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ملخص:
يتناول هذا املقال إشكالية العنف الدي@? وفق املقاربة ٔالان=<وبولوجية ال? يق<sحها محمد أركون ،ودف إى بيان منابع
هذا العنف وتجلياته وكذا مرجعياته وكيفية اشتغاله انطالقا من تجربـة "املقـدس الحقيقـة"اسـتنادا إـى نظريـة املثلـث
الات=<وبولوي لهذا املفكر.
يؤكد هذا العمل أهمية املقاربة ٔالان=<وبولوجية ـي فهـم العرقيـة )التعصـب ٕالاث@ـ?( والاقصـاء املتبـادل بـ ن الشـعوب ،ـي
كو¢ــا مكملــة للدراســات الاجتماعيــة والنفســية املفســرة آلثــار هــذﻩ الظــاهرة ــي املخيــال الجم¥ــي لإلنســان ،للوصــول إــى
النتيجة أن العنف باسم "الدين الحق" ليس صفة متأصلة ي الديانات التوحيدية وال ينفرد «ا ٕالاسالم ،وإنما هو م ªة
من مم ªات الطبيعة البشرية بصفة عامة ،وليق<sح ي ال°اية مسارات للتفك < والتنظ < ¯م املؤمن ن وغ < املؤمن ن بشأن
فهم الذات وفهم الغ < واح<sامه ،للوصول إى إثبات دور ٔالان=<بولوجيا ي التوعية بأن أعظم قوة يملكها الكائن ٕالانساني
µي السلم أي الالعنف.
كلمات مفتاحية:عنف دي@? ،مثلث أن=<وبولوي ،مقدس ،حقيقة ،طبيعة بشرية.
Abstract:
The present article addresses the issue of religious violence through the lenses of
the anthropological triangle proposed by Mohammed Arkoun. It considers the
relationship between religious violence and the experience of the sacred and the
truth inherent to monotheistic religions to show that violence is not consubstantial
to the latters, even less to Islam, but that it is a feature of human nature in general.
The article also attempts to suggest a number of lines of thought and theoretical
orientations that are likely to help both believers and non-believers to not only
better understand themselves, but also to better apprehend the others in their
differences. The results of the approach show that the roots of evil are to be sought
in a deeper anthropology which complements a historical, a sociological, and a
psychological study, in order to explain the causes of religious violence, like
ethnocentrism and “mutual exclusion of peoples “.
Keywords: religious violence,anthropological triangle, sacred, truth, human nature.
.1 -1مقدمة :
تعودنا ع¶ى القراءة عن قيمة العقلوأهميته ي حل املشاكل ال?
تع<sض سبيل ٕالانسان ي سعيه نحو الخ < والفضيلة ،فوضعناﻩ
ي مقام التعظيم وحثثنا ع¶ى استعمال مبادئه وآلياته ي التفك <،

إال أن واقع املجتمعات البشرية يشهد ع¶ى أحداث أشعرتنا
بضعف صوته واضمحالل قواﻩ أمام صخب العنف الذي يحدث
باسم املقدس،دون أن يقدر ع¶ى اتخاذ موقف صارم إزاء ذلك.
هل يع@? ذلك أن الدين يروج للعنف كما تع <Âعنه أحكام بعض
الناس؟ إن الامر يستقطب الاهتمام ويتطلب البحث الجدي فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حقا ،يسجل تاريخ املجتمعاتاإلنسانيةصراعاتدامية كث <ة
)اغتياالت

وحروب

صليبية

وعاملية

عرقية...إلخ(،تتغذىمناملعتقداتالدينيةتحقيقا

وتطه <ات
ملصالح

وأغراضالتخدماإليمان حتمأ .الامرالذيدفع كث < من املفكرين
إلىإدراجالبحثفيالعقاللدينيوالقضايااملرتبطة«ضمنالتحدياتالتييج

محل الحوار ب ن ٔالافراد ،ب ن الحاكم واملحكوم وب ن الشعوب
املختلفة.
ثانيا :حضور العنف ي كل ٔالاوساط والتعمد إى استعمال كل
أنواعه ،من أجل السيطرة دون الاهتمام بما ي<sتب عنه من
خراب

يخلخل

نظام

القيم

الاجتماعية

ؤالاخالقية

برفعها،خاصةبعد ظهورالحركاتاإلسالموية املتطرفة،وماترتب عن
ّ
هوأن
نشاطهامندعوةإى الجهاد بما فيه املسلح.ومااليمكننكرانه،
َ
يةوروحيةوق َ
يمية،تفرض
تفشÑذهالظاهرةيعكسأزمةفكر

ثالثا :إضافة إى اهتمامنا وانشغالنا املعري بموضوع العنف عامة

واجبدراسÒادراسة موضوعية،لفهممنابعها وتجليا¯ا .فليس

والعنف الدي@? خاصة ،إننا نالحظ غيابا كامال للخطاب

العنف الدي@? إذن ظاهرة خاصة بعصرنا وال بمجتمعاتنا ،وليس

الان=<وبولوي خاصة ي املجتمعات ال? تعتمد النظام الكلياني ي

ظاهرة جديدة ،إن الجديد فÑا هو إمكانية معرفة ما يحدث ي

تسي < شؤو¢ا ،إذ رغم ما لالن=<وبولوجيا من أهمية ي توضيح

أنحاء العالم ،بطريقة آنية بفضل تكنولوجيات ٕالاعالم والاتصال.

التغ <ات العميقة ال? تحدث ي كل مراحل تاريخ املجتمعات ،إنه

و¯ددهبالتال.?Ýâ

غ < حاضر ¢ائيا ي املؤسسات التعليمية ي البلدان ٕالاسالمية.
نعالج ي هذا املقال إشكالية العنف ي عالقته الثنائية بالدين
والدولة ،ونطرح فيه مسألة ثقافة املسكوت عنه ،ال? ينتجها،

سنعالج ٕالاشكالية املطروحة ع¶ى مستوي ن :فاستنادا ع¶ى املثلث

دون مراجعة نفسها ،ل<sكز اهتمامها ع¶ى هويÒا الدينية والحفاظ
ُ ّ
َ
املتوهمة وتداعيا¯ا .لذلك تروم أهم
علÑا وتضخ ُمها باملعتقدات

الات=<وبولوي ملحمد أركون ،سنحاول أوال البحث عن جذور
ومرجعيات العنف الدي@? وظروفه وكيفية اشتغاله ع¶ى أساس
تجربة "املقدس) (*)"(sacréو"الحقيقة) ،"(véritéقصد اكتشاف

الاستفهامات التييث <ها هذا الطرح إى هدف رصد أسباب العنف
ّ
ومقوماته وخلفياته ،لغرض فهم ظروف ودوا×ي عودة
الدي@?

مرتكزات العقل الدي@? وأبعادﻩ املتاف ªيقية ي ممارسته للعنف،

الدي@? ي بنية أك=< تعصبا وانغالقا ي املجتمعات املعاصرة.

ثم بيان أهمية املقاربة ٔالان=<وبولوجية وضرورة الاعتماد علÑا ي

ولتفس < انتشارﻩ داخل املجتمعات ٕالاسالمية وغ < ٕالاسالمية ،نود

دراسة وتدريس الحادثة الدينية ي املؤسسات التعليمية ثانيا .أما

أن نعرف ما µي العوامل واملنابع الذهنية ال? تدعمه وتغذيه؟

ٔالاهداف ال? نروم الوصول إلÑا فتتمثل ي الرجوع إى

فهل تكمن هذﻩ العوامل واملنابع ي الدين ذاته ألن العنف

جينيالوجيا العنف الذيحبس العقل الدي@? ب ن جدران

متأصل فيه ،أم تتحكم فيه مؤثرات خارجية أخرى؟ أال يمكن أن

إيديولوجيا غ < صريحة ،ودوغمائية ظالمية ،من أجل الامساك

يعود ذلك إى غياب الطريقة املالئمة لشرح الحادث الدي@?
ً
دفاعا
ودراسته؟ من الغريب حقا أن يمارس العنف باسم الدين

بالصالت ال? تربط ب ن مفاهيم متناقضة تشتغل ع¶ى طمس
ٍ
الحدود ب ن الدين والشر بدل العمل ع¶ى إرساëا.

عنه ،ي عصر تدعو فيه الجمعيات املحلية واملؤسسات العاملية
إى الحوار ب ن الديانات والثقافات والحضارات .أما ٔالاسباب
الداعية إى البحث ي هذا املوضوع ف ?Ûعديدة ،من أهمها:

.2املثلث ٔالات=<وبولوي وإشكالية العنف الدي@? عند محمد
أركون.

أوال :انتشار العنف بسرعة مذهلة وي صور مختلفة ي واقعنا
ّ
اليومي ،إذ هو ال يتج¶ى ي جانبه املادي وحدﻩ ،وإنما يشغل
ُ َ
جانبه الرمزي أيضا ،فيمارس ٕالايذاء البدني والنف ،?ÝÞوترتكب
جرائم القتل والتعذيب ي حق أشخاص وجماعات بشرية باسم

ع¶ى خالف الدول ال? تتب@ ìالعلمانية ي تسي < مؤسسا¯ا،
تتم  ªاملجتمعات ال? توفق ب ن الدين والدولة بتنظيم كل مظاهر
الحياة فÑا ع¶ى أساس "املقدس الذي يحيل ي جوهرﻩ ع¶ى معاني

الحقيقة املتعالية املطلقة )ﷲ( ،دون النظر ي أخالقية وشرعية

الكمال والطهارة والتعاي") .(1إ¢ا تجعل من الدين مقوما أساسيا

هذﻩ املمارسات .وبحكم تجربة العنف لقد وضعه الكائن البشري

وثابتا من مقومات ٔالامة ،وعامال مركزيا ي التعريف «ويÒا
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الوطنية وإثبا¯ا ،ويف ?Ýíذلك إى تضخيم هذﻩ الهوية واتخاذ

والحقيقة .ولقد وضع هذﻩ النظريةليب ن كيف وظفت هذﻩ

موقف الغلو بشأ¢ا ،النطالقها من الاعتقاد بامتالكها للحقيقة

املفاهيم ي ظل املنظومات السياسية املبنية ع¶ى الفكر الالهوتي

واليق ن الدي@? .إال أن ذلك يفرز التعصب الذي يحبس العقل ي

لت<Âير شرعية اللجوء إى قمع العقالنية واملناظرة ي مختلف

دوغمائية محافظة توصيه باح<sام قواعد السلوك الذي يرìÝî

السياقات ؤالازمنة ،وليشرح من خاللها أسباب انتشار العنف ي

به ﷲ فيحلل ع¶ى الناس بعض التصرف ويحرم علÑم البعض

العالم وعالقته الجدلية ال بالدين وحدﻩ وإنما بالسياسة أيضا.

ٓالاخر ،ويكفي برهانا ع¶ى ذلك العودة إى ما تحتويه الخطابات

إنه يب@? تحليله إلشكالية العنف الدي@? ي هذا املثلث انطالقا من

الدينية التكف <ية املهيمنة ع¶ى الحياة ي أبعادها النبيلة ،لتمنع

الفرضيات التالية:

الاجÒاد وٕالابداع باسم القداسة .وما يدعو لليأس ،هو أن هذﻩ
الخطابات ت<sجم عنفا رمزيا اتجاﻩ الكائن البشري ح ن ال تع<sف
بإرادته الشخصية ،وال توفر له حرية الاختيار ي التفك < والعمل
والاعتقاد باسم املتعاي.

أولها ،أن "لكل جماعة دينية مفهومها الخاص بالوجود وحقيقة
ﷲ ،ولكل واحدة م°ا نظام الاعتقاد والالاعتقاد الخاص")«(4ا
كما ت<sجم ذلك الباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر  .حيث ترى كل
أمة ودية كانت أم مسيحية أم إسالمية ،أن تراûا ما هو إال

إن هذﻩ الخطابات ي وجهة نظر محمد أركون ،تصنع عقال دينيا

تجسيدا للحقيقة املطلقة ال? "ال حقيقة فوقها أو خارجها،
ُ َ
وتضعها ي مقام املقدس الذي ال يجوز املساس به") ، (5وتسخر

ذلك تشكيل رؤية متحجرة مسجونة ي هوية نرجسية متقوقعة

كل الوسائل املمكنة للدفاع ع°ا بما فÑا السالح .و"«ذﻩ الطريقة

ع¶ى نفسها ،تفرض ذا¯ا برفض غ <ها وعزل كل من يخالفها ي

يحضر العنف كلما أوشكت الحقيقة املطلقة أن تكون عرضة

الفكر واملمارسة ،رغم أن "ٕالانسانية ي تعددها µي أوال

للنقد أو للمقاومة ،بدعوى أن املطلق يعلو ع¶ى النقاش ويتجاوز

واحدة") .(2فإضافة إى املرجعية امليتاف ªيقية ال? يتس <sوراءها

الجدل .يقول أركون «ذا الصدد أن " ي النظرة إى الحقيقة

حراس الاعتقاد الذين يسهرون ع¶ى الايمان ٔالارثودك ،?ÝÞتعت<Â

الدينية كحقيقة مطلقة ثابتة وغ < ملموسة ،أل¢ا »حقيقة كالم

فتاواهم املحرمة لبعض ٔالامور واملحللة للبعض الاخر ،وسيلة

ﷲ" ،الذي يوþي لإلنسان باملعرفة الحقيقية .فكل تصدى لهذﻩ

إقناع الضمائر الساذجة ملؤمن ن مندفع ن وراء الجهاد تطبيقا ملا

املعرفة الحقيقية وكل محاولة رفض أو شك ي "الحقيقة املعلنة"

يعتقدونه قول ﷲ ،مقابل جنة يأملون الخلود فÑا ،ح ìأصبح

يمكن أن تؤدي إى استجابات عنيفة ،لذا يجب الاهتمام بمفهوم

العنف نظرا لتفشيه ضالال عابرا للقارات .والغريب ي ٔالامر ،أن

الحقيقة") .(6يضيف ي نفس ٔالامر ،أن "ما تختص به الحقيقة

رغم اتفاق الدول ع¶ى محاربة العوامل املنتجة للعنف ،ال يزال

هو أيضا ،ع¶ى املستوى الدي@? والرمزي ي كو¢ا موضوع اقتناع

هذا ٔالاخ < متماديا ي نفي صوت العقل املنطقي ،والقلب

حر") .(7أما بشأن ٕالاسالم ،فهو يحبذ أن يردد بأن »عظمة

املتسامح ،والصدر الرحب .إن ذلك هو الذي دفع أركون إى

ٕالاسالم إنما كانت ي الصيغة القرآنية القائلة بعدم إمكانية وجود

تفكيك بنية العقل الذي يتب@ ìالعنف ويحث عليه ،ويجعله عامال
من عوامل العدالة تستمد نوعا من الشرعيةمن ّ
الدين ذاته،رغم

إكراﻩ دي@? .وإذا الحقيقة تفرض ذا¯ا ،فال يمكن ألحد أن
يفرضها") .(8ع¶ى هذا ٔالاساس نتساءل :ما µي قدرة ٕالانسان ع¶ى

دعوة الدين عامة وٕالاسالمي خاصة إى التسامح والسلم.

إدراك الحقيقة املطلقة ال? ال تقبل النقاش ،وهو ال يملك إال

ينفر من الانضباط ،ويأبى التحكم بمبادئ املنطق ،فينجر عن

لفهم مم ªات الفكرالذي يمارس العنف القاتل باسم ﷲ (tuer au
)،nom de Dieuينطلق أركون ي بناء نظريته حول العنف الدي@?
من ثنائي "العنف واملقدس" للمفكر الفرن ?ÝÞرووني ج <ار)،(3
مضيفا إليه مفهوم الحقيقة ليضع ما يسميه "املثلث
ٔالان=<وبولوي" الذي يشتغل عندﻩ ع¶ى أساس ثالثة عناصر
مرتبطة بعضها بعضا ارتباطا عضويا µي :العنف واملقدس

التصورات الضيقة واملوروثة ،وال يفرق ب ن ما هو تاريخ واق¥ي
وما هو أسطوري؟ربما يدل ذلك ع¶ى استغالل هذﻩ املفاهيم من
طرف سلطة أخرى غ < السلطة الدينية؟
ُ
ثانÑاتوري كيف يكمن العنف ي مفهوم"دين الحق" (la religion
) vraieالذي تكتنفه كل ٔالانظمة الثيولوجية ،والذي بسببه
تشتعل ن <ان الحرب ب ن ٔالاديان )الحروب الصليبية( وب ن
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املذاهب الدينية )الحروب ٔالاهلية( بدعوى أن من واجب كل فكر

الدين يتأرجح ب ن املطلق وٕالانساني ،حيث ال ينفع موقف رجال

ثيولوي يمثل "دين الحق" التعب < عنه ،كما يعتقد كل مذهب

الدين إال لتدعيم ما هو مؤسس دون اجÒاد ملحاولة مراجعته.

دي@? أنه الوحيد الكفيل بالدفاع عنه ،ولكن أي فكر معصوم من
الخطأ يملك الحقيقة املطلقة ليع <Âويدافع ع°ا؟ي الواقع" ،ال

بطبيعة الحال ،ال ُيحمل أركون ٔالاديان التوحيدية مسؤولية

مذهب محرر ي ذاته بالضرورة ،كل املذاهب معرضة للخطأ،

العنف الذي يحدث باسمها ،ألنه ع=< ي ثناياها ع¶ى ما يرفضه،

سواء كانت دينية أو سياسية" ).(9

لذلك نجدﻩ يستبعد اعتبارﻩ صفة فÑا كما يستبعد أن يكون م ªة
متأصلة ي ٕالاسالم .لقد وجد العنف ي املجتمعات ما قبل

ا توضح أن ارتباط ظاهرة العنف بالحقيقة واملقدس من
ثالا

ٕالاسالم وما بعدﻩ ،وي املجتمعات الالئكية الحديثة أيضا،

جهة ،وطرق تشغيل مفهوم "دين الحق" ي املخيال الاجتما×ي
َ
للمتدين من جهة أخرى ،يولد لدى هذا ٔالاخ < مثلما أسلفنا

فاإلسالم كتشكيل بشري ي نظرﻩ ظاهرة كبقية الظواهر ،يتأثر
بالعوامل الاجتماعية ،والثقافية والتاريخية ال? لعبت دورا هاما

القول ،شعورا بالتحكم ي الحقيقة امليتاف ªيقية ،وقد يف ?Ýíبه

ي تشكيله ،إال أن تصور املسلم ن لنموذج السلطة ،وطبيعÒا

هذا الشعور إى ٕالايمان بفكرة علوﻩ ع¶ى ٓالاخرين بفضل دينه

يشكل سندا قويا للمناضل ن ٕالاسالمي ن الذين يأملون ي

ويحق له بالتاي التقليل من شأ¢م ،وهذا يغذي ال محالة

استعادة نظام الخالفة للمجتمعات ٕالاسالمية ،دون الاع<sاف

عنصرية ضد كل من ال يتقاسم معه هذا الدين ي مبادئه

بقانون التطور الاجتما×ي والس <ورة التاريخية اللذان تخضع لهما

وممارساته وقيمه ،كما يحمل ي ذاته اشمªازا ع¶ى ٔالاقل

ظواهر الحياة ٕالانسانية .إن ما يظنه هؤالء جوهرا متعاليا غ <

اتجاههم ،باسم الهوية املبنية ع¶ى الدين.

قابل للتحول ،هو ي الحقيقة إفرازا لتصورا¯م وتمثال¯م للجوهر

يتم  ªهذا املوقف بالنظر إى ٓالاخر كعدو منبوذ يستحق العزل

املتعاي املستقرة ي مخيالهم الجم¥ي.

واملحاربة ،ويسفر ذلك ع¶ى حد تعب < محمد أركون إى "ٕالاقصاء
املتبادل" ويخلق "هويات متقاتلة" كما يسمÑا أم ن معلوف ،وهذا

تتج¶ى هذﻩ املفاهيم ي الواقع كقوى متصارعة ناتجة عن "نظام

التصور للهوية خط < ألنه ،عندما ال يؤدي إى نفي الغ < إنه ينفي

العمل التاري ي والانطولوي الذي يرتبط بالوجود ٕالانساني )،(10

الذات ،وإن لم يسبب التعصب ،إنه يسبب الانحالل.

وأن الكائن البشري هو الذي ألبس العنف ثوب املقدس وجعله
مأوى للحقيقة .ومن هذا املنظور ،يبدو من املعقول أن يستبعد

لطاملا يرى محمد أركون أن املثلث ٔالان=<وبولوي ح  ªضيق ومغلق

محمد أركون حبس ٔالاديان التوحيدية ي مثلثه ٔالان=<وبولوي،

) ،(espace étroit et closيولد عقلية مªsمتة تحرم العقل من

لي<sك مكانا لعوامل أخرى تتحكم ي العنف الدي@? ع¶ى أساس

استقالليته ،بوضعه تحت وطأة التمثالت ال? تقيد ذكائه وتنفي

أن ٕالارادة البشرية µي ال? تستغل كل الظروف وكل الوسائل

حرية التعب < والضم < عندﻩ .واستنادا إى تأث < جدلية القوى

املمكنة ي بناء سياسات حاكمة ال تفسح مجاال للمعارضة.

املتصارعة داخل هذا املثلث ،واعتبارا ملسار ٔالاحداث ال? طبعت
العقل ٕالاسالمي ،وساهمت ي بلورة الªعة ٕالاسالموية املتعصبة

لم يغفل أركون عن هذا الجانب أيضا ،إنه يطرح
ّ
ّ
ينيبالخطابالسياسيوالاجتما×ي
ظاهرةتشابكالخطابالد
َ
ً
ليعت<Âهاوجهامنأوجهالحياةالعامة والخاصة داخل
بطريقةذكية،
ُ
املجتمعات ال? تمارس فÑا السياسة تحت عباءة الدين ،ويوضح

أمام التنوير وحرية التفك < .ويظهر لنا أن هذﻩ املهمة صعبة جدا

هذا ٔالامر بقوله" :فالكالم السياﺳ ?Ýاملتأسس )(institutionnalisé

ع¶ى مسلم اليوم ،ألن مخياله الاجتما×ي متشبع ومتشبث بطريقة

كما ي إيران والعربية السعودية ،ينقل قضية الحقيقة الدينية

التفك < القديمة ي فهم الدي@? والدنيوي ،دون مراعاة طبيعÒما

إى املجال السياﺳ .?Ýوكذلك ،فإن وجود الشريعة ي دسات <

والعوامل التاريخية املؤطرة لهما واملؤثرة ي تطورهما ،ح ìجرد

الدولة يجعل من الدفاع عن القانون الدي@? واجبا من واجبات

الحياة من بعدها الواق¥ي وأفرغ الدين من بعدﻩ الروحاني وجعل

الدولة ،ويستخدم القمع ي سبيل تنفيذ ذلك" ) .(11ويزيد ع¶ى

كما نعرفها اليوم،يلح أركون ع¶ى شحذ السالحالنقدي للعقل
ليتخذ موقف التصدي لألفكار الرجعية املتطرفة أينما جاءت،
للتخلص من ٕالايديولوجيا الطوباوية العنيدة ال? تسد الطريق
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ذلك "إن مسألة الحقيقة مطروحة ع¶ى شكل مسلمة ي

نيل استقاللها .لكن ،الستبعاد الالئكية مبدأ وهدفا ،وتحاشيا

التعارضات الثنائية ب ن النقل والعقل ،ب ن املقدس واملدنس ،ب ن

إليقاظ الهويات الثقافية واللغوية ،لقد أعطى لها املسلمون كيانا

والتاريخ ،إى غ <ها .إن هذﻩ

ذا جوهر دي@? ،أما عن املثقف ن ،فعلÑم الاختيار ب ن أن يتضامنوا

التعارضات ي الواقع إيديولوجية أك=< م°ا نقدية .لكن مسألة

مع إيديولوجيا الحزب الحاكم أو الÒميش :تد×ي السلطة ي

الحقيقة لم تخضع للفحص ي الجدل الاجتما×ي التاري ي ملا

الدولٔ -الاحزاب أ¢ا دوال ديمقراطية ،لك°ا ي الحقيقة ال تحرص

تندرج فيه مثلثات أن=<وبولوجية أخرى" ) .(12لذلك ،يجب أن

إال ع¶ى دوام حكمها ،وتأم ن استقرارها.

الروþي والزم@? ،ب ن القصص

ينصب الاهتمام ع¶ى مشكلة العنف أيضا داخل وب ن
ٕالايديولوجيات السائدة ي املجتمعات املختلفة .فالعنف ليس

يطرح أركون مفهوم "الجهل املؤسس" انطالقا مما يحدث ي

وليد التعصب الدي@? وحدﻩ ،وإنما وليد التعصب السياﺳ ?Ýأيضا.

ٔالانظمة ال<sبوية ي العالم ٕالاسالمي ع¶ى وجه العموم ،إذ يرى أن

إن العقل السياﺳ ?Ýيرفض الاقتناع بأن وظيفة الديانات تتمثل

املحتويات التعليمية والكتب املدرسية ال تتناول حقول املعرفة

ي ضبط عالقة ٕالانسان باهلل ،وأن "العقل الدي@? يحصر تأمالته

الهامة ،واملقاربات البيداغوجية املق<sحة ال تلقن الروح النقدية،

وقضاياﻩ داخل إطار الوþي او النصوص املقدسة") ،(13بل يريد

وال تنم? كفاءات التحليل وال<sكيب عند املتعلم ن :إنما تكتفي

أن يؤمن أن "العقل الالهوتي ي تعاليمه هو الذي يحدد الاسس

بتقديم برامجها بطريقة ال تساهم ي استيعاب معاني ٕالانسانية

الالهية لكل ما يفعله الانسان ع¶ى الارض ،لكونه مخلوقا ضعيفا،

والعقالنية والفضيلة وحرية الضم < العتناقها ،وال يساعد ع¶ى

ومطيعا ألوامر هلل .وهكذا تلقى أعماله ضمانة أنطولوجية إلهية

فهم التعصب والعنصرية والرذيلة لرفضها .تلك µي إحدى مهمات

متعالية متواصلة معصومة خارجة ع¶ى كل قدرة بشرية ،لك°ا

ٕالايديولوجيا الكاذبة.

اساسية لتأسيس كل مشروعية ع¶ى هذﻩ الارض" ) .(14ي
اعتقاد هؤالء ،هناك قوالب جاهزة تسمح بممارسة السياسة
وفق شروط إلهية محددة ،ومنه تكون ٕالاساءة للحكم أو الحاكم
إساءة للمقدس واملتعاي ذاته.

ال يخفى ع¶ى املفكرين من طراز أركون ،أن تحكم هذا النوع من
ٕالايديولوجيا

ي

الساحة

املعرفية

ترجح

املعرفة

ٔالاسطورية ) (myhosع¶ى املعرفة العقالنية ) ،(logosوتغذي
السياسات القمعية و تقوا .أك=< من ذلك إ¢ا ،تشكل السند

أمام هذا الواقع ،ال بد من الاع<sاف أن ما يعيشه العالم من

املرج¥ي الذي ينم? الروح التعصبية عند املواطن ن ويفسح

عنف مزدوج ) ،(une double violenceيعود ي أصله إى إشكالية

الطريق أمام التيارات الدينية املتطرفة املبجلة لنظام الخالفة،

هذا الارتباط الذي ي<Âر توظيف الدين واستخدامه كوسيلة

عن طريق التالعب بالوþي وبالعجيب .يصرح أركون بأن "حالة

لتحقيق أغراضا دنيوية ال أك=< .فليس من الخطأ إذن الاع<sاف

املجتمعات العربية وٕالاسالمية ي مرحلة ما بعد الخمسينات
ُ
والسياسات ال? اتبعت ،والفشل البادي ع¶ى أصعدة كث <ة ،هو

مأسسة الجهل وتقديسه ،لذلك لشرح التجربة املريرة ال?

الذي أدى إى شيوع ما يد×ى اليوم بالحركات ٔالاصولية أو

تعيشها الانسانية ،يق<sح أركون الرجوع إى التكوين الجينيالوي

السلفية املتطرفة ...إلخ" ) .(15وذلك يعود إى إهمال القضايا

لهذﻩ العالقة املغذية للسلطة السياسية ي العامل ن ٕالاسالمي

املتعلقة بالثقافة والفكر وتاريخ الفكر .يقول كذلك بصدد

والغربي ع¶ى حد السواء.

الخطابات ذات الطابع الوط@? للسنوات الخمسينات إى

بأن الارتباط العضوي للدين بالسياسة هو العامل ٔالاساﺳ ?Ýي

السبعينات ،ال? أثرت سلبا ع¶ى النظام ال<sبوي للبلدان املتحررة
.3الجهل املؤسس ي أرض ٕالاسالم:
عندما يتناول محمد أركون قضية الجهل املؤسس ي أرض
ٕالاسالم ،إنه يتحدث عن حال الشعوب املسلمة ي ظل النموذج
القومي الذي استعارته الدول ٕالاسالمية من البلدان ٔالاوربية بعد

من قيد الاستعمار" :لقد أتمت جميع هذﻩ الدول ٕالاسالمية
واحتكرت رأسمال ٕالاسالم الرمزي لصالحها لكي تعوض عن نقص
مشروعيÒا أو لكي ترسخ مشروعيÒا .وقد بلغت عملية تأميم
ٕالاسالم ذرو¯ا مع ظهور أنظمة الحزب الواحد بعد الاستقالل،
بدءا من ٔالاربعينات والخمسينات .ويمكن اعتبار الباكستان
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والجزائر أك=< ممثل ن ع¶ى ذلك ،فقد بلغت أدلجة ٕالاسالم فÑا

الضرورية لفهم أصول الدين ومقاصدﻩ النبيلة ،إى عقائد يؤمن

حدا ال يمكن تصورﻩ" ) .(16ي نظر أركون ،يمكن ضم هذﻩ

«ا كث < من الناس إيمانا قويا ،نراهم مستعدين لالستشهاد ي

الوضعية املؤملة إى املسكوت عنه ي الفكر ٕالاسالمي ،لذا ال يحق

سبيل الدفاع ع°ا .إن قبول هذﻩ ٔالافكار والعمل «ا يعكس ما

غض النظر ع°ا ،بل من ضروري العمل ع¶ى الكشف

يسميه أركون بمفهوم آخر هو مفهوم "الجهل املقدس".

عنالتمفصل القائم ب ن العنف والسلطة لفهم مفارقات العقل
ٕالاسالمي الحاكم.
-4الجهل املؤسس ي الغرب
أ -من املفروض أن تكون حماية املواطن ن من العنف وظيفة من
وظائف السلطة السياسية ٔالاولية إلقامة العدل والحق ي

لم يكتف محمد أركون بتفس < ما يحدث ي العالم ،منذ عودة

املجتمعات ،لكن العقل السياﺳ ?Ýيأبى ذلك ألن السياسة ي

الدي@? ي وجهه الجهادي بإرجاعه إى عوامل داخلية مرتبطة

حاجة إى العنف إلرساء سلطا¢ا وتدب < شؤون املجتمع ع¶ى

باملجتمعات ٕالاسالمية وعقلية املسلم ن وحدها ،لقد ربطه كذلك

هواها ،إن تعايش السلطة السياسية مع العنف يمدها قوة

بعوامل خارجية تتعلق بموقف الغرب اتجاﻩ ٕالاسالم واملسلم ن.

ودواما مثلما يتغذى بدورﻩ م°ا ويقوى «ا.

فلقد تجرأ ع¶ى الاعتقاد أن ما يكتبه علماء الاجتماع وعلماء
السياسة الغربيون حول العنف ٕالاسالمي ،ال يح ?Ýبما فيه

ب -ككل املخاييل الجمعية ،لقد واجه املخيال الجم¥ي ٕالاسالمي

كفاية مصادر العنف الدي@? و أبعادﻩ بسبب تدخل )(ingérence

تاريخا مؤسطرا)(Histoire mythologiséeمليئا بأحداث عنيفة،
َ
ص ّعبت عليه قبول فكرة التعددية العرقية والدينية والسياسية.

بلدا¢م ي شؤون البلدان ٕالاسالمية باسم الديمقراطية .ويعت<Â
ذلك من أك <Âالعوائق الابستمولوجية الناتجة عن الثقافة

وما نالحظه ،أنه يظل إى يومنا هذا حبيس املعاناة والانتصارات

املكتوبة الرسمية املتضامنة مع ٕالايديولوجيا السياسية الهادفة

املاضية ال? تفرض عليه رؤية تقوم ع¶ى مبدأ "ضرورة إحياء
نظام الخالفة الذي قادﻩ الرسول )ص( ،إيمانا أن الرجوع إى

إى السيطرةعلىالعقولوتوجÑهاخدمةملشاريعالسلطة رغم تطور
الفكر النقدي ي الغرب .لهذا السبب ،لم ُ
تنج السياسة ال?

املا ?Ýîهو الذي يضمن مستقبل املجتمعات ٕالاسالمية .وحقيقة

تنتهجها أمريكا والدول ٔالاوربية إزاء املجتمعات العربية وٕالاسالمية

ٔالامر أن "التاريخ ٔالاسطوري") ،(mytho-histoireأو الايدولوجيا

من نقد محمد أركون.

ٔالاسطورية كما يسمÑا أركون تحول ٔالاحداث التاريخية الواقعية
بعد تأويلها إى أساط < مؤسسة ) (mythes fondateursترﺳ?Ý
دعائم دولة إسالمية ال تشتغل إال انطالقا من تمثالت أفرز¯ا
هذﻩ ٔالاساط < وتفرض معناها ع¶ى التاريخ ،وع¶ى الحاضر لتوجيه
املستقبل .والخط < ي ٔالامر ،أن هذﻩ التمثالت تشكل قاعدة

يظهر الجهل املؤسس ي الغرب ي الهيمنة ال? يمارسها النظام
الدوي ع¶ى البلدان ٕالاسالمية والعربية لفرض هيمنÒا وإخضاعها
إلرادة قو¯ا إى درجة تغذية الحروب ٔالاهلية عندها .إنه عنف
يحمل طابعا دنيويا ماديا يعود أصال إى عوامل مختلفة ،أهمها:

لبنيات ثقافية تتصدى للتحليل التاري ي النقدي لألحداث أوال،

أ-الخلط ب ن ٕالاسالم وﷲ :ويعود ذلك إى وجود تيار راسخ ي

وتكون عائقا أمام الفهم الصحيح لل<sاث ثانيا ،وهذا يسهل ع¶ى

الغرب يمنع التفك < ي موضوع ٕالاسالم بطريقة تحليلية

املواطن ن تب@? الايديولوجيا الكاذبة املسؤولة عن وأد البعد روþي

وموضوعية مش <ا اى برنار لويس واملستشرق ن عامة ي

وٕالانساني لدى املؤمن لتنم? فيه البعد الطقوﺳ ?Ýدون غ <ﻩ،

استخدامهم ملصطلح "اسالم" وكتابته بالحرف الكب <  Islamبدل

ومنه ن¥ي أسباب ٕالاعراض عن التوعية باألسباب التاريخية

الحرف الصغ <  .islamيقول محمد أركون ي إجابته ع¶ى سؤال

الحقيقية للعنف ي عالقÒا بالتجربت ن الدينية والسياسية :إن

بولكستان ) (17حول ٕالاسالم" :وأنتم تضخمونه جدا ] .[...فهو

استبعاد التعامل مع الدين كظاهرة اجتماعية عند هؤالء يعود

املسؤول عن كل ?Ýâء ،وهو املهيمن ع¶ى كل ?Ýâء .إنكم

إى الخوف من اكتشاف بعدﻩ البشري .وأخطر ما ي ٔالامر ،أ¢م

تتصورونه كذات جماعية تخلق جميع الاشياء ،وتنظم جميع

شجعوا تحويل آراء رجال يفتقرون إى الكفاءات الفقهية

ٔالاشياء بشكل مقدس ،يتعذر مسه .إنه يبدو كبديل عن ﷲ تعاى
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كما يتج¶ى ي القرآن :فهو يشرع ،ويفسر ويستحسن ويرفض

وإرادة القوة لتكون قوة السلطة µي القاسم املش<sك بي°ما .من

ويدين  ...إلخ .باختصار :إنه القادر ع¶ى كل ?Ýâء .إن هذا الخلط

املالحظ ،إن الحربالقائمة ب ن السيف والفكر تف ?Ýíي ال°اية إى

ب ن ٕالاسالم وﷲ ?Ýâء متواصل ودائم ي التصور الغربي لإلسالم"

فوز العقل املنطقي ع¶ى أك <Âقسط م<قعة املع@ ìي كل مجاالته.

).(18
ج -طريقة معاملة البلدان الغربية املستعمرة للشعوب املسلمة:
ب-الاس<sاتيجية الجيوسياسية للغرب ي تسي < الخريطة

تأثر محمد أركون أشد تأث < باالزدراء الذي يصحب موقف

الاقتصادية والايديولوجية للعوملة :لقد تبلورت من خضم هذﻩ

الغربي ن إزاء الشعوب ٔالاصلية ) ،(les indigènesمش <ا إى غياب

ٕالاس<sاتيجية نظرية "الحرب العادلة" ال? ما µي سوى ت<Âيرا

معيار العدل واملساواة ي التصرف معها .ف <ى ع¶ى سبيل املثال

لتدخل الدول الغربية ي شؤون الدول ٕالاسالمية رغم استقاللها

أن عدم الاشتغال بقانون جيل ف <ي )(Jules Ferryي إرساء "

السياﺳ ?Ýوٕالاعالن عنه :يعت <Âهجوم الواليات املتحدة ٔالامريكية
وفرنسا ع¶ى العراق أثناء حرب الخليج دليل ع¶ى ذلك .إنه العنف

مدرسة إجبارية ومجانية والئكية " ي الجزائر إبان الاستعمار ،كما
ُ
طبق ي فرنسا ،إجحافا ي حق الجزائري ن .ألن العلمانية بالنسبة

العادل الذي يستجيب له ٕالاسالميون بالعنف املقدس تعب <ا عن

ألركون مكسبا إيجابيا للمجتمعات ال? فصلت ب ن الدين

رفضهم للهيمنة .يمكن القول «ذا الصدد أن "العنف الذي يمزق

والدولة ،وألنه يدافع ع°ا ي الوسط ٕالاسالمي ،إنه يتجرأ ع¶ى نقد

حاليا عددا كب <ا من املجتمعات ٕالاسالمية ،ال يع <Âعن أزمات

السياسة الفرنسية ي بالدنا والتنديد «ا مع<sفا بمسؤوليته

داخلية فقط ،وإنما ي<sجم رد فعل هذﻩ املجتمعات ضد ظاهرة

الفكرية أمام الحكومة الفرنسية ،ألن رغم اعتبار الجزائر

العوملة ال? تحمل ي طيا¯ا الهيمنة الغربية" ) .(19ثم إن

فرنسية ،لم ¯تم إال بتنوير عقول أبناëا .ومن هذا املنظور ،يعت<Â

"الاحتجاجات العنيفة ضدها )ظاهرة العنف( ليست محصورة

ما انجر عن ذلك من التأخر تراجيديا سياسية م<Âمجة.

باملجتمعات ٕالاسالمية ،وإنما µي مش<sكة لدى جميع املجتمعات
البشرية بما فÑا املجتمعات الغربية" ) .(20ومنه نستنتج أن

أخ <ا ،يمكننا القول أن تفكيك الب@ ìالرمزية لظاهرة العنف

الجهاد ٕالاسالمي والعوملة الغربية املهيمنة يحمالن ي طيا¯ما

الدي@? ،يوضح أن هذا ٔالاخ < ليس إال تعب <ا عن ايديولوجيا

نفس السمات السلبية ونفس ٔالافكار الالعقالنية املشجعة للعنف

أفرزها الفكر السياﺳٕ ?Ýالاسالمي الهادف إى اس<sجاع نظام

ٔالاعم ìالذي ال يق ?Ýíع¶ى ٓالاخر كخصم ،إنما يق ?Ýíع¶ى

الخالفة ٕالاسالمية كما كان سائدا ي عهد الرسول )ص( أوال ،و

الجانب الروþي للحياة البشرية .ضف إى ذلك التنافر املتبادل

ترجمة اليديولوجيا الدول الغربية الداعية إى الحرب العادلة

املؤدي إى إجهاض أي مشروع دف إى إرساء الديمقراطية ي

باسم الديمقراطية ثانيا .فهو يغدو ي كلتا الحالت ن من صناعة

املجتمعات ٕالاسالمية من جهة ،والذي ينفي بدورﻩ روح

ٕالارادة البشرية ال? وظفته وعملت ع¶ى تقنينه ومأسسته ملمارسة

الديمقراطية ي البلدان الغربية من جهة أخرى .فكلتاهما

الحكم واستمرارﻩ .ومنه نستنتج أن ٕالايديولوجيات والاعتقادات
ّ
ٕالايمانية ال? غذت وال تزال تغذي ال<sاث الدي@? µي حصيلة بناء
ّ
بشري ع <Âمراحل التاريخ املتعاقبة ،ولدت أنظمة تصورية تمنع

للعالم القديم ،أي عالم ما قبل الحداثةٔ :الاسرار الدينية

كل محاولة لدراسة الدين دراسة موضوعية عقالنية .ولهذﻩ

والطوائف امل<sاتبة هرميا ،والتقاليد الخانقة للروح والعطالة

ٔالاسباب كلها ،يضل تطبيق مناهج علوم ٕالانسان والان=<وبولوجيا

التاريخية ،أما الثانية فتذهب إى ما بعد الحداثة وتطرف إى حد

ي دراسة الحوادث الدينية وما يرتبط «ا وي<sتب ع°ا ي نظر

تغليب مصلحة السوق والبيع والشراء ع¶ى حقوق الروح والفكر

أركون أمرا قطعيا ال مفر منه.

متساويتان .يقول أركون وهو يتحدث عن املسلم ن والغربي ن
كخصم ن عنيف ن ،أن "ٔالاول يريد بعث القوى الغامضة واملظلمة

والفلسفة" ) .(21ومنه ندعم ما أسلفنا قوله ،أن هناك وجود
لعنف متبادل يتغذى من الصدام القائم ب ن ٕالاسالم الراديكاي
والغرب املادي من أجل املصالح ال? يرمي إى تحقيقها كل طرف،

 -5املقاربةٔالان=<وبولوجية ي دراسة العنف الدي@? عند محمد
اركون.

فاألول يجاهد باسم الدين وللدين ،والثاني يمن باسم املعرفة
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تندرج املقاربة ٔالانثوبولوجية لدراسة ظاهرة العنف الدي@?

ت -بالبحث ي جذور املعتقدات لبيان عوامل التمسك

عند محمد أركون ي إطار مشروعه "ٕالاسالميات التطبيقية"،

باملقدسات ال? ترفض املناقشة واملناظرة الستنباط

الذي يتضمن دعوة صريحة إلخضاع الظاهرة الدينية للدراسة

عوامل سيطرة الخطاب الدي@? ع¶ى الخطاب العلم? أو

العلمية ومقاربÒا مقاربة أن=<وبولوجية .ولم يقصد بذلك ي أي

العكس ي مختلف املجتمعات.

حال من ٔالاحول نفي الدين أو التقليل من شأنه ،وإنما يريد بيان
طبيعة عالقته بالعنف ،ومدى تأث <ها ي العقل ومساهمÒا ي

ج -بالعمل ع¶ى بيان ٔالاساس الذي تتقاسمه الثقافات ي

صياغة مفاهيم مثل الجهاد والحرب املقدسة) La guerre

ظل الديانات التوحيدية مثل الوþي والنبوة ،ع¶ى أساس أن

(sainteوالحرب العادلة).(La guerre justeفع¶ى غرار ما قام به

ذلك ي الظروف املشجعة لخلق ثقافة التعددية الدينية

املفكرون ٔالاوربيون من الحفر ي تراûم املسيي ،لقد سخر

املتفتحة ع¶ى غ <ها من أجل رسم آفاقا مستقبلية متفائلة

أركون قلقه الابستمولوي ،واستعان بجرأته وشجاعته الفكرية

لإلنسانية.

ليفكك تراثنا الدي@? بحثا عما سكت عنه املسلمون ولم يفكروا
فيه عقودا طويلة الستحالة التفك < فيه.

ومن هذا املنظور ،نستطيع إثبات قيمة املقاربة الان=<وبولوجية ي
توف < التقنيات املساعدة ع¶ى التحليل التفصي¶ي للبناء التاري ي

فنجدﻩ تم بدراسة كل أنواع الصراعات ال? تنشب ب ن ٔالافراد

للمجتمعات مع توضيح تشابك عناصرﻩ ،ووظيفة هذﻩ العناصر

ؤالاجناس ،سواء أكان مصدرها لغويا أو ثقافياأو دينيا أو ماديا.

ي خلق وحدة اجتماعية حقيقية توفر الاستقرار.إ¢ا إحدى

وتسليما بالتشابه الجوهري ي الطبيعة البشرية ووحد¯ا ،إنه

السبل الكفيلة بتفس < الانحرافات ال? وقعت ي تأويل النصوص

يع<sف بالحتمية التاريخية ال? يمكن الاعتماد علÑا ي تفس <

التأسيسية للديانات التوحيدية ،وµي القادرة ع¶ى فهم املشاكل

تمثالت الحقيقة والاعتقادات املتم ªة ال? تفرق سوسيو-ثقافيا

ال? تطرحها الثقافاتاملتصارعة،من أجل تجاوزها وإحداث قطيعة

ب ن الجماعات ٕالانسانية .لذا يلح ع¶ى ضرورة الاستعانة «ذا

ابستمولوجية مع الفكر املتعنت وٕالايديولوجيات الكاذبة .يقول

العلم كونه بمثابة نافذة مفتوحة ع¶ى واقع املجتمعات ع¶ى مر

ٍأركون ي هذا الشأن" :هذا يع@? أن العلوم الاجتماعية )أي
ٕالانسانية( ومناهجها املحسوسة وامللموسة ي الدراسة µي ال?

وحضارية ،وما يمارس فÑا من عادات طقوسية ومعتقدات

تستطيع أن تفسر لنا سبب تطور املجتمعات ٔالاوربية ع¶ى كافة

دينية ،لبيان الوظيفة ال? تؤدا هذﻩ املعتقدات ي التكوين

ٔالاصعدة ،وتخلف املجتمعات ٕالاسالمية ع¶ى كافة ٔالاصعدة أيضا.

الثقاي لشخصية ٕالانسان من خالل القواعد والرؤيا ال? تفرضها

وµي تحررنا بذلك من التفس <ات املثالية والجوهرانية الجامدة

عليه املنظومة الدينية ي تعامله معها .إن ٔالان=<وبولوجياي فرعها

ال? تلقى اللوم كله ع¶ى العقائد الدينية للبشر ،وتن ìÝÞالدور

الدي@? ع¶ى وجه الخصوص ،توفر ٕالاطار املالئم للدراسة

الكب < الذي تلعبه الب@ ìالاجتماعية والاقتصادية والصناعية

التفصيلية للبناءات الاجتماعية:

والتكنولوجية ي حسم مص < املجتمعات البشرية" ).(22

العصور ،وما تتم  ªبه من مؤسسات وخصائص ثقافية

باختصار ،إن العنف الدي@? ظاهرة أن=<وبولوجية ،وإن أفادتنا
أ -بالتغلغل داخل الطبقات امل< sاكمة للب@ ìالثقافية
والفكرية والدينية للمجتمعات البشرية ،بحثا عن

مناهج العلوم الاجتماعية عامة ي دراسÒا ،إ¢ا تحتاج إى املقاربة
ٔالان=<وبولوجية بالدرجة ٔالاوى.

الخط التطوري لها منذ خطوا¯ا البدائية ،قصد
استنباط القوان ن العامة ال? تتحكم ي تنظيمها.

لم يقتصر محمد أركون ع¶ى اق<sاح املقاربة ٔالان=<بولوجية ي

ب -بتحليل بنية املجتمع الذهنية ،لتكشف عن ال<sابط

دراسة الحادثة الدينية فقط ،إنما يق<sح اعتمادها كذلك ي

أو التنافر ب ن امليثولوي والسحري والدي@? ،لفهم

تدريس املواد الدينية ي املدارس والجامعات العربية وٕالاسالمية

كيف يتحدد نمط التفك < والسلوك فيه.

ؤالاوربية معا .ويدعم هذا الاتجاﻩ موقف محمد براهيم صالي
ً
ي إحدى مقاالته حيث يقول" :يتعلق ٔالامر فعال بمقاربة توي
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اهتمامها ي املقام ٔالاول إلنتاج املع@ ìالذي يقوم ٔالافراد بإضفائه

والانزالق نحو اعتناق "إيديولوجيات الكفاح" )**( ال? تحمل ي

ع¶ى أفعالهم والذي يقوم ع¶ى توجيه مص <هم الاجتما×ي" ).(23

ثناياها ،استجابة دفاعية لهوية مبنية ع¶ى ٕالاسالم ضد الغرب

خاصة أن ٔالان=<وبولوجيا التطبيقية تدرج ال<sبية والتعليم ضمن

املهيمن ،ونبذ املواقف الساعية سبيال إى استعادة ٕالاسالم كهيئة

مجاال¯ا الهامة .فال يجب ال<sدد إذن ي املطالبة بتدريس هذا

سياسية تتمتع بسلطة تشريعية وتنفيذية ،تريد ان تخيم «ا ع¶ى

العلم ،إلن الوضع املتأزم للمجتمعات عامة وٕالاسالمية خاصة،

كل مظاهر الثقافة ي املجتمعات ٕالاسالمية .لذلك ،فخدمة للدين

يقت ?Ýíالاستغاثة به ،لطرح القضايا املتعلقة «ويÒا وعقيد¯ا

من جهة ولإلنسانية من جهة أخرى ،إنه يس¥ى ي ال°اية µي إنزال

طرحا عقالنيا و¢ائيا ،ونفهم أن كل ما يحدث ي واقع هذﻩ

الهرمينوطيقا الدينية من الفضاء املاورائي املطلق إى الواقع

املجتمعات هو تشكيلة بشرية نظرا لتحكم ٕالارادة ٕالانسانية فيه.

املحسوس النس!? ،وذلك هو ما يجب أن يكون.

بالفعل ،إن ضعف تكفل املنظومة التعليمية بتكوين النشء،

رغم الجدل الذي يث <ﻩ موقف أركون إزاء الحقيقة باعتبارها

وما ي<sتب عن هذا الضعف من آثار سلبية تث < القلق واملخاوف،

مجمل التصورات املتشكلة ع <Âالتاريخ ،واملاكثة ي املخيال

خاصة منذ النصف ٔالاخ < من القرن العشرين .فإضافة إى

الجما×ي املع <Âعن ال<sاث الي لطائفة الدينية أو ألمة معينة،

تجاهل املسلم ن ملعطيات تاريخ الفكر ٕالاسالمي ،لم ¯تم

يضل "نقد العقل ٕالاسالمي" الذي ناضل من أجل تأسيسه منذ

السياسة ال<sبوية ال? انتهجÒا دول –ٔالاحزاب غداة الاستقالل،

بداية الثمانينات ،هو عنوان مشروع فكري لم ينته بعد ،وع¶ى

سوى بالجمع ب ن القيم الدينية والثقافة القومية ال? تمتد

املسلم ن الفصل فيه إذا أرادوا فك أزمة عقلهم بصفة أكيدة

جذورها إى ال<sاث العربي ٕالاسالمي التليد ،لزرع روح ٔالاصالة

و¢ائية.

عند املواطن ن ،مغذية إياها بالخطابات التبجيلية دون الاهتمام
تطوير مجتمعا¯م  .وهكذا يفسر أركون الواقع املتأزم للمجتمعات

إنه يو" ?Ýبفتح باب الاجÒاد من أجل إخالء مخيال املسلم ن
ّ
الجم¥ي من بذور
التعصب لكي ال تثمر من جديد .و أمله تحرير

ٕالاسالمية.

ٔالانظمة ال<sبوية من الطائفية الدينية و السياسية

بتكوين ٔالاجيال علميا وفلسفيا لتأهيلهم ملسؤولية القيام بمهام

 )(confessionnalismes religieux et politiqueلتتمكن من خلق
هوية جديدة تكون
 -6خاتمة.

مح<sمة لتعدد ٔالاعراق و الثقافات و

الديانات (identité multiethnique, multiculturelle et multi
 religieuse).بل لخلق هوية عاملية يطلق علÑا اليوم إسم

يتب ن من خالل كل ما أسلفنا قوله ،أن الªsام أركون بالبحث

"املواطنة العاملية " ،وما أحوج املجتمعات املسلمة ملنظومات

حول إشكالية العنف الدي@? ،دف إى بناء براديغم جديد

مدرسية تتحمل مسؤولية ال<sبية للحرية والعيش معا ي سالم،

ملقاربة الوضعيات املختلفة ال? ولدت ،وال تزال تولد الخطابات

وتلك µي القادرة ع¶ى رسم آفاق مستقبلية متفائلة.

املشبعة بإيديولوجيات حول املتعاي والهوية واملقدس والجهاد.
إنه يقصد وراء ذلك تجريد فهم الديانات وما يرتبط «ا من
بعدها ٔالاسطوري ،وتحطيم جدران الجهل املؤسس واملقدس
إلخراج العقل الدي@? عامة والعقل ٕالاسالمي خاصة من ح ª
املثلث الان=<وبولوي ،الذي يحمل ي كنفه دوغمايئة قاتلة لكل
إرادة تبحث عن منفذ أكيد يوجهها نحو التنوير.فنقدﻩ موجه
لألجهزة املفهومية واملغالطات القطعية الراسخة ي املخيال
الاجتما×ي ،سواء من جهة املسلم ن أو الغربي ن ،لتجاوز كل ما
ُ َ
يمنع الرؤية الواضحة املح<sمة للغ < ،محذرا من الانحراف

ملحاربة الانغالق الابستمولوي ،يدعو أركون املسلم ن
وغ < املسلم ن شرقا وغربا ،ع¶ى مراجعة تصورا¯م السلبية
ألنفسهم وغ <هم ،ولم ي<sك لهم مجاال للشك ي ضرورة العمل
من أجل خلق فضاء التواصل الحقيقي بي°م .ولتحقيق هذا
الغرض النبيل ،يق<sح علÑم إعادة كتابة تاريخ مجتمعا¯م معا،
اعتمادا ع¶ى ثالثة مفاهيم أساسية µي :الانÒاك والزحزحة
والتجاوز .وال ريب أن هذﻩ املفاهيم تكت ?ÝÞقيمة عالية ،أل¢ا تدل
ع¶ى عمليات معرفية ذات داللة منهجية وابستمولوجية كب <ة
تفيدهم ي التوجه الصحيح لتفس < النصوص الدينية ،وفهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
176

دراسات وأبحاث املجلة العربية ي العلوم ٕالانسانية والاجتماعية
مجلد  13عدد  2أفريل  2021السنة الثالثة عشر
ISSN: 11121112- 9751 / EISSN: 22532253-0363
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5املرجع نفسه
ثقافات الشعوب املختلفة واح<sام الهويات وما يرتبط «ا،

إلضاءة املا ?Ýîوبناء املستقبل ع¶ى أساسها .لعل ي ذلك حال
ألزمة العقول املªsمتة ،والعتالل نظام العالم .وأملنا أن تتوجه
الجماعات البشرية ي تطورها نحو اعتناق فكرة الانتماء إى
ٕالانسانية ال إى الهويات العصبية ،مع اح<sام الخصوصيات
املرتبطة بالعرق والدين والثقافة.
ت
 .6قائمة املراجع:

6- Rachid. BENZINE "Les nouveaux penseurs de
l’Islam », éd. Albin Michel, Paris 2008, P.118
 -7محمد اركون وجزيفمايال "من م°اتن اى بغداد :ما بعد
الخ < والشر" ترجمة عقيل الشيخ حس ن ،الطبعة ٔالاوى،
الدار السا3ي ،لبنان ،2008 ،ص .237
 -8املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

 -1حسن العمراني "العنف واملقدس والحقيقة " مؤسسة
مؤمنون بال حدود للدراسات ؤالابحاث ،فئة ملف بح&?،

9- Amine MAALOUF « Les identités meurtrières,

https://mominoun.com/pdf1/2015-،2015 ،10 .24

Ed.Grasset&Fasquelle, Paris 1998, P.62.

 11/almokadas.pdf consulté le 05 02 2018.ص .03
 -10محمداركون "تاريخية الفكر العربي الاسالمي" ص .104

2- Amine MAALOUF « Les identités meurtrières »,
Ed.Grasset&Fasquelle, Paris 1998, P.125.

 -11محمد أركون وجوزيف مايال "من م°اتن اى بغداد :ما بعد

3- René Noel Théophile Girard : philosophe et

الخ < والشر" ترجمة عقيل الشيخ حس ن ،دار السا3ي،

anthropologue français né à Avignon le 25 Décembre

الطبعة ٔالاوى ،لبنان  ،2008ص ص.238 -237 .

1923 et mort en Californie le 04 Novembre 2015.
Professeur émérite de littérature comparée à

 -12املثلثات الاخرى ال? يش < إلÑا أركون ي الهامش  ،52ص

l’université de Stanford (Californie) et à l’université

240من كتاب"من م°اتن اى بغداد :ما بعد الخ < والشر"

Duke aux Etats-Unis, élu à l’Académie française en

ترجمة عقيل الشيخ حس ن ،دار السا3ي ،الطبعة ٔالاوى،

2005. Il est l’inventeur de la « théorie mimétique », à

لبنان µ ،2008ي:

partir de laquelle il fonde une nouvelle anthropologie

املثلث املعري :لغة وتاريخ وفكر .الوظيفة ٕالايحائية للغة وللتاريخ

de la violence et du religieux. Il est l’auteur de

وللمؤسسة الاجتماعية للفكر املشتملة ع¶ى العق¶ي والخياي والذاكرة

» plusieurs ouvrages dont « La violence et le sacré

الجماعية

dans lequel il consacre un chapitre à l’analyse du

املثلث التأوي¶ي :زمن وقصة ومدلول اخ < كاسم اخر للحقيقة .أو :وþي

« Totem et Tabou » de Freud dans lequel le

وتاريخ وحقيقة ،نحو تجاوز الدائرة التأويلية " الفهم من أجل ٕالايمان

psychanalyste frôle le concept de désir mimétique.

وٕالايمان من أجل الفهم".

ّ
واملقدس ،والحقيقة :قراءة ي فكر
 -4نايلة أبي نادر "العنف،
محمد أركون" مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
ؤالابحاث،

فئة

ملف

بح&?،

.24

،10

https://mominoun.com/pdf1/2015-،2015
11/almokadas.pdf consulté le 05 02 2018.ص  .76وي
فئة
مقاالتhttps://www.mominoun.com/articles/4694،

مثلث التجربة املعيشة :الدالالت الثالث لألخالق والسياسة ي الاسالم:
دين ودنيا ودولة ،أو الدين واملجتمع والسياسة.
 -13محمد أركون ،نحو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية "،
ترجمة هاشم صالح ،دار السا3ي ،الطبعة ٔالاوى ،لبنان،
 ،2011ص .16
 -14املرجع نفسه ،ص .17
 -15محمد أركون ،الاسالم "وأوربا الغرب رهانات املع@ ìوإرادات
الهيمنة" ،ترجمة هاشم صالح ،دار السا3ي الكبعة الثانية
لبنان  ،2001ص .77
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 .7هوامش:
 -16املرجع نفسه ،ص .90
 -17بولكست ن فريدريك ) (Bolkestein Frederikاملدعو فري ªsهو
زعيم الحزب اللي<Âاي والديمقراطي الهولندي ) le parti
 ،(populaire libéral et démocrateولد ي  04أفريل
 .1933أجرى مع محمد أركون أوى مقابلة نشرت ي الجرائد

*نظرا لعدم وجود سوى كلمة "مقدس" للتعب < عن مفهومي "  " sacréو"
 " saintي اللسان العربي كما ي اللغة الفرنسية ،لقد استخدمنا ي
هذا املقال مفهوم املقدس بمع@ ìواحد هو "sacré

الهولندية عندما دعته جامعة أمس<sدام للتدريس فÑا
كأستاذ زائر ي الف<sة املمتدة ب ن  1991و.1993

**يستعمل محمد أٍ كون مصطلح "إيديولوجيا الكفاح" أو "إيديولوجيا

 -18محمد أركون ،الاسالم "أوربا الغرب رهانات املع@ ìوإرادات

النضال" للتعب < عن جهاد ٕالاسالمي ن كرد فعل للنظام السياﺳ?Ý

الهيمنة" ،ترجمة هاشم صالح ،دار السا3ي الكبعة الثانية

الكلياني الذي ال يوفر للمواطن ن حقوقهم من جهة ،وكرد فعل للªعة

لبنان  ،2001ص .89

الاستعمارية الغربية ال? فرضت سيطر¯ا ع¶ى الشعوب املتأخرة

 -19محمد أركون" ،قضايا ي نقد العقل الدي@? :كيف نفهم

بدعوى نقل الحضارة إلÑا من جهة أخرى.

ٕالاسالم اليوم؟" ،ترجمة هاشم صالح ،دار الطليعة للنشر،

يوþي به إى التجند الجما×ي لهؤالء للدفاع عن حقوقهم وهويÒم

لبنان  ،1998ص .162

واملقاومات التحريرية ذات البعد الدي@? كما نجدها عند رفعت

 -20املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

الطهطاوي ي  1826وحركة ٕالاخوان املسلم ن ال? كان يªsعمها حسن

 -21املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

البنا سنة  ،1928كما يدل علىم ªة من مم ªات الظاهرة ٕالاسالمية منذ
بداياته ٔالاوى ب ن  610و 632هجرية .ويش < به ع¶ى وجه التحديد إى

 -22محمد أركون ،الاسالم "أوربا الغرب رهانات املع@ ìوإرادات
الهيمنة" ،ترجمة هاشم صالح ،دار السا3ي الكبعة الثانية
لبنان  ،2001ص .10

ٕالايديولوجيا ال? فرضت "الحرب العادلة " إلخضاع املجتمعات إى
نظام مؤسس لشرعية الشريعة ٕالاسالمية دون غ <ها ح ìأصبح الجهاد
إرهابا.
تستمد ايديولوجيا النضال شرعيÒا من فكرة واجب الدفاع عما يسمì

 -23محمد براهيم صالي" ،(2013) ،الدين بوصفه شبكة

" دين الحق" ،وتقوم ع¶ى العقل النضاي الذي يتخذ شكل ن:

داللية :مقاربة كليفوردغ <تز" (Clifford Geertz)،من ترجمة
ٔالاستاذ مصطفى مر ، ?Ýîدفاتر إنسانيات ،عدد ،4
https:// Insaniyat. Crasc.dz pdfs 2013_ar_b_salhiمجلة
إنسانيات ،مجلد  ،14عدد  ،50صفحات من 42-29
https://www.asjp.cerist.dz article

الشكل القومي من عام  1950إى  ،1980والشكل ٕالاسالمي
ٔالاصوي الذي حل محل العقل اللي<Âاي من  1980إى يومنا هذا.
ال يرمي أركون «ذا الكالم إى ت<Âير العنف الذي يحدث ي
املجتمعات ،وإنما يش < إليه كنتيجة من نتائج حبس العقل ي
ٔالارثودكسية ال? ال ترى حال ملشاكل املجتمعات الاسالمية إال ي

http://insaniyat.revues.org/5064 ; DOI :

ٕالاسالم.

10.4000/insaniyat.5064, consulté Le 03- 02 2018.
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