
 حممد أركون وعلمنة اإلسالم

 د. حممد وقيع هللا 

منظور موضوعي يراعي اتريخ جمتمعاتنا وظروف احتياجاهتا  يغفل من يطرحون قضية العلمانية ىف بالدان أي
 القضية من منطلق النقل احلريف للتجربة الغربية، و منطلق العداء الذي ال يستكني احلالية، و يتجهون إىل طرح

تربيرها، هي أن يزعم مفكر  إال أن املفارقة اليت ال ميكن تفسريها وال يدهتا املتمثلة يف اإلسالم.لروح األمة وعق
أي أن جيمع بني العلمانية واإلسالم، ومها نقيضان  أن إبمكانه أن يدعو للعلمانية من داخل اإلطار اإلسالمي،

فكر إسالمي حتريري حمرر ومعلمن " وهذه أركون حيث يقول إنه يدعو إىل "  ال جيتمعان. وهذا ما حياوله حممد
فارقة يف  الضخمة اليت يزعم أركون أنه ينهض هبا، ويزعم تلميذه "الصاحل" أنه سيكون هبا عالمة هي املهمة

 التاريخ العقلي للمسلمني.

أكيد  هبا أركون هبذه املهمة اخلارقة. إهنا طريقة تدل على جهل واآلن فلننظر إىل الطريقة اخلرقاء اليت ينهض
ولكن اجلهل أبولوايت الدين تتحول عند أركون إىل إجناز حاسم حيث يقول "وهكذا  أبوضح أولوايت الدين،

التارخيية " . ولرمبا  أجد كتاابً واحداً عن اإلسالم مكتوابً من قبل رجل غريب، ويلفت االنتباه هلذه احلقيقة ال
صاحبه يف اجلهل التام، إىل حد الزعم أبن  قط غرق صدق أركون ىف هذا االدعاء، إذ أنه رمبا مل يوجد كتاب

هذا اهلراء الذي أتى به أركون يشكل حقيقة اترخيية حامسة . واآلن ما هي هذه احلقيقة التارخيية احلامسة اليت 
  اكتشفها هذا الكاتب ؟ !

ا كتب ، " فالنيب م ولو مرة واحدة يف كل rوهو ابملناسبة مل يصل على النيب  rيتحدث أركون عن جهود النيب 
وعندما ينقل القبلة من القدس إىل مكة ،  يبلور الفضاء السياسي يف الوقت الذي يبلور فيه الفضاء الديين،

مجاعي كنوع من املنافسة احملاكاتية لرمزية يوم األحد أو السبت  وعندما يفرض يوم اجلمعة كيوم عطلة واحتفال
وعندما يعود إىل  اً يف املدينة ومينع "املؤمنني" من دخول املسجد،واليهود ، وعندما يقيم مسجد لدى املسيحيني

املادية لشعرية احلج الوثين السائد سابقاً يف  مكة ويدمج يف الرمزية اإلسالمية اجلديدة كل الطقوس والدعائم
اخل، عندما  قواعد اإلرث واسرتاتيجيات الزواج السائدة يف الوسط القبلي، اجلزيرة العربية، وعندما يعدل ويرمم

اجلاهلية " . هذا  يقوم بكل ذلك ، فإنه يؤسس تدرجيياً نظاماً سيميائياً يبطل النظام السيميائي الذي ساد يف
  يعلمن به اإلسالم ! هو الرفث الذي عاث فيه حممد أركون. وهذا هو اجتهاده الفذ الذي

 كان يقوم مبنافسة حماكاتية لليهودوالزعم أبنه   rالنيب  إذا صرفنا النظر عن سوء األدب يف احلديث عن

غيور على  والنصارى، وهي وحدها هتمة تكفي لتفسيق مسلم عادي، دعك من أن يكون عاملاً يزعم أنه جمدد
الوجيزة اليت اقتطفناها آنفاً من جهل  دين اإلسالم، إذا صرفنا النظر عن ذلك كله فلننظر كم يف تلك الفقرة

 ومغالطات. 

هو الذي فعل ذلك من  rهو الذي نقل القبلة من القدس إىل مكة، وكأن النيب  rلنيب إن الكاتب يزعم أن ا
تلقاء نفسه ومل يتلق األمر من هللا تعاىل على ذلك. ويسوق الكاتب هذه املسألة ليلقي يف روع القارئ أن 
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 ب يفإمنا فعل ذلك يف سياق الصراع السياسي حىت ميكن لنفسه كحاكم دنيوي ضد أهل الكتا  rالنيب

 القدس. وهذا انطباع خاطئ ابلتأكيد .

جتاه البيت احلرام حنو ستة عشر أو سبعة عشر شهراً بعد اهلجرة،  وأما حقيقة األمر فإن املسلمني كانوا يصلون
إىل  يصلُّوا جتاه بيت املقدس، وقد كان ذلك امتحاانً عصيباً للمسلمني بنقلهم من التوجه وبعد ذلك أُمروا أبن

الظرف انطلقت ألسنة  م ، الذي ألفوه إىل بيت املقدس الذي كان يف يد أهل الكتاب، ويف هذاالبيت احلرا
قد وجه أتباعه ابالنتقال إىل قبلة أهل الكتاب يف  rاليهود وأشبعت املسلمني هزءاً وسخريًة، وزعمت أبن النيب 

 شق ذلك على املسلمني الذينكيف ينتقد حممد ديننا و هو يتوجه ىف صالته إىل قبلتنا؟ و  القدس، و قالوا

يقلب وجهه يف  rالنيب  ظلوا يعظمون البيت احلرام يف مكة حىت يف اجلاهلية وجيعلونه حمط جمدهم القومي، وظل
يستفسر حياًء وتعظيماً ألمر هللا عز وجل. وظل كذلك حىت نزل قول  السماء من غري أن يسأل هللا تعاىل أو

َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السََّماء (يف صالهتم من جديد إىل البيت احلرام : املسلمني ابلتوجه  هللا تعاىل أيمر
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوْا ُوُجوِهَ  ُكْم َشْطرَُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُْوُتوْا فَ َلنُ َول ِيَ نََّك ِقب ْ

ا يَ ْعَمُلونَ اْلِكتَ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ (. وهكذا فاألمر أمر قرآين 144)البقرة :  )اَب لَيَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّهبِ ِْم َوَما اّلل 
  كما زعم حممد أركون.  rدنيوية اختذها النيب  وتوجيه إهلي كرمي، ومل يكن أمر حساابت سياسية

لنفسية املسلم، وختليصها من أوشاب العصبية القومية حىت  وصقلٌ  ووراء ذلك فهو امتحاٌن إهلٌي، وتطهريٌ 
يقول يف أمجل بيان صاحب )الظالل( : "وملا كان اإلسالم يريد استخالص  تعتصم مبحض التوحيد، وكما

وجتريدها من التعلق بغريه، وختليصها من كل نعرة، وكل عصبية لغري املنهج اإلسالمي املرتبط ابهلل  القلوب هلل،
العموم، فقد نزعهم نزعاً من االجتاه إىل البيت  اشرًة، جمرداً من كل مالبسة اترخيية أو عنصرية أو أرضية علىمب

إىل املسجد األقصى، ليخلص نفوسهم من رواسب اجلاهلية، ومن كل ما   -فرتة  –احلرام، واختار هلم االجتاه 
الواثقة  جمرداً من أي إحياء آخر، اتباع الطاعة يف اجلاهلية، وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً  كانت تتعلق به

الراضية املستسلمة، ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرٍة جاهلية تتعلق ابجلنس، والقوم، واألرض، والتاريخ، أو 
 تتلبس هبا يف خفااي املشاعر وحنااي الضمري، أي تلبس من قريب أو بعيد ". 

وأما اختاذ يوم اجلمعة  عن الصواب كل ما ادعاه حممد أركون. . وبعيدهذا ما كان من أمر التوجه إىل الكعبة
مجاعي،  فأقل املسلمني علماً يعلم أن يوم اجلمعة هو يوم عبادة مجاعية، ال يوم احتفال عطلة واحتفااًل مجاعياً،

وا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اّللَِّ َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة َفانَتِشرُ (وال يوم عطلة، وهللا تعاىل يقول يف حمكم تنزيله : 
االنتشار ىف األرض  ( فال إشارة هنا إىل عطلة وال حيزنون، بل10)اجلمعة :  )َواذُْكُروا اّللََّ َكِثرياً لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

  وابتغاء الرزق .

ط ما بني التقليد الذي جيعل من لقد التبس األمر على حممد أركون الذي ينصب نفسه مؤرخاً إسالمياً، فخل
اإلسالم نفسه الذي مل يدع إىل ذلك، بل دعا إىل االنصراف إىل العمل بعد صالة  يوم اجلمعة يوم عطلة، وبني

، وأكثر من ذلك فقد اجته )فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة َفانَتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اّللَِّ (اجلمعة مباشرًة، 
قد ُمٍنع هو نفسه من  rالصالة يف مسجد ضرار، مع أن النيب  هنيه عن rأركون إىل أن ينسب ذلك إىل النيب 
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ذلك بقرآن. ويف ظن أركون أن املسألة كانت مسألة تنافس سياسي، ال مسألة نفاق وفساد عقدي تلبَّس 
ئدية وفكرية لتشويه اإلسالم، عقا أولئك النفر الذين جعلوا من ذلك املسجد املزيف "مسجد الضرار" قاعدة

  مثلما تفعل بعض مراكز االستشراق اليوم!

أنه  rوتبلغ أبركون القحة إىل حد القول ابستيعاب اإلسالم للرتاث الوثين للحج، وأن ينسب إىل الرسول 
ن أضاف الرتاث الوثين للحج إىل اإلسالم، وما سبق أن أوردانه من حتويل القبلة يكفي للرد على ذلك. ولك

جهل أركون، الذي يزعم أنه مؤرخ، هو الذي قاده إىل إغفال أن احلج تراث إبراهيمي حنيفي عريق، حيث كان 
سيدان إبراهيم عليه السالم هو أول من أذ ن يف الناس ابحلج، وكان الطواف والتضحية إحياًء لبعض سرية سيدان 

 إبراهيم عليه السالم.

لنا أبن نتجاهل بقية ترهات أركون . ولكن يبقى املغزى أن أركون إن الرد على بعض هذه االهتامات، يسمح 
أن نضيف إىل  أضاف إىل اإلسالم ما ليس فيه، وابلتايل ميكننا rأبن النيب  حياول علمنة اإلسالم متذرعاً 

حجج أخرى أيسر من هذه تتصل أبمر  اإلسالم ما ليس فيه. ولو كان أركون ذكياً ابلقدر الكايف الستند إىل
الدكتور يف الفقه وأصوله قليل جداً، ولذلك كان بئيساً  صاحل املرسلة واالستصحاب، ولكن يبدو أن ابعامل

  اإلسالم. جداً يف مسعاه إىل علمنة

 املنهج والقيم:

إن آفة أركون وشاكلته من املفكرين اجلدد تكمن يف تشبثهم مبناهج النسبية واملنطقية الوضعية، والنظر من 
ن كظاهرة اجتماعية مثل أية ظاهرة اجتماعية أخرى، ومن هنا جينح حممد أركون إىل وصف خالهلا إىل الدي

لإلسالم  أو رمز اجتماعي. كما جينح إىل أن يساوي بني األداين مجيعاً بال أدىن امتياز اإلسالم أبنه أسطورة
عكس ال يوجد دين متفوق عليها، ويقول إنه حمايد جتاه األداين كلها، مبا فيها اإلسالم: "أان أقول على ال

يَن (من مسلم صحيح اإلسالم، يقرأ يف قرآنه :  بشكل مسبق على دين آخر"، وهذا حياد غري معهود ِإنَّ الدِ 
(. هذا احلياد يواجه به بعض مثقفي املسلمني، هتمة التعصب اليت ميكن  19)آل عمران :  )ِعنَد اّلل ِ اإِلْساَلمُ 

الغربيني ال  ني الغربيني. وهؤالء املثقفون املسلمون "املنهزمون" ينسون أن سائرأن تلقى عليهم من قبل األكادميي
 اآلخرين . يدارون تعصبهم لثقافاهتم، وال يكادون يدارون استخفافهم بثقافات

وعلى رأسها العلوم السلوكية. هتدف  ومثة منبع آخر هلذا احلياد "العلمي" املزعوم وهو حقل العلوم "اإلمربيقية"
لعلوم أول ما هتدف إىل عزل القيم عن مناهج البحث، وحتاول أن حتدد جمال أحباثها يف األسباب هذه ا

والنتائج املثالية العامة اليت تيسر عملية التمييز والفحص والتصنيف والتعميم، وكما يقول "ماكس فيرب" فإن مثل 
اشرتاكياً ، أو دميوقراطياً ، أو  ليربالياً أوهذه العلوم ال ميكن أن تكون يف موضع ختريك فيه أبن تكون اقتصادايً 

دستورايً ، أو ماركسياً، ولكنها ختريك عن نتائج سلوكك ونتائج القيم اليت حتملها عندما ُترتجم عملياً يف عامل 
عاش.

ُ
 الواقع امل

لب عن يف ذلك أركون، وقد انق والغريب أن " فيرب" هذا دعا إىل فصل العلوم االجتماعية عن القيم، وتبعه
الدراسة اليت دعا فيها الستبعاد القيم عن  تلك الدعوى ليمارس محل القيم واألفضليات الشخصية يف ذات
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البحث، وذلك عندما عاد يف مؤلفه الضخم عن، سوسيولوجيا الدين " للحديث عن ظواهر معينة ذكر أهنا 
وأداين أهم من أداين أخرى. حضارات معينة ذكر أهنا أهم من حضارات أخرى،  أهم من ظواهر أخرى، وعن

ومل يكن "فيرب" آخر من انقلب على منهج النسبية، بل انقلبت املائدة أخرياً على العلوم السلوكية برمتها، 
القيم، وعلى نقد خواء العلوم  وذلك بتصاعد مدرسة ما بعد العلوم السلوكية ، اليت عادت لتؤكد على

 االجتماعية بال قيم.

قاحاًل يذكران هبذا املنهج النسيب الال  يقلد قدمي أوراب، وال يزال خيرج لنا يف كل عام كتاابً أما أركون الذي يزال 
قيمي املندرس، ويذكران أبن العلوم السلوكية اليت تركز على مناهج البحث، أكثر مما تركز على مضمون البحث 

يف  ية يعترب ذا مغزى كل ما يساهميقول الفيلسوف، إريك فوغلني: "يف العلوم االجتماع واجتاهه وجدواه. كما
وليس مثة داع إىل التزام  الوصول إىل احلقيقة. والقضااي الفكرية املختلفة تتطلب وسائل خمتلفة للبحث عنها،

فقط مبدى إفادهتا لغرض البحث، وال تُقاس قيمة  وسيلة بينها. ومدى مناسبة وجدارة املنهج العلمي تُقاس
خدم فيه" هذا ما يقوله أولو النهى. أما أمثال أركون فال يزالون على اعتقاد البحث بقيمة املنهج الذي است

أبمهية املنهج ، حىت وإن مل يقدم إفادات علمية ذات شأن. لذلك تراهم ال ميلون من تذكري  دوغمائي راسخ
مبا أغنت عن ذلك عمق الدراسة، أو ر  قرائهم مبناهجهم البحثية، ظانني أن التذكري املتكرر ابملنهج رمبا أغىن عن

املفردات والتصورات الغربية املنحوتة بعيداً عن أي ميزان لغوي، وذلك مثلما يتبدى يف عبارات أركون عن " 
ذلك من  الرؤاي التارخيوية", و"مسألة الال مرجوعوية" و"التفكري العلمانوي" و " التناص والنصانية" ، وما أشبه

  تصورات السفسطة والزيف العلمي.

وكذا فإن االستخدام  ال جيدي، -كما يقول الشيخ اجلليل حممود حممد شاكر   -نفخ الغث ابملنهج إن الت
الفكرية اخلاملة، أو وجود شيء ذي  الكثيف للمصطلحات ال ميكن أن يوهم القارئ احلصيف جبدارة املادة

ذه يف غزوهتم أصبحت مع ذلك عدة أركون وعدة تالمي طائل من وراء املعىن السطحي. ولكن هذه العدة
  اإلسالم الصلدة . على معاقل -أبسياف اخلشب  -اجلديدة 

اليت تناور من أجل  إن كتاابت أركون وكتاابت تالميذه ما هي سوى ابلوانت خداع جديدة ملراكز االستشراق
تضليل املسلمني وعلمنة اإلسالم ، وإماتة الضمري الديين يف اجملتمعات اإلسالمية وتذويب اإلحساس 

سالمي ابلتميز والرفعة، وعلى حد تعبري األستاذ حممد حسني زروق فإن هؤالء "ال يتوقون إال إىل أن يروا اإل
بعيداً عن  فيها السكارى والشاذين ابملتدينني، ويتعايش فيهما السلفيون مع املرتدين" ، وليس مدانً عربية خيتلط

من أنه خرج يوماً بعد أن فرغ من  -تالميذ أركون أبرز  -توقعات األستاذ زروق، ما ذكره األستاذ هاشم صاحل 
حوار مطول أجراه مع أركون إىل شوارع ابريس وحاانهتا، متخياًل أنه "بعد أربعني أو مخسني سنة سوف توجد 

مدينة عربية واحدة تسمح ابملناقشات واملناظرات، حبرية الفكر واحلوار، وتسمح ابلشراب "أو عدم الشراب!!" 
 هذه احلاانت اليت تتألأل أضواؤها بني احلني واحلني أمام عيين على طريقي". تشبه  يف حاانت
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هذا هو اهلدف إذن، وقد أفصحوا عنه أخرياً، وهو هدف قيادة العامل العريب إىل طريق التحلل الفكري  إن
ا تفتح األمة على أضواء رسالته واخللقي، ولكن هيهات أن يتأتى ذلك يف زمان الصحو اإلسالمي وأوان

  الكونية .

 هل هو مفكر إسالمي:

يضغط حممد أركون دائماً كما يضغط موجهوه من املستشرقني وتالميذه من األكادمييني والصحفيني، على أنه 
مفكر ينطلق من داخل الفكر اإلسالمي، وابلتايل فهو مفكر مسلم، ومن ضمن التيار اإلسالمي. الفرق فقط 

 ملفكرين اإلسالميني تقليديون و" ال اترخييون ". هو أن حممد أركون جمتهد، وسواه من ا

إن حممد أركون كما يقول عن نفسه حياول أن يقوم بثورة أبستمولوجية داخل الفكر اإلسالمي نفسه، ثورة 
حيلم تلميذه هاشم صاحل ، سوف تشطر اتريخ الفكر اإلسالمي، وابلتايل العريب إىل  حقيقية، حبيث، كما

  ما بعده.شطرين: ما قبل أركون، و 

إن حممد أركون ال يعتقد أنه مفكر إسالمي فقط، بل يعتقد أنه املفكر اإلسالمي الوحيد اجلدير هبذا اللقب. 
ولذلك فهو جيرد فقهاء اإلسالم من النزعة العلمية " أو العلموية" كما يقول . كما يتهمهم ابلسطحية 

أنه كتاب "نقد واجتهاد" ، فإنه حيرم حق االجتهاد  واالنتهازية، وبينما يسمي أركون أحد كتبه يف عنوان جانيب
هذا على فقهاء اإلسالم العظام وأئمته، فهو عندما يذكر ابن تيمية مثاًل يسخر منه قائاًل إنه ملقب بشيخ 

حيتكر لنفسه حق االجتهاد تتعدى  اإلسالم، كما ال يفوته أن ينتقص من آاثر الطربي وابن كثري، وهذا الذي
لتحجيم نفوذ القرآن، واختالق الشبهات من حوله،  اص األئمة، إىل حد البحث عن وسائلسطوته حق انتق

اجملتمعات اإلسالمية، فهو ال يهمل مناسبة إال ويكرر يف غري ما ملل أن  والتشكيك حىت أبثره التارخيي يف
ناسب مع األعراف مل متس قطاعات واسعة من اجملتمعات اإلسالمية أو أهنا مل تركز أو مل تت أحكام القرآن

والقوانني احمللية السابقة لإلسالم. ويتخطى حممد أركون هذه املرحلة إىل مرحلة أخطر هي مرحلة التشكيك يف 
 اليوم. سالمة النص القرآين املتكامل املتداول بني املسلمني

 التشكيك يف املصادر:

غوية. ويف حني أفاد أحد املستشرقني عرب يستخدم حممد أركون بعض املناهج التارخيية والل وللتشكيك يف القرآن
دراسة اترخيية انقدة رافقتها اليقظة العقلية والضمريية معاً أن احلديث الضعيف يف اإلسالم، يعترب من حيث 

منهج التحقيق التارخيي أصح نصاً من كامل نصوص التوراة واإلجنيل املستخدمة اليوم، فإن حممد أركون حياول 
، وهو واثق من أن القارئ األوريب حينئٍذ سيسمع له هو وينصرف عن النتيجة السابقة أن يعكس هذه النتيجة

من  اليت قررها ذلك املستشرق املنصف، كيف ال وحممد أركون يذكر قارئه دائماً أبنه مفكر إسالمي، ينطلق
حول عادًة  داخل فضاء الفكر اإلسالمي، وابلتايل فال مثة شبه حتوم من حوله كما حتوم الشبهات

 املستشرقني!.

وقف حممد أركون يف إحدى حماضراته يف ابريس يتحدث بعنوان "العلمنة والدين" فحد ث سامعيه هبذا املعىن، 
القرآن وأتكيد سالمته أمر متعذر، ولئال نتهم التصرف املخل أبقواله تلك فها هو نص  ونص على أن متحيص
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العبارات القرآنية،  يف تركيز االنتباه عليه هنا، أن حديثه. يقول أركون : "ولكن الشيء األساس الذي زاد
وابلتايل فقد تفاعلت مع التاريخ األرضي الواقعي،  والعبارات اليت تلفظ هبا يسوع قد جتسدت يف لغة بشرية،

الصدد أن التواصل اللغوي كان شفهياً يف البداية، ويف كلتا احلالتني، وكان  ولكن ينبغي أال ننسى أبداً يف هذا
أي ما ُفِقد أثناء  اك تالميذ وحواريون، يصغون لكالم املعلم. وال يهم هنا ما مت توصيله أو عدم توصيله،هن

الطريق، املهم هو أنه كان هناك رجال يستمعون لرجل آخر ، يتكلم لغتهم البشرية حبد ذاهتا، وكانوا حيفظون 
على متحيصه أبداً بواسطة املنهج التارخيي. مل نعد حنن قادرين  عن ظهر قلب أو يف ذاكرهتم ما يسمعونه بشكل

 فما حصل خيرج عن إرادتنا أو عن قدرتنا التمحيصية يف كلتا اجلهتني، على الرغم من كل ما يقوله الرتاث

  األرثوذكسي أو ما يزعمه هبذا اخلصوص".

طاب القرآين التفريق "املنهجي!" بني ما يسميه ابخل يف دراسته السابقة من النص درج حممد أركون على
ابملدونة النصية الرمسية املغلقة اليت أشرفت على إعدادها سلطة الدولة، كما يقول ،  الشفهي، وبني ما يسميه

الكاتب على هذه التفرقة، واحلرص  وإصرار tوهي "الصحف" اليت اعتمدها اخلليفة الثالث عثمان بن عفان 
ن مثة فرق ما بني النصني، وأن مثة جزء ما قد أب على إدراج ذالك يف صلب كل نص مكتوب له، كأنه يشي

 سقط من اخلطاب القرآين "الشفهي" ومل يسجل يف الصحف احملفوظة لدينا اليوم!

ألنه يتعمد اإلحياء به من بعيد، أو إيداعه ال شعورايً  ، ذلك أمر حيسه القارئ لنصوص حممد أركون املختلف
الفرنسي كان أكثر صراحة يف التنبيه على ذلك األمر. أما يف ضمري القارئ، ولكنه هنا يف حديثه للجمهور 

هاشم صاحل، وهو حواري حممد أركون األثري وشارح نصوصه، فقد كان أكثر مباشرة حينما عق ب على النص 
املاضي قائاًل: إن التأكيد على صحة النص غري ممكن، ذلك ألن الواثئق اخلاصة بتلك الفرتة معدومة، أو 

تلك الفرتة األولية من واثئق موثقة قليل جداً "  اع السياسي اهلائج والعنيف، فما وصلنا عناُتلفت بسبب الصر 
. إذن فاملسألة هي مسألة تشكيك صريح يف موثوقية القرآن وقطعية تواتره، أو على األقل القول أبنه ال يوجد 

اإلسالمي  سه ابملفكريقني أو إمجاع على سالمة "املصحف" كما يدعي املفكر الذي يصر على تسمية نف
  حممد أركون!

هذا هو املنهج املتبع يف التشكيك يف سالمة القرآن. منهج االستدالل ابلضد، فبدل إعطاء الدليل على عدم 
 ليس مثة دليل على صحة القرآن، وهو منهج غري منطقي وغري علمي ابلتأكيد. واملنهج صحة القرآن، يقال إن

القرآن الكرمي!!. ولكن  أن يثبتوا ابألدلة القاطعة أن حتريفاً ما حدث لنص هو -واملستحيل أيضاً  -األسدُّ 
النص القرآين الكامل، أيسر منه كما يقول أبو األعلى املودودي،  هيهات، فالتشكيك يف سالمة ورود وتداول

 .rالقول بعدم وروده وحياً من هللا تعاىل إىل النيب 

ي التارخيي هؤالء، قائاًل: إن عليهم أن خيتربوا مئات املصاحف املنهج التشكيك إن املودودي يتحدى أصحاب
التارخيية احملفوظة على شكل خمطوطات، ترجع إىل عهود خمتلفة، وهي متاحة اليوم للقراء يف أمهات دور 

الكتب العاملية، وليقارنوا أواًل بني هذه املخطوطات عسى أن جيدوا فيها أي اختالف، فإن مل جيدوا فالفرصة 
حة الختبار آخر، دعهم حيصلون على نسخة من املصحف الذي يباع يف مكتبات اجلزائر يف غرب العامل متا
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فإن  وليحصلوا على نسخة منه تباع يف ماليزاي أو إندونيسيا يف أقصى شرق العامل اإلسالمي، اإلسالمي مثاًل،
بار اثلث، دعهم أيتوك بنسخة من وجدوا النسختني متطابقتني مع النص العثماين القدمي ، فليلجئوا إىل اخت

حافظ للقرآن الكرمي من تلك املاليني العديدة  القرآن من أي مكان يف العامل، مث ليذهبوا بتلك النسخة إىل أي
اليت حتفظه، وليسألوه ليتلوه هلم عن ظهر قلب، فحينذاك سريون أن تالوته تتطابق حرفاً حرفاً مع املصحف 

لدن عهد  اية. وكفاهم بذلك دلياًل ال ينقض على صحة تداول القرآن الكرمي مناملطبوع من البداية إىل النه
  والرتهات. إىل العصر احلايل الذي تثار فيه هذه الشبهات rالنيب 

تشكيكاً آخر يف صحة الوحي نفسه. إن حممد أركون  ومع تشكيك أركون يف صحة ورود املصحف، فهو يورد
فته ظاهرة لغوية وثقافية قبل أن يكون عبارة عن تركيبات ثيولوجية أو يريد أن يفهم الوحي كما يقول : "بص

الدينية،" وإمنا  ومعىن ذلك أنه يريد أن يفهم الوحي ابعتباره ظاهرة ال دينية، أو ال تتعلق ابلتعاليم الهوتية"،
األيدلوجية  وحياول أن يفهم وظائفها ظاهرة حياتية مهمة يدرسها ويقرر فيها علم اللغة أو علم االجتماع،

وصحتها من الناحيتني املعنوية واألنثربولوجية" . فالوحي ليس هو  والنفسية، مث حمدوديتها أو عدم مطابقتها
  الوحي الذي نعرفه حنن املسلمون، وإمنا وحي له معىن ومفهوم آخر!.

دمه عن الوحي وحتديد فضفاض واسع: "وحتديدان اخلاص الذي نق إن الوحي الذي فهمه حممد أركون، له معىن
ميتاز خباصية فريدة، هو أنه يستوعب بوذا وكونفشيوس واحلكماء األفارقة، وكل األصوات الكربى اليت جس دت 

، وإغناء التجربة البشرية عن اإلهلي، إنه التجربة اجلماعية لفئة بشرية ما من أجل إدخاهلا يف قدر اترخيي جديد
يستوعب كل ذلك وال يقتصر فقط على أداين الوحي التوحيدي، وعلى هذا ميكننا أن نسري ابجتاه فكر ديين 
آخر غري السائد، أقصد ابجتاه فكر ديين يتجاوز كل التجارب املعروفة للتقديس أو للحرام ابلثقافة اإلسالمية 

اجلملة تنطوي كل نظرية حممد أركون. فاهلدف هو خلط املصادر، أي خلط الديين ويف هذه  الكالسيكية"،
وكونفشيوس واحلكماء األفارقة  ابلال ديين من انحية أوىل، مث التسوية ما بني أنبياء التوحيد، وما بني بوذا

لمفكر "اإلسالمي" والتوجيه. هذا هو التجديد املزعوم ل وغريهم، وجتد فرق االستغناء عن املصدر اإلهلي للوحي
سياق آخر يف هذه الدراسة سرتى أي معىن مشبوه يقصدون إليه من خلط مصادر  الزعيم حممد أركون. ويف

 الديين. التوجيه

يف هذا اإلطار املطاط جداً، أو يف هذا اجملال املفتوح بال أتطري يرى حممد أركون أن بىن القرآن وشكلها يشري 
 السائد كما يقول، وقد صدق يف ذلك، وهبذا يكون فكره فكراً دينياً "ال آخر غري إىل البحث عن فكر ديين

املستشرقني ، وتبطل دعواه  علمانياً ابألحرى" غري اإلسالم. وهبذا يكون حممد أركون مستشرقاً مثله مثل سائر
  أبنه خيتلف منهجياً عن املستشرقني الكالسيكيني!!

عن طريق امللك. والقرآن  rالشرع يعين خطاب هللا تعاىل للنيب  يفإن الوحي يف اللغة له معان خمتلفة، ولكنه 
أو من كالم  rحرف واحد من كالم النيب  وليس فيه rاملسلمني هو نص كالم هللا تعاىل املوحى إىل النيب  عند

دائماً يف سياقات القرآن لتأكيد داللة مهمة جداً، وهي أن هذا القول منقول عن  البشر، وترد كلمة "قل"
حىت من جمرد حفظ الوحي، عندما حرك لسانه به  rوأنه ليس له منه شيء، وقد أعفي النيب  rالنيب  طريق
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َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه* ، َفِإَذا قَ رَْأاَنُه َفاتَِّبْع قُ ْرآنَهُ (ليحفظه، كما هو معروف:   )اَل حُتَر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه* ِإنَّ َعَلي ْ
وهذه كلها مسائل إميانية أولية، ال يسع املسلم أن يتخطاها، ويكون مسلماً بعد ذلك،  (،18-16)القيامة: 

 انهيك من أن يكون مفكراً إسالمياً!!.

 جتاوز الشريعة:

ذلك ويتخطى الشريعة اإلسالمية يف مقرراهتا احلامسة ، وينصب من نفسه مع  ولكن حممد أركون يتخطى كل
تلك  يرفض "أن نطلق -ابتداًء  -املفكر اإلسالمي األوحد. إن حممد أركون إسالمياً " أو  ذلك مفكراً "

اخلطاابت التبجيلية من أجل محاية قانون ذي أصل إهلي، وابلتايل الزعم أبنه ال يتغري وال يتبدل" أو االعتقاد 
يتحدث أركون أبنه يتفوق على كل القوانني اليت بلورها البشر يف أماكن وجمتمعات أخرى. ومن هذا املنظور 

ابستخفاف عن اآلايت اليت تتحدث عن تعدد الزوجات والطالق واإلرث وتفوق الرجال على النساء 
 واحلجاب والنسب، ويف اعتباره أن هذه املوضوعات حسمتها احلضارة احلديثة، وأنه من: "التافه أيضاً أن

 ننخرط يف مناقشات طويلة حول هذه اآلايت" ..

رة والعالقات الشخصية، واملقصود النهائي من وراء هذه العبارات نسف فقه األسرة هذا على مستوى فقه األس
أبكمله، وتبين مبادئ الزواج املدين، وإن كان أركون ال يصرح بذلك وإمنا يلمح به تلميذه "الصاحل" حيث يقول 

يعين بداية التحول  الشروح: "وإذا تفككت بىن القرابة وعالقات الزواج السائدة يف جمتمعاتنا، فإن ذلك يف
وتغيري القيم التقليدية الراسخة، وتشكيل نسيج جديد للمجتمع املدين يصهر فئاهتا بعضها ابلبعض اآلخر. إن 

هذا هو االجتهاد الشرعي واإلضافة النقدية اجلديدة اليت يقدمها أركون واتبعيه، وابلطبع فمن العبث مناقشة 
ق النظر الشرعي. فاألمر هنا أوضح من مشس النهار . وما فصَّل الفرية أو الرد عليها من منطل هذه الدعوى

االجتماعي اإلسالمي، وذلك على غري  القرآن القول أكثر مما فصَّل يف فقه األسرة، وعالقات اجملتمع والنظام
ما جاء يف القرآن يف شأن النظامني السياسي واالقتصادي حيث أمجل القول يف عموميات كلية وُجعلت 

 مناطاً لالجتهاد املستمر.  تفاصيلها

يتيه جبحافله على أرض  إن نصوص فقه األسرة نصوص قطعية ال تتبدل ، ومل جيرؤ االستعمار الغريب وهو
واملوجة االستشراقية عموماً ، أعجز من أن  اإلسالم على إلغاء تلك القوانني ، ولذلك فمحمد أركون واتبعه

  االجتماعي وقد زالت سلطة االستعمار ! هتز قناعة املسلمني يف شرائعهم يف النظام

 حقوق اإلنسان :

 الشخصية إىل الفقه السياسي، فإن ليربالية حممد أركون تصحبنا كذلك، وكما رأينا إذا انتقلنا من فقه األحوال

ال خيضع أبداً  سابقاً فمحمد أركون ال يسلم بكل شيء يف اإلسالم حىت لو كان قاطعاً ابلنص القرآين، إنه
من الصيغ السائدة لإلسالم وذلك " ألهنا منقوضة مجيعها من قبل احلداثة الفكرية اليت أتبناها " . وهبذا ألي 

املقتضى فمحمد أركون نوع آخر جديد من املسلمني . وآية ذلك أنه يقدم نفسه للغربيني قائالً : " أان صوت 
بني  لظاهرة الدينية اليوم .. أان صوت مناإلسالم لكي يقول أبن هناك طريقة أخرى ملقاربة ا يرتفع من داخل
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أصوات أخرى حتاول أن تعرب  عن نفسها ومتثل مكانتها يف اجملتمع ويف أوساط الباحثني العلميني، وذلك من 
 ابملعىن الفكري والعقلي للكلمة. خالل مناقشة مفتوحة ترغب يف أن تكون دميوقراطية

مرنة تطوع املفاهيم اإلسالمية معها حسبما تشاء، وال تعرتف  قراطيةوهذه الدميوقراطية الليربالية األركونية دميو 
اثبت أو ملزم يف اإلسالم. يقول حممد أركون: "إن الفهم ال التحديد القسري املغلق  أبي مفهوم أو اعتقاد

ة لنا حنن الكالم يبدو ابلنسب الذي حناول تشكيله عن الظاهرة الدينية ليس جوهرانياً وال ماهوايً أبداً " ، وهذا
فاملصطلحات املستخدمة هنا مثل "جوهرانياً" و"ماهوايً "  قراء العربية كالماً غري مفهوم على حنو دقيق.

مصطلحات ال نتعامل هبا يف لغتنا اليت نعرفها، بل ينبو عنها ذوقنا اللغوي، وهبا يضيع املعىن أو جل املعىن. 
وأركونية من أركون نفسه، يتدخل يف الوقت املناسب  ولكن حلسن احلظ فإن الشارح الذي يبدو أكثر محاسةً 

ليقرب هذا املعىن إىل أفهامنا . يقول هاشم صاحل : " إن املقصود اجلوهراين واملاهوي هنا الثابت الذي ال يتغري 
وال يتحول. إنه التصور الذي يرسخه الرتاث األرثوذكسي يف كل البيئات التقليدية، فإذن أركون خيتلف عن 

يف أنه ال  -واحملافظني  وهذه الكلمة من استعماالهتا تعين املسلمني احلنفاء املستقيمني - األرثوذكس املسلمني
 الفهم األركوين.. يلزمه الثابت يف الدين. فكل شيء قابل ألن يكون متحواًل يف

شرع احلديث. ولذلك يعتقد حممد أركون أن ال أما الثابت الذي يبقى على ثباته فهو ال يناسب العصر
اإلسالمي األصيل ليس فيه حاًل إلشكاليات احلياة املعاصرة . واألوىل هنا أن نعمد إىل استرياد الفقه القانوين 
والسياسي الغريب. وانظر كيف يتهك م حممد أركون من اإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان الذي أُعلن 

تقليداً أو نقاًل حرفياً ملواد  من مواده قد جاءتم يف اليونسكو قائاًل: "إن الكثري  1981/  9/  19يف 
م ، وإن يف ذلك نوعاً من " املنافسة احملاكاتية".  1789حقوق اإلنسان الذي أعلنته الثورة الفرنسية يف سنة

صاغوا اإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان أبهنم غطوا مواد حقوق اإلنسان الغريب  واهتم األساتذة الذين
وصياغات إسالمية لكي خيفوا منشأها األجنيب، وهكذا ففي اعتقاد أركون أن حقوق اإلنسان مسألة  مبفردات

غربية صرفة، وأن الذي يتحدث عنها من وجهة نظر إسالمية فإنه ال يعدو أن يستعري فكر الغرب ويغطيه 
م" عندما ُدعي ولذلك رفض أركون أن يتحدث بعنوان "أصل حقوق اإلنسان يف اإلسال -أبثواب إسالمية 

حملاضرة هبذا العنوان يف أكادميية العلوم األخالقية والسياسية بباريس، وقام بتعديل العنوان حىت ال يوحي بوجود 
أصول إسالمية حلقوق اإلنسان ، مث لكيما يؤكد لسامعيه أن املسلمني ال صلة هلم حبقوق اإلنسان . قال عن 

اإلعالن من قبل املسلمني بنوع من  ن : " لقد استقبل هذااإلعالن اإلسالمي العاملي عن حقوق اإلنسا
  االرتياب والشك".

اجملتهدين، يطرح أركون هنا مسألة منهجية، فيدعي أن القانون  وكعادته يف التعامل ويف تنصيب نفسه جمتهداً فوق
ويطرح ابلتايل مع حقوق اإلنسان جيب أن "يهدف أصاًل إىل جتديد التفسري التقليدي  اإلسالمي لكيما يتسق

التارخيية احملضة ال  أي الشريعة . فهذه القراءة -مشكلة قراءة كل اتريخ تشك ل ما ندعوه ابلقانون اإلسالمي 
تزال تصطدم حىت اآلن بعقبات سياسية وابستمولوجية ، وذلك ألن القانون الرئيس ال يزال متصوراً وكأنه من 

 ليت قام هبا البشر". ومعىن كالم أركون هذا أن قراءة القانون اإٍلسالميالتارخيية ا أصل إهلي وال عالقة له ابلبلورة
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جيب أال تركِ ز على النصوص القرآنية وحدها، أو إىل تفسرياهتا التقليدية، بل جيب أن نقرأها قراءة اترخيية 
إسناد أصل مصطحبة معها األدبيات الفقهية اليت سطرها البشر غري املقدسني. وأما اهلدف من وراء ذلك فهو 

وابلتايل تكتمل عملية سحب القداسة اليت تتمتع هبا القوانني اإلسالمية  القوانني إىل البشر، ال إىل هللا تعاىل،
 اإلهلي .. حبكم مصدرها

هذه احليلة " املنهجية " اليت حيلم هبا أركون حيلة ساذجة، فنحن نعلم جهود الفقهاء الواسعة يف االجتهاد 
ل حاالت احلياة املتجددة اليت تواجه املسلم يف كل عصر، وأي مطلع على املكتبة واستنباط األحكام لك

ولكن  اإلسالمية يعرف مدى سعة ذلك الرتاث الفقهي الزاخر الذي استخرجه الفقهاء " البشر" املسلمون،
يف أحالمه أركون وحده يسرح  شيئاً من ذلك ال يقود إىل االعتقاد أبن القانون اإلسالمي ذو أصل بشري، إمنا

اليت يوحي له هبا "منهجه" املصطنع، ليظن أن إبمكانه إقناع املسلمني أبن قوانينهم وشرائعهم هي ذات أصل 
والغريب أن أركون قبل أن حيكم هذه احليلة جيداً، ينساها ليقع مع عجلته  بشري ال إهلي يف حقيقة أمرها!.

القراءة التارخيية اليت أنكرها قبل هنيهة. إنه يف هذه  تعارض اتم معها، إذ يعود ويعرتف بوجود هذه وغفلته يف
اليت سبق وأن جترأ على أحكام كثرية يف القرآن،  اللحظة يريد أن يدعم رأي الرئيس التونسي السابق "بورقيبة"

أركون: " لتوضيح هذه النقطة أضرب لكم املثال التايل: عندما أراد بورقيبة  منها بعض أحكام املرياث. يقول
هو أنه  وليس السبب فقط -ح القانون املتعلق ابإلرث اصطدم فوراً مبعارضة شعبية واضطر للرتاجع إصال

ألنه يوجد يف القانون اإلسالمي  يوجد نص قرآين صريح هبذا الصدد يقول "إن للذكر مثل حظ األنثيني" وإمنا
 الفقهاء" .. أيضاً فرع كامل عن مشاكل اإلرث وأحكامه ، من إجناز

النص القصري ميكن للقارئ أن يالحظ الصفاقة البالغة يف احلديث عن إصالح قوانني هللا تعاىل، فكأن  ويف هذا
يف أحسن تقومي، يعجز عن وضع قوانني تسري حياته حىت ينبعث إلصالحها  هللا عز وجل الذي خلق اإلنسان

جمدداً  قبل هذا الذي يطرح نفسهوأركون. وليالحظ القارئ أيضاً اخلطأ يف إيراد نص اآلية من  أمثال بورقيبة
وفقيهاً ، مث ليالحظ من قد ينخدع ابالدعاءات املتهجمة تناقض وختبط أركون وإثباته ملا سبق وإن نفاه قبل 

هذا القدر من االدعاء والتشبث ابملنهج والتجديد حىت  قليل! وإزاء ذلك حيتار املرء هل حيتاج املسلم إىل كل
 إلنسان يف اإلسالم؟!ا يدرك مفاهيم وقوانني حقوق

إن املسلم الذي يتدبر قرآنه ال حيتاج هلذا القسط الزاخر من االدعاء الغث ليدرك محاية اإلسالم حلق احلياة يف 
ُ ِإالَّ (آايت عديدة يف القرآن الكرمي، منها على سبيل املثال قول هللا تعاىل :  َواَل تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلل 

 ( ولكن أركون مع ادعاءاته الكثرية عجز عن ذلك. فعندما تطاول املستشرق "أرانلديز"151)األنعام:  )ق ِ اِبحلَْ 

يف تعقيبه على حماضرة أركون وقال إن التوراة واإلجنيل أتمران بشكل واضح "ال تقتل أبداً " ولكن القرآن ال 
(، 92)النساء :  )َن ِلُمْؤِمٍن أَن يَ ْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطَئاً َوَما َكا(مينع إال قتل املؤمن فقط، بدليل قول هللا تعاىل : 
ادعاءه هذا من القرآن الذي فيه آايت كثرية تتعلق هبذا  عند ذلك عجز أركون أن يرد عليه، مبا يدحض

  املوضوع.
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وَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوْلَتُكن مِ نُكْم أُمٌَّة يَْدعُ  (واي تُرى، هل يعجز املسلم العادي يف مثل قوله تعاىل :
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  نَ ُهْم (قوله تعاىل :  (، ويف مثل104)آل عمران:  )َويَ ن ْ َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

َناُهْم يُنِفُقونَ  َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن الَّ (( ، ويف مثل قوله تعاىل : 38)الشورى:  )َوممَّا َرزَق ْ ُ اجلَْْهَر اِبلسُّ  حيُِبُّ اّلل 
ُ مسَِيعاً َعِليماً   (. 148)النساء :  )ظُِلَم وََكاَن اّلل 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي ِ (وقل  من دين محى حق حرية االعتقاد يف مثل قوله تعاىل:  يِن َقد ت ََّبنيَّ )البقرة:  )اَل ِإْكرَاَه يف الدِ 
 )َواَل جَتَسَُّسوا((، وهل قام دين حبماية مسعى اإلنسان وِعرضه من التحسس واملالحقة مثل اإلسالم : 256

اْجَتِنُبوا َكِثرياً مِ َن الظَّنِ  ِإنَّ بَ ْعَض ((، وقد ر مبدأ أالَّ جترمي إال بدليل يف مثل قول هللا تعاىل : 12)احلجرات: 
 .(12)احلجرات:  )الظَّنِ  ِإمثٌْ 

اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن (مثل قول هللا تعاىل:  ين أو مبدأ أكد مبدأ املساواة كما أكده اإلسالم يفوأي د
( ، 13)احلجرات:  )َعِليٌم َخِبريٌ  ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اّللََّ 

َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلواْ (الشانئني مثل اإلسالم:  وأي دين نص  على العدل حىت مع األعداء
َرُب لِلت َّْقَوى  (.8)املائدة:  )اْعِدُلوْا ُهَو أَق ْ

تشفاف معانيها، ألنه قد ر سلفاً مواالة وما هذه إال أمثلة لنصوص كثرية يف هذا املضمار، يعجز أركون عن اس
القائلني أبن حقوق اإلنسان اليت أتت هبا الثورة الفرنسية متثل طفرة جديدة  لسادته من املستشرقني الفرنسيني

غري مسبوقة، وفاقت ما بش ر به اإلسالم من قبل، ولذلك سخر أركون من هؤالء الذين صاغوا اإلعالن العاملي 
اإلنسان يف واقع املسلمني اليوم، خالطاً بني  إلسالم، ودعم دعواه أبمثلة الحرتام حقوقحلقوق اإلنسان يف ا

 الدين احلق وواقع املسلمني الرديء.

وأركون عندما خيلط بني مبادئ اإلسالم الصافية، وبني واقع املسلمني املعاصر الذي تُنتهك فيه حقوق 
حكمة فيه( فإنه يرفض أن خيلط بني مبادئ اإلعالن اإلنسان، )بفضل القيادات السياسية العلمانية املت

اإلنسان "يف حق السود واهلنود احلمر اترخيياً وحالياً"، كما يرفض اخللط بني اإلعالن الفرنسي  األمريكي حلقوق
 أو يف مستعمراهتا اترخيياً أو حالياً. وأان حلقوق اإلنسان واالنتهاكات الفرنسية حلقوق اإلنسان، سواء يف إقليمها

أكتب هذه السطور أتلقى األخبار أبن عمدة مدينة فرنسية يصر على هدم مسجد يف مدينته، وأن الرئيس 
الفرنسي السابق ديستان حيذ ر من خطر املهاجرين املسلمني إىل فرنسا. وهذه كلها ابلطبع يف عرف أركون 

أشد تطفيف ميزانك الزائغ، وما  احرتامات ال اخرتاقات حلقوق اإلنسان. أال ما أخبس بضاعتك اي أركون، وما
ابلغيظ والقبح النفسي احملقون ضد اإلسالم  أزيف منهجك العلمي املتلون أبلوان حقدك الدامي املتنز ِي

 واملسلمني.

 ضد التعليم اإلسالمي:

وكراهية أركون الشديدة لإلسالم تدعوه ملنع التعليم اإلسالمي. فالعلم اإلسالمي ينبغي أال ينشر الدين 
سالمي، إن عليه فقط أن يدرسه للناشئة دراسة مقارنة حمايدة من غري توجيه، وأن يرتك هلم بعد ذلك أن اإل

خيتاروا. إن عليه أن يدرس الدين ابعتباره ظاهرة أنثروبولوجية أو اجتماعية، ال ابعتباره ظاهرة مقدسة. يقول 
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اً عن مقدس ومتعال موجدين يف كل أركون: "فاملسلمون عندما يتحدثون عن اإلسالم فإهنم يتحدثون فور 
ولكننا نعرف من خالل املقاربة األيدلوجية كم مها متغريان  -وجامدين أبدايً  -مكان، وال ميكن مسَّهما 

جمتمع ما"، ويدعو أركون كذلك لنزع القداسة عن اإلسالم مثلما نزع  ونسبيان وقابالن ألن يتالعب هبما يف
اإلسالم على  ة السابقة على اإلسالم، كما يدعو املعلم املسلم لكي يتعامل معالقرآن القداسة عن اآلهلة العربي

  أنه دين متغري ونسيب املعاين!

وليسمح لنا أركون أن نسأله هنا كيف يصبح املعلم املسلم مسلماً وهو ينزع القداسة عن اإلسالم، ويساوي بينه 
قبل  يداً يدين به ويدعو له حممد أركون، الذي كانوبني األداين السابقة؟ اللهم إال إن كان هذا إسالماً جد

حلظة ينكر الدعوة إىل املعتقدات مث يضيف أركون إىل ذلك دعوة ارتباط مدارس وكليات تدريس الفكر 
تدريس الدين على الطريقة التقليدية، ولكن  اإلسالمي عن النظام الرمسي احلكومي للتعليم: "أان لست ضد

مع أو الكنيسة وليس يف معاهد البحث العلمي واجلامعات"، وهذه دعوة هلا أكثر ينبغي أن يتم ذلك يف اجلا
يستنتج منها أن التعليم اإلسالمي الذي يقدم يف املساجد هو تعليم ال موضوعي وال علمي  من معىن. إن مما

ليم يستلزم أال ولكنه تع وال اترخيي، وإن التعليم الذي يقدم يف املدارس والكليات هو فقط التعليم املوضوعي.
يريد أن يدرس الدين دراسة موضوعية ينبغي أال  يكون مصحوابً إبميان وال عاطفة جتاهه وال دعوة إليه، فالذي

يؤمن به، وال يتأثر به، أو على األقل أن يكون حمايداً جتاهه، وهذا حديث متهافت ابلطبع، ألن عدم إميان 
فلماذا نرى  جيعلهم ابلضرورة موضوعيني أو حمايدين جتاهه، وإالاملستشرقني وعدم إميان تالميذهم ابإلسالم مل 

عالمات التحامل والبغضاء تنضح من أقالمهم وهم يتناولون بدراساهتم الشؤون اإلسالمية؟!. ويف املقابل فإن 
الية املوضوعية والعلمية أن تطل من معظم دراساهتم املتسقة الع إميان الفقهاء العميق ابإلسالم، مل حيجب مسات

  وشرائعه. حول اإلسالم يف عقائده

ومع أن أركون يطالب ابحلياد مع الدين فإنه ليس ضد احلرب والتعدي عليه. يقول أركون عن بورقيبة إنه جترأ 
حىت "على االجتهاد يف ما خيص أركان العقيدة الدينية، عندما أذن بعدم صوم رمضان إن كان ذلك يعيق من 

تمع، كما وانقض  على قانون األحوال الشخصية وذلك بواسطة اإلصالحات اليت عملية اإلنتاج للدولة واجمل
اقرتحها لتعديل قانون الطالق واملرياث ومنع تعدد الزوجات. وكان يرى بضرورة حذف املرجعيات الدينية 

بلة مع والطائفية من ساحة الفضاء الديين، ألهنا سبب الفرقة والفتنة " . قال أركون ذلك يف إجابة على مقا
وهل كان بورقيبة على حق يف ذلك؟ أجابه أركون: "ابلطبع كان على حق"  تلميذه "الصاحل" وملا سأله هذا:

فالتعدي على الدين جائز، ولكن الدفاع عنه والدعوة إليه والعمل على إقناع الناس بفضائله ومزاايه هو  وهكذا
 ! مما ال جيوز يف العرف العلمي املنهجي األركوين

فعل بورقيبة يف أخذ التجربة التعليمية الفرنسية، فإن أركون يدعو ملواصلة التجربة حملاربة التعليم الديين.  ومثلما
اإلجيابية لتلك التجربة هي: "أهنا منعت التبشري وتعليم العقيدة يف املدارس العامة  يقول أركون إن السمة

يني عموماً يراجعون اليوم خطل هذه التجربة الوخيمة والفضاء العام للمجتمع املدين". ومع أن الفرنسيني والغرب
بعد أن رأوا أبم أعينهم نتاجها يف أفواج الشباب املتمرد الضال اليائس املندفع يف الال أْدرِيَّة والشك واجلرمية 
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أركون العائش يف فرنسا منذ صباه يصر على أن نبدأ من حيث بدأت فرنسا، وأن  واملخدرات واجلنس، إال أن
  ي حيث انتهت، حذو النعل ابلنعل، وال أبس أبن نكرر كل اخلطااي، و أن نتحمل كل الرزااي.ننته

وفيما بني أحالم التنظري والوهم والعظمة، جعل أركون من نفسه مسئواًل عن شؤون املسلمني، وعند ذلك، 
لى كليات الشريعة سأله تلميذه "الصاحل": "وما الذي ستفعله بكليات الشريعة"؟ فأجابه أركون: "ينبغي ع

وعموم املعاهد الدينية التقليدية أن تعدل مناهجها وأساليبها، وأن متارس دورها كما ميارس معهد الدراسات 
سرتوسربغ أيضاً دوره" . وسأله  الكاثوليكية يف ابريس دوره، وكما ميارس معهد الثيولوجيا الربوتستانتية يف

علمانية"؟ أجاب أركون: "ابلطبع فهناك تعليم علماين  طريقةتلميذه معقباً: "وهل يعقل تعليم األداين ب
طالب  للثيولوجيا واتريخ األداين والفكر الديين، يقابل التعليم التقليدي واإلمياين العقائدي!" . وأكثر من ذلك

دين يف املدارس أركون ب  " إلغاء برامج التعليم السائدة وإلغاء الطريقة التارخيانية والعقائدية التبشريية لتعليم ال
واألنثروبولوجية الدينية حمله، أي تدريس علم األداين املقارن وعلم اإلنسان  العامة، وإحالل اتريخ األداين

مكان اإلسالم. واملعروف أن علم األداين املقارن وخمتلف فروع علم األنثروبولوجيا وعلم االجتماع حتمل نظرة 
هذه العلوم مجيعاً يف مناخ مناهضة الدين يف أوراب. ولذلك فدعوى "أونتولوجية" معادية لألداين حبكم أتسيس 

أركون ابحلياد واملوضوعية جتاه الدين تتبخر متاماً عندما يفرض عوضاً عن تدريس الدين، تدريس هذه املناهج 
  العداء للدين . اليت قامت على

تنطعه وهو يتجاوز موضوع املدارس  فلننظر إىل ولكيما ندرك أبعاد هذه النزعة العدائية ألركون ضد الدين،
والدين إىل موضوع الشؤون الدينية عموماً، فوجود وزارة للشؤون الدينية أيضاً أمر قد ال يرضيه: "ال أعرف فيما 

هذه الوزارة بكل  ينبغي علينا احملافظة على وزارة للشؤون الدينية أم ال"، وذلك ألنه: " إذا حافظت إذا كان
والال اترخيية، اليت تقسم اجملتمع وتزرع فيه روح  لدينية على بث التعاليم التقليدية والطائفيةمؤسساهتا ومعاهدها ا

الفتنة والشقاق، فينبغي إغالقها فوراً"، وهكذا فالدين يف نظر أركون وأمثاله من ببغاوات الغرب أداة تلقائية 
لية دينية يف حناايه، وذلك شأن مثل للفتنة والشقاق، وذلك حىت يف وطن هو مسلم بكامله، وال يضم أدىن أق

 اجلزائر الوطن األصلي ألركون. 

تنقل حبذافريها حىت ولو مل تكن مناسبة ألوضاعنا، ومل تكن يف  إن التجربة الغربية يف موضوع الدين ينبغي أن
 إليها!. أدىن حاجة

 أن نتجرعه حىت ولو مل نكن إن الدواء املر الذي يتجرعه الغرب اليوم ال يكاد يسيغه، ينبغي علينا تلقائياً 
  العالج! مرضى. هذا هو عالج أركون وبئس
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