو سنغفورة الداينة اإلثنية ومل يكن عندهم إشكال يف ذلك ومل 
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ال بد من القطع مع العجل أو كونفيشوس الذي يعبدونه بل قالوا أن اإلنسان الكوري ال بد أن 
 تكون له مكانة يف هذا العامل. 

فالبنسبة يل احلركات اإلسالمية يف خطاابهتا وخطابك أستاذ أركون حبسب رأيي كالمها خارج 
اجاتنا امللحة اليوم وقد يكون من نوع الرتف الفكري وليست له الفاعلية واجلدوى أو بعيد عن ح

 ؟ 1956يف هنضة وتقدم بلداننا فماذا حدث منذ سنة 
إىل اآلن وهذه اإلشكاالت مطروحة منذ عصر النهضة ابلنسبة للعرب واملسلمني، أما يف كوراي 

 م مشاكل.اجلنوبية فلم تكن مطروحة أصال  : حققوا هنضة وليست هل
وأتكلم كخبري قمت بعدة دراسات يف هذه املسائل ووجدت أنه من بني األشياء اليت زادتنا  

ختلفا ونبتعد عن املسار التنموي. هو أننا نطرح اإلشكاالت اليت ال جيب أن نطرحها فعوض طرح 
 ا أية عالقة .إشكالية كيفية االرتقاء ابإلنسان العريب وكيفية حتقيق التنمية نطرح قضااي ليست هل

 *األستاذ سامي براهم 
التحية واالحرتام، عندي ثالثة أسئلة لطاملا اختزنتها عندما أاتبع ما تكتب وما تقول وما تفعل. 
ولكن قبل هذه األسئلة أريد أن أوطئ ابنطباع أريد أن أنقله إليك وإىل احلاضرين. وحىت ال يتحول 

عن عقيدهتم وبني منكر يريد أن يذهب هبم إىل دائرة احلوار إىل حوار بني مؤمنني يريدون الدفاع 
خارج دائرة املقدس، أصرح أمامك وأمام احلاضرين أنين قبل أن أخنرط يف حمنة البحث لطاملا 

واعرتف أنين مل أقرأ كل ما كتبت لتوسعك ومل أفهم كل ما كتبت لكنين -اعتربت أن ما تكتب 
تب وأن استشعره . قبل أن أخنرط يف حمنة البحث فهمت ما ميّكنين من أن أغوص يف عوامل ما تك

لطاملا صنفتك ضمن املارقني،  واعتربت ما تكتب هرطقة يف لبوس معريف تتوسل إليها أبساليب 
علمية. ولكن عندما اخنرطت يف حمنة البحث أتكدت واعتقدت جازما أن اإلشكاليات اليت تنطلق 

 ات حقيقية وكأنين أعيش قول الشاعر: منها يف حبثك بقطع النظر عن النتائج هي إشكالي
 ال يعرف احلب إال من يكابده     وال الصبابة إال من يقاسيها 

صحيح ما توصلت إليه من أن القرآن الذي بني أيدينا هو نص فقد الكثري من لواحقه وحوافه 
ا قام علم اللغة الداللية وهذا الكالم ليس تعداي على القرآن، ولوال أن القرآن فقد جزءا من داللته مل

وعلم األصول وعلم أصول الفقه... وعلم الكالم أتسس على اعتبار أن النص ليس بّينا بذاته 
وهناك الكثري من اإلشكاليات يف النص ولكن مع ذلك ال بد أن منيز بني أصالة النص يف وجوده 

 الفيزايئي كمفردات وآايت وبني أصالة النص من حيث كليته الداللية. 
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حيث وجوده الفيزايئي إىل حد اآلن مل تثبت الدراسات حىت االستشراقية املغرضة أو النص من 
 Fragments etاملوضوعية أن هذا النص فقد جزءا من وجوده الفيزايئي و من أقسامه  

Versets لكن النص يف كليته الداللية فقد الكثري من دالالته ولعل من نقاط القّوة فيه أنه فقد.
ته فلو كان هذا النص كامال اتما بّينا بذاته ملا قامت العلوم وملا قام الفكر وملا الكثري من دالال

 قامت الفلسفة وملا قام اجلدل واملناظرة.
النقطة األوىل: حسب تقديري و انطباعي أن قوة هذا النص تكمن يف أنه فقد الكثري من 

 حوافه الداللية. 
عليك بكل حرقة ليست انجتة عن أفكار مسبقة أو  النقطة الثانية: ابلنسبة لألسئلة اليت أطرحها

نية مبيتة. سيدي تعلمنا منكم كيف نفهم العلوم العربية واإلسالمية وكيف نفهم هذا النص وكيف 
ننزع القداسة عن ظواهر وعن نتائج مل تكتسب صفة القداسة إال داخل سياق تدافع سياسي 

 ومعريف وثقايف.
سم نفسه أبنه نص مقدس فهذا اصطالح مسيحي الهويت النص القرآين ليس نص مقدسا ومل ي

ال عالقة لنا به فالقرآن نص نزل لإلدّكار ولألذكار، للتأمل وللتفكر ليس نصا مقدسا وليس نصا 
 تعبداي فقط . 

السؤال األول قلت أن مدونتكم تنزع القداسة عن احلقائق اليت تومهنا أهنا مقدسة يف كل 
ة فما الذي جيعل قواعد اإلميان ستة وال تكون عشرة أو عشرين؟ اجملاالت حىت يف جمال العقيد

فعديد القضااي ترسخ لدينا أهنا مقدسة متكنا بفضل توظيف العلوم اإلنسانية والتطبيقات اليت 
قمت هبا من خلخلة هذه املسلمات. ولكن كما يقول رئيسكم)بوتفليقة( قمتم ابلتفكيك 

 مث تركتموها ملقاة على قارعة الطريق أين البناء اي سيدي ؟والتشقيق والتشريح فقد شّرحتم اجلّثة 
نعم القرآن فقد الكثري من حوافه الداللية ومثلما أسلفت لعل هذا من نقاط قوته وقد حاولت 

 املنظومة األصولية على خمتلف مدارسها أن تتالىف هذه الداللة املفقودة. 
ة ميكن أن يرد املختلف يف القرآن منها إىل املنظومة املقاصدية مثال رأت أن الدالالت املفقود

أصوله ومقاصده فاملختلف والناقص ميكن أن يرد إىل املقاصد فتكمل هذا النقص ولكن ابلنسبة 
إليكم فككتم البناء وقمتم خبلخلة وزلزلة ومل تقدموا البديل تركتموان يف حرية ومعّلقني يف خضم 

 تفصيالت حبوثكم ؟  
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راجمكم التلفزية حتدثتم عن الالهوت السياسي هل تتصّورون أن األدب السؤال الثاين يف أحد ب
السياسي يف الثقافة العربية اإلسالمية متكن من صياغة الهوت سياسي مثلما هو الشأن ابلنسبة 

 للثقافة املسيحية ؟ هل أن النص املؤسس مسح بصياغة الهوت سياسي ؟
سيدي بعد هذه الفرتة ملشاركتكم ضمن جلنة السؤال الثالث وهو سؤال عن الواقع، ما تقييمكم 

"ستازي" وأنتم الذين حتدثتم عن البعد اإلنساين يف الثقافة العربية اإلسالمية وأمهيته وأمهية أن 
حتتضن كل ثقافة املظاهر الثقافية املخالفة. ما تقييمكم هلذه اللجنة اليت من خالهلا أو بناء على 

ات املسلمات من أن يلبسن ما يرينه معرّبا عن ذاهتن الثقافية تقريرها وقع حرمان اآلالف من الفتي
 والدينية ؟ 

 * متدخل 
مالحظة أوىل قاهلا األستاذ أركون يف أول مداخلته متحداث عن األفكار اخلاطئة واألفكار 
الصحيحة اليت جيب أن تقف ابملناهج احلديثة العلمية وجيب أن تسود وأن تسيطر وأان دائما أسأل 

لذي يقّيم أن هذه أفكار خاطئة وهذه أفكار صحيحة علميا ؟ وأن هذه مناهج علمية من هو ا
وأن هذه مناهج غري علمية؟ خاصة وأننا يف احلضارة العربية اإلسالمية قدميا تعايشنا مع األفكار 
اخلاطئة واألفكار الصحيحة واألكيد أن الصحيح منها هو الذي سيواصل، إذن نرتك األمر 

ذكرت أن حضارتنا تتأسس على املناظرة واالطالع الواسع على مجيع األفكار من للمناظرة وقد 
 خمتلف التوجهات.

 أما أن نتصور أننا عقالنيون وأن العقل بالم التعريف له مفهوم واحد ومن ميتلكه هو العلماين 
ولكنها خطرية كاإلطالقية أو غريه واآلخر ال ميتلك عقال إمنا ميتلك حذاء فهذه األشياء ال أدري 

 فهناك كما تسميهم  ارتودوكسيون إطالقيون.
هناك من يدعي العقلنة والعلمانية املنفتحة ولكنه يف الواقع أكثر أرتودوكسية وأكثر إطالقية.  

 وأمام هذه اإلطالقيات املختلفة اليت لو تركناها لضرب بعضها البعض والنتهى ما بقي منها  .
صارع وندخل مفهوم إيقاف اإلقصاء الن اإلقصاء مفهوم عانت منه األمة  لنرتك األفكار تت 

اإلسالمية من مشارقها إىل مغارهبا وعاىن منه الكثري من املسلمني املهاجرين يف أبسط شعائرهم 
حىت أصبح اخلمار شعار إرهاب. ملاذا أصبح هذا ؟ألن إخواهنم  من تبىن العقالنية وقفوا ضدهم 

 يف لباسهم.
  *متدخل
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السؤال األول هناك الكثري ممن يتحدث عن األرتودوكسية اإلسالمية كما يقول بيار بورديو يف  
 adoxa .واألدوكسا hétérodoxieكل فكرة هناك االرتودوكسية وايتريودوكسي

فاألرتودوكسية هي الفكرة اليت يفكر فيها كل الناس وتصبح مقدسة وااليرتودوكسي هي الفكرة 
ليت تطل بوجهها أما األدوكسا فهو املمنوع والالمفكر فيه وهذا ما ينطبق على املغايرة اجلديدة ا

الفكر اإلسالمي ابعتباره فكرا إنسانيا حمكوما بظروف اترخيية وبشرية واقتصادية وسياسية يبدو يل 
 أن دعوة األستاذ أركون هو مع 

 ...Pour une nouvelle orthodoxies modèle rationnelle  etc         
حىت ال تصبح هناك عدمية فنحن يف حاجة إىل بعض اليقني الذي نبين عليه ويسمح لنا 

 ابلتقدم. 

السؤال الثاين هناك من مييز بني  القرآن والكتاب واحلديث والذكر إىل غري ذلك فإذا كان 
اك لكلمة نفس املعىن مع كلمة أخرى بنسبة مائة يف املائة يعين هذا أنه ينتفي مربر وجودها فهن

 حتما بعض الفويرقات اليت جتعلها تقدم إضافة ما.
فالقول مثال أن الكتاب بعث للمؤمنني والقرآن هو هدى للناس فهناك عدة معايري متكننا من 

 تصور تصنيف معني ميكننا من أن نكون أكثر منهجية ويسمح لنا بفهم أكرب للفكرة.
ي لغوية يف حني معجزة القرآن أنه  و أتفهم األستاذ أركون فمن يتصور أن معجزة القرآن ه 

اثبت يف كالمه متحرك يف معانيه بطريقة ال تسمح ألي كان أن يزعم أنه ميلك القرآن، فليس 
هناك قرآن حيكي عن نفسه، اإلنسان هو الذي يستنطق القرآن هو الذي يضعه يف حديثه وهذا 

الم هللا ومن هو ضدي فهو ما خيشى منه األستاذ ٍأركون عندما يقول أحدهم آية ويقول هذا ك
 ضد هللا وهو نوع من التيوقراطية وحماكم التفتيش .

 األستاذ الصحيب العلوي 
شكرا للدكتور عندي مالحظات سريعة أوهلا أن الباحث خاصة يف جمال الفكر العريب 

نه اإلسالمي ما زال يعيش يف مرحلة استفزاز الضمري العام والضمري اجلمعي واملخيلة اجلماعية وكأ
يريد أن يوقف كل ما تكّون ويضعه حتت الدرس املخربي  وهو درس خمربي عقالين  علمي لكن 

 حترجه دائما األخالق. فاألخالق حترج العلم يف مجيع مراحله. 
يف املستوى الذي ذكر، النص هو الذي يدلنا على السابق الشفوي فنحن نثبت الشفوي 

 الشفوي اعتمادا على ماذا ؟ انطالقا من املكتوب مث نريد أن نلغي هذا 
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أعود إىل قضية إحراج العامل للضمري اجلمعي. يف األخري ال نتوصل إال إىل إرادة قوية ال تتوقف 
لضرب خمّيلة شكلت وكونت العقل العريب وكونت السلوك العريب ويتناطح فيها املعقول واملنقول 

 ل أيضا.داخل ثقافتنا فهي ليست ثقافة نقل ونص فقط بل هي ثقافة عق
ملاذا ال خنتار داخل هذه الثقافة اجلانب العقالين والعلمي فيها الذي ال حترجه األخالق دائما،  

ونبحث يف القضااي اليت هتمنا كما ذكر بعض األخوة وهي قضااي مصريية تصب علينا كما تصب 
س كالم هللا جهنم وحنن سنبقى يف مستوى استفزاز الناس والقول أن القرآن غري مقدس والقرآن لي

 إىل غري ذلك؟
وهذا كله كالم  تشكل يف ضمري األمة. واألمة ال تقبل ذلك وجمموعة الباحثني معظمهم  

يعرفون هذا الكالم ويعرفون أن البحث له حدود وقد ذكر الدكتور حدوده فقال ال ميكن ألي 
ل ؟ نسأل شخص أن أيتينا ابلظروف واملالبسات اليت حفت ابخلطاب الشفوي.. إذا عما نسأ

جملرد السؤال حىت نستفز الناس.  لقد استفز الناس كثري من الصحابة واستفزهم العلماء والصاحلون 
يف القدمي إىل عصر النهضة واستفزوا الناس ومازلنا نستفز واألمة تكّب يف جحيم صاعق ال 

 تستيقظ وال تتقدم .
 * متدخل

سؤال العقل ألن العقل هو منطق هناك سؤال فكري وحموري مطروح على أي أمة أكثر من  
 التحرر ومنطق العقالنية والنص الديين يف الثقافة العربية اإلسالمية هو املتحكم أو املسيطر.

سؤايل وسأبتعد قليال معك دكتور أركون ألسأل عن أصلية النص وهو هل إنه عندما أييت  
ه حممد أال يدخل يف الفعل املالك أي جربيل ابلنص إىل حممد من عند هللا كمالك مما يتلفظ ب

 البشري ؟
 هل تبدأ بشريته من هنا  ؟  

ضمن مقولة خلق القرآن اليت ظهرت بعد ذلك أين تتنزل يف هذا التقسيم اليت ظهرت عند 
املعتزلة واليت أقصيت بفرمان سلطاين معروف شهد عليه العلماء والقضاة واألمة ومت إقصاءها كأول 

 ناظراتية يف الفكر العريب اإلسالمي؟  مقولة  فكرية أو حداثية أو م
أان اتبعت مناظرة للقس جيمس والكر زعيم الكنيسة األنغليكانية والداعية أمحد زيدان حول 
أصالة النص الديين كان جيمس والكر يركز على مصحف عثمان والظروف احلافة جبمعه. أمل 
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ع سياسي مع إلغاء ما يسمى يكرس مصحف عثمان سيطرة األمويني وخيلق الدولة األموية كمشرو 
 ابلناسخ واملنسوخ لتكريس الدولة األموية ؟  أليست هذه وسيلة عقالنية يف الفكر اإلسالمي ؟

 * األستاذ زهري   
حديثي عن الظاهرة األركونية ولو أن األستاذ لو مل يكن يتمتع حبسن النية وهذا ما الحظناه 

ودافع عن الثقافة العربية اإلسالمية خللنا أننا أمام   عندما أرسى العديد من مراكز البحث يف أورواب
كما يقال فقيها مرتد. ولكن األستاذ حبسب رأيي الشخصي ورمبا العديد من العلماء يرونه قمة يف 
العقالنية اجلذرية وأروع النصوص اليت كتبت منذ مدة بعد املعري والتوحيدي ومسكويه وأرقى ما  

 فلسفة النقدية.كتب يف اإلنسية العربية ويف ال
ولكن رغم كل ذلك لكل عمل هينات وحدود ويف هذا اإلطار هناك العديد من األسئلة اليت  

تطرح واليت رمبا حيتاج إىل كتاب أبكمله للرد عليها أو لسجاله أو لرمسها ومن بني األسئلة اليت مل 
 تثر مفهوم القطيعة. رأينا أستاذ أنك قلت أننا يف قطيعتني:

املاضي املزدهر.. من حيث ازدهر العقل العريب وعشنا جتربة أتسيسية كربى قطيعة مع  1-
 حيث نشأت مجيع العلوم. 

وقطيعة مع املخزون املعريف اجلديد.. وخاصة يف جمال العلوم اإلنسانية وما نالحظه أيضا 2 -
عة أنك تدعو إىل إحداث قطيعة وكأن مفهوم القطيعة مفهوم ملتبس، فأنت تدعو إىل إحداث قطي

مع ما وجدته يف كتابك وكأنك تصنف نفسك ضد اليمني الديين وضد االستشراق وضد ما 
تسميه أنت الفكر األرتودكسي. أنت من انحية قلت لنا حنن يف قطيعة وحتدثت اليوم عن الفصل، 
فكيف نفهم منزلة مفهوم القطيعة يف الفكر؟ هل ينبغي علينا أن نقوم ابلقطيعة أم أهنا هي سبب 

 ا ؟ مشكلتن
حسب رأيي كان عليك أن تقول مبفهوم االستعادة الواعدة للرتاث وليس القطيعة فنحن ال 

 حنتاج إىل قطيعة ابستمولوجية بقدرما حنتاج إىل استعادة نقدية واعية لرتاثنا.
السؤال الثالث حول مسألة الالمفكر فيه واملستحيل التفكري فيه هنا . هناك جمال مل تفكر -3

حال عليك أنت التفكري فيه وقد أثرت العديد من اإلشكاليات وخاصة هنا وقد قرأت فيه ورمبا است
لك كتاب  اإلسالم األخالق والسياسة  وكان من أحسن الكتب وقد أرخت للثقافة الصامتة  

 وثقافة املهمشني  وقرأت لك بعض املقاالت حول مفهوم السلطة.
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إال يف جمال السياسة والذي من ابلنسبة يل وجدتك  ديكارت  الذي شك يف كل شيء  
خالل  سبينوزا من خالل كتابه  رسالة يف الالهوت والسياسة ذهب أبعد من ديكارت وبني أن 
ديكارت مل يشك وأنت أيضا. من احملرمات أو من املستحيل التفكري فيه ابلنسبة لك جمال 

ها التأسيسية األوىل هو السياسة رغم أنك تعلم أن بيت الداء يف ثقافتنا منذ  تشكلها منذ حلظت
 اجملال السياسي وكأنك غّيبت هذا املبحث الذي له أتثري يف بناء السياج الدوغمائي يف اجملالني. 

 * السيدة رجاء 
اإلصالح الربوتستانيت وقع يف التاريخ األورويب لتصحيح العقائد الكنسية وهي عقائد ومبادئ 

يصح حبسب اعتقادي على اإلسالم ابعتباره  أكيدة يف الدايانت األخرى يف حني أن هذا ال 
مثاال. الكتب السماوية األخرى: اإلجنيل مثال أربعة أانجيل اختريت من بني أربعمائة إجنيل فقد  
اختريت هذه األانجيل  انطالقا و بناء على رغبة من الكنيسة الكاثوليكية خلدمة مصاحل دنيوية 

 معينة.
رتن لوثر لتصحيح  هذه املعتقدات اليت وقع استغالل وهذه املصاحل هي اليت أاثرت فكر ما

أتباعها يف حني أننا جند القرآن نسخة واحدة منذ األزل ومل جند نسخا متعددة لنختار من بينها 
النسخة األفضل أو اليت متثل النسخة اإلسالمية احلق وإن كان اإلشكال يف تصديق الرسول )ص(  

) وأنت جتعلنا يف حرية بني اخلطاب القرآين وكالم هللا ما الذي كان صادقا يف نقله لكالم هللا 
 الفرق بينهما ؟  أليست هذه طريقة للهروب من اإلجابة أحياان ؟ (

السؤال األول: إن كان املشكل يف تصديق الرسول إن كنا نؤمن بتارخيية املسألة فلنعد إىل  
ن أن يكذب ويضع كالما من اتريخ الرسول )ص( أخالقه وصدقه وأمانته. فهل هذا الشخص ميك

 عنده  ويقول هذا كالم هللا ؟ 
السؤال الثاين: هل ميكن ألي شخص أن يبحث يف القرآن ومل تتوفر فيه الشروط اليت هبا فقط 

 ميكن أن يتمكن من فهم أساليب والغوص يف مفاهيم القرآن ؟
ب النزول... ال جيب أن من ذلك علم احملكم واملتشابه واملكي واملدين والناسخ واملنسوخ وأسبا 

ننفي هذه العلوم وحنن نقرأ هذا القرآن الكرمي الذي خلق العلوم، وهبا يقرأ ويفهم وبدوهنا جند 
أنفسنا أمام كتاب عادي فكري ال نستطيع أن نعرف كنهه ونبقى إىل األبد نقول هذا كالم هللا 

 وهذا كالم الرسول. 
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نقطة أثريت تتمثل يف كونه خاطب العقل البشري  السؤال الثالث: ابلنسبة لكونية اإلسالم وهي
.أنت تقول ولك احلق والفضل يف ذلك أننا جيب أن نكون على يقني وجيب أن نفكر فالقرآن 

واإلسالم خاطبا العقل البشري وملاذا كان الرسول خامت النبيني ؟ وملاذا كان العلماء ورثة األنبياء  
 يف اإلسالم ؟ 

أعطى للعلم وللعقل املكانة وترك لنا اجملال كي نتصرف يف أمور دنياان  ألن هللا سبحانه وتعاىل 
كما نشاء ولكن هناك مبادئ ال حنيد عنها واملتغريات والتطور حصل يف  الفروع وال أنيت  إىل 
األصول اليت جيب أن نبقى مرتكزين عليها ونقول ال هذه  جيب أن نغريها وبعد هذا التغيري ماذا 

 سنفعل ؟   
 ن بن خليفة * غسا

حتية للنضال الفكري للدكتور حممد أركون ومن خالل كتاابته سواء اتفقنا معه أم ال املهم أنه 
يفتح آفاقا علمية ألي مسلم مستنري يريد أن يكّون رؤية نقدية وعقالنية للخطاب الديين واتريخ 

 اخلطاب الديين وإبجياز شديد يل ثالث أسئلة: 
ور حممد أركون يف مشاركته يف جلنة  ستازي  اليت حتدث عنها منذ السؤال األول أال يرى الدكت

قليل سامي براهم صحيح أنه يضع نفسه يف موضع املثقف والعامل الذي ال يضع يف اعتباراته 
اجلانب السياسي. لكن هذه اللجنة فيما اعتقد ليست بعيدة عن السياسة وأهداف السياسة من 

أحد املتدخلني أنه يضع يف اعتباره املعطيات االجتماعية انحية  ومن انحية اثنية وكما ذكر 
والسياسية  أال يعتقد الدكتور حممد أركون الذي شارك يف هذه اللجنة اليت خرجت بقرار ضد 
مسألة  اخلمار، وأان شخصيا كمسلم مقاصدي ال أعتقد أن اخلمار ضروري ولكنين اعتقد أهنا 

امللبس. أال يعتقد الدكتور أركون أنه هبذه املشاركة مل  يضر مسألة مبدئية تتعلق حبرية الفرد وحبرية 
مبكانته كمفكر ألهنا ال  هتمه لكن بقضية جتديد الفكر اإلسالمي يعين لألسف الشديد هذه 
القضية ما زالت صعبة ومازالت معقدة لعموم املسلمني وهو عندما يشارك يف موقف سليب لدى 

 تقدميني ..أال يعتقد أنه أضر نوعا ما هبذه القضية ؟عموم املسلمني ومنهم املستنريين وال
السؤال الثاين: هل مازال الدكتور حممد أركون يعتقد أن هناك إمكانية خللق منوذج علماين 
إسالمي ؟ بعيدا عن العلمانية اليعقوبية كما يسميها حممد الطاليب و أقرب للعلمانية 

 ثقافة اإلسالمية إىل آخره ؟األجنلوسكسونية  أال تتعارض ذلك مع خصوصيات ال
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السؤال الثالث استوحيته من خامتة مداخلة األستاذ فقد صدمت بصراحة كعريب و كشخص 
ورمبا  -أعتز بعروبيت وبلغيت العربية ذكر أن لغتنا هي الطامة الكربى. أال يعتقد الدكتور حممد أركون

يف حنت مفاهيم جديدة مثل مفهوم األنسنة وغريها أال الذي كان له إسهام  -قد أسأت فهمه
 يعتقد أن له دورا كمثقف يف تطوير هذه اللغة ؟

صحيح أهنا تعاين من ضعف وقصور و مشاكل ال حصر هلا ،أال يعين أن له دورا يف أن  
ي فيه يكتب ابلعربية وهو يتقنها وقرأت له أخريا حديثا صحفيا أنه لو أراد كتابة كتاب ابلعربية لبق

 ثالث ساعات أال يعتقد أن له دورا يف هذه املسألة وشكرا ؟ 
 األستاذ حممد أركون : مل أقل أن اللغة العربية هي الطامة الكربى . 

 السيد علي عبد اللطيف  *
   يل مالحظة وسؤاالن: أما املالحظة األوىل هي أن خطاب السيد أركون الفكري أو الثقايف أو

لسياسي عرب املمارسة هو يف احلقيقة أصويل أكثر من األصوليني والدليل على ذلك أننا نلوم 
األصوليني يف ثالثة مسائل املاضوية ابالحتكام إىل املاضي مث التكفري,،تكفري اآلخر مث التعامل مع 

 العقل. 
ما يرجع إىل نفس : فاحلداثيون أو اخلطاب األركوين تعامل مباضوية ابعتباره دائ اجلانب األول

 اخلطاب املاضوي يف نقد أسس وتفكيك خطاب أصول الفقه وعلم األصول. 
فاألصوليون يكفرون اآلخر يف حني اخلطاب األركوين أو اخلطاب احلداثي  اجلانب الثاين: 

 بشكل عام أيضا يكفر اآلخر ابعتبار حرمانه من إبداء رأيه حبكم أنه غريحداثي وغري عقالين. 
: خبصوص  مسألة العقل حنن نقول أن التعامل مع العقل  أمر نسيب ومن قال  الثاجلانب الث

أنك أقرب إىل العقل  ؟ومن حيدد ذلك ؟ وأبي مرجع ميكن القول هذا أقرب إىل العقل وهذا أبعد 
إىل العقل ؟ أو يف التحديد النسيب ملفهوم العقل أو حتديد مفهوم العقالنية وحتديد كل املفاهيم 

 لغواي مبفهوم العقل ؟ املرتبطة
السؤال األول ملاذا مل يتجاوز اخلطاب احلداثي  أو خطاب السيد أركون النخب ومل يكن مؤثرا 
يف اجلماهري ؟ ملاذا مل يكتسب هذا اخلطاب صفة مجاعية لدى الرأي العام واجلماهري العربية و مل 

خطاب احلركات األصولية يكن خطااب معروفا. فخارج النخب ال يسمع أحد ابلسيد أركون أما 
 حىت األكثر تطرفا فهي تصل إىل عامة اجلماهري؟ 
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السؤال الثاين مباذا يفسر السيد أركون داخل النخب املثقفة أن خطابه مقروء من أنصار 
 احلركات اإلسالمية أكثر من النخب األخرى ..من احلركات اليسارية واحلركات القومية  مثال؟

  * األستاذة هندة العرفاوي
نشكر األستاذ على حضوره ونشكره على إبداعاته الفكرية العظيمة واإلضافات اليت قدمها 

 للفكر العريب اإلسالمي واإلنساين عموما. 
سبتمرب  11أريد أن أطرح سؤاال متعلقا ابلعديد من األحاديث اليت أدىل هبا بعد أحداث 

ل تفسريه لظاهرة اخلطاب الديين وابخلصوص إىل جريدة   لوموند الفرنسية ترّكزت ابألساس حو 
 واألصولية.

وذكر أن اخلطاب الديين اإلسالمي حتتكره سلطتان سلطة سياسية هي املهيمنة وسلطة  
أصبحت يف الشارع اليوم هي سلطة األصولية فهناك خطاابن حتتكرمها سلطتان مها ابألساس ال 

لإلسالم  قد   2فكرة فاتيكان  يعربان رمبا عن الواقع  احلقيقي للفكر اإلسالمي واقرتحت أن
تكون صائبة يف توحيد التوجهات الفكرية ويف تفسري وأتويل البعد الديين أن ينزل الكاتب 

 واألكادميي إىل الشارع وخياطب الناس مثلما تفعل أنت اآلن ختاطب اجلماهري والشباب. 
العربية واإلسالمية  سؤايل هو أال ترى أن هذه الفكرة ميكن أن تكون أداة مدجنة من األنظمة

القائمة أال ترى أهنا بدورها يف حال حدوثها  ستكون هي بدورها سلطة قمعية وأحادية ميكن أن 
 تقضي على التنوع ؟

 * األستاذ حممد القوماين 
كمالحظة وبقطع النظر عن إمياننا من عدم إمياننا أن نقول أن القرآن الكرمي كالم هللا الذي ال 

 يديه وال من خلفه إىل آخره ، إضافة إىل املسميات اليت أدخلتها املنظومة  أيتيه الباطل من بني
 األرتودوكسية القدمية ال يسقط أسئلة كثرية تظل يف ضمري املؤمن وقلبه .

كيف حصلت عملية التنزيل ابلضبط ؟ كيف نفسر ابلضبط ظاهرة النسخ ؟ وكيف حتدث 
  ويف املستقبل وذلك احلاضر ؟القرآن على أمساء معينة ووقائع معينة يف القدمي

وال أطيل أيضا يف  قضية التشريع توجد أسئلة كثرية حتري املؤمن بصرف النظر عن تعبده  
ابلقرآن من عدم ذلك. وشخصيا أذكركم فقط أننا ال نصادر على املطلوب فطرح األسئلة ال 

ي إىل التشكيك يف عالقة له كأن نقول مثال أن طه حسني عندما شكك يف الشعر اجلاهلي سينته
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القرآن ونسأل الدكتور أركون وغريه من الباحثني أن طرق السؤال الفالين والقضية الفالنية إىل أين 
 سيؤدي ؟

ال يهم أين سيؤدي. املهم أن  اإلنسان مطالب أبن جييب أو أن يطرح على األقل األسئلة اليت  
أو احلديث العلمي عن كتاب مقدس.  حترقه وتعنيه بصرف النظر عن هذه النتائج واملنهج العلمي

فالقداسة تبقى لألشخاص وللشعور ابإلميان والعبادة ولكن أثناء البحث وأثناء مباشرة القضااي 
 العلمية ال يهم كثريا أن نسأل الباحث عن منتهاايته وعن مراعاته للقداسة إىل آخره .

مع الثقافة العربية اإلسالمية   سؤايل  للدكتور، برأيكم وبعد هذه اخلربة الكبرية يف التعاطي
 -دعين أقول -القدمية واحلديثة واطالع على الفكر الغريب مباذا تفسرون عجز العرب على إنتاج

 فيلسوف منذ قرون ؟
حيث نرى حماوالت فكرية وحنن كل قرن نسمع عديد األمساء الغربية اليت أتيت بنظرايت حمددة  

حنتضن تداعياهتا ملدة عقود. ببساطة وإبجياز كيف جتيبون هتز اإلنسانية وهتز الضمري وحنن رمبا 
على أننا عجزان على أن ننتج  أقول حىت مفكر فعال حبجم حممد إقبال الذي قال بعض األشياء 

 اليت ظلت مدوية يف الفكر احلديث .
 رد األستاذ حممد أركون   *

لت لكم يف البداية  حريص شكرا حقيقة على مجيع األسئلة الوجيهة و األقل وجاهة ألين كما ق
أن استمع إىل مجيع األصوات. وال يزعجين البتة ما قاله أحد احلاضرين هنا فيما عملت واقرتحت 
بل أحاول دائما أن أتبىن بعض املالحظات الوجيهة والسديدة اليت أستعني هبا للتقدم يف هذا 

 العمل الصعب.
تب العلمية الصادرة يف العامل عن القضااي أوال كل ما مسعناه اليوم يدل أنكم حمرومون من الك

اإلسالمية وهي مكتوبة ابألساس ابألملانية واإلنكليزية ومثنها ليس يف متناول  حىت األستاذ، الذي 
يف حالة جيدة من حيث املال إذن جيب أن تفكروا يف أن  هناك كتب مثينة أساسية آتية مبعارف 

إليها إال إذا اشرتت منها املكتبات اجلامعية نسخة أم جديدة مل تتوفر لكم وال ميكنكم أن تصلوا 
 نسختني. كم منكم من  أانس شغوفون كلهم أبن يطلعوا على هذه األمور. 

أنتم حمرومون من معارف هي فقط  متوفرة ألانس ال هتمهم. ألن الناس يف أمريكا أو أملانيا أو 
م ويف مكتباهتم. وحنن الذين تعنينا هذه يف بريطانيا ال يطالعون هذه الكتب وهي متوفرة يف جامعاهت

الكتب ال ميكننا أن نستفيد منها ألنه لو كانت لكم فرصة لإلطالع على هذه األمور والكتب  
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مثال عن دراسة اتريخ الفقه جتدون أهنا  أتت مبعارف ومقارابت جديدة لقضية التشريع بصفة عامة 
عامة ولذلك أراكم تتجادلون وجتادلون يف وفلسفة التشريع، ليس عند املسلمني فقط بل بصفة 

 القول .
والرد على هذا القول، أين هذا العقل الذي يسمح لنفسه أن يقضي على هذا؟ علي القول أن 

 هذا  صواب و ذاك  خطأ ؟ من قال لكم أن هناك عقال يدعي هذا ؟
 Positivisme Historicisme صحيح كان عقل يدعي هذا والعقل املوصوف 

Philologie  
Fondamentalisme il faut le distingué du fanatisme.             

                      
رضوان السيد الذي هو ابحث معروف أمسيه مفيت الداير اللبنانية بل قد يكون مفيت الداير 
اإلسالمية بقلمه وخبطابه اجليد الذي يقرب معارفه للجمهور ال يتبىن التمييز بني األصولوي 

 واألصويل.

إمنا يتكلم عن األصولية وال يسمي تلك الظاهرة االجتماعية السياسية الدينية اليت ختلط بني  
هذه املستوايت واليت ال تتسلح أبية أسلحة علمية أو تفسريية أو أتويلية، هذا ظاهرة اجتماعية  

نت احتقر ملا جريت ليست املسألة أين احتقر هؤالء كال بل ال خيطر ابلبال أنين احتقرهم  ولو ك
وسعيت أللتقي هبؤالء وكيف تسمحون ألنفسكم أن حتكموا هذا احلكم  ؟ ولكن ليساحمنا هللا لنا 

 مجيعا
هناك فرق بني العقل الذي خيطئ وال يدرك أنه خمطئ والعقل الذي خيطئ ويدرك بل يرتبص 

اجلملة اليت تنطق  نفسه ويكرر لنفسه للعقل : إنك يف غلط وقد تتورط يف الغلط: حذار من هذه
هبا وترتبها وتركب هبا ما تسميه العلم وتقدمه للناس أين تضعون هذا ؟ هل هذا هو العقل 

 الدوغمائي الذي يصنفه التصنيف الدوغمائي  للناس يف اجملتمع أبدا ؟ 
هذا أمر أساسي وبدائي ولكن هذا ال يعلم يف املدارس بل ال يعلم يف بعض اجلامعات وهناك 

 يدركون هذا النوع من اخلطاب وهذا النوع من املمارسة للعقل. أساتذة ال
ومن أين لكم أن أتتوا هبذه اجلملة وتتقيدون به وحترتموهنا  يف ممارستكم للعقل ،هذه ليست  

 قضية تنزيل على كل واحد منكم ؟ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هذه قضية العمل والبحث لنكتسب ال األسلحة فقط بل نكتسب احرتام حقوق العقل. 
قوق العقل خيتلف عن مفهوم حقوق اإلنسان، وحقوق املواطن فحقوق العقل هلا واحرتام ح
 مرتبتها. 

مث كيف يتقدم العلم وكيف تتقدم املعرفة وكيف ميكننا أن نشري إىل املعارف اخلاطئة وإىل 
 املعارف اليت ميكننا أن نعمل عليها ونوظفها يف تقدم معني. كيف  ؟ 

س الوحيد للمعرفة احلقيقية واملعرفة الزائفة ليس بعامل خارج عن العامل الذي يدعي أنه هو  املؤس
القضية واملمارسة ألن املعرفة مبنية. وحتدثت عن املناظرة بني العلماء وعندما يصدر كتاب فالعلماء 

سنة   25يدرسونه ويقدمونه يف جمالت متخصصة. أان مدير جملة  أرابيكا أرجو أنكم تعرفوهنا منذ 
 ا خمصصا للمناظرات بني الباحثني.وفتحت قسما فيه

إذا قرأت كتااب ولك رأي فيه فمرحبا بك أهال وسهال انقد ولكن انقد بعلم وابحرتام حلقوق  
العلم وهكذا نتقدم لنوع من اإلمجاع على املعارف اليت تتبناها اجلماعة العلمية وليس عاملا يفيت 

 على اآلخرين.
سة العقل البشري وجند هذا حىت يف مرحلة من مراحل هذا خاص مبرحلة اترخيية معروفة ملمار  

احلداثة. فالعقل دائما يواجه القطيعة املعرفية ألن العلم يتطور واملواقف ختتلف يف قراءة اتريخ فرتة 
 من تطور اجملتمع أو قراءة جمال  حقل من الواقع  وذلك مركب و صعب ومعقد جدا.

ات نظر خمتلفة وعندما أييت أحد العلماء وهناك علماء ينظرون إىل نفس احلقل من وجه 
مبوقف يكسر املبادئ اليت بنت موقف آخر كان العلماء ينتظرون أنه ميكن أن يبىن عليه. من يبىن 
العقل جمرب أن يقف وحيّول آالته وحيّول مواقفه ملقاربة أخرى. وهذا من ذات العقل الذي ال يقوم 

ب أن يرتك جانبا ألنه اكتشف أنه ال ميكن العمل به هبذا العمل وال يقدر على اإلشارة إىل ما جي
 أو معه ليس بعقل متهيئ يف البحث العلمي.  

يف كثري من األسئلة انتقلتم من اخلطاب املتقيد حبقوق العقل عند الباحث إىل خطاب 
عقائدي،والعقل  املدافع عن العقائد حمرتم ولكنه منفصل عن ذلك العقل الذي حيرتم العقائد 

 يقول مهال ولننظر إىل هذه العقائد فلنبحث عن تكوينها يف التاريخ كيف ؟ولكن 
إىل الصيغة اليت نتبناها كعقائد وكيف انتقلت من كالم مفتوح جلميع التفسريات االحتمالية إىل  

 خطاب مغلق ال يسمح إال حلل واحد وتفسري واحد يفرض كحقيقة ؟
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الستشرايف االستطالعي الذي ينظر إىل املاضي فهذه كلها متعلقة مبا أمسيه العقل املنبعث ا
ويتساءل كيف أتصل ابملاضي حىت يكون احلاضر واملستقبل القريب أما حمررا من أشياء البد من 

 التحرر منها وإما أن نتبىن أشياء ما نزال نعتربها صاحلة لنواصل العمل هبا. 
 *األستاذ زهري 

ك  القطيعة أي الفكر العلمي ال يتقدم إال يف مفهوم القطيعة كما حيدده  ابشالر عكس ذل
 عرب حتطيم فكر الالعلمي القطيعة هنا تصفية حساب مع املاضي. 

 *رد األستاذ حممد أركون  
ابشالر عمل ما عمل ومفهوم املعارف اخلاطئة ميكن االعتماد عليه ولكن هناك أشياء ال ميكن 

علم حيمل معارف للناس الذين ميارسون داخل العمل هبا هناك قطيعة معرفية بيننا وبينهم ألن الال
 العقل الذي خيطئ وال يعرف أنه خمطئ. 

ألن اخلط الذي نتبناه اليوم هو هذا اخلط الذي يقول أن العقل خيطئ وكل رأي خيطئ وكل 
عقل معّرض للضالل ابملعىن الفكري ال ابملعىن الديين واألخالقي كل عقل، ولكن هناك عقل 

 .يعرف وعقل ال يعرف 
فالعقل الالهويت ملدة قرون قدم أشياء ومعارف وأتويالت أصبحت عقائد أرتودوكسية وكان 

 خمطئا، ولكن مل تكن له آلة حىت يدرك أنه خمطئ.
ليت الوقت يتسع لنا حىت ندرك مجيع ما ذكر حول املشاركة بلجنة العلمانية فهذه قصة طويلة 

وأنتم ال تعرفون كيف كانت مواقفه داخل وأرجوكم أال حتكموا على حممد أركون بصفة خاصة  
اللجنة وما دافع عنه داخلها مث ماذا فعل اجملتمع الفرنسي ابلعمل الذي قدمته لرئيس اجلمهورية. 
ميكنكم أن تطالعوا التقرير ال كل نقاشات وجداالت اللجنة اليت امتدت على ستة أشهر وحنن 

ثالثة أو الرابعة بعد الظهر وماذا عملت الصحف جنتمع مرتني يف األسبوع من التاسعة صباحا إىل ال
 ووسائل اإلعالم  ابلعمل الذي قامت به اللجنة ؟ انظروا واحبثوا قبل أن حتكموا.

وأريد أن أقول كلمة لقد مسعنا صوات وأمسيه الالهويت ألنين مسعته يف هذه األايم األخرية طرح 
ت وهو حاضر أن األسئلة اليت طرحها كما عددا من األسئلة الالهوتية أحببتها ألهنا وجيهة وقل

طرحها داخلة يف نطاق البحث الذي فتحته وال أزال أوسع يف تلقيه ومثل هذه األسئلة اليت أتت 
عنه كما ركبها بلغته ألهنا وأردد ذلك وجيهة وتفرض نفسها على البحث وليس التقرير والقبول 

 والبناء عليها أشياء أخرى قومية عقائدية.
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ه أيضا وأان مسرور أن نسمع من أحد منكم  وهو حاضر وقاله بشجاعة وأضاف وما قال 
وطرح األسئلة وقال أنه انتهى إىل ذلك بعدما انغمس يف البحث وسيزيد انغماسا يف البحث وأمتىن 
له أن يصل إىل تلك الكتب اليت ذكرهتا وأن تسنح له الفرصة ويكتسب القدرة حىت يطلع عليها 

 سداد وضرورة الوحي جملتمعاتنا اليت  تتوق وتكافح مث حترم من وسائل التنمية.وسيزداد اكتشافا ل
فال تنمية بدون هذا العقل املنبعث وليس عقل احلداثة الكالسيكية وليس عقل الالهوتيات 

 املاضية العقل اآلخر ينظر إىل العامل نظرة أخرى ويتسلح أبسلحة أخرى. 
سياسية وكذا وكذا وإذا مل تكتسبوا هذا ستبقى جمتمعات ميكنكم مجيعا أن تثوروا ضد الظروف ال

تتخبط وتتأمل كما مل تزل تتخبط وتتأمل خاصة بعدما فتحنا الصفحة اجلديدة اليت مسيناها صفحة 
 التحرير..احلرية اليوم ... موضوع آخر.. أشكركم.       
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