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ًّ ع محمد أركون تأليفً ضَ يَ  ل ا   لنهه أكث الباحث� العرب واملسلم� حواًر قا يف نقد االسترشاا اا

املسترشق� االسترشاق و من نصوّه الفنرية من  وقفة نقدية مع  ا. ال يناد يخلو نّص ونقدً  �  ومهاظرةً قللمسترش 

ا ما كان يعود إىل املوضوع هم واتجاهات تفن�هم يف مجال الدراسات اإلسالمية. وكثً� تتهاول أطروحاتهم ومهاهجَ 

 شأن  فيث� مالحظاته الهقديةَ  ت وّحف ذاِت رشت يف مجالّ عه ونُ مالتي أجريت  يف عرشات املقابالت الفنرية

الدراسات  س بعَض يف شأنها. عىل أنه كرَّ  عامّ  فنريّ  حوارٍ  ارةَ ثإاراجها من األطر األكاد�ية الضيقة واست محاوالً

0Fلتحليل اطابات استرشاقية ونقدها (

ل فيه القول مَ جْ التطبيقي الذي ينشف فيه ما أَ  ا من االلها الدرَس ) م�رسً 1

اسرتاتيجية إلسالم وتاريخه الديهي والثقايف؛ وهو أسلوب يقع يف ّلب لرس� الغربي� ادية عىل الدنق من مؤااذاٍت 

حة ن عهها أو املقرتَ لَ عْ حيث الدراسة التطبيقية هي املجال "املختربي" إلع�ل الفرضيات واملفاهيم املُ  هعهد الكتابة

 كأدوات إجرائية للتحليل.

رها؛ فإىل أن املسترشق� أو عل�ء ها ويربّ باالسترشاق لدى أركون ما يفّرس وللصلة الهقدية املستمرة 

-ا معرفية بالغة األهمية يف مجال دراسات اإلسالم الوسيط والحديثوا أدواًر اإلسالميات من الباحث� الغربي� أدّ 

متاحة للباحث� العرب  وفرضوا مهاه  يف الدراسة  مهذ القرن التاسع عرش  ل تنن -عليهم هُ ُر نِ هْ وهو ما ال يُ 

واملسلم�  فإن املعارف التي أنتجوها تغري بقراءة نقدية ليس فقط لخصوبتها  وإ�ا ألنها ارتبطت باسرتاتيجيات 

الديهي واالجت�عي والثقايف للمجتمعات التي ساد فيها  ا بالتاريخهم معرفتتلك أن تقدّ  -يف نظرة-معرفية ل تعد

 ال �نن الهظر كلحظت� معرفيتْ�  أركون الهقديّ  حا وعيَ ْربَ ا (الخصوبة والقصور) ل تَ  معً اإلسالم. عىل أن الحقيقتْ� 

اإلنصاف يف الهظر إىل املساهمة   يفرض بعَض ه� يف الزمان مّ� بُ عن األارى وإن كان تعاقُ  بعزلٍ أيٍّ مهه� إىل 

ن  يف القرن شِّ حديث دُ  كمجال درايسٍّ    Islamologieالفنرية االسترشاقية با هي تأسيسية ملجال اإلسالميات 

                                                           
قضايا ألعمال المستشرق الفرنسي الكبير كلود كاهين. راجع نص الدراسة في: محمد أركون،   تهمن ذلك دراس  1
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ع الفنر العرب واإلسالمي تغطيتها يف ذلك الح�  سَ ت حاجة معرفية ل ينن يَ التاسع عرش  وبا هي مساهمة غطَّ 

 )1F2( ! حتى اآلنبل 

العلمية ال يخفي محمد أركون  يف مهاسبات كث�ة من طرقه موضوع االسترشاق  تقديره العايل للجهود 

التي بذلها املسترشقون يف مض�ر نرش تراث اإلسالم؛ من نفض الغبار عن املخطوطات القد�ة يف مجاالت العلوم 

يهً ا دقيقً الديهية والعقلية  وتحقيقها تحقيقً  ا  ووضع فهارس لها  إىل نرشها بالعربية أو ترجمتها إىل لغات ا وّر

واملسلم� عىل تاريخ  ع العرَب لَ طْ أَ  تأسييس علميّ  لفرنسية...). وهو عمٌل االسترشاق النربى (األملانية االننليزية  ا

ه باحث� مههم إىل طرائق مههجية جديدة يف قراءة نصوص الرتاث تختلف عن ثقايف كان يف حنم املفقود  ونبَّ 

م واملسلم� أثر يف مهاهجهم القد�ة املعتمدة عىل العرض والتفس�. وإىل ذلك  كان الهت�مهم العلمي بعال اإلسال 

لديها ول يند  ثقايف واجت�عي ظل مجهوالً ع قطاعات واسعة من الرأي العام يف املجتمعات الغربية عىل عالٍ الَ إطْ 

لوا باإلسالم وجادلوه  وبعض السياسي� والديبلوماسي� والعسنري� غِ بعض الالهوتي�  الذين شُ  ا إالّيعرف عهه شيئً 

املسترشق� مساحات من  باإلسالم. وك� أضاء عمُل  -همأو غالبيتُ -هادين سنانُ دان التي يَ الذين اشتغلوا يف البل

التاريخ الفنري والديهي مجهولة لدى الباحث� العرب واملسلم�  يف القرن التاسع عرش والعقود األوىل من القرن 

ب؛ عال من االهت�م األوروب واألمري  بالعال غ� الغرْ  ى مستوياٍت   وحفزهم عىل البحث يف تراثهم  �َّ العرشين 

الرشق ومهه الرشق اإلسالمي  بإداال األبعاد الديهية والثقافية يف العالقة بهذا العال بعد أن انحرصت يف جوانبها 

 السياسية واالقتصادية والعسنرية: يف الحقبة النولونيالية وما بعدها.

 كتبه املسترشقون  مهذ الهصف األول من القرن  التاسع يف أن النث� م�َّ ل ينن محمد أركون يجادل 

باملسترشق� وهواجسهم وأسئلتهم كباحث�  وإ�ا كانت  بحث ااّص  علميّ  عرش  ال يهتمي إىل جدول أع�لٍ 

اق واملرشوع بص�ت الوظيفة السياسية واضحة فيه با ينفي لبيان أشنال العالقة املختلفة التي قامت ب� االسترش 

للمصالح ب�  لٍ تبادُ  َل نْ ا  شَ مبارش. كان يدرك أن هذه العالقة أاذت  أحيانً  غ�ِ  أو من طريقٍ  النولونيايل: مبارشةً 

ا أنها كانت  يف أحاي� أارى  عالقة دً املعرفة والسلطة  ب� االسترشاق والسياسات النولونيالية. لنهه كان يعي جيّ 

ية ومن ل املسترشق�؛ فهؤالء كانوا ينتبون ما ينتبونه عن عال اإلسالم واملسلم� بحرّ بَ بها من قِ  موضوعية ال موعىً 

رسعان ما تجد طريقها  أو يخونوا رسالتهم كعل�ء. غ� أن ثرات عملهم العلميّ  سيايسّ  لطلٍب دون أن يستجيبوا 

ستث�ر والتوظيف. غ� ال  من اذيهك الفعلْ� من دون أن ينون لهم مسؤولية يف  ْ� إىل التوظيف واالستث�ر السياسيَّ 

إىل موقع  ب عليه ذلك االنزالَق يرتّ  االيديولوجي لئالّ  باستمرار أن يساجل االسترشاق يف مضمونه َض فَ أنه َر 

2Fايديولوجي ( لٍ لباحث� العرب السقوط فيه من تهاوُ اه كباحث  فيسقط يف ما أاذ عىل غ�ه من ايتأبّ  ايديولوجيّ 

3 (

ا ا بحتً معرفيً  من ذلك  إىل تحليل أع�ل املسترشق� وأطروحاتهم تحليالً سترشاق . ولقد انرصف  بدالًلخطاب اال 

 ا عن مضاميهها االيديولوجية من دون إغفالها أو إه�لها ح� تدعو الرضورة إىل بيانها وتسليط الضوء عليها.ضً ِر عْ مُ 

 

يف إعادة قراءة تراث االسترشاق الحديث واملعارص ز املساهمة الهقدية ملحمد أركون أكث ما ميَّ  لعّل 

 Islamologieوطن القصور يف تراث الباحث� الغربي� يف مجال االسالميات مْ ل وَ لَ ن  الخَ مَ نْ إىل أن مَ  ا الحادّ هَ انتباهَ 

ية  مخيالهم الديهي والصور الهمطية املتحنمة يف وعيهم  وال املضام� االيديولوجو ة يليس مهطلقاتهم السياس

                                                           
إنهم يقّدمون بحوًثا أكثر  اإلسالمي؛-"إن المستشرقين الكبار هم الذين يقّدمون اآلن البحوث العلمية عن التراث العربي  2

 .224أهميًة وحسًما بكثير مّما يقّدم المسلمون أنفُسهم". المصدر السابق، ص 
تاريخية الفكر العربي خاصة عند إدوارد سعيد. راجع نقده له وألنور عبد الملك وجعيط والعروي في: محمد أركون،   3
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التي  يف املناهجصور) ل والقُ لَ  (=الخَ َ� ها عن موضوعهم (=اإلسالم واملسلم�)  وإ�ا هُ ننو نوّ للمعارف التي يُ 

ة ميلة عن توف� أسباب املعرفة العميقة والسرص ت له مهاه  تقليدية وقادَ يستخدمونها لبهاء تلك املعارف؛ فلقد بَ 

) يف تحقيق الهصوص  يِّ وِ غَ هلُ قْ وجي (=الفِ لو لطرائق البحث الفيللموضوع املدروس. إنها تقليدية ألنها تعتمد 

ض والوّف املختفية وراء فنرة "الحياد" العلمي. ثم إنها قارصة ْر املوروثة عن القرن التاسع عرش  وأساليب العَ 

ملعرفية التي املعارصة ومهاهجها بعد الثورة اق عىل منتسبات العلوم اإلنسانية بسبب إحجامها عن االنفتاح الخالَّ 

 شهدتها مهذ مهتصف القرن العرشين..

: االسترشاق وما بعد االسترشاق  لإلسالم ةبيَّ رْ يف تاريخ املعرفة الغَ   فكريت�لحظتْ� عارص محمد أركون 

ا يف تاريخ ا األا�ة من دون توقف. كان عليه  باعتباره باحثً ا طيلة الخمس� عامً ا معرفيً حواًر  حَ تَ ا فَ ومعه� معً 

لهم يف فرنسا  سهوات  ذَ مَ لْ تَ ن تَ ا ينتبه املسترشقون يف املوضوع  ويف جملتهم مَ الفنر اإلسالمي   أن يعتهي ب

صل يف املؤترات وعىل  ّفحات كتبه الخمسيهيات  ومن زاملهم يف الجامعة بعد ذلك وكان له معهم حوار متَّ 

� وموضوعي مثل محمدبَ ال يقبل التجاهل من قِ  صة. فاالسترشاق مجال درايسّ ت املتخصّ واملجالّ   ل باحث ّر

 يهجم مهها إلغضاء عّ� ا ال �نن ه يف جمهوره املبارش (=الغرب) ويف الهخب العربية واإلسالمية مّ� أركون  وتأث�اتُ 

عىل -� املسلم�ق املعريف للمسترشقي� عىل نظرائهم الباحثما باإلسالم  ناهيك بأن التفوُّ  من نتائ  يف بهاء وعيٍ 

غاء إىل دراساتهم الفنرية ونتائجها العلمية: لإلستفادة مهها إنْ -ال ثالث� عامً باألقل إىل حدود ما ق  يفرض اّإل

 إىل ذلك الرضورة العلمية واملههجية للنشف عن القصور يف األدوات أوِ  دعْت  فيها إنْ  نقديّ  ولبهاء رأيٍ  أفادتْ 

ولية" و"اإلسالما ما بعطط يف األحنام. أمّ الشَّ   د االسترشاق  وهو اتجاه الدراسات الغربية السائدة اليوم حول "اّأل

ة تأث�ه الج�ه�ي يف ا بقوّ �  مثل االسترشاق  وإ قه املههجيّ ته العلمية أو تفوُّ ة حجّ رض نفسه ال بقوّ فالسيايس"  في

واملعارضة عىل السواء  ونتائ  ذلك التأث� عىل ّعيد ) وتأث�ه يف الهخب السياسية الحاكمة بّ الرأي العام(=الغرْ 

 املوقف من اإلسالم واملسلم�.

 من اليق� واالطمئهان  أن محمد أركون يذهب إىل التمييز القاطع ب� لحظتيْ  من العس� القول  بقدرٍ 

دال ايديولوجيا  ذلك أنه يُ والثانية  معرفةً  -مثالً -ب األوىلسَ فيحْ  يٍّ دِّ االسترشاق وما بعد االسترشاق عىل نحو حَ 

ميط اللثام عن الفارق ب� واحدة مهه� فيُ  داال كلِّ  -للدقة-ا أويف اللحظت� معً  وااليديولوجيِّ  ثهائية املعريفّ 

ز ب� الباحث� العلمية االسترشاقية واملهاترات االيديولوجية الجوفاء يف اطابات مسترشق� كث  مثل� �يّ  الدراسات

إلسالمية املعارصة وب� آارين ح� باملعرفة يف تهاولهم الظاهرة السوسيولوجي� املعارصين املسلّ السياسي� وا

سياسية للسياسات الغربية حيال  ةً َر خْ م� بذلك سُ ا �طية مقدِّ ا ايديولوجية جاهلة ويهرشون ّوًر ون أحنامً دّ دير 

ب�  يحرص عىل بيان الفارق  أركون ظّل  مر بالقول إن محمدااإلسالم واملسلم�. ومع ذلك  يف وسعها أن نغ

  والفنريّ   الديهيّ  يف الهظر إىل اإلسالم وتاريخه   طريقةٍ  ب�   الفارق بيان   طريق من  ا معرفيً  اللحظت� 

 laوأارى تقترص عىل الظرفية  la longue  durée الطويلة  ة الزمهية املدّ  قاعدة   تعتمد  بولوجيو واالنث 

conjoncture   ّهُ ظُ حَ لْ والخب� االسرتاتيجي. لنن أكث ما يَ  . وهو فارق ب� نظرة املؤر  والعال ونظرة الصحفي 

فيه عىل املسترشق� ومهاهجهم  دّ تَ شْ القارئ يف نقد محمد أركون للمعرفة الغربية لإلسالم أنه يف الوقت الذي يَ 

دي حرسته عىل  بْ بات العلوم اإلنسانية املعارصة  يُ عدم االنفتاح عىل منتسالفيلولوجية النالسينية  ويؤااذهم عىل 

رض عْ مدقع يف مجال الدراسات الغربية الراههة لإلسالم عىل نحو ما تَ  با يستشعره من فقرٍ  عهدهم العلمي مقارنةً 

 جديد من الباحث� املتخصص� يف العلوم السياسية والسوسيولوجيا. يلٍ نفسها  اليوم يف كتابات جِ 
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من اإلدراك  م مستوىً ره  كان �لك أن يقدّ جَ ه وبُ ِر جَ هذه الحرسة شعور بأن االسترشاق  بعُ ن الف مين

ة ضاعت يقدّ اإلسالم وتاريخه الفنري مّ� أعىل لرتاث    مه "ارباء" اليوم املحدودي املعرفة بوضوعهم  وأن الفّر

 سة لإلسالم وتاريخه الفنريّ ت الغربية املنرَّ من الدراسا ل فائدةً واملسلم يف أن يتحصّ  بالتايل  عىل الجمهور الغربّ 

للهتائ   ه الحادّ والديهي يف العقود الثالثة األا�ة. غ� أن ما هو أبعد من هذا الشعور املبارش لديه هو إدراكُ

مهها  اثنت� إىل لحظة ما بعد االسترشاق  ولعّل  قالفادحة الهاجمة من انتقال املعرفة الغربية من لحظة االسترشا

أن أيلولة الدراسات الغربية حول اإلسالم إىل تيارات ما بعد االسترشاق  وإىل  �هُ أوال هذه الهتائ  عىل اإلطالق:  همُّ أ 

3Fنفق الرؤى السطحية الرسيعة والتسييسية (

ر العلمي االسترشاقي فيها يأاذ من التبحُّ  ) لظواهر كان البحثُ 4

يف قراءة الهصوص النالسينية  إ�ا هي قريهة عىل أن تجربة ا من التهقيب والحفر واملقارنة والتدقيق عقودً 

د  مثل� أافقت يف توليد مدرسة يف الفنر الغرب تحفظ تقاليدها العلمية من التبدُّ  االسترشاق كمجال درايسّ 

اإلسالمية أن تلك املآالت التي انتهت إليها الدراسات  وثانيه�أثبتت هامشيتها يف اريطة املعرفة الغربية املعارصة. 

� ب� الباحث� الغربي�  يّ ع عىل حوار فنر يف الغرب عىل يد أمثال جيل كيبيل ليست قميهة بأن ال تشجّ  ّر

ا عىل والباحث� العرب واملسلم� فقط  بل هي تنفي لدفع اآلارين إىل أن يلوذوا بواقف ايديولوجية دفاعية ردً 

 لالسترشاق فحسب  بل نهايةٌ  ما بعد االسترشاق ليس نهايةً  ينونُ  بهذا املعهى ! اطابات تهضح بااليديولوجيا

4Fدراماتينية لنل معرفة علمية بعال اإلسالم يف الثقافة الغربية املعارصة. (

5( 

 

ل يف صَ ل الطارئ عىل مجرى املعرفة الغربية املتعلقة باإلسالم  أنه حَ املفارقة النربى يف هذا التحوُّ 

روحية وسياسية عظيمة  ةٍ ه عىل جدول أع�ل السياسة والفنر  كقوّ اإلسالم طرح نفسِ  ها التي أعاد فيهاعيهِ  اللحظةِ 

"الثورة اإلسالمية" يف  ها حدثُ هَ هذه إ�ا دشَّ  ة. واللحظةُ التأث� يف حياة مالي� الهاس داال مجتمعات معارصة عدّ 

اإلسالمي   �عية املستثمرة للرأس�ل الديهيّ للحركات االجت وٍّ دَ مُ  )  وما أت يف امتداد نتائجها من ّعودٍ 1979إيران (

 من املجتمعات العربية واإلسالمية إىل مجتمعات الغرب األوروب واألمري . وإذْ  وانتقال ساحة عملها السيايسّ 

عىل  ئَ رِ مثل حدث الثورة يف إيران  الذي قُ  مفصيلّ  ا لهوعية املقاربات الغربية لحدٍث ا حادً ه محمد أركون نقدً يوجّ 

مفجع مثل حدث الحادي  داميٍّ ِّ  )  أو لحدٍث 5F6( الرسميّ  ل "ارباء" تحت إمرة القرار السيايسّ بَ سطحي من قِ  نحوٍ 

                                                           
يصف أركون نصوص هؤالء باألدبيات السياسية، ويالحظ عليها أنها "تتلذذ بتشويه اإلسالم والمسلمين... وتتخذ عادًة   4

ا العناوين التالية: "عودة الدين إلى الساحة من جديد"، "يقظة اإلسالم"، "انتقام هللا لنفسه"، "أنصار هللا"... الخ. ولكنه
الً عميًقا في ظاهرة األصولية". أما "المسألة الفلسفية  في الواقع تمّثل أدبيات لالستهالك السريع أكثر مّما تمّثل تأمُّ
الجذرية التي تشغلنا هنا"، أي في المسألة الدينية، فهي "ال تهّم هؤالء الكّتاب الباحثين عن الشهرة والرواج بأقصى 

 ..211ص، يقضايا في نقد العقل الدينسرعة". 
 

(بيروت: دار الساقي)و:  رهانات  المعنى وإرادات الهيمنة-اإلسالم ، أوروبا، الغربراجع رأيه بالتفصيل في كتابه:   5
ABC de l’Islam : pour sortir des clôtures dogmatiques. (Paris : Michel Grancher, 2007 

ًما كيفية فهم هذا الحدث وكيفية التعامل معه أو القيام برّد فعل بقدر ما: "أساء المسؤولون السياسيون الغربيون عمو  6
تجاهه"، كذلك كانت إساءة "الخبراء العلميين (الذين)اختلفوا في طريقة تقييمه". أما السبب، ففي أن الذين تناولوه 

) من المتخصصين، بالتحليل ليسوا من ذوي العلم بتاريخ اإلسالم أو من العاملين في حقل اإلسالميات (=االستشراق
وإنما من المشتغلين في ميدان تحليل الظرفيات؛ فقِد "احتلت العلوم السياسية الساحة أكثر من غيرها، من أجل شرح 

الفكر األصولي محمد أركون،  ُطولَِبْت بذلك من قِبل رجال السياسة ووسائل اإلعالم في الغرب".هذا الحدث ألنها 
، 2007، 3؛ ترجمة وتعليق: هاشم صالح. بيروت: دار الساقي، ط للفكر اإلسالمينحو تاريخ آخر -واستحالة التأصيل

 (التشديد من عندي) 296ط 
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 عن )  يعّرب 7F8( ه بالعقل العلمي التنهولوجي التلفزيّ ما س�َّ  لخطاِب  )  الذي أّبح مادةً 6F7( 2001عرش من سبتمرب 

ة تاريخية أمام ال شعورٍ  وتاريخي للظاهرة  علميّ  لتهمية قدرته عىل إنتاج فهمٍ  ل الغربّ قعبالحرسة عىل ضياع فّر

يف املجتمعات اإلسالمية التي ل  والسيايسّ  ل ب� الديهيِّ س والتخلُّ اإلسالمية واألسباب التي تدفع نحو عالقات التلبُّ 

  ر وترج�تها السياسية.تشهد  مثل مجتمعات الغرب  لحظة التهوي

* 

مستويات من الهقد تطالعها ونحن نقرأ كتابات محمد أركون حول الدراسات الغربية لإلسالم و  أربعة

يف أوروبا ااّة ويف فرنسا و بنانة املسألة الديهية عموًما يف املعرفة الغربية املعارصة   أّولهاتاريخه الفنرّي. يتعلق 

ز الذي يَْشغله العامل الديهّي و الروحي يف الحياة عىل نحو أاّص  وهي منانة متواضعة جًدا و ال تُهَاِسب املرك

باملنانة  ثانيهااإلنسانية و االجت�عية  مثل� تعّرب عن قصوٍر يف تثُّل األبعاد غ� املادية يف الوجود اإلنسا�. ويتعلق 

ل حتى مقارنة باملجاالت الهاشمية التي يحتلها االهت�م باإلسالم يف الدراسات الغربية املتعلقة باألديان التوحيدية  ب

يتصل بتأث� املتخيَّل الغرب و الصور الهمطية  وثالثهاالحضارية و الديهية اآلسيوية كاملجالْ� الصيهي و الههدي. 

  فيتعلق بهوعية املهاه  املُطَبََّقة  من رابعهااملوروثة عن اإلسالم يف بهاء معرفة حديثة به يف أوساط دراسية. أما 

تلك  أوَّل� الغربي�  عىل تراث اإلسالم وما يعتورها من قصوٍر وتخلُّف. ولقد يجوز أن نحسب ِقبَل الدراسي

املستويات مفتاحيًا لفهم املرشوع الهقدّي ملحمد أركون با هو مرشوع إلعادة تصويب الهظرة إىل الدين و الديهّي 

املجتمعات  و إلاضاع الرتاث الديهّي للفحص و الروحّي كأبعاد غ� قابلة للتجاهل أو اإلننار يف حياة الهاس و 

 ز الهظرة الدوغ�ئية املغلقة.العلمّي ضمن مهظور تجاوُ 

 

 

 هامشية املسألة الدينية يف السياق العل�نوي

مهشغالً بتابعة و تحليل حال املسألة الديهية ومنانتها يف التفن� الَغْرّب املعارص  كتب محمد أركون 

)8F9( الثقافة الحديثة بنّل أنواعها  العلمية و الفلسفية و األدبية و الفهية  تجعلها نفورين أكث فأكث من مالحظًا " أن

سة لألديان التوحيدي . و أقصد بهذه املوضوعات الوظيفة الهبوية و الخطاب الهبوّي  ثم الوحي  ةاملوضوعات املؤسِّ

اب املقّدس كوعاء لنالم هللا  ثم الرتاث الحّي  ثم السلف ثم تدّال هللا يف التاريخ  ثم النتابات املقدسة  ثم النت

الصالح الذي نقل إليها تعاليم هللا عن طريق وساطة أنبيائه  ثم أرسار اإل�ان  ثم حياة األبدية و الخلود... إن 

ون أو ريّ أدال بأنهم  الفالسفة الذين يحظون باهت�م وسائل اإلعالم يف فرنسا هم أولئك الذين يعلهون عن أنفسهم

                                                           
 ب مع جوزيف مايال في: صأنظر حوار أركون الخ  7

Mohammed Arkoun et Joseph Mayla, de Manhattan à Baghdad : au-delà du Bien et du Mal. Edition Desclée de Brouwer, 
2003. 

 
 أنظر في هذا الموضوع:  8

M. Arkoun : «Logocentrisme et vérité religieuse dans la pensée islamique », in Essais sur la pensée islamique, Paris, 1984. 
 التلفزي يستعيره محمد أركون من جاك دريدا.-ومفهوم العقل العلمي_التكنولوجي    

 
 .269ص ،نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي-األصولي واستحالة التأصيلالفكر محمد أركون،   9
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ملحدون . إنهم أولئك الذين يسخرون من كل املوضوعات أو اإلشناليات الالهوتية و يَعتربونها شيئًا قد�ًا عفى 

 عليه الزمن".

عف و  تهرصف هذه املالحظة  و مثيالٌت لها كث�ات نصادفها يف نصوّه  إىل بيان وْجٍه من وجوه الضَّ

رتض األا�َة قطيعًة نهائية مع الفنرة الديهية فإىل فنرٍة عن الحداثة تالتقص� يف الفنر الغرب الحديث املشدود 

مهظوًرا إليها كجزء من مواريث القرون الوسطى البائدة. يهتمي هذا التجاهل املث� للمسألة الديهية يف الثقافة 

يف   Laïcisteوية الغربية الحديثة واملعارصة إىل نزعة وضعية علموية يف الفنر  مثل� يهتمي إىل نزعة عل�ن

قها العلم يف ميدان  السياسة. نشأِت األوىل و تطوَّرت يف القرن التاسع عرش  ويف مها  االنتصارات املتالحقة التي حقَّ

ها التي تُْدرس بها الطبيعة وأْغرَْت كث�ين من اارجه بإاضاع الظواهر اإلنسانية التي يدرسونها للمهاه  عيهِ 

مع إقرار الفصل النامل ب� الدولة   1905ا الثانية  وقد شهدت ذروتها يف فرنسا يف العام ظواهر العال الطبيعي. أمّ 

  فهي تَرِث الرتاث العل�� األوروب (= وهو 1917و النهيسة ثم تََعاظََم التعب� عهها يف روسيا البلشفية بعد العام 

عاديٍة للدين : بدأ التعب� عهها يف نهايات القرن سياّيس) بعد أن تركّبه عىل موروِث نظرٍة فلسفية مادية م -فنريّ 

الثامن عرش وزَاَد أمرُها استفحاالً مع ّعود الهزعة الوضعانية العلموية يف القرن التاسع عرش  فنانت العل�نوية 

Le laïcisme –  ثرتها. –ديولوجيا سياسية يكإ 

الوضعانية و العلموية بإمنان َمْحو عىل أن املشنلة ليست يف أن الفنر الحديث سقط ضحية أوهامه 

خيل الديهّي فحسب  وإ�ا هي يف أن هذه الفنرة الوهمية و الخرقاء تالدين و القضاء عىل أسباب استمرار امل

9Fتحوَّلت إىل سياسات رسمية ح� تبهَّتها الدولة وطبَّقتها (

القانو�. والحال إن التجربة -) بالعهف السيايس10

د املذهل يف قلب أعرق املجتمعات يخية املعارصة للرالتا غرب نفسه تشهد للمشاعر الديهية بالقدرة عىل التجدُّ

10Fالعل�نية ك� يف مجتمعات أارى من اارج أوروبا تدين األكثيات يف شعوبها باملسيحية (

). وليس معهى ذلك أن 11

وهو العل��ُّ  –ا هو يعهي أنّه محمد أركون يهاهض العل�نية  و دعوتها إىل الفصل ب� السياّيس والديهّي  وإ�

يستهجن تحويل العل�نية من فنرة سياسية إىل عقيدة فلسفية و إيديولوجية و إىل سلطة قهرية جديدة  -بامتياز

)11F12يف مقابل هذه الهظرة الوضعية املهِملة للدين  بل  ! ) تتدّال يف عقائد الهاس و يف حرية التفن� و االاتيار

ة به  املح تِقرة له  يشّدد أركون عىل حاجتها إىل أن " نعيد االعتبار لألديان بصفتها أنظمًة معرفية ال تزال املستِخفَّ

12Fتلعب دوًرا مهً� يف آليات و طرائق اشتغال ملناتها الفنرية و العاطفية" (

 -عىل وجه اليق� –)  و إىل أن ندرك 13

                                                           
إّن المسلّمات الضمنية لالشتراكية العلمية على الطريقة السوفييتية، وكذلك المسلّمات الضمنية للعلمانوية الفرنسية "  10 

متا بأنه يمكن القضاء كلّيًا على المخيال الديني عن طريق تدريس  اإللحاد الرسمي فيما يخّص األولى، أو المتطرفة توهَّ
 .24عن طريق حذف الظاهرة الدينية من برامج التدريس الثانوية والجامعية فيما يخّص الثانية". المصدر نفسه، ص 

يقّدم أركون مثالْين لذلك: في الغرب حيث جورج مارشيه، زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي األسبق، يصافح بحرارة   11
لُُه في الماضي القريب، ثم في بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا  سولالبابا يوحنا ب الثاني في مشهٍد لم يكن من الممكن تخيُّ

ا ُيْلَحظ في المجتمعات اإلسالمية  حيث ُيْسَتْقَبل البابا نفُسه في جوٍّ من الفوران الشعبي ال يختلف عمَّ
Mohamed Arkoun, Pour une critique de la raison islamique. Paris : Maisonneuve & Larose. 1984, P. 186. 

 
األمور وتحّد من حرية التفكير كما فعلت سابًقا"  تضبط"العلمنة ال ينبغي لها هي األخرى أن تصبح عقيدة ايديولوجية   12

التفكر فيه وما ال و"... ال يعني أبًدا أن العلمنة ينبغي أن تصبح بدورها سلطة عليا تضبط األمور وتحّدد لنا ما ينبغي 
 .294-293. ص تاريخية الفكر العربي اإلسالميينبغي التفكير فيه كما فعلت سلطة الفقهاء واإلكليروس سابًقا". 

 70، ص اإلسالم، أوروبا، الغرب  13
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س غ� قابلة للحجب أو اإللغاء ألنها حاجة  إنسانية و اجت�عية عميقة  و ليس يف ُمْنِن العقل أن أن مسألة املقدَّ

م الفالسفة مهذ عرص التهوير.( ييحلّها أو يوفِّر أجوبًة تُلغ 13Fالحاجة إليها مثل� توهَّ

14( 

ومع أّن محمد أركون يسلّم بأن من منتسبات العلمهة أنها الَّصت املسيحية من الهواجس السلطوية " 

تحقيق املناسب و املهافع  وإ�ا أّبح ُحرًا االًصا لوجه هللا" أي " بدافع من حاجة فلم يَُعِد التديُّن يهدف إىل 

14Fداالية عميقة" (

15F)  و هذا عهده هو جوهر العلمهة (15

يف  –). و مع أنه يتفّهم األسباب التي حملِت املفنرين 16

انب الروحي ( يف لحظِة هيمهة عىل إيالء الجانب املادّي أهمية أكرب من الج –القرن� الثامن عرش و التاسع عرش 

عاد من املفهوم أن يُتََّخذ القضاء عىل  ًرا يف ما بعد  و المربَّ  -بالهسبة إليه –االيديولوجيا الديهية)  إالّ أن ذلك ل يَُعد 

ة للقضاء عىل الدين يف املدرسة و املجتمع  وإنتاج أجيال جديدة من املواطه� مهزوعة الذاكرة  سلطان النهيسة حجَّ

ذلك أن من الواجب " التمييز ب� الدين كتهزيه روحا� و شغف باملطلق  مطلق هللا  و ب�  !التاريخية و الثقافية

16Fالدين كإيديولوجيا سياسية تهدف إىل السلطة و تحقيق املهافع و املآرب يف هذه الدار العاجلة"(

). و هو التمييز 17

مهذ أن فرضت الثورة الفرنسية  يف الغرب كافة  " متخّيال  -الفرنيس ااّةو  –الذي ل يعد ممنهًا يف الوعي الغرب 

17Fعل�نيا و جمهوريًا" (

) معاديًا للدين  وعىل نحو أكث وضعيًة و تطرُّفا مع الجمهورية الثالثة. و الهتيجة أّن إه�ل 18

يضلّون الطريق  و يذهبون  البعد الروحي  و حرمان الهاس من معرفة يشء عن األديان و تاريخها  يجعل هؤالء "

إىل أّي منان إلشباع حاجياتهم الروحية. و لألسف فإنهم يقعون يف أحابيل الشعوذات و القادة املغامرين و 

18Fالدجال� الذين يصلون بأتباعهم إىل حّد إقهاعهم باالنتحار الج�عي" (

19.( 

سبيل التقدم أمام أوروبا   حَ تَ لك ما فَ ال يجادل أركون  إذن  يف رشعية الفصل ب� النهيسة و الدولة  ألن ذ

لنهه ال يرى مّربًرا للخلط ب� ذلك ( الفصل) و الفصل ب� الجانب� املادّي و الروحّي داال اإلنسان بتنريس ( 

الروح".  -املواطن" عىل حقوق " الشخص -الجانب) األّول و إه�ل الثا� و ذلك من طريق " تغليب حقوق " الفرد

لذي كان يف أساس نقده ملهظومة حقوق اإلنسان يف الغرب  ال من زاوية الدعوة إىل الرتاجع عهها  و وهو التغليب ا

إ�ا من زاوية املطالبة بإغهائها با هو ُمْهَمل فيها  ذلك أن " حقوق اإلنسان ال تنتمل إالّ بإشباع حاجاته الروحية و 

19Fالزمهية يف آٍن مًعا  و ليس فقط الزمهية أو املادية" (

20.( 

إذا كانت الوضعية العلموية و العقالنية املادية املعادية للدين قد وفّرت للدولة العل�نوية ثقافتَها و 

إيديولوجيتها  فإن سياسات هذه األا�ة و ترشيعاتها رسَمْت للفنر و للمؤسسات األكاد�ية و الجامعية مساحات 

الفنرية و األكاد�ية إىل استبطان تلك القواعد و التزامها يف الالمفنَّر فيه و املسموح التفن� فيه  و دفعت الهخب 

من أجل عدم التفن� يف الشأن الديهي بذريعة الحاجة إىل عدم إحياء الدين يف الحياة  -للدقة –التفن�  أو قُل 

و يتعرض البحث و إْذ يُتَّهم كلُّ من يحاول دراسة التوراة و األناجيل يف الجامعة الفرنسية بالرجعية   ! العاّمة

                                                           
 .202المصدر نفسه، ص    14
 203م ن، ص    15
وإنما هي فقط مضادة الستخدام الدين ألغراض  "العلمنة التي أدعو إليها في العالم اإلسالمي ليست مضاّدة للدين،  16

 .203". م ن، ص سلطوية أو انتهازية أو منفعية
 207م ن، ص    17

18   ABC de l’Islam, P 161-162                                                                                                                
 .211. ص أوروبا، الغرباإلسالم،     19
 .254. ص قصايا في نقد العقل الديني   20
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20Fالعلمي يف نصوّها إىل الحظر  تنون الهتيجة أّن مساحة املهّيس و املُْهَمل تتسع أكث  (

) ومعها يتّسع نطاق 21

الجهل العاّم باملسألة الديهية يف املجتمع. عىل أن ذلك يقرتن  يف الوقِت عيِهه  بعودٍة جديدة للعقل الالهوت يف 

ت�عيِّ مستغالً الفراغات التي ل يهجح عقل التهوير يف َملْئها. إنه " يحاول ... أن الغرب إىل ساحِة الروحيِّ و االج

21Fسهة"( ة التي أفقده إيّاها عقل التهوير مهذ مائتيْ عيهتقم لهفسه و أن يسرتجع بعض مواقعه الضائ

22.( 

العقل أيًضا؛  فحسب  وإ�ا يوَضع يف مقابل -يف تصهيف العقل الوضعي -ال يُوَضع الدين يف مقابل العلم

يهتمي إىل التصورات املِيِثيَّة والخيالية وليس من ّلٍة تربطه بالعقل وال -يف مهظوٍر عقالّ� وضعّي متطرّف-فالدين

ل العقل لفهم اطابه أو ظاهراته. وألن الخيال ليس فعالً معرفيًا  وال يَْقبَل  الهظَر إليه كموضوع  من سبيل إىل توسُّ

راج الدين و الخيال و املتخيَّل من ساحة املعرفة أو من ساحة املسائل القابلة ألن تنون للعقل  فال مهاص من إا

من موضوعات املعرفة. من الهافل القول إن هذه الثهائية االيبيستيمولوجية : العقل/ الخيال تبدو حادَّة و تقاطبية 

ل األّول و تبخس الثا�  ذلك أن " الهمط عىل معيارية تبجّ  –يف الوقِت عيِهه  -يف نطاق التفن� الوضعي  و تهطوي

22Fالوضعي للعقل ... تََجاَهَل أو أساء فهم املنانة األنثوبولوجية للخيال" (

)  و أتَِت العلوُم االجت�عية و السياسية 23

نيل املعارصة تعيد تروي  العقيدة الوضعية ذاتها من االل تجاهلها التام للخيال و املتخيّل يف بهاء التصورات و تش

املؤسسات و توجيه األفعال و امل�رسات  و الحال أنه " ليس بالعقل وحده يحيا اإلنسان  و إ�ا برطوبة الخيال 

23Fأيًضا و جموحه و اتساعه الخالّق" (

24.( 

* 

إذا كان تجاُهُل املسألة الديهية و استصغار شأنها يف ميدان البحث العلمي سمًة رئيًسا من س�ت العقل 

يف الربام  التعليمية و  –با فيه تاريخ األديان  –وّي  و إذا كان ابتخاس منانة الشأن الديهي العلم –الوضعي 

املقررات املدرسية للدولة العل�نية ( ااّة يف ّيغتها العل�نوية الفرنسية) من ثار تحوُّل الفنرة الوضعية 

ديهية جديدة  للدولة تلك  فإن التجاهَل هذا العل�نوية إىل ايديولوجيا سياسية  بل إىل عقيدة سياسية أو عقيدة 

ح� يتعلق األمر بدين آار غ� املسيحية  وتحديًدا اإلسالم. يصبح  يف هذه الحال   –يف نظر أركون  –يبلغ مداه 

  الهاهلة من املوروث يتضافر يف تكوينه العقُل الوضعي و املركزية الثقافية و الدينية األوروبيةتجاُهالً مضاَعًفا 

املسيحّي و الهاظرة إىل اإلسالم من داال املعطيات الالهوتية لذلك املوروث. هنذا تتأذى ّورة اإلسالم  –اليهودي 

يف الوعي الغْرب مرَّت� : مرًَّة با هو دين يُْخرُجه العقل الوضعي العلموي  كسائر األديان األارى  من " فردوس" 

العال و املجتمع و الفرد  و كطريقة يف السلوك  و كمهظومة من املعاي� و القيم. ثم مرًَّة با هو االعرتاف كهظرة إىل 

دين مختلف عن املرجعية االعتقادية الديهية السائدة يف الغرب  و التي ال يناد العقل الوضعيُّ ذاك يهتبه إليها إالّ 

ّبا كانِت املشنلة أقّل وطأًة في� لو كانت حاُل اإلننار لإلسالم متى ُوِضع اإلسالُم إزاَءها كآار يستهفر الوعَي بها. ر 

املسيحّي إىل عقيدٍة أارى مختلفة   أو هو يريُدها كذلك ( أي  –كديٍن ثرَة نظرِة العقل الالهوت اليهودّي 

أن يُْقرأ ذلك الرفض  –يهَها ح-ك الَعَقدي التوحيدّي ب� الديانات الثالث  إْذ �نن مختلفة) ُمِرصًا عىل تجاُهِل املشَرتَ 

                                                           
م، أّدى منذ القرن  التاسع عشر إلى    21 "عندما يشتغل المرء في نظام التعليم الفرنسي، فإنه يصطدم بجهل مؤّسساتي معمَّ

ر فيه داخل المجال الديني".   .262. ص صيلالفكر األصولي واستحالة التأتوليد قاّرة هائلة من الالمفكَّ
 .169. ص قضايا في نقد العقل الديني   22
. ترجمة وتعليق هاشم صالح. بيروت: دار القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيمحمد اركون،    23

 .49، ص 2005، 2الطليعة، ط 
 200. ص قضايا في نقد العقل الديني   24
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انقطعت ب� اليهودية و املسيحية و اإلسالم مهذ القرن الثامن امليالدي (= ال يف سياق الجداليات االلهوتية التي 

الثا� الهجرّي) حتى القرن الثامن عرش امليالدي. غ� أن األَْدعى إىل االستغراب أن تلك الحال من اإلننار إ�ا هي 

هو العقل الوضعي أو يُْفَرتَض فيه  عىل  –يُْفَرتَض أنه مهاهض للعقل الالهوت ومهاقض له  –ار من فعل عقٍل آ 

 هوع املعرفة التي يقّدمها الدين.باألقّل  أن ينون محايًدا إزاء األديان كافة طاملا هو وضعّي  أي ال يعرتف 

 

 اإلسالم يف العقل الوضعي: الجهل، التجاهل، الحيف.

كَّب لإلسالم  بل الجهل به  يبدو سائًدا عىل أوسع نطاق يف مجتمعات الغرب األوروب و التجاُهل املَر 

األمري  بأثٍر من سيادة مهطق ذلك العقل الوضعي و أحنامه يف املجتمع و الدولة ويف أوساط الهخب عىل ما يرى 

اِيِ◌ن  يالحظ أن اإلسالم " محمد أركون. وهو  من موقع الباحث و الدارس للظاهرة  و من موقع الشاهد املُعَ 

أّبح موجوًدا يف فرنسا  و يشّنل الدين الثا� يف البالد بعد الناثولينية. ولنّن أحًدا ال يعرف ما هو تاريخ اإلسالم: 

أي اإلسالم كدين و كتاريخ ثقايف و علمي و فلسفي و روحا�. كل ما يعرفونه أن املسلم يتزوج أربعة نساء  وال 

24F" (!   وال يرشب الخمر  و يرضب إمرأتهيأكل لحم الخهزير

). ّورٌة �طيٌة هذه؟ نعم  هي كذلك بالتأكيد  لنهها 25

ناجمة من َجْهٍل باملوضوع الذي تتنوَّن عهه ( تلك الصورة). و إذا كان من الجائز حسباُن تنويهها و تهميطها عىل 

 خيسد االنتقاء واالبتسار والتالعب بعقل املتلقي لرت ىل ِفْعٍل ايديولوجّي قَْصدّي أو يتقصّ إذلك الهَّْحو مّ�  يهتمي 

نظرة سلبية إىل اإلسالم واملسلم�  فإن األَْوىل باالعتبار أن يُؤَْاَذ يف الحسبان عامل الَجْهل باملوضوع بوّفه العامل 

 ل.الرئيس  ذلك أنه وحده يفّرس ملاذا ينون ذلك التهميط والتالعب بعقل املتلقي ممنهًا وَسْهل املها

عىل أن هذا الجهل ليس حصيلة سياسات الدولة يف مجتمعات الغرب  ونظامها التعليمي واإلعالمي  

وإ�ا هو أيًضا حصيلة موقف الهخب الفنرية وتجاهلها  -وإْن كانت حّصتها يف املسؤولية عن ذلك أعىل-فحسب

جملة املتجاهل� لهذا الدين التوحيدي مفّنرون املقصود  أو املَُؤْدلَ   لإلسالم. وترتفع درجُة املفارقة ح� ينون يف 

وفالسفة كبار من املشتغل� يف ميدان الدراسات الالهوتية والتاريخ الديهي يرفضون الهظر إىل املسألة الديهية إالّ 

25Fمن االل املسيحية (

). وهنذا بقدار ما يعرب موقُفُهم ذاك عن انحباس وعيهم يف أُطٍُر مغلقة محنومة بهزعة 26

26Fديهية  يعيدون فيها إنتاج يقيهيات العقل الالهوت القروسطي (-زية ثقافيةمرك

) بفردات جديدة  يقّدمون 27

يف التجهيل أو يف التمن� للجهل عىل الرغم من -املتواطئة مع الدولة حتى وإْن بصورٍة ُمْضَمرَة-مساهمتهم

 حساسية املسألة التي يتهاولونها بالتجاهل والهسيان.
                                                           

 208. ص اإلسالم، أوروبا، الغرب   25
"إن الفالسفة يفتخرون بأنهم يستمّدون تفكيرهم النقدي من الحقائق المبرَهن عليها من قبل البحث. ولكننا نالحظ أنهم   26

حتى اليوم ال يفكرون في الظاهرة الدينية إالّ من خالل نمودج المسيحية الغربية. وحتى فيلسوف كبير كبول ريكور، 
، ال يفكر في الدين إالّ من خالل هذه المسيحية. وهكذا ينسون ليس فقط مشهور بأريحيته الفكرية وغناه الروحي النادر

اإلسالم وإنما حتى المسيحية الشرقية التي يرمونها في ساحة الشيء الغريب أو الغيرّية المختلفة لشرٍق مركَّب تركيبا 
 .274-273...، ص الفكر األصولي" ! من خيالهم

ه بول ريكور في مقابلة له مع جريدة "لوموند" من أن اإلسالم "يستعيد نفس يستغرب أركون، في هذا النطاق، ما قال  27
م  الرمزانية الدينية والمقوالت الالهوتية المشتركة للديانة التوحيدية التوراتية واإلنجيلية"، وبالتالي فهو لذلك السبب "ال يقدِّ

المسيحية لإللهّي -ربة اليهوديةججديد وذلك انطالًقا من التأيَّ شيٍء جديد يجبرنا على االستعادة الفلسفية للظاهرة الدينية من 
جية لمثل هذا ووالديني". ويعلّق أركون على ذلك قائالً: "ال نستطيع من جهتنا إالّ أن نقيس حجم الخطورة االيبيستيمول

الهوتي المسيحي الموقف. في الواقع إن بول ريكور ال يخرج عن الموقف الدائم والمستمر منذ قديم األزمان للعقل ال
 .274واليهودي". م ن، ص 
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ّن هذا التجاُهل الفنرّي الغرّب للمسألة الديهية  ولإلسالم بخاّة  تحوَّل يف نهاية القرن ورّبا قيل إ 

باإلسالم  حتى أن االنشغال به ل يَُعد  -وأحيانًا ُمبَالَغٍ فيه-العرشين والعقد األّول من القرن الحايل إىل اهت�ٍم زائد

ا باملختّص� من عل�ء اإلسالميا ًّ ت (=املسترشق�)  وإ�ا أضحى هاجّسا عموميًا يشغل هاجًسا معرفيًا اا

الصحفي� واإلعالمي�  بل وقطاًعا واسًعا من الرأي العام. والقول ّحيٌح  يف اإلج�ل  لنهه ال يغّ� من يشء من 

وجاهة مالحظات محمد أركون. ذلك أن شّدة االهت�م الغرب باملسألة الديهية  واإلسالم عىل نحٍو ااّص  ليس 

ريهًة عىل زوال حال اإلغضاء والتجاُهل؛ فإىل أن الحامَل عىل ذلك االهت�م أمهيٌّ يف املقام األول (=اإلرهاب)  أي ق

طارئ وعارٌِض وموضعّي  وليس دافًعا معرفيًا أو ثقافيًا  فإن نوع ذلك االهت�م يقطع بأنه ل يََنْد يُْخِرج الوعَي 

ذلك أن َحْجم املعرفة باإلسالم  ؛الم إالّ ل  يُْدِاله إىل حاِل الَجْهل الفادح بهالغرب من حاِل التجاُهل الصار  لإلس

هزيٌل يف غاية التفاهة وال يناد يتجاوز العموميات. وأكثُ تلك "املعرفة" عىل قَْدٍر من االنتقاء والتهميط اط�: زَاَده 

ول املوروث الثانوي يف الالشعور الجمعّي األوروّب الُهَجاُس من "اإلرهاب اإلسالمي"  ُشحهة وزاً� وأواًرا عىل مفع

ن اإلسالم  يف هذا الهوع من االهت�م  يَُنفُّ عن أن ينون ديهًا وكتابًا وحضارًة إ والَغْرّب مهذ العرص الوسيط. ثم 

لآلار ومهظومة  وثقافًة ومجتمعات لُِيْختَزَل إىل "حركات أّولية" و"إرهاب" وِحَجاٍب وُشبَّان ُملْتَِح� وكراهيَّةٍ 

 ِقيَِمه... الخ

ا يجد محمد أركون ُعْذًرا للرأي العام الغرب ألن َجْهله لإلسالم ليس فعالً ااتياريًا يف مجتمعاٍت تهع  ربَّ

مواطهيها حتى من معرفة ديهها. لنهه ال يجد مثل ذلك العذر لباحث� مختّص� آثروا أن يُسيئوا استع�ل رأس�لهم 

غ� علمية وغ� موضوعية  فانخرطوا يف ما انخرط فيه الصحفيون و اإلعالميون من ألوان االاتالق املعريف ألغراض 

يف مهاسبات عّدة  علَّق محمد أركون املسؤولية عىل عاتق باحث� غربي� يف ميدان العلوم  .و التحريض و التزييف

ولية" أو يف السياسية و االجت�عية أساءوا تقديم اإلسالم إىل الجمهور الغرّب  ح� ااتزلوه يف " الج�عات اّأل

التطرف الديهي أو يف الحجاب  و تلقفت وسائل اإلعالم اطاباتهم و أوسعْت لهم املجال للحديث يف املوضوع يف 

ى بعًضا من هؤالء ( جيل كيبيل  برونو إيت .مهاسبات متنّررة ان  ...) الذين حوَّلتهم وسائط اإلعالم إىل يولقد هو ّسمَّ

دين من الحنومات و "الرأي العام" يف كلِّ شأٍن اتََّصَل باإلسالم و املسلم�. تاريخ اإلسالم  ُمْعتَمَ بعل�ء" و "ارباء" " 

غ� أنه ظل يعترب أَْمَر هؤالء أَْهَون من غ�هم من عل�ء اإلسالميات من ذوي االاتصاص و السلطة العلمية الذين 

إلسالم و تاريخه الديهّي و القاّيف و الحضارّي. فاألا�ون  من املسترشق� النبار  معرفتهم العميقة با األولون ال �لك

 -مثل األوَّل�–�لنون رأس�ل املعرفة و امتياز التفوُّق الفنري عىل األوَّل�  لنههم يسيؤون استع�له� فيتحوَّلون 

 لذلك  يف نظر أركون  هو برنار لويس الذي حاد إىل موظَّف� إيديولوجي� يف ادمة الدولة و سياساتها. املثال النب�

عن جادة العلم و البحث ح� انرصف إىل إنتاج كالٍم ايديولوجي ُمْفرِط يف االنحياز ضّد اإلسالم و املسلم� عىل 

مقاس سياسات دولته ودول الغرب  مستغًال منانته املرموقة و إّغاء السياسي� إليه يف كل شأن يتعلق باإلسالم و 

 لعال اإلسالمي.ا

تحدث محمد أركون يف مهاسبات كث�ة  بغ� قليٍل من الحرسة  عن تلك السلطة التي تلنها أفنار برنار 

لويس و أطروحاتُه و مواقفه عىل مجتمعات الغرب : رأيًا عاًما و نَُخبًا سياسية  حيث " يقّدم ض�نة " علمية" أو 

طة و املطروحة عىل طريقة األستاذ الجامعي يف البلدان مزعومة كذلك لجملٍة من األطروحات الواضحة  و املبسَّ

علمية  وّفية  حيادية  أي  -ظاهريًا –ساكسونية". ومع أن أركون يعرتف بأن هذه األطروحات " تبدو ... -االنغلو

قّدمها ... االية من أّي ترسُّب ايديولوجي أو مواقف مسبقة"  و أّن " املعلومات الجزئية أو التفصيلية التي ي

 ةايديولوجيّحيحة أو دقيقة"  إالّ أنه يشّدد عىل أن " الرؤيا العاّمة التي يحاول فرضها عن اإلسالم و املسلم�... 
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"  ذلك أنه " بدالً من أن يهظر ... إىل املشاكل السياسية و االقتصادية و الهفسية و االجت�عية الحارقة التي محضة

ية و يعتربها سبَب " الهيجان املسعور"  نجده يركز هّمه عىل اإلسالم فقط و يهعت تعا� مهها املجتمعات اإلسالم

هذا الهيجان ب " اإلسالمي". بعهًى آار فإنه يهمل كل املشاكل املادية املحسوسة التي تعا� مهها املجتمعات 

أّله و جوهره". و يسمح له اإلسالمية و تسّبب لها كل هذه االنفجارات العهيفة ل  يتمنن من أن يتهم الدين يف 

ضاها " تضاًدا مانويًا  أو ثهائًيا   بل شيطانيا ب� اإلسالم و تمثل ذلك االتهام بأن يَصطهع مقابلًة ُمْجحفة يقيم بق

عار الهيجا� ضّد الحضارة الغربية" ( 27Fالغرب بعد أن يفرتض بأن اإلسالم مصاٌب يف جوهره و بشنل أزّيل بالسُّ

). إنه 28

ظيفته كباحث  و يسّخر رأس�له املعريف  كمختص قدير يف تاريخ اإلسالم النالسي  و الحديث  لخدمة يبتذل و 

أغراض سياسية عىل نحٍو يتحوَّل فيه إىل مجرَّد ّحفي أو داعية ايديولوجي يشبه املئات ممن يتهاوبون عىل 

ولية" و " اإلرهاب اإلسالمي" لتالوة اطابات  ّفحات الرأي و برام  املحطات التلفزيونية املهجوسة ب " اّأل

التجييش و التحريض ضّد اإلسالم و املسلم�. إن برنار لويس  و أمثاله من الباحث� الغربي�  ال �ارس هذه السلطة 

اعتبار لذلك  املعرفية إالّ يف مجتمعات تجهل النث� عن الشأن الديهي و الروحي  ويف بيئات ثقافية ال تقيم كب�َ 

28Fالشأن (

 ايديولوجية. -بنل بساطة –. وهي  لذلك السبب  سلطة غ� ذات قيمة يف ميزان املعرفة  ألنها )29

و ازدواجية املعاي�.  االنتقائيةأَظَْهُر ُوُجوه االيديولوجيا يف اطابات الغربي�  ومهها اطاب برنار لويس  

سلبيًا. ال منان يف تلك الخطابات ألحناٍم ق عىل اإلسالم من أحنام ال يهطق عىل الغرب ح� ينون التعريف بما يهط

متوازنة عىل طرْيف العالقة املتقاطبْ� (= اإلسالم الغرب)  فالطرفان ال يستويان يف معادلة رؤية ايديولوجية مهحازة 

لهازية  و أن نذكر الرببرية ا -يقول أركون -ترى يف الغرب الخَ� كلَّه و يف اإلسالم الرشَّ كلَّه. ولنن " أليس من العدل

التوتاليتارية الستاليهية و الهزعات الفاشية لليم� املتطرف يف بلدان أوروبية عديدة؟ أليس من العدل و اإلنصاف 

أن نذكر القمع االستع�ري للشعوب باألمس  و الهيمهة االقتصادية و املرصفية عليها اليوم؟ و من قام بهذه األع�ل 

تتهم جهة واحدة فقط  و التُتَّهم الجهة األارى؟ و ملاذا املقياس بقاسْ� أو : هل هو اإلسالم أم الغرب؟ فل�ذا 

النيْل بعيارين؟" و يهتهي محمد أركون إىل االستهتاج أن " هذه األحداث الفظيعة التي حصلت كلها يف الغرب هي 

ولو كان هذا الباحث مهصفا  ك� يحاول أن  ! التي غّذت ما يدعوه برنار لويس ب " الهيجان املسعور" لإلسالم

29Fيظهر نفسه  ملا أهمل كل هذه الحقائق و ركّز انتباهه فقط عىل مايجري يف أرض اإلسالم من أع�ل عهف"(

30.( 

وبقدر ما تَُولُِّد هذه الهظرة االيديولوجية االنتقائية شعوًرا باالستغراب لفقدان املوضوعية و الهزاهة 

لدى من  –قد تنون مرشوعة  – الغربي� كلّ� تعلق األمر باإلسالم  تَُولِّد ردود ِفْعل نفسية العلمية لدى الباحث�

تلك الهظرة االستعالئية العدائية  حتى لو كان هؤالء الدين يَهِْفُرون نفرة احتجاٍج و استهنار  تقع عليهم قسوةُ 

ستغراب ح� يقرأ املرُء عبارات انفعالية للرجل من باحث� مرموق� من عيار محمد أركون. لذلك يرتفع مربُِّر أيِّ ا

قبيل هذه التي يقول فيها رًدا عىل لويس و الغربي� عموًما " إ� إْذ أكتُب أنا شخصيًا هذا النالم  أشعر بهذا " 

الهيجان املسعور" يهمو يف داايل تجاه موقف قطاعات واسعة من الغرب تجاه حقائق اإلسالم. أشعر بالنبت و 

                                                           
 .166، ص اإلسالم، أوروبا، الغربهذه النقول من كتاب:   28
-"بما أن الظاهرة الدينية ال تزال مهملة إلى حدٍّ كبير من قبل العلوم االجتماعية الحالية، فإن علماء اإلسالميات الغربيين  29

بها وبتفسيرها كما يشاؤون. إنهم يتالعبون بها بنوع من "الوقاحة يستطيعون أن يتالعبوا  -ومن بينهم برنار لويس
 .167العلمية" إذا جاز التعبير". م ن، ص 
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وحشة و العجز أمام قطاعات الرأي العام األوروب التي ال تستمتع إالّ لربنار لويس و أمثاله ألنه يعّرب عن مصالح ال

30Fالقوى املهيمهة أو " حقائق" الخطاب املهيمن يف الغرب" (

31.( 

البّد  إذن   من نقد هذه الثقافة التي تهت  نظرًة وضعية سطحية إىل املسألة الديهية  و نظرة 

  بنقد العقل الذي ينتجها، أي عقل التنويرولوجية عدائية إىل اإلسالم بوْجٍه ااّص. ونقد هذه الثقافة إ�ا ينون ايدي

وهو ع� ما حاوله أركون مهذ زمن من االل جداالته الفنرية التي ل تهقطع مع املعرفة الغربية الدائرة عىل 

 ما َدفََع ثهه يف األوساط الثقافية الغربية حصاًرا و تشه�ًا ألسباب اإلسالم و عىل املسألة الديهية بوجٍه عام ...  و عْ�ُ 

31Fما َاِفَي أمرها عليه (

32.( 

 

 

                                                           
 168م ن، ص   31
"عندما يتجرأ مثقف مسلم على أن يتبنى هو اآلخر... النقد الفلسفي لعقل التنوير، فإنه يثير فوًرا الشبهات من حوله   32

وكثيًرا ما يتاح لي أن أتحدث أمام الجمهور  ! ة ومحاولة إحالل العقل اإلسالمي المتزمت محلهوُيتَّهم باألصولي
األوروبي في فرنسا أو ألمانيا أو هولندا أو انكلترا... الخ. وعندما أتطرق إلى دراسة التطور التاريخي للعقل في 

ز على الصورة الهوسية لإلسالم باعتباره خطرا أوروبا من وجهة نظر نقدية، فال أحد يهتم بكالمي. فقط يهمهم التركي
 .106... ما عدا ذلك ال يريدون أن يسمعوا شيًئا مني". م ن، ص !يهّدد الغرب وحضارته


