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وهـو قد بذل وعصر كل مسومه  إذ ليس لإلسالم يف نظره أي قانون وال عالقـة بـالـوجـود ،..."
افرتض إثـبـاهتا فليس هلا حقائق وال معاين متس  وآفات امللحدين يف الغرب لينكر املصادر أواًل مث لو

 "...الناس

وسائل الدعاية لكل شيء مبقدار مل يسبق له مثيل ، هذه الدعاية يف قضااي  ان هذاتطورت يف عصر 
 ووسائل الراحة قد تكون معقولة إىل حد ما، لكن الغريب من أصناف هذه الـدعـايـة، الكماليات

 وعدم الثقة أبي شيء الدعاية الفـكـرية لعامة الكـتاب والشعراء والروائيـني إىل درجة تدفع إىل السأم
عمل، إذ قـد يكون يف  يشتهر من كتاب أو كاتب أو صحيفة، فيجعلك هذا ال تثق ابلشهرة ألي

  .تفقد بصريتك غاية الرداءة والفساد لكن جيوش اإلعالم والرتويج حتاصرك حىت

واملفكرين واألدابء،  وقد حاصرتنا الدعاية يف زماننا ورفعت فـي وجوهنا جمموعة من الكتاب
يف كل زاوية، وليس هذا احلصار  ثقافتنا كرهًا، وألزمتنا هبم وحاصرتنا كتبهموألصقتهم يف وجوه 

إن أدونيس مل يـقـل شـيـئـاً ولكن " :فقط بني العرب، بل لقد شَكت إحدى املستشرقات وقالت
  . ! "اللويب األدونيسي هو الذي أعطاه األمهية

كربى يف عامل  الذي أعطاهم أمهيةهذا اجليش الدعائي من وراء كتاب صغار أو مغالطني كبار هو 
  . الكتاب العريب

الدعاية الكبرية هلا؛ فذهبت مع القوم  قال أحد القراء لقد رأيت كتب أركون ولفت انتباهي
بفائدة وال ساعدين الفهم، وقلت كاتٌب متِعٌب،  واشرتيت منها وقرأت األول والثاين فما أحسست

النقص يف قدريت على الدراسة والفهم، وسكتُّ نفسي:  ولكن زادت الدعاية للرجل فقلت يف
حىت إذا كان ذات يوم جلست إىل قارئ وكاتب قدير وتناول   وخشيت أن أقول ألحد: ال أفهمه،

اإلسالمي" وقال: لقد حاولت أن أفهم هذا الكاتب أركون فما  كتاب "اترخيية الفكر العريب
أنت فقد كنت أحبث عن قارئ له  من سجن وقلت: رمحك هللا أين استطعت، فكأمنا أفرج عين

  . الذين أكثروا من الدعاية له دون دراية يعطيين فيه رأاًي، ال

منوذجاً للدعاية األركونية: علق هاشم صاحل مرتجم أركون إىل  وحىت ال تضر بنا املبالغة يف هذا إليك
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ت حممد أركون الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد" يقول هاشم: بعد أن ترك" العربية يف آخـر كـتاب
املعركة اليت خيوضها بكل مالبساهتا وتفاعالهتا، وهالين األمر فكلما تومهت  رحت أفكر فـي حجم

قد أصبحت واضحة حمصورة، كلـما اكتشفت أهنا متشابكة معقدة، شبه ال هنائية.  أن حدودها
بهة واحد مؤكد على أي حال : هو أن حممد أركون خيوض املعركة على جبهتني ج هناك شيء

  :وجبهة اخلارج، جبهة ًأصوليي املسلمني، وجبهة أصوليي املستشرقني الداخل،

  . (1ظهرك ... روم فعلى أي جانبْيك متيل ؟ ) وسوى الروم خلف

يفاجئك مرارًا ابملدح يف وسط الكتاب أو يف املقدمة أو يف  هذا مثل مما يفعل هذا املرتجم، وقد
اليت متثل جزءًا كبريًا من أعماله؛ فهذه طريقة يف الكتابة مع أركون  ( أو يف لقاءاته2اهلامش )

ري  املرتجم حوارًا حول أفكار أركون بعد كل فصل أو يف آخر الكتاب كما يف "الفكر جديدة إذ ُيج

  ."اإلسالمي قراءة علمية" ، أو "الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد

و فقهية، وحياول أن يقول إهنا خرافة، أركون قد تصادفه ينقد مدرسة عقائدية أ أثناء قراءة أعمال
 دغمائية كما حيلو له أن يكرر، وتقول : لعله ينصر املدرسة األخرى، فهو إما شيعي أو وأسطورة

 خارجي، مث خيرج عليك يف صفحة أخرى وهو يعرض بعدم معقولية فكرة اإلمامة لدى الشيعة

عنده  ( علمًا أن السين4 نظـره )، مث يف مكان آخر ال يتفق مع اإلسالم السين املتزمت يف(3)
  . هم األشاعرة، وأما أمحد وابن تيمية فيدعومها حنابلة متزمتني

العلم  جاهدًا أن تقف متاماً على ما يريد فإذا هو متناقض ال يؤمن بشيء وال يرى أن هلذا وحتاول
  -فهو احلق واحملرتم  هأو الرتاث اإلسالمي أي مكانة إال يف عني املدارس النقـدية الغربية؛ فما أقرت

تقره املكتشفات األسلوبية  وما ال -كنص للدراسة ليس أكثر من نص بشري قابل لألخذ والعطاء 
  . واالهتمام به لقدمه وختلفه عن العصر اللغوية االجتماعية والنفسية املعاصرة فإنه ال يرى إقراره

وفيه تلخيص غامض جلجل ما قال يف املرتمجة إىل العربية  ولعل كتاب "الفكر العريب" أول كتبه
بكثري من التحفظ إىل آرائه يف القرآن والسنة والشيعة واحلداثة  الكتب األخرى ، وأشار فيه

  . والتجديد

يف  أركون أهداف واضحة ملن يستقرئ أعماله ويصرب على التزوير واملراوغة واللعب ابلكلمات عند
وسائله  ل مشروعه وسيأيت بـيان اهلدف بعد ذكرغري معانيها حىت حيصل على هدفه الكبري من ك

  . إليه

 

  : الوسائل
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هلم صلة ابملدارس الغربية يف الفكر، والذين  أول وسائله نقد الكجتاب اإلسالميني الذين ليست
بعد  -فيما يرى  -واالجتماع والنفس والنظرايت اليت خرجت  ليس هلم إملام بعلوم اللسانيات

امليالدي، وابلتايل يطالبهم ابملشاركة والدراسة ملستجدات النظرايت  اخلمسينات من هذا القرن
 الغربـية، مث هو يستخدم نظرايت ميشيل فوكو يف مسائل املعرفة والسلطة، ويرى اترخيية اإلنسانية

عنها املعرفة  املعرفة وبكْوهنا قابلة للتغيري والتطوير والشمول، وأهم جوانب املعرفة اليت يتحدث
أسطورايً البد أن خيضع للدراسة  ة بـكـل أبـعـادها ، ويرى اعتبار املعرفة اإلسالمية منوذجاً الديـنـيـ

اإلسالمية سياقـاً مـعـرفـيـاً أسطورايً يزعج  ويرى اجملاهرة ابعتبار العلوم -كما سيأيت   -والنقاش 
من  من بناء مفاهيم جديدة مستمدة -كما يرى  - املسلمني ويهز إمياهنم ، ولكن البد

أن هناك مناطق عديدة يف الفكر اإلسالمي ال متس  االحتياجات اجلديدة كما فعل السلف، ويرى
وقضااي مجع القرآن، والـتـسـلـيـم بـصحـة  -هللا عنه  رضي -وال يفكر فيها مثل مسألة عثمان 

اساً لالجتهاد على األصول اليت بناها الـشـافـعـي، ويـرى أنه يـضـع أس أحاديـث الـبـخاري واملوافقة
 ( ، وهو يرى أن الوعي اإلسالمي قد انشق فيما بـيـن الـسنة والشيعة ،5جديدة ) وعقالنية

الطرفني وهو يعتنق  والوسيلة عنده ليست ابلتوفيق بني اجلانبني وال االنتقاء منهما إمنا الوسيلة نـقـد
وابلتايل فإن النص السين  "النقدية اجلذرية" للطرفني وإسقاط كل احلجج اليت أبيدي اجلمـيع ،

مـغـلـوط ومـزور وأسـطـوري، واملطلوب أن  مغلوط ومزور والنص الشيعي نص العدالـة والـعـصـمـة
  . (6يتحرر كل من الفريقني من نصه فيتوحدان )

 
  : األهداف

واعتباره  الثقة من القرآن الكرمي وقداسته من أهم ما يهدف له أركون يف كتاابته املـكـررة واململة نزع
واألخذ والـرد. وهو يغالط كثريًا يف معىن كلمة "أسطورة" ويقول  ( قـابـاًل للـدراسـة7نصاً أسطورايً )

هذه الكلمة على أمساع العرب الذين يربطون بـني هذه الكلمة وبني األكذوبة  : إنه يعاين من صعوبة
الفرنسية اليت  عن القرآن ابللغة اخلرافة، لكن ما هي الكلمة اليت يستخدمها أركون يف تعبريه أو

  . يكتب كل كتبه هبا

وكلتا الكلـمـتـيـن تعين اخلرافة أو احلكاية  Myth وابإلجنليزية Mythe إنه استخدم كلمة
وهي تـعين يف مجيع اللغات األوربية حكاية  Muthos والكلمتان جاءات من الكلمة اإلغريقية

 (8قوى الطبيعة والوضع اإلنساين ) -ورة رمزية بص - خرافية شعبية تتحدث عن كائنات جتسد

.  

-فإهنا أواًل مل تصلنا بـسـند مـقـطـوع الـصـحـة؛ ألن القرآن  -بزعمه  - مث إذا سلم هبذه األسطورة
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 بل كجـتب بعض اآلايت مث -صلى هللا عـلـيـه وسـلـم  -يجكتب كله يف حياة الرسول  مل -كما يقول 

أركون بكل  ( وهذه من الـمـغـالـطـات الـتـي يسوقها9رآن فيما بعد )استكمل العمل يف كتابة الق
الظروف السياسية هي اليت  سهولة وخيلط فيها ما بني قـضـيـة اجلمع وقـضـية الكتابة ، وبزعم أن

  . (10عداه ) جعلت املسلمني يـحـافـظـون فـقـط على قرآن واحد ويرتكون ما

يدخل بعد ذلك إىل نصوص  القرآن سندًا يف أول األمـر ومن أجل أن ميهد ملا يريد من إنكار
احملسوس هو الذي حياَكم إليه  القرآن فيشكك يف القصص واألخبار ويرى أن التاريخ الواقـعـي

  !القرآن، فاألخبار واآلاثر التارخيية هي الـمـوثـوقـة

 
  : ولـنقرأ له هذا النص الذي ُيد القارئ يف كتبه كثريًا مثله ، يقول

التارخيية اليت  ينبغي القيام بنقد اترخيي لتحديد أنواع اخللط واحلذف واإلضافة واملغالطات"
  . (11احملسوس" ) أحدثتها الرواايت القرآنية ابلقياس إىل معطيات التاريخ الواقعي

أمههم عنده "حممد أمحد خلف هللا"  ويرى أن القرآن عمل أديب مل يدرس كما ُيب إال من ِقَبل ندرة
الـقرآنـيـة مـفـتـعـلـة، ويتحسر على عدم  دما كتب عن القصص الفين يف القرآن وقال إن القصةعن

مل متـكـن "خلف هللا" يف عمله أنه راعى املوقف  استمرار "خلف هللا" ويذكر أن األسباب اليت
  .لنـقـص املعلومات : اإلسالمي اإلمياين أواًل ، واثنـيـاً 

يراعي املوقف اإلسالمي اإلمياين ألنه  الذي سيهاجم القرآن؛ ألنه ال إذن فقد آل األمر إىل أركون
األحباث اجلارية اليت كتبها فوكو واحلاخام دريدا ؛  مطلع على األحباث اجلارية. ومع زعمه أنه يعرف

ال يثق يف قدرة أركون وال أنه فهم ما زعم فهمه من قضااي املعرفة  فإنه يظهر للقارئ بـشـكـل ُيعله
  . (12ونـظرايت البنيوية وما بعدها ) الالهوتونقد 

القول الصحيح ملا يـنقـل ؛ إذ يقلب كل قضية قرآنية  ويعاين يف عرضه لألقوال من عدم التوثيق أو
يفـسد املعىن ويلويه إىل ما يريد كما مر معنا يف مسألة كتابة القرآن  أو تفسـرييـة أو سـيـاق لعلم حىت

 . (13بـقـولـه : "إنـه يـجدَعى ابلتنزيل أي اهلبوط من فوق إىل حتت" ) يعرِ ف الوحي ، ومثال آخر

 
 

  : معاين القرآن

َأْولـى فـمـاذا يـفـسر به القرآن وكيف يفهمه،  لو جتاوزان قضية شكه يف القرآن ورد ه للسنة من ابب
الوضع البشري ،  لـيـس إال مـجـازات عالية تتكلم عن -األانجيل  كما  -إنه يـقـول : "إن الـقـرآن 

اعتقاد  -ميكن أن تكون قانوانً واضحًا، أما الوهم الكبري فهو اعتقاد الناس  إن هذه اجملازات ال
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تطبق على   إبمكانية حتويل هذه التعابري املـجـازية إىل قـانون شغال وفعال ومبادئ حمدودة - املاليني
  . (14كل احلاالت ويف كل الظروف" )

 
  : ويقول يف موضع آخر

أدبية ،  املعطيات اخلارقة للطبيعة واحلكاايت األسطورية القرآنية سوف تجتلقَّى بصفتها تعابري إن"
السيولوجي  حمورة عن مطامح ورؤى وعواطف حقيقية ميكن فقط للتحليل التارخيي أي تعابري

  . (15أن يعيها ويكشفهما" ) -والبسيكولوجي اللغوي 

عة ، فالقرآن عنده "خطاب جمازي يغذي التأمل واخليال والفكر القرآن والشري ويفصل أركون بني
طيلة حياهتا  ويغذي الرغبة يف التصعيد والتجاوز ، واجملتمعات البشـريـة ال تـسـتـطـيـع العيش والعمل

يف جمتمع وهناك  - كما يقول  -على لغة اجملاز" )( ولكن هناك البشر احملسوسون العائشون 
( مث 17وهكذا مت إجناز الشريعة ) لفة اليت تـتـطلب نوعاً من التنظيم والضبطأمورهم احلياتية املخت

مـجـال الـقـرآن، وجمال آخر واقـعـي للناس هو جمال  يعقب أبن هناك جمااًل أسـطـورايً مـجـازيـاً وهـو
انني أن يـتوقع الناس عالقة ما بني القرآن والشريعة اليت هي القو  الشريعة ويقول : "إنه وهم كبري

 الـمـنـاخ الـمـيـثـي )األسطوري( الذي سيطر على األجيال السابقة هو الذي أاتح الـشـرعـيـة وأن

الكتاابت املـقدسة إىل  تـشـيـيـد ذلك الوهم الكبري ، أي إمكانية املرور من إرادة هللا املعرب عنها يف
لواقع أن هناك أنـواعـاً خمـتـلـفـة مـن يف ا : الـقـوانـيـن الـفـقـهـيـة )الشريعة( وحجته يف ذلك ما يلي

شعري أو ديين ، وخطاب قانوين فقهي أو فلسفي ،  الكالم )من اخلطاب( وهناك فرق بني خطاب
( أال 18األولني إىل اخلطاابت األخرى إال بتعسف واعتباط") وال ميكن لنا أن منر من اخلطابني

  . استطعت أن مترق من اخلطابني ترى أنك اي أركون قد

 

  : مكانة السنة عنده

 ملتابعة هذه األقوال والرد عليها، فيكفي هنا التعريف مبعامل فكره مبا فيها جرأته ليس هذا جماالً 

 على الشك يف ثبوت وصول القرآن إلـيـنـا ، وجرأته على نفي احلديث والزعم بـأن الظروف

إن السنة " : اجت إىل أحاديث وقالالسياسية وأوضاع اجملتمعات اليت انـتـشـر فـيـهـا اإلسالم احت
ولَّد خالفات . مل  بزمن طـويـل وهذا -صلى هللا عليه وسلم  -كجتبت متأخرة بعد موت الرسول 

الـسـنـيـة والشيعية واخلارجية ، وصراع هذه  يتجاوزها املسلمون حىت اليوم بـيـن الـطـوائـف الـثـالث
طـرون عليه ملا للحديث من عالقة ابلسلطة ويـسـيـ الفرق الثالث جعلهم حيتكرون احلديـث

  . (19القائمة")
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 الـحـديـث هــو جـزء مـن الرتاث الذي ُيب أن خيضع للدراسة النقدية الصارمة لكل وهو يرى أن

مـسـيـرة الـتـاريخ األرضي  (، مث يـقـول: "وابلـطـبـع فـإن20الواثئق والـمـواد املـوروثة كما يسميها )
وأوضاعاً جديدة ومـسـتـحـدثـة لـم تـكـن  قد خلقت حاالت -يت اعتنقت اإلسالم وتنوع الشعوب ال

يف احلديـث، ولكي يـتـم دجمها ومتـثلها يف الرتاث فإنه لزم  مـتـوقعة أو منصوصاً عليها يف القرآن وال
نيات يصدقوا عليها ويقدسوها إما بواسطة حـديـث للنـيب ، وإما بواسطة تق على املعنيني ابألمر أن

  . (21والقياس" ) احملاجة

صلى هللا عليه  -الـرسـول  الشريعة واحلياة تلك هي مكانة الشريعة عنده وهذه مكانة أحاديـث
خـطـاب أديب عاطفي ال عالقة له  إذ ال يرى أي تشريع جاء به الـقـرآن، وأن الـقـرآن -وسلم 

تمع وحاجة الناس، وهي يف جمموعها تراث اجمل بـالـحـيـاة، والـشـريعة ضرورة اجتماعية أملتها ظروف
أو استجد شيء فإن هذا اجلديد يدمج يف هذا الرتاث  إذا قـابـلـت يف الطريق ثقافة جمتمع آخر
نفسه متاماً ، إذ لو مل تـكـن الـشـريـعـة من غري هذين  بواسطة حديث أو قياس ، وهو يناقض

  .لفعل ما كذبه عليهم -ميهم كما يس  -املعنيون ابألمر  املصدرين كأساس ملا سعى

من الـغث واالحنراف والكفر الذي ميأل به كتبه، كله يناقض بعضه بعضاً،  وهذا مـثـال واحد كبـيـر
 أو جرأة على كتاب هللا قوله : "وليس يف وسع الباحثني أن يكـتفـوا اليوم يف الواقع وكفاه زوراً 

مـنـذئـذ على  لعربية يف القرن السادس واليت طجرحتابلتكرار الورع للحقائق املوحى هبا يف اجلزيرة ا
  . (22أهنا آبن واحد مما ميكن تعريفه واستخدامه وأهنا متعالية")

املستشرقني مل حيملوا  )إذ حىت كبار الكفار من -يعـنـي نـفـسـه وَمن اتبعه  -وهو يرى أن الباحـثـيـن 
يستطيعوا القول بكل هذه االفرتاءات يف  ن وملعلى القرآن والسنة واألمة كاحلملة اليت يقودها أركو 

نـزل يف الـجـزيـرة فـي ذلـك الـزمـن الـقـديـم،وهـو ال يرى  آن واحد( ال يسعهم تـطـبـيـق الـقـرآن ألنه
لبقااي قوانني الرومان، بل وحياسب اإلسالم على أفكار فـوكـوه هل  نفسه وهو يقدس ويستسلم

نفس الوقت أبن القرآن حقائق، وقد سبق أن قال إنه جمازات عالية  ، ويقول يف تـتطابق معها أم ال
 (23) القائلون ابجملاز على أن كل جماز ُيوز نـفـيـه ويكون انفيه صادقاً يف نفس األمر وقد أمجع

فيه اخلالف بني  ، علماً أبن اجملاز ابألسلوب الذي يريده أركون أبعد بكثري من اجملاز الذي حدث
دليل يوجب الرجوع إليه  قال فيه الشنقيطي إن وروده يف القرآن غري صحيح وال املسلمني والذي

  . (24نقول كله حقائق ) من نقل وال عقل وحنن ننزه القرآن على أن نقول فيه جماز بل

أي  -اللغة أصاًل فضاًل عن القرآن وهو  ونقل الشنقيطي عن عدد من العلماء عدم جواز اجملاز يف
آايت األحكام هي اجملاز، وال آايت الصفات كما  ى هذا، وأركون ال يرى أنممن ير  -الشنقيطي 
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السنة، لكنه يرى كل القرآن جمازات عالية ، ومرة يقول  قال بعض السابـقـيـن الـمخالفـني ألهل
اجملتمع سياسة واقتصادًا واجتماعاً ، إمنا هتذيب روحي ال عالقة له  متعالية أي تكون بعيدة عن

  . ابلدنيا

أركون وتـنـاقـضـه؛  وليس هذا مكان احلديث عن اجملاز وال اخلالف فيه . لـكـن جـاء مبـنـاسـبـة خلط
عالية . إن أركون يهدم كل شيء وال  إذ يـقـول : القرآن حقـائـق نزلت قدمياً مث يرجع ويقول جمازات

يسخر من يسخر من كل َمن سبقه حىت  يقيمك على سنن وال يثق أبحد وال بعلم أحد، فهو
عـلـى كـتاب هللا وسنة رسوله كل هذه اجلرأة  الطربي ومن طريقته يف التفسري. وما دام قد اجـتـرأ

جـوانـب عـديـدة يستنكرها كقضااي الثواب والعقاب والبعث  فماذا يتوقع القارئ عن غريها. وهـنـاك
ا سياقات شعرية ، وأيضاً آايت الـقرآن اليت حتدثت عن اجلنة وثواهب ( . ويـرى فـي25بعد املوت )

  . يرى رمزية العذاب

 

  : خالصة

ويضع القرآن مع األانجـيل يف  يرى أركون أن القرآن والكتب السابقة تعاين من سياق واحد ،
والتجديد. وعمله هذا النـقـدي السليب  مستوى من الثبوت والدراسة واحد ، وبرى أمهية النقد

ال ميكن حبال أن يـكـون مـذهـبـاً فكرايً بدياًل ؛  - املعاين الذي ميسخ كل احلقائق وكل -النايف 
اجلماعات اليت وجدت عـلـى الساحة اإلسالمية وليس أبسلوب  حبيث حيل حمل شيء من الفرق أو

( اليت يقدمها 26أو الـشـيـعـة؛ ذلك أنه يلـغي اجلميع ويرى العدمية) ميكن قبوله من ِقبل السنة
فالشك واجلحود بـكـل شيء لن يكون أبدًا بدياًل لإلميان ، إذ هذا العدم التجديد ،  هي البديل أو

  . يكون ديناً وال يبين خلقاً  ال

ويرى أمهية القوانني وهذه القوانني عنده  ضرورة النظام يف حياة الناس -مع هذا  -وهو يرى 
يرى أركون أن يكون  وأية قوانني ، أما اجملتمع فال تـنشئها الضرورة االجتماعية ، لكن أي جمتمع

فـلـيـس لإلسالم أن يسن أي قانون يف ذلك اجملتمع إذ ليس لإلسالم يف  لإلسالم سلطة علـيـه؛ لـذا
وال عالقـة بـالـوجـود ، وهـو قد بذل وعصر كل مسومه وآفات امللحدين يف الغرب  نظره أي قانون

فهم منها  ال معاين متس الناس ، مث إذااملصادر أواًل مث لو افرتض إثـبـاهتا فليس هلا حقائق و  لينكر
  .اجملتمع معاين فتلك املعاين جاءت للحاجة والضرورة ؛ ألنه مل يكن هناك قوانني يف

إن جتديدية أركون  : وقد علق أحدهم على منط تفكـيـر أركون وأسلوب تعامله مع النصوص فقال
( وهذا ملخص 27أركون النافية ) ءةهي جتديـديـة عدمـيـة وال حنسب أن مسلماً عاقاًل يهتم لقرا
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 -واي َلألسف!  -غري معقولة لكن  لبحث مطول يتناول كتب ومقاالت أركون ، ومع أن أعماله
  . اليوم هو )الالمعقول( هلذا حيتاج إىل بيان إن الذي يـتـحكم يف سلوك وأفكار العامل اإلسالمي

 
 

----------------------  

  : اهلوامش

اإلسالم هجوماً من  ، "حقاً إن أركون أشد على 335المي فكر واجتهاد صالفكر اإلس (1)
  ."مفكري الروم وسيأيت بيان ذلك

  ."ومواقع عديدة يف "الفكر اإلسالمي قراءة علمية 254انظر الكتاب السابق ص (2)

،  1988ربيع عام  - 54جملة "مواقف" ، عدد رقم  أركون ، مقابلة مع أدونيس ، (3)
  .1ص

والفكر اإلسالمـي نـقد واجتهاد  128ترمجة عادل العوا ، ص ركون ، الفكر العريب ،أ (4)
العريب" أول كتبه املرتمجة إىل العربـيـة وفيه تلخيص غامض جلل ما قال  . ولعل كتاب "الفكر9ص

 األخرى وفـيـه إشـارة بكـثـري من التحفظ إىل آرائه يف القرآن والسنة والشيعة بعد يف الكتب

  .اثة والتجديدواحلد

  .9-89ص عيسى بالطة ، توجهات وقضااي يف الفكر العريب املعاصر ، (5)

  .19رضوان السيد ، اإلسالم املعاصر ، ص (6)

  .وما بعدها 22اإلسالمي قراءة علمية ، ص حممد أركون ، الفكر (7)

عي" ، جريدة األسطورة األصلية يف رأي أستاذ جام" حممد العريب اخلطايب ، مقال بعنوان (8)
  .26/2/199"الشرق األوسط"

  .86-85حممد أركون الفكر ، اإلسالمي نقد واجتهاد ، ص (9)

  .86املصدر السابق ، ص (10)

  .23أركون ، الفكر اإلسالمي قراءة علمية ، ص (11)

  .118-117، ص 9عدد  انظر جملة احلوار ، (12)

  .79الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ، ص (13)

  .299الفكر اإلسالمي ، ص رخييةات (14)

  .191الفكر اإلسالمي قراءة علمية ، ص (15)

  .299اترخيية الفكر اإلسالمي ، ص (16)
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  ..299املصدر السابق ، ص (17)

  .299السابق ، ص املصدر (18)

  .12أركون ، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ، ص (19)

  .13ص، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،  أركون (20)

  .18، ص أركون ، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد (21)

  . ترمجة عادل العوا 174أركون ، الفكر العريب ، ص (22)

  .8، منع جواز اجملاز ، ص الشنقيطي (23)

  .51الشنقيطي ، منع جواز اجملاز ، ص (24)

 د.خليل أمحد ،للتوسع يراجع الفصل األخري من كتابه "اإلسالم أصالة وممارسة" ترمجة  (25)

  . "متعددة من "الفكر اإلسالمي قراءة علمية وأيضاً مواضع

  .19اإلسالم املعاصر ، ص رضوان السيد ، (26)

  .19رضوان السيد ، اإلسالم املعاصر ، ص (27)

 " حول فكرته لتطيق النقد التارخيي للقرآن كتابه "الفكر األصويل واستحالة التأصيل وانظر

،  247،  215 - 214،  151،  6،  45- 44،  29 الصفحات التالية :
191  ،194 
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