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من وهــمحمــد أركــون  المفكــر واألكــاديمي الجزائــري الراحــل   إن الحــديث عــن  
مجـدد مـن مجـدديها    ودون شك حديث عن أحد أبرز أعالم األمة العربيـة واإلسـالمية   

ــه فــإن نافــذة ظلــت مفتوحــة علــى الفكــرين ال   والقالئــل فــي عصــرنا هــذا،   ــعربــي بفقدان ـ ــ
ولــن . ـ الغربــي علــى حــد ســواء، ســوف تغلــق بــدون أدنــى شــك   ــــاإلســالمي واألوروبــي 

ي بـاحترام وتقـدير فـي األوسـاط     ظنكون مبالغين إذا قلنا بأنه ليس هناك مفكر عربي ح
الجامعية األوربية مثل ما كان محمد أركون يحظى به، ولم يكن ذلك محض صـدفة،  

التــراثين العربــي ـ اإلســالمي واألوروبــي لــم تتســن       فقــد تميــز بســعة اطــالع كبيــرة علــى   
لكثيــر مــن أقرانــه، كمــا تميــز بحــس نقــدي حــاد لكــل مــا كــان معطــى علــى انــه بــديهي        

وفوق ذلك بل ونتيجة لذلك، اتسمت أعماله بالقدرة الفائقة التـي ال  . ومعقول ومقدس
اوجـة بـين   نكاد نجد لهـا نظيـرا عنـد كثيـر مـن المفكـرين العـرب المعاصـرين، علـى المز         

هذين التراثين من خالل اشتغاله المستمر على تبيئة المفاهيم والمناهج الغربية ـ منـاهج   
مقارنتهـا،  وومفاهيم االنثروبولوجيا، التفكيك، مدرسة الحوليات، علم اجتمـاع األديـان   

واالســتعانة بهــا فــي فهــم ودراســة التــراث اإلســالمي الــذي لــم يكــن          ـــــ  الــخ..األلســنية 
رغـم ذلـك لـم يشـذ      .تطـوره عـن التـراث الغربـي    وفـي تشـكله   ـــــ   بحسـبه  ــــ ايختلف كثير

  ، فقــد القــى كشــخص التهمــيش  "ال نبــي فــي قومــه"محمــد أركــون علــى القاعــدة القائلــة 
تلـك  ووعاش غريبا عن وطنه حتى وفاته، ولم تسلم مواقفه وآراؤه حول هذه القضية أ

  الختزاليــة والمتســرعة التــي طالــت  مــن الخلــط واللــبس وســوء الفهــم، نتيجــة للقــراءات ا  
  

 ������  

 .الجزائر ـــــ فجامعة سطي ،أستاذ بقسم الفلسفة -*
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موصـــوف فـــي أســـوأ األحـــوال بالعمالـــة للغـــرب صـــراحة، وفـــي   وكتاباتـــه، فهوشخصـــه 
ــراث       ــويه التـــ ــه تشـــ ــراقي خطيـــــر هدفـــ ــه صـــــاحب مشـــــروع فكـــــري استشـــ ــنها بأنـــ أحســـ

لعــل مــن ابــرز القضــايا التــي يســاء فيهــا فهــم فكــر محمــد أركــون، قضــية  و. )1(اإلســالمي
ركــز علــى ضــرورتها فــي غيــر   و )2(ناولهــا فــي اغلــب مؤلفاتــه العلمانيــة التــي توالعلمنــة أ

موضع ما، باعتبارها شرطا أساسيا من شروط إرساء الحداثة في المجتمعات اإلسـالمية  
العربية وإعادة بعث هذه األخيرة من جديد لتساير ركب الحضارة الغربيـة واإلنسـانية   و

يتملكنـا والحـرج الـذي     نحن إذ نقوم بهـذه المحاولـة ال نخفـي الخـوف الـذي     و .عموما
نحــن نتنــاول هــذه  وانتمــاء عربــي إســالمي عمومــا   وكــل باحــث ذ ونجــد فيــه أنفســنا بــل   

ذلـــك العتبـــارات عـــدة، مـــن بينهـــا أن هـــذه  والمســـألة الشـــائكة، أعنـــي مســـألة العلمانيـــة  
على الرغم من أن النقاش فيها لم ينقطع أبدا خالل هذا القرن، بدايـة   -ال تزال المسألة

مطلع  القرن كالطهطاوي والتونسي إلى المفكـرين المتـأخرين مـن أمثـال     من نهضويي 
صــادق جــالل العظــم وفــؤاد زكريــا مــرورا بلطفــي الســيد، علــي عبــد الــرازق، فــرج فــودة 
وغيرهم كثير ـ أقول ال تزال من الممنوعات التي يحضر الخوض فيها في المجتمعات  

ولوجي ومــن أحكــام مســبقة   اإلســالمية لمــا يحملــه مصــطلح العلمانيــة مــن زخــم إيــدي       
تجعل أكثر العقول استنارة تنأى عن تناوله وتتحاشى الخوض في تفاصيله، فضال عـن  
عامة الناس من ذوي الباع المتواضع في الفكر والفلسفة، األمرالذي يجعل أمر تناولهـا  

ولـــيس أدل علـــى هــذه الشـــبهة والريبــة التـــي تحـــيط   . )3(مــن الجـــرأة اليــوم فـــي منتهاهــا   
حتـى فـي األوسـاط الجامعيـة، أن مفكـرا مـن حجـم محمـد عابـد الجـابري قـد             بالمفهوم

باســتبعاد شــعار العلمانيــة مــن قــاموس الفكــر القــومي العربــي وتعويضــه بشــعاري   " طالــب
  فماذا يقصد بهذا المفهوم عموما؟وما موقف أركون منه؟ )4(."الديمقراطية والعقالنية

@¿âìèÐß@bßìàÇ@òîãbàÜÈÛaZ@@

"  ةالالتينيـــــ االنجليـــــزي مشـــــتق مـــــن الكلمـــــة"  secularism " ســـــيكوالريزملفـــــظ 
saeculum  "ىوقـد تطـور المفهـوم فـي العصـور الوسـط       ).5(،الجيـل وأ عني العصرالتي ت 
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كــل مــن كانــت لــه أصــبح يســتعمل لإلشــارة إلــى ف ،يعبــر عــن العــالم فــي مقابــل الكنيســةل
الروحيـة التـي    بل الحياةوذلك في مقا ،الكهنوتيةاألديرة حياة حياة زمنية عادية خارج 

 1648أول مـرة سـنة   "  secular " وقـد اسـتخدم مصـطلح   . تميز رجال الـدين والكنيسـة  
الحـروب الدينيـة فـي أوروبـا وأدى إلـى ظهـور        ىعقب توقيع صـلح وسـتفاليا الـذي أنهـ    

 ،محـدودا جـدا  واسـتعماال قانونيـا   غيـر أن اسـتعماله فـي هـذه الفتـرة كـان        ـ األمـة،   الدولـة 
ــير إالّيكـــن ي فلـــم ــة  شـ ــأميم  إلـــى عمليـ ــة  تـ ــات الكنيسـ ــعها تحـــت وممتلكـ ــاية  وضـ الوصـ

، غيــر انــه لــم يلبــث أن تطــور ليأخــذ شــكل المقولــة التحريريــة لإلنســان   لدولــةالقانونيــة ل
بمعنــى التقريــر  )6(،"لغتــه والســيطرة الدينيــة أوال ثــم الميتافيزيقيــة ثانيــا علــى عقلــه   " مــن

ــتحكم والرقــي بحي    ــه الشخصــية بمعــزل عــن أي تــدخل دينــي     بقــدرة اإلنســان علــى ال ات
أن لحقــه اآلخر وهــهــذا االســتعمال المحايــد للمصــطلح لــم يفتــأ       حتــىو. شــبه دينــي وأ

فصــل العقائــد تأي " فصــل الــدين عــن الدولــة ت" المقولــة التــي اختــزال تبســيطي ليصــبح 
 ســتعماالتمــن أكثــر اال األخيــر  ســتعمالوأصــبح هــذا اال . الدينيــة عــن األمــور الدنيويــة  

 .في الشرق على حد سواء كمامعبرة عن المصطلح في الغرب ال

كلفـــظ دال علـــى معنـــى العلمانيـــة، "  laïcité" وفـــي اللغـــة الفرنســـية يســـتعمل لفـــظ  
ويقصــد بهــا هنــا أيضــا مبــدأ للقــانون السياســي يتطلــع إلــى مثــل أعلــى كــوني مــن تنظــيم     

. إلـى وحـدة الشـعب   "  laos" يشير لفظ الالئيكية المشـتق مـن اللفـظ اليونـاني     و. المدينة
عتـق كليـة الفضـاء العمـومي وتحريـره مـن       وه"  la laïcisation"ومقتضى مسـار العلمنـة   

وهــي بهــذا  . إيــديولوجيا محــددة وجميــع أشــكال الســيطرة الممارســة مــن طــرف ديــن أ   
المعنى إذن، اآللية الرامية إلى حماية الفضاء العمومي من االنقسامات الدينية والفئوية 

ــادل        بهــدف المحاف ــراف متب ــة وإرســاء روح اعت ظــة علــى وحــدة الجماعــة داخــل الدول
العلمنــة ح ـمصطلــاســتعمال ة العربيــة فقــد شــاع  ـأمــا فــي اللغــ  )7(.وتضــامن مشــترك بيــنهم 

، رغــم أن هنـاك اختالفـا بـين اللفظــين    " laïcité" ة ـالعلمانيـة كترجمـة للكلمـة الفرنسيـ    وأ
التـي هـي موقـف محايـد     "   laïcité" ة خاصة عنـد الفرنسـيين الـذين يميـزون بـين العلمنـ      

التـي هـي موقـف عـدائي ورافـض ألي شـكل مـن        "   laïcisme"إزاء الـدين، والعلمانيـة   
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 "العلمانيـة  " يقـال   طريقة نطق اللفظ هـل اختالف في أيضا وهناك أشكال الديـن، كما 
الغالــب أنهـا   و، نسـبة إلـى العلـم    رها ـكسأي ب "العلمانية " ونسبة إلى العالم أن  ـفتح العيب

فـي السـياق العربـي علـى     " علمانيـة  " تعجم بالفتحة ال بالكســرة، الن اتيمولوجيـة اللفـظ    
األقل، توحـي ـ كما بين ذلك المفكر العربي جـورج طرابيشـي ـ إلـى العـالم ولـيس إلـى          

الســيرورة " فانــه يعبــر عــن  ،العــالمإلــى ووســواء كــان اللفــظ يحيــل إلــى العلــم أ )8(.العلــم
 تخرج بها قطاعات تابعة للمجتمع والثقافة عن سلطة المؤسسات والرمـوز الدينيـة  التي 

ــ) 9"( ــناأن العلم ىبمعنـ ــي يـ ــر      ة هـ ــذا األخيـ ــتقاللية هـ ــد اسـ ــالم تؤكـ ــى العـ ــاملة إلـ ــرة شـ نظـ
وكــان عـــالم الالهــــوت األمريكـــي   .الجانـــب الـــدينيفـــي معــزل عـــن   هتطـــويروإمكانيــة  

الصادر سـنة  " المدينة العلمانية " كتابه قد عرفها في "  Harvey Cox"  هارفي كوكـس
بأنها عملية انتقال المسؤولية من السلطة الكنسية إلى السلطة السياسية كما أنهـا   1965

ــة الميتافيزيقيـــة         ــة والرؤي ــة يتحــرر فيهــا المجتمــع مــن القبضــة الديني ــة تاريخي  )10(.عملي
: " العلمانيــة هــذه بقولــهتعــاريف " األصــولية والعلمانيــة " فــي كتابــه  واختــزل مــراد وهبــة

  )11(".مطلق وليس بما هونسبي والتفكير في النسبي بما ه) هي(
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عــــن مجمــــل " نقــــد العقــــل اإلســــالمي " ال يختلــــف مشــــروع أركــــون الموســــوم بـــــ
المشــاريع العربيــة التــي رامــت وال تــزال تحــديث المجتمعــات العربيــة واإلســالمية منــذ      

حــاوالت المحتشــمة للرعيــل األول كالطهطــاوي والتونســي إلــى المشــاريع النســقية        الم
المتــأخرة التــي نجــدها مــثال عنــد محمــد عابــد الجــابري، طيــب  تيزينــي، حســن حنفــي        
وغيـرهم، غيـر أن هـذه المشـاريع المشـتركة فـي الهـدف ـ تحـديث المجتمعـات العربيـة            

ئم لواقـع هـذه المجتمعـات، علـى     واإلسالمية ـ هي أيضا مشـتركة فـي التشـخيص المتشـا     
اعتبــار أنهــا ال تتــوفر علــى حــد أدنــى مــن الظــروف والشــروط الضــرورية المواتيــة لقيــام    
. حداثة حقيقية على غـرار تلـك التـي سـادت أوروبـا بدايـة مـن عصـر النهضـة إلـى اليـوم           

كــان أركــون قــد قــرر فــي عــدة مناســبات أن الســبب فــي فشــل قيــام حداثــة فــي العــالم     و
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سالمي يرجع بالدرجة األولى إلى تقلص األطـر االجتماعيـة للمعرفـة، وعليـه     العربي اإل
فمـــن المســـتحيل إذن حـــدوث نهضـــة حداثيـــة إســـالمية مـــا لـــم يـــتم تـــوفير هـــذه األطـــر    
السياســية واالجتماعيــة والفكريــة التــي تشــكل المنــاخ الخصــب لترســيخ تقاليــد المعرفــة  

ــة فـــي البلـــدان اإلســـالمية  ــين أهـــم  )12(.العلميـ ــية   ومـــن بـ ــر السياسـ هـــذه الشـــروط واألطـ
واالجتماعيــة يركــز أركــون علــى شــرط العلمانيــة، فهــذا األخيــر مــن شــأنه أن يســهم فــي  

فكيـــف يتصـــور أركـــون العلمانيـــة؟ ولمـــاذا  .تشـــكيل الدولـــة بـــالمعنى الحـــديث للدولـــة
  يعتبرها شرطا من شروط الحداثة؟

لهـا مقولـة تعبـر عـن     يرفض أركون بداية االستعمال االختزالي للعلمنة والذي يجع
فقط،  ، فهذا االستعمال ليس له معنى إال من الناحية النظرية"فصل الدين عن الدولة " 

ألن مثل هذا التفريق بين الدين والدولـة موجـود فعليـا وعمليـا فـي جميـع المجتمعـات،        
الدولة كان دائمـا سـواء فـي    ويعود ذلك بطبيعة الحال إلى أن الكيان السياسي الذي هو

واقعيـا  وفـي تطـوره مـا يجعلـه تاريخيـا      وفي المسيحية أمرا دنيويا في تشكله أوم أاإلسال
بعيدا تماما عن الدين، يستثنى من هذا الواقع الدنيوي للدولة بعض المراحل المحـددة  
ــة فــي تطورهــا، وهــي مراحــل تميــزت فيهــا بضــعفها           ــي مــرت بهــا الدول والمحــدودة الت

ــداخلي أ ــع برجــل السيا   وال برجــال الــدين  وســة إلــى االســتعانة بالــدين أ   الخــارجي مــا دف
مـا عـدا ذلـك    وحرصا على تـأمين شـرعية لهـا،    وللحفاظ على استمرارية الدولة وقوتها أ

" لـــم تكـــن مســـألة ارتبـــاط الدولـــة بالـــدين مطروحـــة أصـــال، وعليـــه يقـــرر أركـــون أن           
 تقول إن المسيحية قد فصلت بين الذروتينواألطروحة التي تضاد اإلسالم بالمسيحية 

الدينية والدنيوية فـي حـين أن اإلسـالم خلـط بينهمـا منـذ البدايـة هـي أطروحـة متسـرعة           
ففي العالم المسيحي لم يتم ربـط اإلمبراطوريـة الرومانيـة    . )13("وسطحية وغير مقبولة 

بالدين المسـيحي بشـكل فعلـي وبالتـالي خلـط الـدائرتين الروحيـة والزمنيـة إال          )الدولة(
لـم يكـن هـذا االرتبـاط قبـل هـذا التـاريخ قائمـا         وقويم الميالدي في القرن الثالث من الت

ــة     . )14(وال مطروحــا ومارســت بعــد ذلــك اإلمبراطوريــات المســيحية الرومانيــة الجرماني
بـال  " ما لقيصر لقيصر ومـا هللا هللا  " السلطتين الزمنية والروحية، وهذا ما يجعل من مقولة 
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السلطة واألولوية ) ص(ين في حياة النبي أما في اإلسالم فقد ظل للد. معنى وال أهمية
كان يؤسس الشرعية والسـيادة بحضـوره الجسـدي، لكـن بقيـام الدولـة       ) ص(ألن النبي 

األمويـة فــان العالقــة بــين الــدين والمجتمـــع انعكســت تمامــا بحيــث أصــبح للسياســة اليــد  
لخالفة إلـى  انقالب ا" ما عبر عنه ابن خلدون في المقدمة بـ و، وه)15(العليا على الدين

، رغم ذلك لم تتوقف هـذه الدولـة عـن اسـتخدام الـدين واالستعانــة برجالـه        )16("ملك 
واستمر الوضع على هذا الحـال فيمـا يخـص    . لتخلع شرعية لطالما فقدتها، على سلطتها

هــذه النقطــة طيلــة فتــرة الحكــم األمــوي وحتــى اآلن، بحيــث يقــرر أركــون أن الديـــن ال  
قــد كــان هــذا  و. ضــعا لهــا، حتــى فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة اليــوم   يــزال تابعــا للسياســة خا 

لجــوء المعارضــة السياسـية لالنظمــة القائمــة وتخفيهــا  والفعـل ســببا فــي رد فعـل حتمــي ه  
وراء المشروعية الدينية ذاتها التي تقـوم عليها الدولة بقصد سحب بساط الشرعيــة مـن   

ومثلمــا تحــاول الحركــات    تحــت أقــدامها، مثلمــا حــدث لألمــويين علــى يــد العباســيين     
باإلضافة إلى هذا التحديد، يميز أركون بين نوعين من  )17(.اليوم اإلسالموية القيام به

والفكـر العلمـانوي المناضـل     )la laïcité(الفكـر العلمـاني همـا الفكـر العلمـاني المنفـتح       
)le laïcisme militant(  بــه  هــذا األخيــر الــذي يغــالي أنصــاره ويتطرفــون فــي المنــاداة

ما يجعل مقولة العلمانية تزيغ عن هدفها المحدد، أي كونهـا وسـيلة   ووالدعوة إليه، وه
شرطا من شـروط تنظـيم الحيـاة فـي الجماعـة، لتأخـذ منحـى آخـر تتحـول مـن خاللـه            وأ

إلــى إيــديولوجيا وموقــف عقائــدي ذي نزعــة عدائيــة إزاء الــدين، وهــي فــي هــذا البعــد    
ماهى مع التيارات الفلسفية المناهضة لصـور الفكـر   بالذات ال تختلف كثيرا بل تكاد تت

كالعقالنويــــة  )الــــخ..مثــــل الــــدين، األســــطورة، الرمــــز االجتمــــاعي  (الالعلمــــي عمومــــا 
إن هــذا النــوع األخيــر مــن العلمانيــة كــان قــد طبــق فــي تركيــا  )18(.الوضـعوية والعلمويــة 

مجـال   على يـد مصـطفى كمـال أتـاتورك وهـي تجربـة سياسـية حققـت قفـزة نوعيـة فـي           
تحديث المجتمع التركـي كمـا وأنهـا تحظـى باستحسـان جمـاهيري وسياسـي كبيـر فـي          

" الغرب، إال أن موقف أركون مـن هـذه التجربـة العلمانيـة الكماليـة ـ التـي يصـفها بأنهـا          
التحفظ إن لــم نقــل الــرفض، علــى اعتبــار أنهــا    وهــ ،)19("صــورة كاريكاتوريــة للعلمنــة  
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ففي تقييمـه لهـذه التجربـة يقـر أركـون باالنـدفاع        .لمانيةتجسد هذا النوع األخير من الع
وكثيـر مـن مثقفـي    " البطـل الحضـاري   " الالواعـي الـذي كـان مصـطفى كمـال أتـاتورك       

عصــــره المســــلمين، الــــذين أتيحــــت لهــــم فرصــــة الدراســــة فــــي الجامعــــات األوروبيــــة    
لمانيــة واالحتكــاك عــن قــرب بالحضــارة الغربيــة ضــحية لــه، إذ أن نظرتــه لإلســالم وللع    

ــن        " ــى مـ ــة العظمـ ــاذج لألغلبيـ ــوعي السـ ــل الـ ــدى كـ ــتركة لـ ــة مشـ ــة نمطيـ ــي ذات نوعيـ هـ
فقد صدم بواقع حال المجتمع اإلسـالمي الـذي كـان يعـيش فيـه       )20(."المثقفين العرب

خاضــعا لمجموعــة مــن المحرمــات الدينيــة والشــعوذية والســحرية؛ كمــا    " والــذي كــان 
ارســات سياســية تعســفية غيــر محتملــة وكــان خاضــعا لتفاوتــات اجتماعيــة صــارخة ولمم

ســـــواء كــــان مصــــدرها الــــداخل أواالســــتعمار، هــــذا باإلضــــافة إلــــى التــــأخر الثقــــافي          
" يقابلــه ولــع بالثقافـــة الغربيــة عمومــا والفرنســية علــى وجـــه الخصــوص         )21(..".المريـــع

المليئـــة بالحــــريات التـــي رســـخها النظـــام الجمهـــوري بعـــد الثــــورة، المفعـــم بالحيويـــة          
تصادية واإلبداعية الثقافية واتسـاع النظــرة التاريخيـة وإرادة المعرفـة والسيطــرة، ثـم       االق

، كـــل ذلـــك كـــان المثقفـــون    )22(.."الرفاهيـــة الباديـــة والنظافـــة السائــــدة فـــي الشـــوارع      
المسلمون ومنهم أتاتورك يرونـه، األمـر الـذي ولّــد لـديهم ازدراًء ونقمـة علـى واقعهـم         

ولـذلك كـان رد   . الواقع األوروبي الغربيوعا في الوقت نفسه نحالتاريخي، وتعلّقا وتطلّ
فعله أشبه باالندفاع الناجم عن النقمة والغضـب منـه إلـى التفكيـر الملـي والنظــر البعيـد،        
فلم يكتف أتاتورك بإلغاء السلطنة في المجال السياسي فحسب؛ بل تعدى إلـى كامـل   

العربية باألحرف الالتينية، إلى إحالل الفضاء الرمزي للمسلمين من استبدال لألحرف 
مـع  . الــخ ..بدل الشريعــة اإلسـالمية    يالقبعة محل الطربوش، فاعتماده للقانون السويسر

اسـتبدالها كانـت تنتمـي إلـى     والعلم أن كثيــرا مـن األشـياء والمفـاهيم التـي تــم تغييــرها أ       
ــر القبل     ــه األطـ ـــة التـــي توجـ ــة للمجتمـــع وهـــي البنيـ ــة الرمزيـ ــم البنيـ ــة للتعقـــل والفهـ  )23(.يـ

ويســــتنتج أركـــــون فــــي األخيــــر أن مــــا تعيشــــه تركيــــا اليـــــوم مــــن ردود فعــــل إســــالمية   
بهدف إعادة بعث الفضاء الرمزي، لدليل صارخ علـى فشـل   ووإسالموية ضد العلمانية 

بعـــد هـــذا التحديـــد والتمييـــز، يقـــرر أركـــون أن مـــا يقصـــده بـــالفكر    )24(.هـــذه التجربـــة
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المنفــتح والممــارس بصــفته موقفــا نقــديا تجــاه كــل فعــل مــن     " ذلــك الفكــروالعلمــاني ه
بصفته البحث األكثـر حياديــة واألقـل تلوينـا مـن الناحيـة اإليديولوجيـة        وأفعال المعرفة 

 ويعتبــر )25(".هــذه هــي العلمنــة الحقيقيــة [...] مــن اجــل احتـــرام حريــة اآلخـــر وخياراتــه 
مكتسـباتها األكثـر   وات الحداثـة الكبـرى   إحـدى منجـز  " هذا الفكر بحسب أركون من 

ــأن مــا يعنيــه أركــون مــن وراء هــذا التحديــد لمفهــوم        )26(".عطــاء  ويمكننــا أن نجـــزم ب
العلمانية يتعلـق بالدرجـة األولـى، بـل أكـاد أقـول فقـط، بـإرادة المعرفـة والتعقـل، لـذلك            

العلـــم  بالموضـــوعية فـــيوكـــان باإلمكـــان ترجمـــة العلمانيـــة عنـــده بالحريـــة فـــي الفكـــر أ
والمعرفــة وانعتــاق هــذه األخيــرة مــن أي صــورة مــن صــور القهــر والهيمنــة علــى التفكيــر  
والتوجيــه اإليــديولوجي والمذهبــة الدوغمائيـــة والرقابــة السياســية والدينيــة، وباختصــار    

إرســاء معرفـة   وكل ما من شأنه أن يحول دون الوصول إلـى الهـدف المسـطر مسـبقا وه    
عـــات اإلســـالمية قصـــد فهمهـــا فهمـــا جيـــدا وتشـــخيص  علميـــة موضـــوعية حـــول المجتم

وبهــذا المعنــى تجــد العلمنــة بحســب  . مــواطن الضــعف فيهــا ثــم إعــادة بعثهــا مــن جديــد  
تتمثــل األولــى فــي معرفــة كيــف يمكــن تحقيــق  : نأركــون نفســها أمــام مســؤوليتين اثنتــي 

مـا يفتـرض تجـاوز جميـع     ومعرفة علميـة موضـوعية تحظـى بإجمـاع وتوافـق عـامين، وه      
ــث     اال ــة البحــ ــي عمليــ ــة فــ ــة والدينيــ ــة والتاريخيــ ــيات الثقافيــ ــاءات والخصوصــ ــا . نتمــ أمــ

المسؤولية الثانية فتتمثل في إيجـاد الصـيغة المالئمـة لتوصـيل المعرفـة المتحصـل عليهـا        
ــأي شــرط   وإلــى اآلخــرين دون أن يكــون هــذا التوصــيل مشــروطا أ      )27(."قيــدومقيــدا ب

معاشـة كتـوتر مسـتمر مـن اجـل      " رهـا تجربـة   هكذا يفهم أركون العلمنة إذن، أي باعتبا
تســـاعد علـــى نشـــر مـــا نعتقـــد انـــه الحقيقـــة فـــي الفضـــاء  .. االنـــدماج فـــي العـــالم الـــواقعي 

مجرد تعبيـر عـن عجـز ونقـص     ووكل فهم للعلمنـة وراء هـذا الفهـم هـ     )28(."االجتماعي
ولــذلك ال تطــرح مســألة  . فــي تحقيــق معرفــة علميــة وفــي طــرق توصــيلها إلــى اآلخــرين   

لذاتها فحسـب،   اكانت غاية يسعى لتحقيقهوكما لأركون طرحا منفصال علمانية عند ال
ذلـــك الـــذي أطلـــق عليـــه اســـم اإلســـالميات ووإنمـــا فـــي إطـــار بحـــث واســـع ومتشـــعب ه

 ".االنتروبولوجيا التطبيقية"من كتاب روجيه باستيد المعنون اسم استوحاهوالتطبيقية وه
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مــا وفــي مقابــل اإلســالميات الكالســيكية أ   يضــع أركــون مفهــوم اإلســالميات التطبيقيــة  
 ـةة التــي كانــت قــد ســادت فــي القــرون الثالثــ ـيــبالدراســات االستشراق كــان يســمى أيضــا

والتــي تميــزت بتلــك    . وجــه الخصــوص   ىاألخيــرة فــي أوروبــا عمومــا وفــي فرنســا علــ       
ــرة التــ   ــات الغزي ــون وعســكريون ذو    ي الكتاب ــام بهــا أســاتذة جــامعيون وإداري نزعــات وق

والتي يعتقد أركون أن نظرتهـا لـم تكـن نظـرة مـن الـداخل بـل كانـت نظـرة           ،ريةاستعما
، هـذا فضـال عـن التبعيـة والهيمنـة التـي       خارجية تحكمها وتوجهها نزعة عرقيـة مركزيـة  

تفرضــها هــذه الدراســات علــى الشــعوب اإلســالمية عنــدما تحــاول هــذه األخيــرة تنــاول     
كونها تعمل على تحقيـق  وحسب أركون هإن ما يميز اإلسالميات التطبيقية ب. مشاكلها

سائـــد اليــوم فــي  وهــدف مــزدوج، فباإلضــافة إلــى إغنــاء البحــث العلمــي وإثرائــه كمــا ه   
المجتمعـــات المتطــــورة، تســــعى هــــذه الدراســـات إلــــى التموضــــع داخــــل المجتمعــــات   

التعـرف علـى مشـاكلها الفعليـة القديمـة والحديثـة ومحاولـة معالجتهـا          اإلسالمية بهدف
ليس في اإلمكان بلوغ هـذا الهـدف   و. ة بالمسار العلمي والمنهجية األكاديميةباالستعان

ــة كمــا تــم           ــذلك والتــي تتصــدرها مقولــة العلماني المســطر إال بتــوفير الشــروط الالزمــة ل
وعليه يؤكد أركون انه من الخطـأ ومـن المجازفـة اختـزال العالقـة       )29(.تحديدها سابقا

لفصــل القــانوني الشــكلي بينهمــا، بــل هــي مســألة بــين الــدين والعلمنــة فــي مجــرد مســألة ا
ــة،         ــة، الديني ــة، الثقافي ــه فــي جميــع تجلياتــه االجتماعي حياتيــة تتعلــق بوجــود اإلنســان ذات

  . الخ..السياسية 
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تعتبر العلمانية إذا فهمت بهذا المعنـى األخيـر، أولويـة األولويـات بالنسـبة لمجتمـع       
دائما بـنفس   ــــهقر العلمي واالنحسار الثقافي، ألنها وحدهاإسالمي يعيش حالة من التق

ـــ  المعنــى قــادرة علــى خلــق اإلطــار الفكــري لتجــاوز التخلــف الــذي يتخــبط فيــه العــالم     ــ
وفــوق ذلــك، بــل وأهــم مــن ذلــك أن العلمانيــة بهــذا المعنــى دائمــا، وعلــى          . اإلســالمي

ين آخـــرين نـــادوا وقـــد يصـــدق مـــا يشـــاع علـــى مفكـــر ــــــ  خـــالف مـــا يشـــاع فـــي الغالـــب
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ال تنـاقض الـدين وال تهـدده بقـدر مـا      ـــــ   بالعلمانوية المناضلة وليس بالعلمانيـة المنفتحـة  
االســـتقالل ضـــد كـــل اســـتعمال وضـــد كـــل احتكـــار مهمـــا كانـــت  وتحقـــق لـــه الحمايـــة 

ســحب البســاط مــن  " فهــي الســبيل الــذي ال منــاص منــه إللغــاء المشــروعية و  . صــورتهما
صولية، والتمييز بين المستوى الروحي المتعـالي للـدين وبـين    تحت أقدام الحركات األ

يحـول الديــن إلـى نظـام إيـديولوجي هدفـه       ] أيـن [المستوى اإليديولوجي السائد حاليـا  
بـل أكثـر مـن ذلـك أنهـا تحمـي        )30(".تحقيق المزيد من السـلطة والوصول إلى السلطة أ

لـك الـذي يجعـل    الدين مـن كـل تـدنيس خـارجي ومـن كـل تحريـف اسـتعمالي مثـل ذ         
ــين       "المقــدس  يتجســد فــي كــل األشــياء وفــي كــل المنتجــات واألعمــال التــي تتوســط ب
ذات الداللــة البالغـة علـى انحـراف     " والذي مـن حلقاتــه    )31(."بين اإللهيو.. المؤمنين 

ــه ه   ــي تســتطيع أن     والمقــدس وتشــوهه وتحول ــة الت ــة والتعظيمي ــات التبجيلي انتشــار األدبي
لعلمية الحديثة في القرآن، وكـذلك األمـر فيمـا يخـص االدعـاء      تجد كل االكتشافات ا

بأن االشتراكية والديمقراطية وإعالن حقوق اإلنسان كانت قـد عرفـت فـي زمـن النبـي      
إن دفاع أركون عن الدين عموما والدين اإلسالمي على وجه  )32(."وصحابته األولين

 -ومـن بينهـا العلمانيـة    -الخصوص، ال يقل استماتة عـن دفاعـه عـن الشـروط الضـرورية     
إلرســاء حداثــة إســالمية، والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة ومتعــددة بتعــدد كتابــات أركــون  

ففي معرض حديثه عن تعارض العلمانية مع الدين وعن جـدوى التعلـيم الـديني    . ذاتها
ليسـت العلمانيـة موقفـا معاديـا للـدين، إنهـا موقـف        :" في المدارس يقرر أركون مـا نصـه  

كـل اهتمـام   [...] مـام مشـكلة المعرفـة، فبحجـة الحيـاد ال يسـتبعد التعلـيم        فلسفي للعقـل أ 
أن الدين معطى من المعطيات الملموسة فـي التجربـة   ] يجب أن ال ننسى[...] [باألديان 

بمثـل   )33(."اإلنسانية وانه موجـود فـي جميـع المجتمعـات لـذا يجـب أن يـدرس كـدين        
نوي الفرنســي ويلــح فــي مطالبــة    هــذه المواقــف ظــل أركــون يعــارض النمــوذج العلمــا      

 -والـذي ال يـزال يـرفض أي شـكل مـن أشـكال التعلـيم الـديني         -النظام التعليمـي هنـاك  
الظـاهرة الدينيـة تشـكل أحـد     " باعتبـار أن   بضرورة إدراج برامج جديـدة لتعلـيم الـدين،   

االنصــراف عــن دراســتها   وأبعــاد اإلنســان والمجتمــع وال يجــوز بالتــالي االســتهانة بهــا أ      
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ومـن غيـره   ألبير ميمي المفكر الفرنسي تهم من طرف فا )34(."التقدميةوجة التقدم أبح
ــه يريــد تقــويض العلمانيــة   مــن العلمــانيين المتشــددين،   ــه متــواطئ مــع كاردينــال   وبأن بأن

بـل ولـم يجـد     )35(.العامـة  باريس من اجـل إعـادة إدخـال التعلـيم الـديني فـي المـدارس       
لوقوف إلى جانب الحق في قضية سـلمان رشـدي   هذا المفكر التنويري أي حرج في ا

هـذا الكتـاب   "  :بقولـه فـي صـحيفة لومونـد الفرنسـية     " آيات شيطانية "  هعلى كتاب وعلق
جانـــب أساســـي لكـــل وجـــود إنســـاني ألنـــه يبنـــي  ويتصـــدى لهـــذا الجانـــب المقـــدس وه

لـم يؤسـس واقـع حياتـه علـى شـيء آخـر         ـحـديثا   وقـديما أ  ـال اعرف مجتمعا  . المجتمع
ــ ــات الســهلة  " يضــيف و )36(."ر المقــدسغي ــه يحــق     ارفــض القبلي ــة القائلــة بأن والمختزل
أكثـر مـن    ، لقـد اقتـرف سـلمان رشـدي    اتب أن يقول كل شـيء ويكتـب كـل شـيء    للك

الموقف الذي كان من نتائجه أن اتهـم باألصـولية ألنـه لـم يـدن      ووه )37(."عمل طائش
عمـل همجـي   ] ووالـذي هـ  [ ورة هدر الدم الذي أطلـق فـي كافـة أنحـاء المعمـ     " صراحة 

[..] بـدل أن يسـتنكر   " وانه   )38(."صدم الغرب أكثر من مضمون كتاب لم يكن يعرفه
كــان هــذا و )39(."محــاكم التفتــيش والــدعوة إلــى القتــل يفضــل اتهــام العقــل التنــويري    

انـه صـدر عـن مفكـرين غـربيين يمكـن       ول -إن لـم يكـن مقبـوال   و -االتهام ليبقى معقـوال 
فهم فــي أســوء الحــاالت ضــمن تيــار العــداء اإلســالمي المكبــوت، لكــن أن     إدراج مــوق

فهذا ما يجعل أركـون ضـحية للعلمانويـة     )40(المسلمينويتعداه إلى المفكرين العرب 
ينتقدها، كما سـقط قبـل ذلـك ضـحية لالسـالموية األصـولية التـي         المناضلة التي ما فتئ

  .اتهمته باالستشراق وبالمروق عن تعاليم الدين
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يمكن القول في األخيـر أن كـل عمـل أركـون الفكـري والتعليمـي منـذ مـا يقـارب          
رسـم معـالم   والخمسين سنة لم يخرج عن هدف كان قد سطره لنفسه منذ البداية إال ه

ــك مــن خــالل مشــروع شــائك          ــي اإلســالمي وذل ــق تحــديث الفكــر العرب متشــعب وطري
نقــده لهــذا العقــل وتفكيكــه ألطــر  فــي خضــمو". نقــد العقــل اإلســالمي" اصــطلح عليــه بـــ 
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ــة لإلســالم         ــا مــن دراســاته المعمقــة للحقــب والمراحــل التاريخي تشــكله وتطــوره انطالق
الرســمي وغيــر الرســمي، وبالمقارنــة أيضــا بــالتطورات التــي شــهدها انبثــاق الحداثــة فــي    
أوروبا، توصل أركون إلى أن واقع المجتمعات اإلسالمية اليوم ال يسمح بإعـادة بعـث   

حضارة اإلسالمية كما تجلـت فـي أوج صـورها أي فـي القـرن الرابـع الهجـري، مـا لـم          ال
يتم توفير بعض الشروط واألطر الضـرورية لـذلك، وانـه مـن بـين هـذه الشـروط واألطـر         
مقولة العلمانية التي كانت األساس المتـين الـذي قامـت عليـه الحداثـة فـي أوروبـا ومنـه         

غيــر أن مفهــوم . ضــارة اإلســالمية مــن جديــد وجــب االعتمــاد عليهــا أيضــا فــي بعــث الح 
هذه المقولة عند أركون يختلف عن مفهومهـا عنـد المفكـرين العـرب السـابقين لـه، إذ       

تحديــد يــراه و، وه"فصــل الــدين عــن الــدنيا" غيــر  لــم تكــن تعنــي عنــد هــؤالء شــيئا آخــر
قبـل  أركون اختزاليا لمفهوم أعم وأشمل، فالعلمانية عنـده هـي أوال موقـف مـن الحيـاة      

كـل شـيء، إنهــا حريـة فـي التفكيــر وانعتـاق مـن االيــديولوجيا والدوغمائيـة، بهـا يمكــن         
وهي ثانيا ليسـت نقيضـا للـدين    . تحقيق معرفة علمية موضوعية عن العالم وعن اإلنسان

وال في صراع معه كما يشاع عنها بل يمكـن حتـى التأكيـد علـى أنهـا فـي خدمـة الـدين         
مال غير مشروع له سواء كان هذا االسـتعمال سياسـيا،   من حيث أنها حماية له من استع

غيـر ذلـك مـن االسـتعماالت غيـر المشـروعة المنتشـرة اليـوم فـي واقعنـا           وعلميا، تجاريـا أ 
يحسب له انه من أوائل المفكـرين الـذين غيـروا وجهـة النظـر إزاء العلمانيـة       و .المعيشي

دفع ثمن هذه الجرأة  رغم انه وصل إلى أقصى حدود الجرأة في الطرح، وإن كان قد
الــذي لــم يفــوت فرصــة أتيحــت لــه  وغاليــا فقــد عــاش ومــات ودفــن بعيــدا عــن وطنــه وه 

ــا هـــذا الـــوطن  وســـواء كتابـــة أ وتجـــاوز بـــذلك الخطـــاب العربـــي  . إلقـــاء ولـــم يـــذكر فيهـ
يتحدث ويعلن انتماءه ووهوالحداثي في شكله والتقليدي في مضمونه الذي يكاد يزه

وهـي كلهـا مسـميات لمضـمون      -ة والعقالنيـة والليبراليـة   األعمى لمقوالت الديمقراطيـ 
التــي هــي المســمى غيــر  -ويكــاد ينــتفض خوفــا وغيضــا إذا ســمع لفـــظ العلمانيــة -واحــد

   .المعلن عنه لنفس المضمون
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ــدوي مــن محمــد          -1 ينظــر علــى ســبيل المثــال موقــف المفكــر المصــري المعــروف عبــد الــرحمن ب

  :اركون في كتاب
مركـز  . القـاهرة (. فيلسـوف الوجوديـة الهـارب الـى االسـالم     . عبـد الـرحمن بـدوي   . الالونديسعيد  -

  .ما يليهاو 54، ص 51، ص 29ص . )2001. 1ط .الحضارة العربية
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