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حممد املزوغي: أوّد أن أوّضح موقفي منذ البداية وبصفة هنائية. أان ال أنقُد شخَص أركون وليست بَيين وبينه 
أيةةة ضةة،ينة  كةةَ مةةا يَ نريةةين مةةج أركةةون  لدركةةة اووا طةةو مةةا َكربةةه ومةةا  الةةه مةةج أ  ةةار   ةة  السةةالة ال قا يةةة.  

أي منذ إخااكه كراب "اترخيية ال قَ اإلسالمي" ونصوص أخاى صةادر    كنُت أقاأ وركون منذ الرس ينات  
جمةالت مرخّصصةةة   الضةةا ة إا لوارا ةةه مةا طاشةةو صةةال املنلةةور  عر ةةة "الف ةا ال ةةا  امل اصةةا". ومنةةذ  لةة  

ري . كنةُت الوقُت وأان أاتبا أ ماله بَصرب وم ابا . وب د كَ قااء  لنص مج نصوصه ك ريا مةا  نرةابين اللة وا وا ة
أ سةةاء   كيةةن أصةةّنن   ةةا أركةةونو طةةَ طةةو  نةةويايو طةةَ طةةو مةةج ُد ةةا  ال  مانيةةةو أ  أنةةه يُةةواري خ ةةن  اليةةه 
أغااضةةةةا ن ايةةةةة و م يةةةةة أخةةةةاى. أخةةةةريا لَقُةةةةا طةةةةذص اللةةةة وا   ّمقةةةةُت مةةةةج كديةةةةد   نصوصةةةةه ولاولةةةةُت  قةةةةدر 

َّ ضةةّاد وموضةةو ية  إ اا بةةدأت  ربةةّ    ب ةة ض النقةةاا الةةن كانةةت غام ةةة مةةج اإلم ةةان  أن أغةةوص  يكةةا ب ةة
قبةةَ  أو أ أسةةرُا اسةةر ناص م،زاطةةا الصةةليح  وبَةةَد  أن أكبُةةَت شةة وكي وا واضةةار بةة  كنةةّ  لاولةةُت  الكةةا 
  ةةة  امل قفةةة  ال ةةةاب   اخاكةةةُت كرةةةا  طةةةذا و نونرةةةه "ال قةةةَ بةةة  الةةةولي والرةةةاري . لةةةو  ال دميةةةة الن ايةةةة   

 اسالميات حممد أركون". 
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 صةةن أركةةون بةةة"االةدواكية   الةةاأي و ةةد  ال بةةوت   ةة    ةةا  والةةد  ونقةةض املواقةةن  30ة ة   الصةةفل 1
السةةابقة و قةةدر   ايفةةات وضةةماانت منكريةةة   خاقكةةا أو إضةة اة مف ولةةا وةلزلةةة املصةةُ لات  ةةج م انيكةةا 

  قةد يصةد  القةارع ب ةض (   ال رابةة  أ ةين اإل الةة وال ا ةا  والرقّ ةا". طةذا ال ةالsadismeال ابرةة   ّ السةاديّة  
 الليء       أي شيء ا رمدت ل وصو  إا طذا ا  و القاسي اي دكرور حممد املزوغيو

َّ أ أك ةةَ منكةةا خاصةةية ينيةةز  وركةةون ولةةدص. ل نةةين  أان أ أصةةن أركةةون  ديةةدا صةةذص الصةةفة  أو   ةة  اوقةة
رلةةوي الايةةدغاري  وطةةذا الريةةار الف ةةاي لةةه ق ةةُت  ن طنةةاا  يةةارا كةةامال مةةج املف ةةايج ال،ةةابّي   وي الروّكةةه الني

منلةة   ةةدمي. وطةةو أمةةا م ةةاوة   السةةالة ال قا يةةة  وم ةةوة بةةه مةةج  ةةاة خصةةومكو مةةج امل قفةة  ال،ةةابي  
أنفسكو. وقد رّكةزت   ة  طةذص النقُةة  لةذات  أ ةين أن طةذا املنلة  الف ةاي  الةذي انركرةه أركةون   مةا أ ةاص 

 و يدص  و اكيز م امله  إلدى النز ات الف اية الن سادت السالة ال قا ية  بنكاية اليقينيات( قد سا دت    
الفانسةةية خةةال  ال قةةود ال ال ةةة املاضةةية  والةةن هَنَةةَ منكةةا أركةةون و لةةّبا مةةج   اليمكةةا     مةةَ   ةة   ُبيقكةةا   

،ةةزى الن ةاي وال م ةي مةج القةةو  برارخي
َ
يةة ال قةَو أال  ةةاى أن جمةا  اإلسةالميات. مةا م ةةة هنايةة اليقينيةاتو مةا امل

الةةةز و  ن املر ةةةةادات غةةةةري موكةةةةود   و ن ال قةةةَ ا ةةةةديي كةةةةّن  ةةةةج   ةةة  ا قيقةةةةة  أي ا قيقةةةةة  لةةةةن وال  
الر ايةن  طةو ضةةاب ل  قةَ الن ةةاي ول م رسةبات ال  ميةةة   الصةميوو وقةد نّبكةةُت   ة  أن ا انةة  السة   مةةج 

طايةدغا    انسةا  أم ةا   وكةو ودريةدا ودولةوة  ي مةج أساسةا طذص الريارات الف اية  الن يَنرل كةا أ بةان نيرلةه و 
   اكيز نقدطو     ال قَ ال  مي الرنوياي  لز ز ة أسسه املنُقية والرق يَ مج شان ملاو ه الرلّاري   ا   
َّ أصناة الال قَ  مرج ا نون لىت الل ا واخليا  واوسُور  . ولذل   إن اسرنراكي   حم ةه لينمة ا اجملا  ل 

ق ةةت  ن ب ةةض امل قفةة  ال ةةاب  ومةةج بيةةنكو أركةةون    ّقفةةوا طةةذص او  ةةار ورّكةةزوا   يكةةا  ةةالي كو وأ ُوطةةا أ يةةة 
ُّج إا املة ةق الن ايةة الةن  نرةّا  نكةا. ولقةد َ ةّددُت   كرةا  آ ةة   ة  املة ةق   فوق قيمركا الف  يةة  دون الةرف

  أ    احملاكرة  لنصوص  و قط صا ولدطا.ول  ركا  لرفصيَ وأوردُت النصوص املدّ مة  وأان
 
 
"طةَ ي ةين  لة  أن أركةون طةو مف ةا  َن ةد   نةدص ا قةائو  ل امةَ ودوغمةائي    34ة  قةو    الصةفلة  2

 لةةب ه صةةذا الةةاأيو طةةَ أن غايرةةه   مةةج    سةةح اجملةةا  أمةةا  الال قةةَ والاكةةون إا مواقةةا دينيّةةة إ انيةةةو" ل ةةج 
 كَ كرا  هو  الاكَ يّد ي ال قَ  

سةةةرب د أن 
ُ
أوال  طةةةذص اشةةة الية م قةةةد  ب ةةةض اللةةةيء  وإن أ جُرةةةط خوانبكةةةا ووكوطكةةةا املخر فةةةة  مةةةج غةةةري امل

نسةةقط   نةةون مةةج اال ربةةاا أو الرسةةان   ا  ةةو   لةة  ون أركةةون   ب ةةض صةةفلات كُربةةه ي مةةَ   ةة  نقةةد 
نيةةة  وطةةو ال ي ةةةين  قةةط اوصةةولية اإلسةةالمية  بةةةَ النز ةةة الّر فرييةةة اإلقصةةائية الةةن  نركركةةةا ب ةةض الريةةارات الدي
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يسةةل  ل مةةةه   ةة  آيةةةا أشةة ا  اوصةةةوليات خصوصةةا   الةةةدايانت الروليديةةة. وطةةةذا أمةةا ُمرفةةةو   يةةه مةةةج 
 اة كَ املف ايج الرنوياّي . ل ج السؤا   ج مدى  بيّن أركون ملقوالت الف ا الرنوياي ومدى اقرنا ه صا  طو 

و مةةا  أركةةون انرةةابرين اللةة وا  صةةوص طةةذص النقُةةة  لةةذات. ولقةةد قةةدمُت  سةةؤا  ملةةاون.  ب ةةد  فلصةةي
الرباطةة  والنصةةوص الةةن  ُ بةةُت أن أركةةون يربةةّة موقفةةا م ةةاداي لةةاوة الرنةةويا وال قالنيةةة  و لرةةا  قولةة   ن أركةةون 

مة ال أ اولرةه املاكزيةة يّد ي ال قَ   كَ كرا  ه  طو جمّاد وقو   أو رّعا اد اء غري مُابو لواقا نصوصه. خةذ 
 صةةةوص مةةةا أ ةةةاص  ل قةةةَ الس والسةةةري ي  وطةةةي  سةةةمية اسةةةرمّدطا مةةةج السوسةةةيولوكي الفانسةةةي بورديةةةو. إهنةةةا 
 سمية  قريية  وساس ون أركون ي ارض طنةا ال قةَ ال  مةي الوضة ي  وطةو ال قةَ الةذي ق ة    ة  اخلاا ةات 

ل ج أركون وضا نص  أ ينه طد ا حمددا  وطو اوطو مةج  ولّار اإلنسان مج أسا اخلياالت واوسا ري الدينية.
آ ةة أطدا ةةه  كمةا أقةةّا بةةذل  صةاالة  وطةةذا الةةدة طةو اخلةةاوا مةةج أسةا ال قةةَ وال قالنيةةة. وقةد ا ةةوة بةةذل  

 قد رُبّينا و  ّ منا   ال،ةاب منةذ القةاون الوسةُ    أل ةان مةا يُةد   "ب بةاد  ال قةَ"  ال  منةة » ككارا قائال: 
مر رةاة... ال يفسةح أي جمةةا  »  لة  ون ال قةَ   لنسةبة إليةه  إمةةا أنةه  ر مةي وضة ي («. 26  ص  والةديج

  أو أنةةةه م ةةةاوب بةةةنقص كةةةوطاي   بنيرةةةه («41ل ةةةال  املةةةؤمن    الف ةةةا اوصةةةو  واسةةةرلالة الراصةةةيَ  ص  
يةة إا ر ةض أي  فاضةَ الداخ ية  وقاصا     م ا ةة أي شةيء   طةذص الةدنيا. ولقةد  طبَةتن بةه مناة رةه ل  قالن

الرمييز ا اسو واوساسي ب  موقن اإل ةان » ن اي ب  ال قَ واإل ان. يقو    كرابه أ الص  نه جي  الوا  
مةةج ككةةة و وموقةةةن ال قةةَ النقةةةدي مةةج ككةةةة أخةةاى. ال أريةةد طنةةةا ركيةةد  فةةةّوق ألةةد ا   ةةة  ا خةةا   الف ةةةا 

 («.40اوصو  واسرلالة الراصيَ  ص  
نَك  ل  قَ  أو ال  ين  لقد اخر

ُ
( كما يقو  النيرلويون اإليُاليون  أ ةين  اا deboleار أركون الرصّور امل
ي ةوة ب ةد  قدر ةه ا اليّةة   ة  القةبض   ة  س سة ة اوسةباب والنرةائ .  لة  » ال قَ الذي يصفه أركون  نةه 

رةةزص وقصةةورص  الف ةةا اإلسةةالمي. قةةااء  أنةةه كّ مةةا راة ال قةةَ يفّ ةةا  ل ةةاأ ووةةواطاص احملسوسةةة ك مةةا أدرا مةةدى  
َّ بناءا ةه "الن ايةة":  ال قةَ ال ي ةاة («. 189  مية  ص   طذص طي او اولة املاكزية ال ابرة والن َشّيد   يكا ك

إاّل  رزص الذار  وطو قاصا   ة  إدراا لقةائو اوشةياء  و لرةا   ةال مةربّر لن ةاان اوسةا ري أو نقةد امل رقةدات 
َّ شةيء  الدينية  ون اال رقاد ضةاوري   ليةا  اإلنسةان  ال بةَ إن طةذا اوخةري  أ ةين اال رقةاد  أصةبح ي ةّن كة

  ة  أسةةاس («. 70ي،ةةزو الن ةاايت ال  ميةةة اوك ةا  قالنيةةة  اإلسةال  أورو  ال،ةةاب  ص  » وأخةذ لسةة  رأيةه 
االسةرنراا الرةا  وطةو أن  طذص او اولات ة وقد أوردُت ال  ري منكا   كرا  ة  إنين وكةدت نفسةي ماغمةا   ة 

 اكيةز أركةةون الةدائو   ةة  طةذص النقُةةة غايرةه لةةيال  اسةي  ال قالنيةةة بةَ  إن أ أخُةةي  بةي النز ةةة الرلةة ي ية   
» قدرات ال قَ و   يو قاائه كيفية الرخ ص مج ربقره. وقد نّبه طو نفسةه القةااء   ال ديةد مةج مواضةا ُكربةه  نةه 
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الرخ ص مج ال قةَ ال  مةي «. ص مج     ال ق ية ال  موية  أو املرُا ة   ميا(ينب،ي أن نرذّكا  ل  ل ي نرخ ّ 
 ليال له إالّ خماكا والدا: االرمتاء   أل ان الال قَ خميا أش اله والرنّ ا الجناةات الرنويا ليال إاّل.

 
 
مةج ال،ةاب أمةا   ة    ؤكد قائال "  اون ابولوكيا ا دي ة احملمةود  ة لسة  أركةون ة مرا يةة 37ة   الصفلة  3

َّ ي  ةةةةو أن الةةةةذيج نقةةةةدوا  املذمومةةةةة  أ ةةةةين اون ابولوكيةةةةا "ال،ةةةةاب ة ماكزيةةةةة"   كةةةةي أي ةةةةا وارد  مةةةةج ال،ةةةةاب. ال ةةةة
اون ابولوكيةةةا االسةةةر مارية و فُّنةةةوا إا أرضةةةّيركا ال نصةةةاية الرفاضةةة ية طةةةو مةةةج ال  مةةةاء ال،ةةةابّي   وقةةةد  صةةةّدوا لةةةا 

مواقفكةا الال  ميةة". ل ةج وركةون  قا ةة  ابيةة إسةالمية وكةان قةد قةّد    ةا و نةدوا مزا مكةا وك  وطةا  واكةا  ةج 
 لو  مس ويهو

السؤا  اوساسي ليال طذا. أان ال أن ةا أن أركةون   ة   قا ةة  ابيةة إسةالمية  وال ي،ية   ةّة أنةه قةّد    ةا 
قةَ الرنةوياي ودورص    ميقا ومو ّقا لو  مسة ويه. جية  أن   ةا كالمةي   إ ةارص املناسة . املسةالة  ةص ال 

بةةاوة ا دا ةةة. أركةةون كمةةَ   كرابةةه " القةةارين. مةةج الرفسةةري املةةورود إا   يةةَ اخلُةةاب الةةديين "   ةة  ا دا ةةة 
د ا إا الرسامح ولارب ال صبية الدينية والُائفيةة والدوغمائيةة » و قَ اونوار ون طذا اوخري لس  ة مه: 

َّ مةةا طةةو خةةارا  ةةج   ةة  "املصةةال"  أقةةو  مةةج املاللةة  أن واإلن  ةةاة   ةة  "مصةةال" اومةةة أو امل  ّةةة ور ةةض كةة
    ا دا ة الف اية  ل ت     ميو "اونوار" ا دي ة والرخ ّةي  ةج  طنيةة الرلةار أو الر فةري وا ةاوب الدينيةة 

» وطةةو أن:  و لةةَ اونةةوار   الو ةةاء بو ةةودص يُاك ةةه إا طةةذا السةةب  «. وإلةةال   طنيةةة اونسةةنة املرفرلةةة حمّ كةةا
ال قةةةَ ا ةةةديي أ يرقيّةةةد بر ةةةاليو اونوبولوكيةةةا ا دي ةةةة )املرا يةةةة مةةةج ال،ةةةاب     يقةةةي(   وإ ةةةا اكرفةةة  منةةةذ القةةةان 

وطنةةا ال بةةّد أن أ كةةا القةةارع  ن أركةةون ينةةاقض نفسةةه  لينمةةا اد ةة  «. الراسةةا  لةةا  ل،ةةاب ولصةةا نفسةةه  يةةه
ال قةةةَ أ ُي ةةةّذب و ةةةودص    بيةةةان »  طةةة  إا أن  ال  ةةةال   كرةةةاب "ق ةةةااي   نقةةةد ال قةةةَ الةةةديين"  ليةةةي

َّ ملاكَ الناس وبناء ل ار  رائ ة   طذص اورض. ولو أنةه خ ةن بو ةدص النصةاة النةاس  نةه  مقدر ه     ل
 («.320 ص  
إالّ أنةه   نفةةال  اا ال رةةاب  يُ يةد ال ةةاّ  ويةةركّرو   ةة   قةَ الرنةةويا  ُم قيةةا   يةةه نفةال الةةرّةَكو الةةن ألقيةةت  
» مج قبَ الال قالني  ال،ابي   ومناط ي الرنويا مج ميليَ  وكو وأم اله  ل  أن ال قَ لسة  أركةون:    يه

قةةد نسةةي كةةذورص اووا وم اركةةه الرلاريةةة اوصةة ية  و ةةّو  إا  قةةَ مكةةيمج ومسةةيُا و رد. لقةةد  قةةد  زاكرةةه 
َّ ال قائةد الةن  وّسة  و نرصةةا. وط ةذا يَ  ا ةا شة ار ال  مانيةة وَيسةر،يي بفةولرري ُكّ مةةا اووليةة وبااء ةه اوصة ية ك ة

 «.َلمح شبح اوصولية اإلسالمية!
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أما  صوص اون ابولوكيا ودورطا   خ ةو  طنيةة منفرلةة   قةد ق ةت  ن أركةون ك ةَ منكةا املخ ّةص وكةب  
فرلةة"  مرا يةة طةي الفداء   نفال الوقت: اون اوبولوكيا "ال،اب ة ماكزية" مرا يةة مةج ال،ةاب  واون ابولوكيةا "املن

أب ةد مةا ي ةون  ةج ينارسةة الف ةا اون ابولةوكي  مل ةة » أي ا مج ال،ةاب  وال ةاأ اإلسةالمي بقةي لسة  ة مةه 
َّ الوليةد ل خةاوا مةج طةذا املةاةق «الواسا الذي ند و إليةه  مةج ال قةَ وال قا ةة والرف ةري السةائد   ال،ةاب   ا ة

خُيةاا ال قةةَ مةج الرف ةةري داخةَ "السةةياا الةةدوغمائي » أركةةون  نةةه  طةو النكةةَ مةج   ةةو اون ابولوكيةا الةةذي اّد ة 
امل، ةةو" إا الرف ةةري   ةة  مسةةروى أوسةةا ب  ةةري: أي   ةة  مسةةروى مصةةال اإلنسةةان  أّي إنسةةان كةةان. كمةةا أن 
 ال  و اون ابولوكي ي ّ منا كيفية الر امَ ما ال قا ات اوخاى باوة منفرلة مرفّكمة  وضاور   ف يَ امل ةة   ة 

 «.القّو  أو الس ُة   ّ  ف يَ الس و     ال نن  وامل ا ة املنري      ا كَ املؤسال أو املؤسسار
لقد قّدمت الل وا لةو  صةلة طةذص او اولةة وبّينةت أن اون ابولوكيةا الةن يةد و إليكةا أركةون  خصوصةا 

 ةةةات اوخةةةاى بةةةاوة منفرلةةةة. ولقةةةد أن ابولوكيةةةا ليفةةةي شةةةواوس وأ با ةةةه  ال  قةةةود  ل ةةةاور  إا الر امةةةَ مةةةا ال قا
أ ُيةةةت م ةةةاال   ةةة   لةةة  مةةةج خةةةال  ب ةةةض مؤلفةةةات شةةةواوس  خصوصةةةا كرابيةةةه "ال ةةةاق والرةةةاري " و "ال ةةةاق 

( الةذي نلةاطا   كرةاب ب نةوان " مرةج قاية  Didier Eribonوال قا ة" وا وا ا ه   حمةاور  لةه مةا ديديةه إريبةون  
ا وة شواوس نفسه  ن  م ه ألدد   يلة   أوساا اليونسة و (. لقد De près et de loinومرج ب يد "  

 il a fait scandale à l’UNESCO    ليةي دا ةا  ةج ُمن ّةا ال نصةاية امل ةاوة غوبينةو .)Gobineau ُمةّد يا )
 ن طةذا اوخةةري أ ي ةج  نصةةااي أو امربايليةةا كمةا يُ رقةةد  وكلةن حملةةاورص لقيقةةة أن ُكربةه  رةةوي   ة  ال  ةةري مةةج 

قن) ةةةةة  أو امل لةةةةو ة( املسةةةةرَمّد  مةةةةج كرةةةةاب غوبينةةةةو ا
ُ
 مةةةة ال   ريخةةةةا صةةةةفلات  "ال سةةةةاوي او ةةةةااق"للةةةةواطد امل

صّلح ل ُايقة  ا  ار غوبينو   لنسبة للواوس ال   (. ”أسا ري“وكراب  ”املدارات ا زينة“
ُ
    قط دور امل

ن ايةةة الةةن انُ ةةو منكةةا   كرابررةةه  اا ال مةةَ.   بةةَ طةةي اورضةةية ال"ال ةةاق والرةةاري "اخلا ئةةة الةةن قُةةاع صةةا  م ةةه 
  وان ةةةا أي ةةةا 207ة  206  ص  2001 ريةةةال   ب ةةةة  ”مةةةج قايةةة  ومةةةج ب يةةةد“ ان ةةةا  ديديةةةه إريبةةةون 

( و شةةواوس   كرابةةه   إيةةديولوكيات  Dumézilة دوميزيةةَ  البالةةي اإليُةةا  غاواتني ّةةي الةةذي كلةةن  نصةةاي
 (. C. Grottanelli, Ideologie, miti e massacri, Palermo 1993, p. 167 - 169أسا ري  إ دات   

( أو ُيسةةةّ ج Entropieاون ابولةةةوكي ليفةةةي شةةةواوس ة ةةةو  ن اخةةةرالا او ةةةااق يةةةؤدي إا املةةةوات ا ةةةااري  
صةريور  اجملرم ةات  وطةذص الرخمينةات اسةرقاطا مباشةا  مةج غوبينةو  ولةىت ر  ةه إلمبارايليةة الاكةَ اوبةيض  الةن 

غوبينةةو   كةةو ر ةةض كزئةةي إن أ ي ةةج   ا قيقةةة  سةة يما مقن ةةا.  بالنسةةبة إليةةه  الاأ اليةةة  واإلمربايليةةة(  شةةاّن لةةا
طي الدواء اوخري ملاض  القح الل وب  الةذي قةد يةؤ ن برفّسة  خصوصةيا ا إن أ  ةاو  فايةة نفسةكا. ولقةد 

. ”ال ةاق والرةاري " نصةاية   ال ةاأ  أ ةين قا  طذا   النص الذي   بره منه من مة اليونس و جملاصة ملاكَ ال
ال ةةاأر الةةذي مةةج املفةةاوض أن ي ةةون منفرلةةا   ةة  ا خةةايج وأن ي ةةي  ن  نةةوّن ال قا ةةات  ال كةةو  دون  قارصةةا 
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ج املفةةةاوض أن يَقريةةةه   مةةةه  الةةةذي أ ةةةة   يةةةه أركةةةون  أ ةةةين اون ابولوكيةةةا  مةةةج وانصةةةكارطا  طةةةذا الاكةةةَ الةةةذي مةةة
إن االلر اكةةةات الةةةوكيز  الةةةن آ رةةةين  ل ةةةاأ »  ةةةا  املسةةةبقة  طةةةا طةةةو  ا يقةةةو    ةةةاة: السةةةقوا    ةةةّ  اول

 مةج رسةالة ب ةي صةا إا را ةون ريرون(  ونفةال طةذا اللة ور « ال ا  َوّلدت   نفسي ُكاطا غري قابةَ لجكر ةاد
و أنةه يُةربّر قا ةه مةج اللة وب انرابه إةاء الب دان اإلسالمية  وا وة بذل    "املدارات ا زينة". ل ج اودط  ط

ال ابيةةة اإلسةةالمية   اكةةاا نفةةال ا الةةة الةةن انرابةةت  ةةاأ ا نولةةوكي أماي ةةي إةاء ب ةةض القبائةةَ مةةج سةة ان أماي ةةا 
 اوص ّي . 

أان ال أوّد الرلةة ي      ةةو اون ابولوكيةةا  أو مصةةادر  جمكةةودات ال  مةةاء  ل امةةَ  ل ننةةا ينب،ةةي أن نّرخةةةذ 
اوشةةةياء ال،ةةةي والسةةةم  منكةةةا  وا ربةةةار  اا ال  ةةةو  ايقةةةا يةةةؤدي  ل ةةةاور  إا اإلنفرةةةاة  ا ةةةذر مةةةج   قةةةي طةةةذص

 وامل اقفة. 
 
 
 قةةةةةةو  أي ةةةةةةا "و  ةةةةةةال أركةةةةةةون يؤّكةةةةةةد طةةةةةةذص النسةةةةةةبوية السفسةةةةةةُائية ويةةةةةةاّدد أ اولةةةةةةات  49ة   الصةةةةةةفلة  4

قةةو   ن مااكةةا أركةةون طةةي اإلن ابولةةوكي  الفانسةةي  وآكةةا  الفالسةةفة أ بةةان الريةةار النيرلةةوي".  كةةَ  ايةةد أن  
 املدرسة ال،ابية  قط  أو ب ض منكاو

لقد أكبةُت  ةج طةذا السةؤا    كرةا   وق ةُت  نةين ال أ ية    ة  أركةون اسةرخدامه ل منةاط  ال،ابيةة  طةذص 
شةو ينية ال   يةو  ملف ةا ال ةول. ولةو أننةا متسة نا صةذا املوقةن  موقةن امل ارضةة  وقصةينا مةج الرةاري  ابةةدا ات 

فالسفة ال اب آي ا وا رربانطا أمورا دخي ة  ول ّفاانطو   م ة.   إن الف ةا ال،ةا  لةيال بصةنو منلةوت مةج ال
لرا والد. الف ا ال،ا   يه   وينات  ديد  و يارات خمر فة  مرباينة ومر ارضة أشد مةا ي ةون   يةه الر ةارض. 

خةةذ مةةج ال،ةةاب والنكةةَ مةةج   ومةةه   مةةا اللةةيء السةةؤا  الةةذي يُةةاة نفسةةه ه ةةاة طةةو طةةذا: إن كنّةةا م ةةزم   و
الةذي خخةذص ومةا الةذي نوكةهو مةا اللةيء الةةذي يقةودان   ةال إا بنةاء جمرمةا  ةاأ ومنفةرحو و صةوص االسةةر ار  
مةةج ال،ةةاب  وطةةذا مةةا ال أ يبةةه   ةة  ألةةد   ةةإن أركةةون وكةةد نفسةةه   ب ةةض اوليةةان  كمةةا نّبكةةُت إا  لةة     

خصةةومه الةةذيج يَ يبُةةون   يةةه إسةةقاا ال  ةةو  ال،ابيةةة   ةة  النصةةوص اإلسةةالمية. كرةةا     موقةةن شةةبيه عوقةةن 
املةةنك  ال  مةةي النةةاكا يَرخُّةة  او ُةةا الزمنيةةة ال ةةّيقة ويَررةةاوة ا ةةدود "ال اقيةةة" وال قا يةةة. جةةج نراسةة    طةةذا 

اء الف ةا الف سةفي اللان عواقن  السفة اإلسةال   م ةَ ال نةدي  والفةارا  وابةج رشةد( مةج   ةو  القةدماء. أ ةد
يرلاصون   كَ ةمةان  وأ  ر،ةرّي ُ مةركو  الشةر،ا  ب  ةو  دخي ةة   ة  اإلسةال   ل ةج شة اران ومنكرنةا كةان قةد 
»  ةةرّب  نةةه ألسةةج   بةةري ال نةةدي الةةذي يةةاى أن القةةدماء مةةج الفالسةةفة اليةةوانني  طةةو ع ابةةة اونسةةاب واللةةاكاء 

وأنةه ال ينب،ةي   ينةا االسةرلياء «. ا ُسةبال وريالت مؤديةة إا   ةو ك ةري يما أ ادوان مج مثار   اطو الن صةارت لنة
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مرج ا و واقرناء ا و مج أيج أ  . وإن أ   مج اومةو القاصةية  نةا واومةو املباينةة   إنةه ال شةيء أوا بُالة  » 
ون »   ابةج رشةد وال يَكّو أن ي ون َمةج َ قةّدمنا ملةاركا لنةا   الةديج أو غةري ملةارا كمةا يقةو «. ا و مج ا و

ا لة الن  صّح صا الّرذكية ال يُ ررب   صلة الرذكية صا كوهنا ريلة مللارٍا لنةا   امل ةة أو غةري ملةارا  إ ا كانةت 
 «.  يكا شاوا الصّلة

جةةةةةج ُنسةةةةةائَ أركةةةةةون  صةةةةةوص شةةةةةاوا صةةةةةلة ا لةةةةةة  وجَنا ةةةةةة   ةةةةة  املنةةةةةاط   وُجاسةةةةةبه   ةةةةة  النرةةةةةائ  الةةةةةن 
ه أي ا ن اانةه ل بداطةة و ةد  ا وا ةه عصةادرص. ل ةج طنةاا شةيئا يصةدمنا لقةا   كةال  أسرخ صكا  ّ  خخذ   ي

أركةةون  لقةةد ألقةة  الركمةةة الةةن ألقاطةةا   يةةه أ ةةداىص مةةج اإلسةةالمي    ةة  املسرلةةاق   وقةةا   ن االسرلةةااق أو 
 ل ،ةات  طي  بار   ةج خُةاب غةا   ةج اإلسةال   وطةو صةادر  ةج اخرصاصةي » اإلسالميات ال السي ية: 

اللةاقية ... ع ةة أن املسرلةاق  ينرمةون إا  قةا ركو اخلاصةةة  نةدما يااقربةون اإلسةال     يرلةّد ون  نةه انُالقةةا 
مةةةج  اضةةةيات مسةةةبقة ومسةةة مات   سةةةفية والطو يةةةة وإيديولوكيةةةة خاصةةةة صةةةذص ال قا ةةةة  أو قةةةَ  ةةةابض وراء طةةةذص 

نفال دوامة الايبية واإلقصاء الن سقط  يكةا خصةومه   لقد سقط أركون  («. 37ال قا ة  ال  منة والديج  ص  
بَ إنه طنا يُ ُي خلصومه الذرائا لدل ةه طةو واملسرلةاق  آي ةا. لةيال طةذا  قةط بةَ إن املسرلةاق  لةو ا ب ةوا 
خّط أركون و موص  نه قاأ  اا كو و  ومكو ال،ابية مج خةال  إر ةه ال قةا  اإلسةالمي  و لرةا   كةو أي ةا أسةقط 

ات   سةةةةفية وإيديولوكيةةةةة ودينيةةةة  خاصةةةةة ب قا رةةةةه    ةةة   قا ةةةةة أخةةةةاى. إ ا دخ نةةةا   دوامةةةةة طةةةةذص الةةةةّركو مسةةة م
 املرقا  ة   ج خناا منكا أبدا.

أقو :     الاغو مج ركيدا ه وحماوال ةه الةرمّ ص مةج مناب ةه   ةإن أركةون يبقة  وليةد ال قا ةة الفانسةية ة وجةج 
مةةةةج مناطركةةةةا و  اليمكةةةةا  وقةةةةد امرزكةةةةت  يةةةةه شةةةةىّت الريةةةةارات الف ايةةةةة  ال ن يةةةة    يةةةةه  لةةةة  إ القةةةةا ة وُمرلةةةةّب ا

واسةةرلو ت   يةةه لةةىت   ا انةة  ال ،ةةوي االصةةُاللي: م ةةَ اترخييةةة ال قةةَ  الالمف ةةا  يةةه واملسةةرليَ الرف ةةري 
  يه  صاان الراويالت...إخل.

 
 
ه سيلدس عفةادص أن الّاُكةَ  قو  "ل ج أركون مرلّبي عوق ه طذا  وَمج ا ّ ا     كربه  إن 57ة   ص.  5

واصَ   ضذياص و اسي  م امله  وإ ارص املاك ي أ ير،رّي  ا ة    عاور الزمج  أ ةين أركيولوكيةا  وكةو   ف ي يةة 
دريدا  روي ية ري ور واتري  جممو ة ا وليات. لقد ار  ز     طذص املناط  وك َ منكةا  ةة ينيةز  لف ةاص" كيةن 

  فسا طذا الرلبيو
السةةؤا  جيةة  أن يُ قةة    ةة  أركةةون  لدركةةة اووا. وكمةةا ق ةةُت أ ةةالص  أان ال أ يةة    يةةه  ملةةا  ا ةةا ص طةةذا 

ماك يات مج  اا القبيَ  أان أسائ ه  ج النرائ  الن اسرخ صكا و ج مدى  قّدمّية  اا املس   الف اي الةذي 
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نةةه  أ ةةين ال قا ةةة الفانسةةية  ول نةةه ل سةةن انركرةةه.   ةةو   وينةةه الفان و ةةول أركةةون اضةةه إا ال قا ةةة اوقةةاب م
 قّفةةة  أ ةةةا  يةةةار   ةةةاي ال يسةةةا د   ةةة  ضةةةذيا ال قةةةَ الرنةةةوياي. ان ةةةا مةةة ال  إا  لةةةب ه عنكريةةةة اتريةةة  مدرسةةةة 

(  ي ةةارض   ة  املدرسةةة وينقةدطا بلةةّد . Cohenا وليةات  واسةةريائه مةج أّن ألةةد املةؤرخ  الفانسةةي   كةوط   
أ ةوة  ن ك ةود كةاط  قةد صةَدمين ك ةريا وخي)ة  أم ةي » أ اب  ةج دطلةره قةائال: ولقد ا وة أركون بذل  و 

يةةو  ةةان ا ةةه!   ق ةةااي   نقةةد ال قةةَ  ُر بسةةب  موقفةةه السةة    وغةةري املفكةةو ( مةةج  ةةريانن باوديةةَ.   ةةو ي ةةج َي
رديةد   جمةا  ملا ا طذا املوقةن ال ةدائي مةج ة ةيو الر»    ّ يسرن ا   يه ويرساء : («82الديين   . س  ص  

وينصةله  لواكةا  ةج مواقفةه وبرقبّةَ   ة  او مةا  الةن  نةاقض  سةواء   « البلي الرارخيي واملنكرية الرارخييةة
 املنك  أو   النرائ   أ ماله الرارخيية  و ل  ل ي يرمّ ج مج  كو اللاق اإلسالمي.

ن أركةةون  لف ةةَ اسةةرمّد مناطرةةه إ ن لةةىت  صةةوص طةةذص النقُةةة ينب،ةةي   ينةةا اوكةةار طةةذص ا قيقةةة  أ ةةين أ
وجممَ أرضيره الن اية مج الف ةا الفانسةي  ول ةج مةج منُ ةو مرليّةز إا ككةة دون أخةاى  ومنلة  دون ريخةا. 

 م َ  يزص ملدرسة ا وليات دون اإلسرلااق  وال سانيات البنيوية  وضا  ج الفي ولوكيا.
 
 
َّ انراكةات أركةون  ول ةورص  قو  ."أما الفي سوة ميليَ  وكو   71ة و  الصفلة  6 كو سّيد املوقن   ك

َّ املف ةةايج الفانسةةي  الةةذيج ر ةةا صةةو وانسةةاق وراءطةةو. لقةةد اسةةرو   درس  وكةةو   الةةذي  بةةّة طةةو  يابةةو  ةةج كةة
 بدورص أ اولات آ ية ا وليات(".  ما دا  ي وة بذل  ويقبَ النقاش  ايج املل َ اي دكرورو

صد  لرلديد  وكو النسبوي  النيرلوي الايةدغاري الةذي ال يةؤمج  ل قةَ أكَ.  وكو طو سّيد املوقن  وأق
والةةذي يةةزدري الرةةاري  الوقةةائ ي ويرلةةّبي   اولةةات مدرسةةة ا وليةةات.   ةة  كةةَ لةةا  سةةؤال   يةةه شةةيء مةةج 

مةةج  ا الةةذي ي ةةوة بةةذل و «. مةةا دا  ي ةةوة بةةذل  ويَقبةةَ النقةةاش  ةةايج امللةة َو»االلربةةاس. مةةا ا  قصةةد بةةة
طو أن أركون ال ي وة صاالة بدينةه ل  قا ةة ال،ابيةة  مومةا ول  قا ةة الفانسةية خصوصةا بةَ إنةه رّد   ة  املل َ 

رّعةةا " : » 40منرقديةه مّركمةا أايطةةو   كةَ. يقةةو    ةاة   كرابةه " الف ةةا اوصةو  واسةةرلالة الراصةيَ  ص  
ر ّةةةةاا  لريةةةةارات ال  ميةةةةة املرراب ةةةةة السةةةةائد     وةةةةّج ب  ةةةةكو أل  َبّنيةةةةُت طةةةةذا املوقةةةةن امل ةةةةا  واملنةةةةاط  الراب ةةةةة لةةةةه

ا ام ات ال،ابية و اصة  ريال. ورعا اسرنرروا أل أ اض     اإلسال  والف ا اإلسالمي مةا ال ينُبةو   يكمةا 
ةةةج إشةةة اليات ومنكريةةةات ومصةةةُ لات ورويةةةالت خاصةةةة  لف ةةةا ال،ةةةا  أو اوورو . ك ةةةريا مةةةا   ةةةُت طةةةذا  مر

ما رأيُت طذا "النقد" َيودد    قد ات سةاي ة وسةُلية لُ رة . وطةذا دليةَ   ة  أن أصةلابه  اال واض. وك ريا
أ يقاىوا هم ان ما كربُت. وإ ا قاىوا  إهنو أ يدركوا أو أ ينربكوا إا ما بّينُت وشالُت   مقةاالر املخصصةة ملةا 

 («.Islamologie appliquéeأ يره  إلسالميات الرُبيقية أو املُّبقة  
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ل ج   لقيقة اوما أركون مرا ا  كما أشاُت سابقا   لف ا الذي اسر ماص   البداية بلد     أن ةاص ورا  
الرمّ ص منه  وما  ل   كو أ يف ح   اخلّ ص منه.  لقةد بقةي مالةمةا لةه واخةوق جممةَ انراكا ةه الن ايةة    ة  

ةةج ةمةةا  أولئةة  املف ةةاي َّ ملةةد   ال ةةة  قةةود. ومر ج يبقةة   وكةةو سةةيد املوقةةن. أقةةو  سةةّيد املوقةةن إا دركةةة أن اوقةة
إن ال ةةور  الةةن ألةةد كا ميلةةيَ » أركةةون ُيلةةّبه مةةا    ةةه  وكةةو عةةا يف  ةةه طةةو ا ن   لقةةَ الدراسةةات اإلسةةالمية: 

 وكةةو   السةةالة الفانسةةةية   نةةدما  ّ ةةة  ُأسةةال اإلنسةةةية البوركواةيةةة وال نركيةةةة والرق يديةةة اووروبيةةةة  ُ لةةبه مةةةا 
ل ةةةج  بقةةةا ل رس سةةةَ ال اونولةةةوكي كةةةان   يةةةه أن ي  ةةةال ا يةةةة  «. نف  ةةةه جةةةج   السةةةالة اإلسةةةالمية وال ابيةةةة

ويقةةةو   ن أ مالةةةه ُ لةةةبه مةةةا قةةةا  بةةةه  وكةةةو  ال أن أ مةةةا   وكةةةو  لةةةبه مةةةا يف  ةةةه طةةةو  ون اخل ةةةط ال اونولةةةوكي 
 (.334واضح.   الف ا اإلسالمي. نقد واكركاد  ص  

  طةةذص النقُةةة  وَمةةج ياغةة    الر مةةو والرةةدقيو    يةةه  لفصةةَ الةةذي خصصةةره لةةذا  ال أوّد الروسةةا ك ةةريا
 ال،اض ليي  اضت طناا جممَ اإلش الية هسكاب مدّ ما إايطا  لد مج النصوص.

 
 
"لقةةد مت ّةةَ أركةةون طةةذص او  ةةار ال دميةةة ولةةىت أ اولةةات ب ةةض املةةااك   ل رةةاري   79ة  قةةو    الصةةفلة  7

 revisioniste ) ةةةج ل َ ةةةاب أن   ةةةون لةةةو قةةةااء و اخلاصةةةة  ةةةج ال ةةةور  » وقةةةا  ُمةةةدّ ما النسةةةبوية الرارخييةةةة  نةةةه  ُ
الفانسةية  وطةةي قةااء    ةةّ  لاكيةةات اجملرم ةات ال ابيةةة ومُالبكةةا اإليديولوكيةة     ةةة مةةا مةج   ةةات الرةةاري   

ن طةةذا ل ةةو قةةاس   ةة  ركةةَ اضةةُا   ةة  أك ةةا ينّةةا  قةةّد  صةةور  لقيقيةةة  ةةج ال ةةور  الفانسةةية  ا ةةا". أال  ةةاى  
 م،ادر  و نه او  مج أكَ أن ي ي     ارصو

ال أ كةةو سةةؤال . مةةا دخةةَ اللةةؤون اخلاصةةة  ملوضةةو ية الرارخييةةةو أان ألر مةةُت إا النصةةوص وإا او  ةةار 
 مةج كرةا (. أ الوارد   يكا دون أن أ اّا     سري  ليا ه إالّ  لقدر الذي أو نا  يكا أركون  الصفلات اووا

أقةةّو  أركةةون مةةةا أ يَق ةةه  وال دخةةَ ل لساسةةةيات اللخصةةية   طةةذا اللةةةان. إن خُةةور  كةةال  أركةةةون بّينةةة كةةةّدا 
ل  يان. وقد اشاُت إليكا   كرا  وق ُت  ن م،زى نصيلة أركون طو أن املؤرخ  ال اب ال ينب،ةي   ةيكو  قةدر 

َّ شةةةيء  أو حماولةةةة االطرةةةداء إا  قةةةااء    ميّةةةة ُمو قةةةة لرةةةارخيكو واتريةةة  اللةةة وب اوخةةةاى  بةةةَ ا قيقةةةة   ةةة  كةةة
 ّلة طةي احملةّاا و مةالو. النريرةة طةي أنةه هم اننةا أن ُنلةّوص الرةاري   أن ُجةّورص  أن َنلةُ  

ُ
املص لة الااطنة وامل

قةةا منةه صةةفلات ملةةينة   قةةط لر بيةة لاكيةةات ال ةةاب ومُةةالبكو اإليديولوكيةةة. السةؤا  طةةو: طةةَ نسةةرُيا انُال
مةةج طةةةذص املنكريةةة الذا ويةةةة أن نَةةنقض أو ُنصةةةّلح أخُةةةاء املةةؤرخ  واملةةةااك   ل رةةاري و ملةةةا ا نَ يةة    ةةة  د ةةةا  
اإلسةر مار ا ديةةد    انسةةا و  ب ةةض الب ةدان اووربيةةة اوخةةاى  نّ ةةاطو ل لقةائو الرارخييةةةو وطةةَ لةةدينا ا ةةو   
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خينا ورسو صور  ملاقة لجسر مارو ملا ا نسرن ا إ اد  كرابة االسرن ار     الربملان الفانسي حماولره َ دليال اتر 
 الراري      لساب ا قيقة ال  مية  و    لساب الل وب املسر ما و 

ةةج اّ ةةا  أركةةون  نةةه مااكةةا  كةةَ مةةا ق رُةةه ونّبكةةُت   يةةه طةةو رعةةا  أمةةا  صةةوص املااك ةةة الرارخييةةة  ةةإنين أب ةةد مر
املن ةةاا الةةذي أخذ ةةه  ةةود أشةةباص املةةؤرخ  ا ةةدد  الةةذيج كةةاولون إ ةةاد   انقيةةادص مةةا الريةةار وغف رةةه  ةةج خُةةور  

كرابةةة الرةةاري  ولةةذة أو  لةةويه اولةةداد الةةن ال  رماشةة  مةةا نةةز ركو السياسةةية  كّ كةةو مةةج اليمينيّةة (. لقةةد 
ااكةةا  

ُ
دوائا (  وطةةذا الاكةةَ م ةةاوة   الةةF. Furet( الفانسةةي ة.  وريةةه  révisionisteأشةةاد أركةةون   مةةا  امل

ال  ميةةة الفانسةةية وال امليةةة  نةةه مااكةةا ل رةةاري   وقةةا   نةةه كمةةؤر  اسةةر اد مصةةُ ح نقةةد ال قةةَ  وطةةو  أي  وريةةه  
أو  مةةج اسةةرخدمه مةةج أكةةَ طةةدة اترخيةةي   الف ةةا اإلسةةالمي  نقةةد واكركةةاد  ص  » لسةة  ا ةةواة أركةةون 

ول ةج ل سةن «.  مل ة القوي ل   مة» سية   يؤكد     أن  وريه  أ اد أي ا الرف ري   ال ور  الفان(«. 232
 إن أركون َ قّف  أ اص   طذص امل،اما  اخلُري  ود ا إا القيا  بر   املااك ة الرارخيية     ص يد أمشَ  قةائال  ن 

 انسا وآيةا اووروبية  مةد ّوون إل ةاد  قةااء  اترية  ال ةور  الفانسةية ال ةربى  م ةارا مةج أكةَ اونسةنة  ص  » 
  أشةةةاُت إا أن إ ةةةةاد  الرف ةةةةري   ال ةةةور  الفانسةةةةية   ةةةة   ايقةةةة  وريةةةةه لةةةةا نفةةةال مواصةةةةفات املااك ةةةةة «. (279

(   إيُاليةةا R. De Felice( ل ناةيةةة  ودي  ي يرلةةي  E. Nolteالرارخييةةة الةةن قةةا  صةةا   أملانيةةا إرنسةةت نولرةةه  
 نةه يربةّة هنة  طةذيج املةااك    ول ةج  بقةا  ل فاشية. وا ديا  لةذكا أن املةؤر   وريةه نفسةه قةد ا ةوة صةاالة

ةةَ إا إدانةةة ال ةةور  الفانسةةية     الضةةاص م ةةاكال  أ ةةين أن نُولرةةه انُ ةةو مةةج  لةةويه ُم،ةةاض ل ةةور  أكرةةوبا كةةي َيصر
ل  أن  وريه ابردأ مج ال ور  الفانسية ل ي يُديج  ور  أكروبا. ال م ية طةي نفسةكا والةدة والةد: إهنةا املااك ةة 

وصةةوال إا  1789يةةة كنز ةةة إيديولوكيةةة   قا يةةة وسياسةةية  صةةبو إا إدانةةة ا اكةةة ال وريةةة الةةن مترةةد مةةج سةةنة الرارخي
. وال  نركي املااك ة إا طذا ا ّد  بَ إهنةا  ةالو    ة  إدانركةا اللةام ة لةاوة املقاومةة اللة بية  ل،ةاض نةزن 1917

لةو اليكةود وال،رةا واللةيو ي   وق  ةت مةج شةان  امللاو ية  ةج لاكةات الرلةار   إهنةا ن ةات الولوكوسةت  
كاائو اإل د  الن قا  صةا الاكةَ اوورو    املسةر ماات. أركةون أ ي ةج مااك ةا ل رةاري  إ القةا  ل ةج   ب ةض 
اوليان أقواله قد  سّب  شيئا مج الب ب ة و  ري الل وا    طج القارع. لقد ا وة  بصور  مدطلة لقةا  أنةه 

إا ةما  املف ايج امل اديج لالسر مار  وي في طذا اال واة كي ي ري الا     ق وبنةا. أ ي رةن صةذا ال ينرمي 
أل ةةان اخلُةةاب ال ةةّد ة  » بةةَ إنةةه أضةةاة م  ومةةة أخةةاى أشةةّد ن ةةاال مةةج اووا أ ةةين  باطيةةه ب ةةد  سةةقو ه   

  («266 نقةد ال قةَ الةديين  ص  مةا طةذص  ةايقن وال مةذط   ق ةااي  »   ويؤكد ر  ةه طةذا قةائال: «كولنيا 
أو مةةا طةةو أسةةوأ: » ومةةج خةةال  كالمةةه يبةةدو أن  ايقرةةه ومذطبةةه لةةيال  يكمةةا م ةةان ل ف ةةا املنةةاطض لالسةةر مار 

 ةاّد لجمربايليةةة  ق ةةااي   نقةةد ال قةةَ الةةديين  ص  
ُ
وال نةةدري مةةا السةةب     سةةميره الف ةةا الن ةةا  («. 265امل
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 ص مةج  اا الةواد وحماولةة ر  ةه أو اةدرائةه لةىت. أمةور حمةري  كةدا: قةد   ةون  لة " ري ة" وما الدا ي إا الةرم
 جمّاد ةاّلت لسان غري مقصود   وإن كانت كذل   الاكَ م ذور وال ينب،ي أن نَقُسَو   يه أو جُنَّامه.

 
 
 قةةةةو  "إن منكريةةةة  وكةةةةو الةةةةن اسةةةةرمدطا منةةةه أركةةةةون و ّبقكةةةةا   ةةة  نةةةةص القةةةةارين ّ كةةةةا  83ة   الصةةةةفلة  8

الر امةةةةةَ مةةةةةا ال بةةةةةار  كلةةةةةيء قةةةةةائو الةةةةةذات ال كيةةةةةَ إا مسةةةةةروى ريخةةةةةا  والن ةةةةةا إا مةةةةةا   » اوساسةةةةةي طةةةةةو: 
خصوصةيا ا ومتيزطةا كلةدد ال أصةو  لةةه  و ديةد شةاوا وكودطةا  و  ية  لةةدود   ة  اللةاوا ب يفيةة دقيقةةة 

".   ال طةذا الرل يةَ البنيةوي  وواضلة أك ا  ما إبااة الوابُات القائمة ب  ال بار  و بارات أخاى لا ص ة صا
 الذي يد و إليه الدكرور أركون لرّي ال  ري مج البال     خاصة وأهنا أصبلت مرراوة    ال،ابو

طةةذا املقُةةا مةةاخو  مةةج كرةةاب "لفةةاايت امل ا ةةة" لفوكةةو وطةةو  بةةار   ةةج   ايةةن ملةةنك    مةةه ا ديةةد الةةذي 
إا البلةي  ةج امل ةة ا قيقةي وراء امل ةة » ي الةذي يسة   د اص   فاايت  و ل  لرمييزص  ج ال  ةو الفي ولةوك

طةةذص طةةي  كمةةا ق ةةَت  البنيويةةة امل ةةاد  ل رةةاري   وأان أ يكةةا ال دميةةة وهنةةا «. اجملةةاةي  يبلةةي  مةةا وراء اخلُةةاب
  رفةةي  قةةط  خلُةةاب    ا ةةه وال  اغةة    م ا ةةة إلاال ةةه وم نةةاص ال ميةةو. وطةةذا املنلةة   لةةذات  ّبقةةه أركةةون 

  النصةةوص اإلسةةالمية و وخةةص منكةةا القةةارين. ل ةةج أركةةون ال يةةذكا البنيويةةة  كةةو يقةةو   ن هنرةةه طةةو هنةة    ةة
الرل يَ والرف ي : وليال الدة منه طو الرربيا ال قائدي واملنا لة  ج الديج  كما ا ا   نةد املةؤمن   ول نةه 

به مةج جمةا  الف اليةات البلةاية  كمةا يف ةَ مج ككة أخاى يسارن إا القو   نه ال يامي إا مناة ة الديج وشُ
يةةةةةرّو ال لرقةةةةةدر َم انيةةةةةه » املسرلةةةةةاقون. وقةةةةةد أكةةةةةد   ةةةةة   لةةةةة  قةةةةةائال  ن   يةةةةةَ اخلُةةةةةاب الةةةةةديين أو  ف ي ةةةةةه 

"الصليلة" وإبُا  الرفاسةري املورو ةة  بةَ إلبةااة الصةفات ال سةانية ال ،ويةة وريالت ال ةاض واالسةرقال  واإلقنةان 
إنةه الرل يةَ والرف ية  الةذي ال خيةاا مةج إ ةار «. نوية اخلاصة عا أ يره "اخلُةاب النبةوي"والرب يغ واملقاصد امل 

ال  مات  وال يسرنر  أي م ة صليح  ال ينفذ إا اترية  الةنص وأرضةيره اوسةُورية  را  ةا مقارنرةه بنصةوص 
  ة  ابةااة الصةفات أخاى  أو لىت اسةرخالص نرةائ  قةد  فيةد القةارع ا ةديي. كةَ مةا   اومةا طةو االقرصةار 

ال سةةانية ال ،ويةةة ل ةةنص. طةةذص لصةةي ة  رفةةاء لقةةا. وإن قاراّنطةةا بدراسةةات لةةذاق القةةو  مةةج املسرلةةاق   إهنةةا 
 بدو   ال جمّاد  ال ة   ل  مةات. لقةد أ ةاد أركةون ركيةد هنرةه طةذا    ةد  مواضةا مةج كربةه  يقةو  مة ال    

 ُبيةو املنكةاا النقةدي الرف ي ةي   ة  مةا أّصة ه » راصةيَ" إن كرابه املراخا نسبيا "الف ا اوصةو  واسةرلالة ال
ف )ة   لةج يةؤدي إا نفةي املةورود مبةدئّيا 

ُ
ال قَ   املاضةي  أو مةا يواصةَ رصةي ه  ق يةدا  قةط ل مةورود غةري امل

أو طدمةةه  أو كك ةةه واإل ةةااض  نةةةه  أو اخلفةةض مةةج قيمرةةةه ودورص الرةةارخيي. شةةران مةةةا بةة  امللةةاون االسةةةرقاائي 
كرلا  ا فاي الرقةدياي اإلنصةا  املسةرنُو ل مسة وت  نةه واملزيةَ ونةوان الر بةيال وا رةاب  الةذي ي مةَ اال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

مةةةج أك ةةةه ال قةةةَ املنب ةةةو  وبةةة  اخلُةةةا ت اإليديولوكيةةةة اوصةةةولية وال  مانويةةةة واللةةة بوية والقومويةةةة واخلصوصةةةية 
جملرم ةةةةات امل اصةةةةا   لةةةةىت أصةةةةبح املرقةةةةدمون واإل انويةةةةة والرارخيويةةةةة وغريطةةةةا مةةةةج البنيةةةةات الُاغيةةةةة   ةةةة  آيةةةةا ا

واملرةةةاخاون وال،ةةةالبون وامل، وبةةةون واوغنيةةةاء واحملاومةةةون ي ةةةانون آي ةةةا مةةةج الفوضةةة  الدالليةةةة أو امل نويةةةة املنرلةةةا    
 («.16الف ا اوصو  واسرلالة الراصيَ  ص  

ينرمةي إلةيكو أركةون طةو  لينما سالرين أ الص  ج قةو   ن مةج بة  خاصةيات أسة وب ب ةض املف ةايج الةذيج
(   ال رابةةة  أ ةةين اإل الةةة وال ا ةةا  والرقّ ةةا"   ةةإن ال  مةةات امللةةدد    الةةنص أ ةةالص  و  sadisme"السةةاديّة  

نصوص أخاى( لي دليَ ك ةي يؤكةد صةدق مةا  طبةُت إليةه. لقةد انف رَةت ال  مةات مةج  قالةا وأصةبلت غايةة 
 و  يما بينكا وب  كوطا املوضون املزما البلي  يه.    ا ا دون ماك ية واق ية  وال لىت  نسي

 
 
 قةةو  "لةو أّن  دميةةة أركةون اقرصةات  قةةط   ة  ا انةة  امل ةا  ملةا أوليناطةةا أ يةة كةةربى   93ة   الصةفلة  9

وهنا مج الركا ت واللاشة  يي أنه مةج الةّ  كةّدا   ة  الفي سةوة أن ينق ةكا آ ةة و فصةيال. ل ةج ُم ادا ةه 
لرنوياي  الذي يد وص ب َ الرقار  أسو  ب اأ االكرمةان الفانسةي بورديةو بةة"ال قَ الس والسةري ي"  لةا ل  قَ ا

اسةةةةرربا ات لقةةةةد أدت  ركةةةةون    هنايةةةةة املُةةةةاة  إا مناط ةةةةة الد قاا يةةةةة وإا  ر ةةةةاار ُ َةةةةو غالبةةةةا مةةةةا كّارطةةةةا 
ال ةاأ ال،ةا ". ل ةج  صةاكا ه  قةو  ال  ةال  كةو  اوصوليون والدكرا وريون   ال اأ ال ةا   واليمة  املرُةّاة  

 ما املسرنرييجو
قةد ي ةون أركةون كةةذل   وأان أسة د  ي مفّ ةا  نةوياي صةةادق مةا نفسةه ومةا قاائةةه   ال ةاأ ال ةا   مةةاّلّ  
ا اكةة إلةةيكو. ول ةةج أركةون ال يسةةا دان   ةة  طةةذا االسةرنراا:  رما ةةه املسةةرماّ    ة  املسرلةةاق    ةةد  برّةةه   

سةةية كرةة  اوداين الروليديةةة  ن اانةةه   ةة  ال قةةَ م ا ةةة ال ةةاأ أو مقدر ةةه   اكرلةةاة أي قةةدر مةةج ا قيقةةة قد
ال ابرةةة   رما ةةه املرراليةةة   ةة  ال  مانيةةة الفانسةةية  كةةَ طةةذا ال يقةةود إالّ إا نةةون مةةج ال دميةةة الن ايةةة. وقةةد  بةةدو 

بدقةةة ريراء أركةةون و وككا ةةه السياسةةية    ةة  اوقةةَ   ةة  اسةةرنراكار وو  وط ةةة جمانبةةة ل صةةواب أو أهنةةا ال ُ صةةّور 
مسةةةروى الرن ةةةري. أ ةةةين  لرلديةةةد مةةةا  طبةةةُت إليةةةه مةةةج أن اسةةةرربا ات هنةةة  أركةةةون   الرف ةةةري قاد ةةةه إا مواقةةةن 
مناط ةةة لف ةةا  الد قاا يةةة. أان ألةةر و  كمةةا أّكةةدُت   ةة   لةة  مةةاارا  إا النصةةوص  كةةي واضةةلة وصةةاكة إا 

   املؤو  إخااككا مج م ناطا الصايح أو إضفائكا أي م ة رمزي. الد قاا ية ال،ابيةة يصةفكا دركة أنه مر ذر  
  ة  الةاغو مةج  لة   ةإهنو  أي ال،ةابي  » أركون  هنا د قاا يةة اسةركالكية   ةمت ومتةوت   لينكةا ويقةو   نةه 

قاا يةةة الرم ي يةةة ال يرباليةةة االنرخابيةةة املسةةيُايج  رمةةاون اللةة وب الناميةةة وال قا ةةات املرخ فةةة   رنةةاق طةةذص الد 
 («.177 الف ا اوصو  واسرلالة الراصيَ  ص  
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قةةد   ةةون ال يرباليةةة    وكككةةا االسةةر ماري ال نيةةن   نصةةاا غةةري حمةةدّرد   ا  ةةو الةةد قاا ي  أمةةا الرم يةةَ 
قاا يةة كةذل . لسةُت أدري طةَ أن الربملال وَ  ّدد اولزاب واالنرخا ت ا اّ   كي ال وابت الن ض ةَ مةج الد 

أركون لديه د قاا ية أخاى أو ن ا  ل ةو م،ةايا  عقةدورص أن يررةاوة الد قاا يةة الرم ي يةة االنرخابيةة. وإن كةان 
اومةةا كةةذل    ُي ُنةةا الوصةةفة كةةي نُُّبقكةةا    املنةةا ال ةةا . الةةن و الد قاا يةةة واولةةزاب السياسةةية وا مةةالت 

أركةةةون جمةةةّاد متويةةةه. وال،ايةةة    اومةةةا أن الاكةةةَ يقةةةو   لةةة    ةةةاة الوالةةةد  دون أن  االنرخابيةةةة طةةةي    ةةة 
َّ ف ةة انرخابيةة َضةاي   الب ةدان املةد ّو  » يوّضح موقفه أو  ّيز ب  القا د  والنلاة. كال  أركون طةو طةذا:  كة

ة  20ُيركةةا  ال  منةةة والةةديج  ص  "د قاا يةةة" مبنيةةة   ةة   م يةةة الرمويةةه والر،ُيةةة طةةذص. أ ةةين متويةةه ا قةةائو و ،
أال ي  و أن إلدى ش ارات الدكرا ورية   ال اأ ال ا  طي طذص: "الرم يَ  دكيَ"و أركون جُيذر الف ةا  («. 21

الةةةن  ةةةاى أن اولةةةزاب السياسةةةية طةةةي جمةةةاد متويةةةه وال يفةةةّاق    لةةة  بةةة  الب ةةةدان الد قاا يةةةة  ليةةةي   دديةةةة 
نصةةوص   يكةةا ومصةةانة مةةج  ةةاة الدسةةرور  وبةة  والةةدكرا ورايت ليةةي ا ةةزب اولةةزاب ولايةةة االنرخةةا ت م

الوالةةد والةةز يو الوالةةد واالنرخةةا ت املةةزور  طةةي القا ةةد . لقةةد آةةا ال ةةَ   بو قةةة والةةد  واد ةة  أهنةةو يةةوّدون 
 ايةةد أن وطةةذا مةةا  ف  ةةه  ل ةةبط اولةةزاب اووروبيةةة ال،ابيةةة الةةن » امةةرالا السةةالة السياسةةية والسةةيُا    يكةةا: 

  ون د قاا ية و اغ    أن   ون د قاا ية. وطذا ما  ف  ه القوى االكرما ية   ا زائا وغريطا  لىت ولةو أ 
ي ةج طنةاا إالّ لةزب والةد يفةاض الصةمت   ة  ا خةةايج.  كةذا ا ةزب الوالةد كر ةا ك يةة السةالة السياسةةية 

والةةةد .  الاطةةةان املُ ةةةوب طةةةو السةةةيُا    ةةة   بُايقةةةة أك ةةةا صةةةاالة مةةةج اومةةةاكج اوخةةةاى. ول ةةةج ال  بةةةة   ةةةَ
السةةة ُة  ول ةةةي يروصةةة وا إا  لةةة  ينب،ةةةي   ةةةيكو اسةةةرخدا  اجملةةةاايت والوسةةةائَ الةةةن  ةةةدة إا شةةةاة رطةةةاانت 
السياسة. وطذا "اللاة" الةذي سةيقدمه ا ةزب ا ةاكو أو ا ةزب الُةامح ل ل ةو  حم ّةه سةوة يلة َ  ل ةاور  

 «.ة وإسدا  القنان     لقيقة اوشياء م ية مج  م يات الرمويه والر،ُي
إن الةةركّرو   ةة  الد قاا يةةة صةةذا اللةة َ والن ةةاان   يكةةا  قةةط وهنةةا كن ةةا  مت ي ةةي "ليةةربا " انرخةةا    ةةا 

زابةةةَ  الف ةةةا اوصةةةو  واسةةةةرلالة » ملصةةةري الب ةةةائا اليوميةةةة 
َ
سةةةرك  ة   امل

ُ
القاب ةةةة ل ا)مةةةي كمةةةا  ُاَمةةةة  اوشةةةياء امل

  َيصةةّ    نفةةال مصةةّ  مواقفةةه السةة بية ضةةاص مبةةدأ  صةةَ الةةديج  ةةج الدولةةة  أ ةةين ضةةاص («177الراصةةيَ  ص  
 ال  مانية. 

 
 

---------------------------------------------------------
----------------------- 
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 اإلصالة الديين« القسو 
 

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

 
 حممد املزوغيو الُي  ولد ال اوسي

  2و2ال قَ ب  الولي والراري . لو  ال دمية الن اية   إسالميات حممد أركون 
18 October 2008 05:01 am 
  
 
  
 
 
 
 "وجةةج نرسةاء  مةةا  أخةاى: "كيةةن   ةج وركةةون أن ُي ةوّرن قا ةةد  شة بية  ربةةّة  99ة  98ة  قةةو    ص.  10

أ  ارص انُالقا مج مسّ مات  دمية مةج طةذا القبيةَو كيةن   ةج لةه  لة  وقةد نَبَذ ةه ا مةاطري ورَ  ةه ال  مةاءو 
املؤمنون غاضبون   يةه ونةه أدخةَ الرارخيانيةة  أو قةد أوطةو هدخالةا(   قةااء  نةص القةارين  وَنس)ة  الةولي  أمةا 

ملفةاا عنةاط  البنيويةة والسةيمياء واترية  ا وليةات  و ذبذبةه ال  مةاء الوضة ّيون  قةد أصةيبوا  يبةة أمةَ مةج   ّ قةه ا
 ب  مواقن منفرلة وأخاى إ انية من، قة ".

طذا السؤا  ملاون وإن وضة ره   إ ةارص اخلةاص مةج الةنص  كةو سةؤا    حم ّةه. لقةد كةاء إ ةا قولةة وركةون 
  أوردُت كةةال  أركةةون الةةذي ا ةةوة  يةةه يرةةذّما  يكةةا مةةج أن أ  ةةارص ا ديةةد  أ َ ُةةز   ةة  قا ةةد  شةة بية  اي ةةة. 

قا ةد  سوسةيولوكية »   والسب     ل  لس  ا رقادص طو غيةاب «أُمنرية  و وية »  ن ملاو ه يبق  جماد 
و لرةةا   ةةإن  سةةاى   ةةج إم انيةةة («. 223 اي ةةة و )...  آةةاطري  الف ةةا اوصةةو  واسةةرلالة الراصةةيَ  ص  

 ا ةةه ال دميةةة طةةو   لةةد  ا ةةه  سةةاى  مناسةة . ولر بيةةت مةةواقفي رك ةةت إا  قيةةو   ةة  القا ةةد  انُالقةةا مةةج ن
ا وا ا ةةةه اللخصةةةية  ليةةةي أقةةةّا  ديةةةد املةةةاات  يبةةةة أم ةةةه مةةةج املسرلةةةاق  الةةةذيج ال يةةةوّدون اال ةةةواة مناطرةةةه 

ان ةةاوا إا طةةذص الفراكةةة (: » ipse dixitا ديةةد   ويسةةرن اون   يةةه قةةائ    لسةة  مةةا صةةاّة بةةه طةةو نفسةةه  
«.   لناضةةة  ةةج منةةاط  ريخةةا صةةا ة أو ريخةةا موضةةة! أطةةذص طةةي البنيويةةة  أطةةذص طةةي ا دا ةةةو جةةج ال نايةةد  لةة ا
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(. و  موضةا ريخةا يةورد ا وا ةا ضةد املسرلةاق  وي ةاب  ةج اسةريائه مةج 150ق ااي   نقد ال قَ الةديين  ص  
ة لسةةة  ة مةةةه ة أ يسةةةر م وا  ناسةةةي أ مالةةةه اللةةةيء الةةةذي وصةةةَ بةةةه إا لةةةّد املاسةةةا  اللخصةةةّية   لةةة  وهنةةةو 

منكره   الدراسات اإلسالمية وأ يسرخدموا مصُ لا ه ومفاطيمه ا ديد . يقةو  ب كرةة  يكةا مةاار  ورنية : 
وأكد نفسي طنا م ُاّا  ماّ  أخاى  إا أن ألفت اإلنرباص إا املوقن اإللرقاري الذي وقفه املسرلاقون مج » 

صا. إهنةو يةزدرون املناقلةات الن ايةة واإلبسةريمولوكية الةن قةد  ةؤ ا   القوا ةد أّي حماولة ضديد منكرية قد أقو  
اور ودكسةةةية  اوكاد يةةةة  الااسةةةخة الةةةن  اضةةةوطا   ةةة  جمةةةا  الدراسةةةات اإلسةةةالمية.   ةةةو   كةةةا أّي دراسةةةة  ةةةج 

املقصةةد ال،ةةزا  أو  ةةج أّي مف ةةا ريخةةا مةةج لرمةةه ضةةمج اخلةةّط الةةذي أريةةدص. أ   كةةا أّي دراسةةة  رلةةّدد  ةةج 
الف ةةاي والصةةاللية ال  ميةةةة احملرم ةةة لجشةة اليات ا ديةةةد  واملفةةاطيو املصةةُ لية واملن ةةةورات امل ا يةةة الةةةوارد    
مقاالر    . ولذا  إن املةاء رسةن ون   مةاء اإلسةالميات ال،ةابي   أو املسرلةاق ( الةذيج ا رةادوا   ة  نقةد 

ة  ةةااد غةةري منقةةود  أي اخلاضةة   ل رق يةةد(  يف  ةةون اللةةيء نفسةةه النز ةةة احملا  ةةة لةةدى املسةة م  اخلاضةة   لرربَةة
( 43متاما  ندما يرلّد ون  ج أشياء  ّص اإل ان   القارين. مج الرفسري املورود إا نقد اخلُاب الةديين  ص  

 ويبةةدو    ةة  لةةّد أقوالةةه اللخصةةية أن ملةةاو ه  ء  لفلةةَ وأ يةةرمّ ج مةةج إرضةةاء الُةةا    أ ةةين املةةؤمن «. 
ول ةةين أ الةة   لنرةةاة لةةدى املسةة م  وال لةةدى » واملسرلةاق   وطةةو الةةذي قةةا   لةة  بصةةاالة ُكسةةد   يكةةا: 

و  موضةةةا ريخةةةا يلةةةكد   ةةة  نفسةةةه («. 275املسرلةةةاق  ال،ةةةابّي   الف ةةةا اوصةةةو  واسةةةرلالة الراصةةةيَ  ص  
لوض ّي    رين م ا.  اوّولون يركمونين ُطوآُت...مج قرَبَ املس م  الرق يدي   ومج قبَ املسرلاق  ا» قائال: 

َّ صةةب،ة اترخييةةة  ةةج القةةارين أو علاولةةة  ع ام ةةة القةةارين كةةاي كرةةاب أو و يقةةة اترخييةةة  وال ةةانون يركمةةونين بنةةزن كةة
ول ةج أركةون يةاّد   ة  الفةاقر  («. 186فايره ووض ه   مناى  ج الرارخيية  ق ااي   نقد ال قَ الديين  ص  

 «.او  ألد أن يفكو كّيدا ما أريد قولهأ ك» قائال 
و صةةوص أ  ةةارص الةةن قةةد  ةةولي بلةةيء مةةج الرذبةةذب و ةةد  البةةّت   أي شةةيء  ةةإن نصةةوص أركةةون   ةةّ  
 وم  ةةة  وقةةد أوردُت ال ديةةد منكةةا   مةةؤّلفي وأرى أّن طةةذا اإلخفةةاق ة إن أ ي ةةج   الواقةةا  صةة يدا دراما ي يةةا 

مةةج او بةةان   ال ةةاأ ال ةةا  ولةةىت   ا ام ةةات ال،ابيةةة( ة طةةو نريرةةة لرميةةة ل شةةياء  ون أركةةون لديةةه ال ديةةد 
ملوقفه غري احملدد:  ال طو مؤمج ما املؤمن  وال طةو كةا ا مةا ال ةا ايج. ولقةد أوردُت   كرةا  م ةاال   ة   لة  

 اكيبةةةة  مةةج موقفةةةه  صةةوص الةةةولي وال رةة  املقدسةةةة.  كةةو مةةةج ككةةة يؤّكةةةد كاةمةةا   ةةة  أن الةةولي طةةةو جمةةاد "
اكرما يةةة ل،ويةةة ُمد )مةةة مةةج قربَةةَ ال صةةبيات الرارخييةةة امللةةوكة واإللسةةاس  النرمةةاء إا اتريةة  النرةةا  امللةةوا 
لدى ا ميا". وطذا ال ال  يبدو   وةاطاص وكانةه لامةَ للةلنة طا قيةة مناق ةة لر ةاليو الةديج  ل ةج     نةه 

ما كةان قةد » انية. ال  مات احملورية   آ ره أ الص طي طذص: ليال إالّ صي،ة أخاى مج صيغ  ورية املواقن اإل 
بصةةةةفره  اكيبةةةةة قُبةةةةَ وُ  ّةةةةو وُ ّسةةةةا و ةةةةي    يةةةةه بصةةةةفره الةةةةولي )...  ينب،ةةةةي أن يُةةةةدرس أو يُقةةةةارب منكريةةةةا... 
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اكرما يةةة ل،ويةةة ُمد )مةةة مةةج قبَةةَ ال صةةبيات الرارخييةةة امللةةوكة واإللسةةاس  النرمةةاء إا اتريةة  النرةةا  امللةةوا 
أركةون يةد و  قةط إا دراسةة («. 21لةدى ا ميةا  القةارين. مةج الرفسةري املةورود إا نقةد اخلُةاب الةديين  ص  

ل ا  الالطو ية  الن  قةو   ن اخلُةاب القةاريل يررةاوة سةريور  الولي ومقاربره منكريا     أنه كذل   أما او
َّ امللةاكَ ال ،ويةة  والسةيميائية  » الزمج وي  و     لرميات الراري    كو ي ّ قكا ويُةَ ُّ كةا ري مةا  روّضةح لةه  كة

 «.والرارخيية  واون ابولوكية الن أاثرطا النّص القاريل
َّ كةَ طةذص امللةاكَ ل ج طذا خ ن واضح  إن أ ي ج   ريةزا  مقصةودا    ةال مةج  ا الةذي يسةرُيا أن كة

اووليةةو مةةج يقةةدر اإللا ةةة صةةا ك كةةا والبةةّت  يكةةاو أركةةون  يةةرمّ ص مةةج طةةذص امل  ةةالت  وي رفةةي برنبيةةه القةةارع 
   ة  أنةه  يُ  ّةو ا  ةو بلةةان الةولي والنبةّو  ول نةه ال يةا ض اول ةةا  الالطو يةة الةن  َةّد ي أن اخلُةاب القةةاريل

ق ةةُت سةوة أ  ّةو طةةذص اول ةا   وأ أقةَ سةوة أسةةقُكا أو أضاط كةا أو ألةذ كا كمةةا » يررةاوة الرةاري  كّ يةا: 
يف ةةَ   مةةاء اولسةةنيات والرةةةاري  امل اصةةاون بنةةون مةةةج ال نركيةةة وال،ةةاور   وطةةذا املوقةةةن املر،ُةةاس موّكةةه ضةةةّد 

 «. 22ة  21ال،ري   مية(  ص   املؤمن   قط  طؤالء املؤمنون الذيج يُا لون ر ال   ركج الفئة
لسُت أدري  ي شرا ة يسرُيا أركةون أن يةّركو   مةاء اولسةنيات واملةؤرخ  الوضة ّي   ل نركيةة وال،ةاور 
 قط وهنةو ُيسةقُون أو يررةاط ون الةولي أو ال ي و ةون لةىت بر ةا  ال رة  املقدسةةو لسةت أان مةج يُ ّ مةه  ن 

ز   يكا ال  و  ال ق ية طي   الُاة النقيض ملا يةد و إليةه.  ةال  و ي رةرب الةولي القا د  الن اية اووا الن  ا  
أماا مناق ا ل  قَ  وال ر  الن  ةّد ي القداسةة طةي كرة  إنسةانية  بةَ إن القداسةة  ةّد  ا ةا طةي ك مةة  ارغةة 

 مج أي حمروى   مي.
 
 
ي رقةد   الاولانيةات والامةوة واوسةا ري "أّما أركون  َ ه  قَ ريخةا   قةَ مةاةا   113ة  قو    الصفلة  11

ولىت الل و   والسلا  وأقص  ما   ج أن يف  ه ضاطكا طو حماولة دراسركا مج كان  سةيميائي ل،ةوي  قةط. 
وأوّج أن الاكَ  مقرنا  أو أقن وص(  ن لديه مكّمة اترخيية   ال ةاأ اإلسةالمي  وال ةاأ أآةا(  و نةه طةو الوليةد 

يو   و  السيمياء وال سانيات واونوبولوكيا  مل ا ةة الةولي وإدراا أسةاارص اخلفيةة  و  ةيص ال قةَ املؤط)َ   ج  ا 
 اإلسالمي و قَ ا دا ة اوورو  مج أوطامكما ال  موية."   ال طذا موقن حُمرّيو

وطةةةو كةةةذل . لقةةةد رّكةةةز أركةةةون   ةةة    ةةةا  اكرسةةةلت السةةةالة ال قا يةةةة الفانسةةةية    ةةةو  مةةةا  ليةةةي كانةةةت 
ن ابولوكيةةا ليفةةي سةةواوس طةةي ال  مةةة الفصةةَ. وكمةةا طةةو م  ةةو  شةةواوس أراد أن يُ يةةد ل سةةُور  دورطةةا ال قةةا  ا

وأن جي ةةةَ منكةةةا نسةةةقا دالليةةةا منسةةةرما ُي ةةةاطي   انسةةةرامه النسةةةو الاايضةةةي. أركةةةون  قبّةةةَ طةةةذص الف ةةةا  ورا  
عرةةا  اخليةةا   ولف ةةَ  لةة   إنةةه رأى أن   ُبيقكةةا   إسةةالميا ه  وقةةد أم ةةج   اسةةر،ال  طةةذص املقولةةة رابُةةا إايص
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إن إ ةةةاد  » ال ةةةدّو طةةةو ال قةةةَ املنُقةةةي اورسةةةُي الةةةذي  در برةةةدمري اوسةةةُور . يقةةةو   صةةةوص طةةةذص النقُةةةة: 
اال ربار ل ف ةا اوسةُوري    ال،ةاب  مت ةَ رّد   ةَ   ة  مال ةة االنرصةار املرُةّاة ل  قةَ الر ني ةي  املاكةزي ة 

ان الراسةةا  لةةا ولةةىت منرصةةن طةةذا القةةان(. ط ةةذا يبةةدو أن ةمننةةا الةةااطج  رةةاة  نةةه املنُقةةي  والوضةة ي    القةة
ي ةةةوة  ول مةةةاّ  اووا   وسةةةُور  كاسةةةُور   وإدخالةةةا مةةةا كةةةَ قيمكةةةا اإلجيابيةةةة  الواق يةةةة( ضةةةمج إ ةةةار م ا ةةةة 

أن ن ةةةُا إا   ّدديةةةة. يسةةةمح لنةةةا طةةةذا الوضةةةا امل ةةةا  ا ديةةةد  أن نفكةةةو كيفيةةةة اشةةةر،ا  الف ةةةا الةةةديين  دون 
أركةون يةذكا («. 26م اكسره  لا ض اال ربا ي ل  قَ املنُقي ة املاكزي  الف ةا اإلسةالمي. قةااء    ميةة  ص  

  اة اخلاا ة والل و   والسةلا  ال لريّدطةا إا  ةاأ الال قةَ  وكةاو  الرنبيةه  ةج خما اطةا    ابيةة اجملرم ةات  
لةةذي اضةةُكد الف ةةا اوسةةُوري وّ لةةه قةةد انق ةة   والةةدليَ   ةة  بةةَ ل ةةي يبّلةةا القةةارع ال ةةا   ن ال صةةا ا

ا كةةود الةةن يبةةذلا لاليةةا   ةةو اال نولوكيةةا مةةج أكةةَ إ ةةاد  اال ربةةار ل سةةُور  والوكيبةةات »  لةة   لسةة  قولةةه 
اوسُورية و "اخلاا ات" و "ا  اايت" و "الل و ات" و "السلا"  اخل  اترخيية الف ا ال ا  اإلسالمي  ص  

لقد ُضّخو ك ريا    املاضي  مج دور ال قَ وَ م ت النز ة الوضة ية  وطةي الذطنيةة الةن يناط ةكا أركةون . («30
 «. الرقار اخليا  أو املخيا  و د  الر ّاض له إالّ اندرا» أشد املناط ة      

ُّج إا أن ال قَ املنُقي طو ال دّو اوكرب وركون  وقد سا دص  النفور مةج طةذا مج السكَ     القارع الرف
ال قَ     ا ا  موقفه املرذبذب مج القارين ومج ال ر  املقدسة ل دايانت الروليدية.      الاغو مج ركيدا ةه 
املسةةرما    ةة  أن غايرةةه ليسةةت  قويةةة اور ودكسةةية   ةةإن أركةةون يقةةذة  لرفاطةةة كةةَ مةةج يةةوّد البلةةي  ةةج منةةابا 

يركا اوسةةةُورية اخلاا يةةةة. وطةةةذا الن ةةةت موّكةةةه أساسةةةا النصةةةوص املةةةد ّو  مقدسةةةة  أو كةةةاو  ال لةةةن  ةةةج أرضةةة
ل في ولوكي  واملؤرخ  ال  ماني   واملف ايج الوض ي   ال لليء إالّ وهنو ما ةالوا ُمرلّب   بن ةا    ةاي قةدر  

ّّ ضةاوةص مةج  ةاة ال  ةو  اإلنسةانية ا دي ةة:  الةي إن منُةو ال » أ ين املنُو اورسُي  الذي  فا  نه الةزمج و
 («.58املا ون  منُو الصلة والالصلة( يبدو  ندئذ ات كا ال أ ية له  الف ا اإلسالمي قااء    مية  ص  

و صةةوص النقُةةة ال انيةةة املر  قةةة عةةا كةةاء   كالمةةي أ ةةالص مةةج أن أركةةون ي رقةةد أو ك  ةةوص ي رقةةد  ن لديةةه 
لوليد املؤط)ةَ   ةج  ايةو   ةو  السةيمياء وال سةانيات مكّمة اترخيية   ال اأ اإلسالمي  وال اأ أآا(  و نه طو ا

واونوبولوكيةةةةا  مل ا ةةةةة الةةةةولي وإدراا أسةةةةاارص اخلفيةةةةة  و  ةةةةيص ال قةةةةَ اإلسةةةةالمي و قةةةةَ ا دا ةةةةة اوورو  مةةةةج 
أوطامكمةةا ال  مويةةة. أقةةو   قةةط  ن مةةج  ربّةةا  ةةج ك ةة  حمةةاوالت أركةةون وجممةةَ كربةةه  ةةإن ال حميةةد مةةج أن يقةةن 

ذا. الاكَ يَن ا إا ال اأ ال ا  اإلسالمي مةج خةال   اكةة  رسةا  قةط  رةو ال دميةة الن ايةة     اسرنراكي ط
املبّلا صا  وياى أن "ا قائو" الةن  وّصةَ إليكةا طةو  مة ال " فاطةة منُةو ال الةي املا ةون" و ةد  كةدوى البلةي 

اتمةةة  نكةةةا و لرةةا   كةةةو  ةةج صةةلة اللةةةيء أو خُةةاص  طةةةي لقةةائو ال ي ا كةةا الف ةةةا اإلسةةالمي وبقةةةي   غابةةة 
أ يدخَ ب د ...   طذا ا قَ ا ديد مج امل قولية والفكو  الف ا اإلسالمي قةااء    ميةة  ص  » لس  رأيه 
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ومةةج منُ قةةه طةةذا  إنةةه لةةيال مةةج املسةةرب د أن كةةاو  نلةةا أ  ةةارص و ف ي كةةا   ال ةةاأ ال ةةا  وي مةةَ   ةة  («. 58
وإدخالةةه إا طةذا ا قةةَ ا ديةد مةةج "امل قوليةةة". والةدليَ   ةة   لةة  أن انقةا ص مةةج لالةة ا كةةَ الةةن طةو   يكةةا  

الاكَ يُ    ب ةَ كةدار   مةج ال ةاأ اإلسةالمي أن يَفةرح أبوابةه وُيصة،ي إا ك ما ةه ويسةرو   أ  ةارص  بةَ إّن 
َّ م ةةان  اي   و ُنةةاق    كةةَ اووسةةاا وال ةةائالت  ق ةةا» ُكربةةه مةةج املفةةاوض أن  ُقةةاأ ة   ةة  لةةّد ة مةةه ة   كةة

 («.266نقد ال قَ الديين  ص  
 
 
 قةو  "أوّد أي ةا أن أنبّةه القةارع  إا أن أركةون يُةاغو مؤّولةه   ة  الر ةاار والاكةون إا  121ة   الصفلة  12

نفةةةال الف ةةةا   مةةةج ةوااي خمر فةةةة  والةةةدوران لةةةو  املوضةةةةون  والةةةاوب إا مواضةةةا قصةةةّية    إ ةةةاد   ةةةاة نفةةةةال 
لرلةةّاا داخةةَ ا  قةةة  ا ةةا. إنةةه  لةةّرت  طةةين ُ ةةّارص  نةةو  ل قةةارع وُي ةةين بةةه املةةؤوّر   اإلشةة الية بر ةةابري أخةةاى وا

لقيقة لسُت أرى أية   ةي ة   ط ةذا  مةَ  ول ةج شةيئا والةدا ال أوّد السة وت  نةه وطةو أن ال دميةة الن ايةة 
غاضةةةه دائمةةةا غاضةةةا  أدت  ركةةون إا طةةةذص االةدواكيةةةة ال ةةةاطا   والرةةةاركح   املواقةةةن ول ةةج    ال مةةةو  يبقةةة 

 إ انيا لىت وإن َوارَاص خ ن ركا  مج اخلُابة." كين  اى  ل و"
مةةةا كربرُةةةه طةةةو جمةةةاد مالل ةةةة لةةةو  منكريةةةة أركةةةون  وأسةةة وبه اللخصةةةي   ال رابةةةة و   ةةةاة االشةةة االت 

إن كميةة اخلُابةة وأس وبه    اض أ  ارص. وسواء قاأان كربه ب ،ركا اوصة ية  أ ةين الفانسةية أو ُموَآةة ل  ابيةة   ة
الن   ةّ  صةا ال  رنةاقص  وَلوهنةا ال خيبةو أبةدا. وطةذص ليسةت مةج اوسةالي  الةن خيةرص صةا أركةون عفةادص  بةَ إن 
لةةةدينا ال  ةةةري مةةةنكو   ال ةةةاأ ال ةةةا   والةةةةب ض مةةةج امل قفةةة  ا ن أضةةةا وا إا اخلُابةةةة والرق ةةةا  السةةةةرا  وأدب 

املاةوقةةةي. أركةةةون أي ةةةا ي مةةةد   ال ديةةةد مةةةج اوليةةةان إا  لةةةريت  املقامةةةات  م ةةةَ املف ةةةا الرونسةةةي أ  ي ةةةاب
او  ةةةار والسةةةيالة   منةةةا و ال جيم كةةةا كةةةاما. ان ةةةا مةةة ال كيةةةن كةةةاو  الةةةابط بةةة  مواضةةةيا قصةةةية كةةةّدا م ةةةَ 

قااء  الرارخيية  والرارخيانية  أةمة الُاقة  اس ار البوو   وال ينونة والوكودية وطايدغا..اخل.   الف ا اإلسالمي. 
(. و صوص ما ق ره بلان  وككه اإل ال  كذا صليح  ون موكة اخلُابة الن قد  ةؤدي إا 118  مية  ص  

إغةةةةااق القةةةةارع ال ينب،ةةةةي أن  ُنسةةةةينا  ن مواقةةةةن أركةةةةون   النكايةةةةة  وإ ا  ا نةةةةا كيةةةةن نررةةةةاوة  قبةةةةة الرذبةةةةذب 
سب   اا  لةّددص ضةد املسرلةاق  وضةد ال قةَ واالةدواكية   بق  مواقن مؤمنة  بَ إننا   ب ض اوليان ة وب

الوض ي ة إ ا مةا لةذ نا اسةو أركةون مةج ب ةض نصوصةه ووضة نا اسةو أي كا ة  اسةالمي م رةز   إننةا لةج جنةد أي 
 ةةارق بينكمةةا. وأرى أّن أركةةون   ك ةةري مةةج اوليةةان يُ ةة   لةة   بةةَ  إن أ أخُةةي   ةةإن أقوالةةه  يكةةا نةةون مةةج 

لّفا  ب ض الليء إا ال  ماني . الاسالة الواضلة إا املؤمن 
ُ
 وامل
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مرسائال "وكين اسرُان طةو أن يُفّ ةا   الالمف ةا  يةهو وال نةدري أي ةا كيةن  194ة  قو    الصفلة  13

له أن يف ةا   املسةرليَ الرف ةري  يةه إن كةان مسةرليالو أرى أن أركةون يرسةاطَ مةا مقةوالت املنُةو  وال يُ رةري 
مسةةؤولية » و ديةةدطا بدقّةةة. يقةةو    إلةةدى كرا  ةةه اووا  نةةه ياغةة     ّمةةَ  أيةةة أ يةةة ل ةةبط مصةةُ لا ه

فّ ةةا  يةةه  
ُ
( ال ةةذيج  ااكمةةا  ي ةةة القةةاون اورب ةةة  لةةا املاضةةية  الف ةةا l'impensé( والالمفّ ةةا  يةةه  pensé leامل

ركةةون  قةةال مشوليةةا ومؤّولةةه طاشةةو صةةال ُيصةةّ د املوقةةن  كةةا ال مةةج  قةةَ أ( « 18اإلسةةالمي قةةااء    ميةةة  ص  
 ي اطي ال قَ اإللي" وكين   َ طذص اإلش الية اي دكرورو

أان م ارض مبدئيا ملصُ لات املف ةا  يةه والالمف ةا  يةه الةن أدخ كةا أركةون   اسةالميا ه. وطةي   لقيقةة 
 اومةةةا مصةةةُ لات الرةةةاويالت الر سةةةفية لايةةةدغار لةةة  قااء ةةةه نصةةةوص  السةةةفة اليةةةوانن. إن م ارضةةةن ليسةةةت
بسب  اسرخدا  طايدغا لذص املصُ لات بَ لقنا ن مج أهنا ال  فيد شةيئا و اقةد  ل م ةة أصةال. لقةد أضةاة 
أركةون ةوكةة  ريخةايج املم ةةج الرف ةري  يةةه واملسةةرليَ الرف ةري  يةةه. أان أرى أن  مةج وككةةة ن ةا سةةي ولوكية كةةَ 

سةةةةرُيا أن  رخي ةةةةه والةةةةذاكا  هم اهنةةةةا شةةةةيء قابةةةةَ ل رف ةةةةري  يةةةةه  ومةةةةا أ يدركةةةةه ال قةةةةَ الن ةةةةاي  ةةةةإن املخّي ةةةةة  
اسرل ارص. ق ت  ن طاشو صال قد ك ةَ مةج  قةَ أركةون  قةال ي ةاطي ال قةَ اإللةي  وأ أ لةغ أان شخصةيا 
   ل   وال ينب،ي أن يُ اب   ّي   شيء  بَ ال ي   إن كان مسةوة لنةا  سرصةدار أل ةا  قيمةة  ينب،ةي أن 

أوق رةةه    اا النةةون مةةج املبال،ةةة. طاشةةو صةةال      اليقةةه   ةة  نةةص  يُ قةة    ةة  مةةج كرةة    ةة  اوشةةياء الةةن
أركون الذي يرلدد  يه  ج املف ا  يه والالمف ا  يه  ُيربّر مسؤولية أركون ال  ميةة  ويلةاة املصةُ ل  أ ةالص 

َّ ما أ يح ل ف ا ال ا  ة اإلسةالمي أن يُف ّرةا  يةه خةال  اترخيةه الُويةَ  املف )ةا  ية» قائال:  َّ مةا أ يةُةَرح ك ه( وكة
ل ةةج أركةةةون  لسةةة  مؤّولةةةه  («. 18لةةه أن يف ّرةةةا  يةةةه  الالمفّ ةةا  يةةةه(  الف ةةةا اإلسةةالمي. قةةةااء    ميةةةة  ص  

َ دراسة  َّ شاان ينا كان قد َ  )ةا» ونه « ما أ يُف ّرا  يه الف ا اإلسالمي» يُف ّر و لرةا   ةإن مكّمةة « أطّو وأك
  ةة  القةةار  الواسةة ة مةةج الالمفّ ةةا  يةةه  والةةن »    رم ّةةَ  ديةةدا    ةةرح «كُمرةةّدد ل ف ةةا اإلسةةالمي» أركةةون 

 ااكما ل مسرليَ الرف ري  يةه    ةّد  ماالةَ مر اقبةة مةج » والالمفّ ا  يه ليال إالّ «. بقيت ُم، قة ةمنا  ويال
فاض    ةج أن لقةد ق ةُت  ن طةذا كةال    ة«. الراري  و ل  وسباب دينية أو اكرما يةة أو سياسةية أو غريطةا

كمةةةَ امل ةةةة ونقي ةةةه  ل ةةةج اللةةةيء احملّقةةةو والبةةةّ  مةةةج أقةةةوا  أركةةةون ومةةةج رويةةةالت طاشةةةو صةةةال طةةةو أن طنةةةاا 
ملاو ا ضخما ومسؤولية ّآة  لدراسة أشةياء غام ةة  موغ ةة   القرةد  ومترةد لرلةمَ  ةوات ةمنيةة  وي ةة كةّدا  

َّ مةا  ّ ةا  يةه  الرف ري ب َ ما أ يف ّرا  يه الف ا ال ا  ة» أ ين  اإلسالمي  ي ة أرب ة  لا قاان مج الزمج وب ة
 إن أ   ج طذص مبال،ة    ست أدري ما م ناطا  ل بط.«. أي ا
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" ةةالو    ةة  إسةةوا يرية "الالمف ةةا  يةةه"  ةةإن أركةةون اسةةرخد    قااء ةةه القةةارين  195ة  قةةو    الصةةفلة  14

أي ةةا مةةج طايةةدغا وُمؤّوليةةه الفانسةةّي   وطةةذا املفكةةو  اكرسةةح  ( املنلةةدر طةةوGeschichtlichkeitمةةنك  الرارخييةةة  
السالة ال قا ية اوملانية منذ أواخا القةان ال ةامج  لةا وصةوال إا  ةو  مةا بة  ا ةاب . الرارخييةة طةي   كوطاطةا 

 رّد    َ ضّد  يار الوض ية ال  مية". طَ ل  أن  وضح لنا طذص النقُة دكرورو
ولة سادت اووساا الف اية اوملانية    و  اترخييةة مةا  وطةي كمةا ق ةُت حماولةة موككةة ن و  الرارخيية طي مق

ضد اللمولية وك ية املبادع.  الف سفة الوض ية وال  و  الصةليلة  ق ّةص الرفاضةَ الامةي  و  مةَ   ة  رصةيَ 
ان ال أكنةةا  ةةزّمج ب ةةض مبةةادع ك يةةة ضمةةا   يكةةا كةةَ ال قةةو  البلةةاية ب،ةةض الن ةةا  ةةج ةماهنةةا وم اهنةةا و اقكةةا. أ

الر ةةابري ال قا يةةة وخ ةةو كا لسةةريور  الرةةاري   اوسةةُور  والةةديج( ل ةةج ا ربةةار كةةَ إنرةةاا إنسةةال  عةةا  يةةه اإلنرةةاا 
ال  مي الدقيو  مت كاا وليدا ومرفّادا ُيصوّرر   ة مج سريور  اترخيية خاصة بذطنية قومية ولىت  اقية  وينلصا 

طةذا طةو شة ار « اإلنسةان طةو كةائج اترخيةي» طو أما ملط إن أ ي ةج مر سةفا.    واوة م ينة ال يرراوةطا 
َّ مةا طةو إنسةال  جمرمةا   قا ةة  قةيو  م ا ةة( جمةّاد م ةاطا  ة يو املدرسة الرارخييةة  ي كةاأ دي  ةاي  الةذي ا رةرب كة

وكةد ا  و لرةا   ةإن   ابا   َةَرل )َ   سياق ةمين خمصوص  وال   ج أن  ر اا     ال اوة املوضو ية الن أ
َّ الر ةةابري ال قا يةةة  طةةي وليةةد   صةةاطا   نلةةا و فةةة م ةةه. إهنةةا نسةةبوية   م ناطةةا اوك ةةا  ُّا ةةا   َّ ا قةةائو وكةة كةة

( اّد ةةة   ن ن ايرةةةه طةةةذص ال  ةةةؤدي لرمةةةا إا النسةةةبوية. لقةةةد أكةةةد ة ّةةةَ Dilthey  ةةة  الةةةاغو مةةةج أن دي  ةةةاي  
 Simmel  واشةةبن، ا )Spenglerن الرّةةزم ج ي ةةّن كةةَ ا  ةةارات  الةةن  ولةةد و  ةةي  كولةةد  ُمن، قةةة   (    ةة  أ

يقةو   ”أ ةو  ال،ةاب“ ا ا  وال   ج أن يبق  مج قَيمكةا وم ايريطةا أي شةيء يررةاوة ةماهنةا وم اهنةا.   كرابةه 
 نَةَب ةةةةت مةةةةج رلةةةةو أرضةةةةكا او   و بقةةةة  ما بُةةةةة صةةةةا   كامةةةةَ  ُّورطةةةةا: إنةةةةين أرى ل ةةةةارات مر ةةةةدد  » اشةةةةبن، ا

بةةةا كةةةَ منكةةةا صةةةور ا اخلاصةةةة   اإلنسةةةان  وكةةةَ منكةةةا متر ةةة    ا ةةةا اخلاصةةةة  ملةةةا اطا اخلاصةةةة   ل ةةةارات  َُ
ةا  لةىت «ليا ا اخلاصة  إراد ا وإلساسكا اخلاص  ومو ا اخلاص   طذص امليزات املرفةّاد  ة لسة  اشةبن، ا ة  ُُ

طنةةاا ال ديةةد مةةج الفنةةون البالسةةري ية  مةةج » ء اإلنرةةاا ال  مةةي الةةذي ا رُةةرب   يةةو  مةةا إراث شةةامال ل بلةةاية آ ةةا
 نةةون الاسةةةو  مةةج الاايضةةةيات  مةةج   ةةةو   يةةزايء خمر فةةةة   كوطاطةةةا  ةةج ب  ةةةكا الةةب ض  كةةةَ والةةد  لةةةا مسةةةار 

لقةد «. حمدود  كَ والد  ُمن، قة    ا ا  م َ أنوان النبااتت الن لا أةطارطا ومثارطةا  و ايقةة  ُورطةا    ناىطةا
طةةذص املقولةةة  ول ةةج اسةةرخدامه لةةا كةةان انرقائيةةا وم ربسةةا ب ةةض اللةةيء:  كةةو مةةج ككةةة يسةةلبكا اسةةرخد  أركةةون 

  ةةة  آيةةةةا ابةةةةدا ات الةةةةاوة  ومةةةةج ككةةةة كةةةةّد مةةةةج مف ولةةةةا  ملقارنةةةةة مةةةا نقي ةةةةكا  أي مةةةةا أ ةةةةاص بةةةةة "الرارخيويةةةةة 
او اولةة املاكزيةة  نةد  الوض ية"  أي     الن يسرخدمكا االسرلااق والفي ولوكيا الوضة ية. اترخييةة ال قةَ طةي

أركون  وطي ع ة ما القا ةد  املنكريةة لقةااء  النصةوص املقدسةة وروي كةا. ول ةج الاكةَ أ كةدس خما اطةا   ة  
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الرواصةةَ  و  ةة  االنراكةةات ال  ميةةة البلرةةة.   ةةال  إ ا أردَت أن ُ  ةة ن مةةج سةة ُة شةةيء مةةا     يةة  أن  ُفّررةةه 
ه إا صةريور  ةمنيّةة ال  قةن  نةد لةةد وال مت ة  أي ماك يةة اثبرةة  ط ةةذا إا أكةزاء غةري قاب ةة ل وصةَ  أو ُ  ةة 

َّ مشوليرةةه. وقةةد ق ةُت  ن طةةذا مةا    ةةه أركةةون  أي أنةه جُيةةّزع ال قةَ ويُفر ررةةه إا طبةةاءات ال   رالشة  ولد ةةه و نلة
أن مفكةو  ال قةَ » جيم كا كاما  وال   ج ربُكا أو إجياد لىت قاابة ن اية ومبدئية بينكا. يقو   نه اكرلن: 

نفسه له اترية .  ال قةَ الةذي كةان يسةرخدمه ا سةج البصةاي لةيال طةو ال قةَ نفسةه الةذي كةان يسةرخدمه ابةج 
خ دون. وال قَ الذي كان يسرخدمه ابةج خ ةدون لةيال نفسةه الةذي اسةرخدمه حمّمةد  بةدص  الف ةا اإلسةالمي. 

مت كةاات ال قةةَ   كةَ ا  ةارات.  مبةةدأ  بةَ إنةةه يُ ّمةو طةذا ا  ةةو ويسةلبه   ة («. 241نقةد واكركةاد  ص  
َّ البلا.   قَ القديال  وما اوكةويين »  د   واصَ ال قو  ينُبو لس  ة مه      اووروبي  أي ا و    ك

ا صةي ة («. 190ليال طو  قَ دي ارت  و قَ دي ةارت لةيال طةو  قةَ طيرةَ  اإلسةال  أورو  ال،ةاب  ص  
لر ابري الدينية و    سريور ا الرارخيية  كو ياكز   ة  ال قةَ ويُ يةد  سةرماار طي أنه  وضا أن يُاّكز     اترخيية ا

َّ والةةد » القةو   ن ال قةةَ  َّ ملةةاو ية.     قةَ اترخييرةةه أي ةا. وكةة َّ اترخييةةة وكة لةيال كةةوطاا اثبرةا خَيةةاُا   ة  كةة
َّ م ُيا ةةةا وأدوا  ةةةا. إنةةةه مةةةا بط  لبيئةةةة مةةةج طةةةذص ال قةةةو  املةةةذكور  مةةةا بط عال ةةةة م ينةةةة مةةةج ماالةةةَ الرةةةاري  ب ةةة

َّ مفّ ةا. املفّ ةا ملةاوا بقةدر مةا طةو لةّا  واجملرما وا الة الرُّورية ل ن مة ال قا ية وامل ا ية السةائد    ةمةج كة
طةةذص او اولةةة رّددطةةا  وكةةو  ديةةد املةةاات   كرا  ةةه  اطبةةا صةةا («. 241 الف ةةا اإلسةةالمي. نقةةد واكركةةاد  ص  

ليه. إ ا كانت ال قو  صذص الدركة مج الرفرت والال واصَ  إنه مج غري اجملةدي إا أخُا مدى   ج أن  صَ إ
الرمةةادي   الرف ةةري   ق ةةااي إنسةةانية شةةام ة أو حماولةةة الةةرم ج   ملةةاكَ أانس ال يابُنةةا بوضةة يركو الرارخييةةة  

الرف ةةري  قةةط   جمةةرم كو وجمةةاال و ال قا يةةة أي رابةةط. و لرةةا   ةةإن امل قفةة  ا ةةدد املبّلةةا صةةو يقرصةةاون   ةة  
 -le juste- et- leوكّفةوا  ةج اإلنلة،ا   ل  ّةي النمةو كي  ال ةاد  ة وةة الصةادق ة ل رميةا  » و ةاملكو اخلةاص 

vrai-pour-tous ل ةةج بقُا ةةات حُمةةّدد     نقةةاا م ةةبو ة  ليةةةي مُتَةةوقر كو إمةةا وةةاوة َ َم كةةو أو وةةةاوة  )
 « .ليا و

لةيال طنةاا » اكيز أركون     أ اولة مسرمد  طي أي ا مج  وكو  اى أن و  طذا اإل ار   ج أن نفكو  
ةةمج أوضةةان حمسوسةةة قاب ةةة  نخةةاا ضر

ُ
رلةةخص وامل

ُ
رفةةاد وامل

ُ
مةةج لقيقةةة غةةري ا قيقةةة الةةن  ةةّص ال ةةائج اإلنسةةال امل

نةةةه ل ةةةج كمةةا ق ةةةُت أ ةةالص  أركةةون يُبّةةةو الرارخييةةة   ةةة  آيةةا انراكةةات ال قةةةَ ال  مةةي  ول «. ل م ا ةةة والةةدرس
يسر ين الولي  أي القارين مج طذص الدينامي ية.  قااء ه لسور  الروبة م ال  أ  ت به إا طةذص النريرةة وطةي أن 
الرةةاري  امل ةةا  ال ةةامج   طةةذص السةةور  طةةو احملةةاا اوساسةةي ل رةةاري  اورضةةي   اإلسةةال   وطةةو  لرةةا  ال خي ةةا 

 ةةا  الةةولي  والةةذي يبقةة    لةةّد  ا ةةه إ ةةارا ماك يةةا اثبرةةا  ال ل رةةزمج وال َضةةاي   يةةه قةةوان  الرارخييةةة  إالّ أن  
ةةَينا ال ةةاوة الدنيويةةة ل لةةداد الةةن كانةةت جمةةاد أسةةباب  اضةةية   اسةةر ار ه. أو لسةة   بةةارات  ينب،ةةي أن يُنسر
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 ينب،ي أن نُفّ ا كيّةدا  لرفةاوت ال ةائج بة  ال ا يةة اووا الةن لصةَ  يكةا طةذا اخلُةاب وبة » أركون امل قد  
الدينامي ية الن ال ُ سرنفد ل و ي اوسُوري ة الرارخيي الن ير،ذى منكا   القارين. مج الرفسري املةورود إا نقةد 

الزمج السماوي  أو اإللي( يُقّد  اإل ةار واملاك يةة » وب بار  أخاى يقو   أركون: («. 50اخلُاب الديين  ص  
وأركةون يةادد («. 51ال  قةط مفكومةا الطو يةا أو   سةفيا  ص  اإلكبارية ل زمج اورضةي بصةفره ُمةّد  م اشةة  ولةي

دائمةةا طةةذص الف ةةا  الةةن  ُاك ةةه إا مصةةاة املةةؤمن  لةةىت وإن  ةةوارت خ ةةن ضةةبابية اخلُابةةة وطةةي أن الةةولي   
كةال    ة لسةة  » لةد  ا ةه طةو أمةا مر ةاٍ   وال رة  املقدسةة مُت كةا  قةط  اا النمةو ا     ةة اترخييةة مةا 

  واتريةة  الةةولي املررةةا  («82ينفةةد وال   ةةج اسةةرنفادص. وجةةج ال ن ا ةةه ب  يرةةه  ال  منةةة والةةديج  ص   ة مةةه ة ال
 قةةةةةةط   »    اا ال ةةةةةةال  املوكةةةةةةود «أكةةةةةةزاء مرقُ ةةةةةةة مةةةةةةج كالمةةةةةةه ال  ّةةةةةةي» مةةةةةةج موسةةةةةة  إا حممةةةةةةد لةةةةةةيال إالّ 

 («.83ظ  ص  ل ال    احملفو » و لرا   إن القارين طو ليال إالّ ضّ يا أرضيا «. السماوات
أيج طي الرارخييةو أيج طو االر باا  لبيئة واجملرما وا الة الرُّورية ل ن مة ال قا ية وامل ا ية السائد    ةمةج  
َّ مفّ او لو أن أركون  ّبو مفكةو  الرارخييةة خةّد لَنفة  مقولةة الةولي  وملةا  ةاا لف ةا  الر ةا  مةج جَمةا  يُةذكا.  ك

خيية طذص     ال قَ ال  مي وسّد  لرا  أي منفذ أما  املسرلاق  لرس يط ال ةوء ل نه ل سن شّج ف ره الرار 
    دينامي ية الولي ورّدص ك ه إا جماله الرارخيي الدنيوي. أركون ةرن بذر  الال قَ    قو  البال   اللبان  

ة وأرك ركةةةا إا واق كةةةا ونةةةه مةةةج أشةةةد الناقةةةديج ل بلةةةود الفي ولوكيةةةة الةةةن نَز ةةةت الرقةةةديال  ةةةج ال رةةة  الدينيةةة
 اإلنسال. 

ومةةج خةةال  نصوصةةه يبةةدو أن الاكةةَ   ب ةةض اوليةةان يُبةةو مقولةةة الرارخيانيةةة   ةة  القةةارين  إالّ أنةةه يسةةارن 
إا وضا لّد لا لينما يسرل ا خُاطا.  كو يسلبكا  قط     الرم كاات اخلاركيةة لةب ض ا ايت  وإالّ إن 

يرةةه  إهنةةا سرق ةةي   ةة  قدسةةيره متامةةا  ون ةةود إا أل ةةان االسرلةةااق   ةةّدت ل ةةي  لةةمَ الةةنص القةةاريل   ك ّ 
الوضةة ي ل قةةان الراسةةا  لةةا. وطنةةا  ُفةةو   ةة  السةةُح  كمةةا طةةو ُمروق)ةةا  قنا ا ةةه الدينيةةة وإ انةةه الرةةاّ  بقدسةةية 

ُ ةو)ة بةه طنةا وطنةاا    ة  الةنص القةاريل  كم
 ةه طةو   ة  لةد القارين: ما َمنا الّاُكَ مج  ُبيو مبدأ الرارخيية  امل

َّ   ة مج الفو  امل اشة ين وء    ور   الذي ير ّ و  وُكةاكرو » قوله أن  الزمج القاريل ةمج م يء  ع ة أن ك
طةذا طةو («. 51ويرصّاة أو  ارس    ةه   القةارين  القةارين.مج الرفسةري املةورود إا نقةد اخلُةاب الةديين  ص  

   أو   أّي م ان ريخا قبَ أن ينُو به  إنةه القةارين السةامدي الةذي ال القارين   ال وة احملفوظ  أو    قَ 
خي ا ل رزّمج  ول ج   ال ل ة الن   ّ و  يكا   ودخةَ  اا ال ةال    الرةاري  اورضةي  وقةا  يينةه  وُكّسةد 

َّ مةةةؤمج ُ ةةةارس اللةةة ائا الدينيةةةة يوميةةةا  أو  ةةةارس الرامةةةَ  أو  كةةةا اتريةةة  الن»  رةةةا   أو الةةةرالو    " ق ةةة " كةةة
ُابو ل ل ا  امل يارية املنصوص   يكةا مةج قربَةَ   

ُ
الل ائاية ل  ال  املول   أو الس وا اوخالقي واللا ي امل

 («.51 ص  
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أرى أن م ارضةةي أركةةون مةةج املةةؤمن  الةةذيج يااتبةةون   إ انةةه  أو يَةّركمونةةه  ل فةةا والزندقةةة لةةىت    ةةيكو أن 
نةةين ال أ رقةةد أنةةه خيةةالن   ا ةةوطا اور ودكسةةية اإلسةةالمية. ال أن ةةا أبةةدا  ن أركةةون يرم نةةوا   موقفةةه طةةذا  و

أان َأخةاُا ا ن » ينساب   ب ض اوليان ما  دا يات فاسية قةد  ُةذ ا ق ةوب املةؤمن    ةدا يات مةج قبيةَ: 
لرارخييةة وال قا يةةة مةةا أو أ  ّةص مةةج ن ةا    ةةا قةدر مةةج غةري أن أُ    ن  اسةةات  لة    ةة  ديةين و  ةةامنار ا

  أو قد يُكدد بردمري أشةياء («27 ائفن اإلسالمية  القارين. مج الرفسري املورود إا نقد اخلُاب الديين  ص  
إنةةةةين أةلةةةةزة املسةةةائَ القد ةةةةة   إ ةةةةار م قوليركةةةةا االن،القيةةةةة  ال نويةةةةة  ا ا يةةةةة  » وةلزلةةةة أخةةةةاى  م ةةةةَ قولةةةةه: 
رخياوية  الوضة ية  ال  مويةة   إا إ ةار ريخةا خمر ةن وأوسةا ب  ةري. إنةين أةلزلكةا ا وطاانية  أو الفي ولوكية  الرا

  («28ة  27إا إ ار اوش  ة الر دديةة واملرنو ةة الوكةوص ملفكةو  الةولي امل قةد كةّدا والةذي أ يُفّ ة  ب ةد  ص  
َّ اخلُابةة الةن كنةدطا  ل ج   لقيقة اوما أركون أ يدّما شيئا وأ يزلزة ساكنة  طةي جمةّاد أمةال ال أك ةا.   ة

أ يةةرمّخض  نكةةا شةةيء  الةةولي بَقةةي طةةو الةةولي  القةةارين بقةةي كةةال    اوبةةدي الةةذي ال  ةةؤ ّرا   أبديرةةه لةةىت 
أسةةةةةباب النةةةةةزو   واملؤمنةةةةةون  ارسةةةةةون شةةةةة ائاطو ويسةةةةةرمّدون أل ةةةةةامكو  ويسةةةةةر كمون منةةةةةه مبةةةةةادئكو وأ  ةةةةةارطو 

ئة سةنة  قايبةا.     أيةج ا ديةد الةذي أضةا ه أركةونو إّن  نسةي  و لاي ا و كما كانوا يف  ونه منةذ ألةن ومسةما
الةولي وغاسةةه   الرارخييةةة الف  يةةة طةةو ةندقةةة وكفةةا  نةةد املةةؤمن   أركةةون ال يسةةر مَ مصةةُ لات الر فةةري   كةةو 
أب ةةد مةةج  لةة   ل ةةج مةةج املةةاكح أنةةه ي رةةرب  ةةود ال  مةةاء جمةةّاد خيةةاالت وأوطةةا  . وأ رقةةد مةةج ككةةن ة أود أن 

خمُئا   أقوا  طذص ة أن الّاُكَ يرالق  ما املةؤمن    آيةا مواقفةه. إن مةا د  ةين إا اسةرنراكي طةذا طةو  أكون
 ّرما ه اللاسة   ة  ال  مةاء واملةؤرخ  ال  مةاني :  قااء ةه السةيميائية الاولانيةة كلةفت لةه  ولقاائةه املةؤمن (: 

 ُ   ةا منكةا القةااء  الرارخيويةة الوضة ية.  كةي ال  ةرّو إالّ  لةزمج سوء الرفاطو والراويالت اخليالية أو الو ية الن» 
ةرَي اللخصةيات اوساسةية   ال اونولوكي ل وقائا واولداد. أقصد ةمةج اولةداد الةن كةات     ة  الفةو  وسر

د  ةيمج يقصة(«. 51كما كاو  أن يرلقو منكا وي ربكا املؤر  "ا ديي"  القارين  مج الرفسري املورود...ص  
أقصةةد املةةؤر  املقُةةون  ةةج اإل ةةار الةةزمين الوكةةودي لةةجدراا أو الرصةةّور » أركةةون  لرلديةةدو طةةو نفسةةه جُييةة : 

ُاس)ة  مةج قربَةَ القةارين )...  إن القةااء  الرارخيويةة الوضة ية إ   ف ةَ  لة    ةا ض أن  ر، ،ةَ إا   ة  الرارخييةةة 
امل

القةةة مةةا ا قيقةةة. وطةةي  القةةة ُمنَ َلةةة أو جُمةةد)د   سةةرماار اخلصوصةةية املفكومةةة وامل اشةةة كوهنةةا  بةةار   ةةج إقامةةة  
مةةج قربَةةَ الةةزمج امل ةةيء ل ررابةةة الدينيةةة  و لةة    مقابةةَ الةةزمج املرلةة ي  واحملسةةوب  واحملةةدود ل وكةةود الةةدنيوي 

 («.51ة  50 ص  
 قةةةداهنو   ةةةة   طةةةذا الةةةركّرو ال نيةةةن  واملر ةةةّار لةةةىت الّرخمةةةة    ةةة  املةةةؤرخ  الوضةةة ّي   ربيةةةاص الوليةةةد طةةةو

ا ماسةةةة الرصةةةّو ية الةةةن  ر  كةةةا أركةةةون  وابر ةةةادطو  مبةةةدئيا و بقةةةا ملنةةةاط    ةةةومكو   ةةةج اال رقةةةاد   املقةةةّدس. 
َّ مةةا رُخةةذص   ةةيكو طةةو إلررةةاءطو إا  ول ننةةا    مقابةةَ  لةة   ال جنةةد  نةةدص  ّرمةةا ينةةا ال   ةة  اوصةةولي   كةة
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رسةةيال ن ةةا  سياسةةي من ةةوت  إلسةةالمي   ّسةةفا  ص  » ض الرفسةةري الفوضةةوي  ايت القةةارين واسةةر مالا ل،ةةا 
» لقةةةد أركةةةا اال ربةةةاا أو الر ّسةةةن الةةةذي  ارسةةةه طةةةؤالء    ال بةةةا و برفسةةةري القةةةارين إا مةةةا أ ةةةاص بةةةة («. 52

مارس   ة  طيئةة "  كةو اإل ةان   ة  حمةّ  الررابةة مةا الةزمج". وطةذا طةو 
ُ
المباال و ال ام ة  لبلي الالطور امل

 ليال لدي    يو  أ اا ل  شخصيا طذص املكّمة.«. لالطور الفانسي امل اصا  . د. شينو لج ان  اين ا
 
 
"أ يبةةو أمةةا  أركةةون إالّ جماصةةة مةةا  بقةة  مةةج لصةةون ال قالنيةةة  ورطانةةه اوكةةرب   201ة  قةةو    الصةةفلة  15

َّ املف ةةايج امل رةةديّن  الةةذيج يايةةدون الرو يةةو بةة  ي مةةج   الق ةةاء   ةة    ةة  املر ةةادات املفر  ةةة  الةةن أّرقةةت كةة
ال قَ ونقي ه. والوصفة الن يقّدمكا أركون طي دائما مساوية لةذا ا  أال وطةي اخلةاوا مةج   ة  ال ق يةة " كيةن 

    َ طذا ا  وو
طةذا ا  ةو كةاء إ ةا كةال  لةو   لةّبي أركةةون بف ةا  املخيةا  ود ا ةه  ةج ا وانة  الال قالنيةة مةج الررابةةة 

َ اوسةةُور  والسةةلا. وقةةةد ق ةةُت  ن أركةةون يةةا ض ال قةةَ املنُقةةةي ال  مةةي  الةةذي يةةد وص  ل قةةةَ اإلنسةةانية م ةة
اسرب اد كَ ال قائد والرصةورات ا ما يةة الةن ُ ةاا » الس والسري ي  ون طذا ال قَ يؤدي لس  ة مه إا 

ةُه مةج سةالة   ةو الرةاري    القةارين. مةج الرفسةري املةور  ود إا نقةد اخلُةاب الةديين  املخيا  االكرمةا ي أو  ُنلّر
وطةذص  كمةةا ق ةُت سةةابقا  طةةي مةج بةة  ال وابةت ا وطايةةة     ةةا أركةون   كةةو ال يُفةّوت أيةةة  اصةةة  («. 49ص  

ل ةةي يسةةر اض إدانرةةه ل  قةةَ الوضةة ي ال  مةةي ومناط ةةره الرامةةة   ةة  أسةةاس قنا ةةات دينيةةة ُمَد )مةةة  ن ابولوكيةةا 
قةةد ضاطةةَ أو أسةةاء  كةةو امل انةةة » (.  ال قةةَ الوضةة ي  لنسةةبة إليةةه: Corbinليفةةي شةةواوس وهشةةااقية كةةور ن  

َّ النلةةا ات الفنّةيّةةة  والةةاىى السياسةةية  وأي ةةا  اون ابولوكيةةة ل خيةةا . أقصةةد اخليةةا  بصةةفره َمَ  ةةة شةةّ،الة   كةة
 الاكةةَ «. اخليةةا  بصةةفره و ةةاء اللرةةواء امل رقةةدات والرصةةّورات ا ما يةةة الةةن متةةارس دورطةةا كمخيةةا  اكرمةةا ي

مقرنا  قيقة أن اخليا  ي    دورا حموراي   ليةا  اجملرم ةات ويلةّاا م رقةدا و ون ةا و ل  ةاأ  لةىت وإن نقةض 
 ال قَ ال  مي     اخلياالت وأوكا مدى  ا ركا واكلا كا وخُور ا. 

ري  ولةو  طةذص إنه أما يد و ل لري  لقةا.   ةَ كرا  ةه خموقةة صةذا الةد ان املسةرميت  ةج املخيةا  اوسةُو 
« الف ةا الريولةوكي "اور ودكسةي" و قالنيةة النخبةة» او اولة  إن أركون أ يرزلزة أبدا وقد ا ةو مةا أ ا ةا بةة 

( أو السةةالا اخلةةاّلب le merveilleuxجنلةةا   اإلسةال  كمةةا   املسةيلية   رمةةي ال رية  املةةدط   »  هنمةا 
  أي ضةةمج مسةةروى مةةج الف اليةة ال قا يةةة املردنّيةةة اخلاصةةة  و فةةا  داخةَ دائةةا  ال قائةةد اخلاا يةةة واودب اللة  

اخليا    هناية املُاة لةيال طةو («. 187وا ّدات والل وب "املرخّ فة"   الف ا اإلسالمي. قااء    مية  ص  
 («.75أك ا واق ية مج الواقا   ص  » مج جما  الالواقا بَ يبدو لس  قنا ات أركون 
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ذص او اولةةةة الةةةن رّوككةةةا أركةةةون   اووسةةةاا ال قا يةةةة ال ابيةةةة و سةةةاءلُت  ةةةج مةةةدى لقةةةد ا وضةةةُت   ةةة  طةةة
راطنيركا بَ ومدى كّديركا    ُويا و س  الذطنية ال ابية اإلسةالمية الةن ماةالةت   ةي  و َةَر،ةذي  خلاا ةة.   

كيةا ا دي ةة  مةا الةذي ينب،ةي  الُت أما  القارع الرساى  الرةا : بة  أسةُور  اخل ةو مرةج َ ةد  ون ايةة ال و ولو 
نةا ل  ةونو وبة  أسةُور  خ ةو اإلنسةان  عةةا َ زخةا بةه مةج مةدط  وخةالب  أ ةين   وينةه مةةج  أن نَ َرمرةدص   َ كمر
 ااب    إس انه ا نة    خ و أن   مج ض  ه    إغوائكما  كَ مثار كان قد من كما منه    أقةو  بة  طةذص 

ا بةةة ون ايةةة ال
ُ
رُةةّور الداروينيةةة عةةا ا نرمسةة  ا نو وَمةةا النسةةو اوقةةدر   ةة   فسةةري نلةةا  اإلنسةةان اوسةةُور  امل

َّ لا  أن "مقوالت" ال ري  واخلالب والسةالا طةي مرةج جمةا  اخليةا  اللة اي    فسريا   مياو أان أرى     ك
ا  قةائو اوشةياء. وجةج قد  ُفيد ُمر ة وا ية ورينية  ول نكا ال  ُ ّ    و  ال ارة وال  ُنر       اإل الق    مة

  ال ةةاأ ال ةةا   اكةةة إا  قةةَ  نةةوياي  إا ال  ةةو  وامل ةةارة لنةةةرمّ ج مةةج اخلةةاوا مةةج لالةةة الدونيةةة الةةن جةةةج 
ةةَمه  ل نركيةةة    يكةا. كةةان   ةة  أركةةون أن يف ةَ  لةة   ل نةةه أب إالّ أن ي ةةاب ال قةَ ال  مةةي   الصةةميو  وَيسر

 وال،اور. 
بةةة انرةةةاا امل ةةة وا ربةةةارص "أك ةةا واق يةةة مةةةج الواقةةا"  سةةةالُت مةةا ا  بّقةةة  أمةةا  أركةةةون ب ةةد إدمةةاا اخليةةةا    ل 

ل ق اء     ريخا كيوب ال قَ الوض يو أ يبو أمامه إالّ  ُيو الفةوارق املنُقيةة وحمةو املر ةادات  وط ةذا يةرّو 
الةةن ا رمةةدطا طةةي دائمةةا رد  الةةّو  الةةن  فصةةَ بةة  ال قةةَ ونقي ةةه. طةةذا طةةو  لةةذات مةةا    ةةه أركةةون. والوصةةفة 

مساوية لذا ا  وليسمح   القارع  لقو  إهنا خُابة الدا ية الفاقد  ل ربطان ال قالل.   ال   كو يد وان  ب،ري 
ال  ةزا  لةىت اليةو   ُقةيو الر ةاد املُ ةو بة  » بااط  مقن ة  إا الرخ ةي  ةج   ة  ال ق يةة الةن ة لسة  ة مةه ة 

مةةج قربَةةَ ال قةةَو وبةة  ال قائةةد الالميةةة  أو غةةري املؤكةةد   أو اخلياليةةة  أو اوسةةُورية  أو اليقينيةةات املربطنةةة   ميةةا 
ةةةج قربَةةةَ اوداين بلةةة َ خةةةاص   اإلسةةةال   أورو   ال،ةةةاب  ص   امل فةةةت («. 70اخلا ئةةةة أو املؤبةةةد  لةةةىت ا ن مر

أ ين وضا كةَ الر ةابري   ة   ل ن ا طو أن أركون م ي  منذ  قود      م رقدص طذا وأ يرزلزة  نه قيد أ  ة 
نفةةةال قةةةد  املسةةةاوا  ون ةةةاان الرناق ةةةات واوضةةةداد.   ال مانينةةةات مةةةج القةةةان املنصةةةا  أ  ةةةج أن اوضةةةداد غةةةري 

ال قةةةَو اإل ةةةان  قةةانون الةةةوليو قةةةانون بلةةةاي وضةةة ي  لقيقةةةة وضةةةال   » موكةةود   وال نائيةةةات املر ةةةاربة م ةةةَ 
   ايقكةا لجحمةاء والررةاوة   » طةي ا ن لسة  رأيةه « قةيصوابو خُا  خريو شّا  م ةة جمةاةيو م ةة لقي

  َرّدد طةةذص او اولةةة   ةة  لا يركةةا   أواخةةا الرسةة ينات  («. 25ة  24اترخييةةة الف ةةا ال ةةا  اإلسةةالمي  ص  
وقةةةد اسةةةرمّا ال قةةةَ » دون  ّايةةةي أو مااك ةةةة نقديةةةة. يقةةةو    كرابةةةه املرةةةاخا " ق ةةةااي   نقةةةد ال قةةةَ الةةةديين": 

قبَ جميء ماركال ونيرله و اويد   اسر،ال      املزدوكات ال نائية ال ّدية الةن  املةا اسةر،ّ كا الف ةا ا ديي 
القاوسُي لىت شبا منكا. أقصد بذل  املزدوكات الرالية: خري و شا  صليح و خا ي  آيَ و قبيح  مةاّدي 

طةةذص املر ةةادات يسةةميكا أركةةون («. 238رولةةال   ةةان و  ق  ل ةةو  أو م ةةو  و منةةزّص أو مر ةةا ...اخل  ص   و
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اترخيي و أسُوري  مقّدس و دنيوي  ديين و سياسي  كنيسةة و » إراث قاوسُيا   أضاة إليه مر ادات أخاى 
 «.دولة  رولي و ةمين...اخل

جج نسّ و  ن ب ض املر ادات ليسةت كةذل  وال  فةاض نفسةكا   ة  ال قةَ  ومةج املةاّكح أن   ةون  ب ةد 
ج  يكا  جماد  ناق ات واطاية. ل ج    ميو النفي  أ ين نفي أي نون مج الرناق ات مج جما  متليصكا والرم 

َّ اإلشةة االت و ةةد  الاكةةون إا الرنةةاقض   نةةه  الواقةا والن ةةا    وصةةن َمةةج يبلةةي  ةةج ا قيقةةة ويَاغةة    لةة
بةةيّن مواقةةن مةةج طةةذا سةةر  الف ةةا القاوسةةُي  كةةذا شةةيء ال ي يةةو  ل ةةاأ أصةةال. لقةةد ق ةةت  ن اإلصةةاار   ةة   

القبيَ  وحماولة رد  الّو  بة  ال قةَ واإل ةان  ا قيقةة واخلُةا  اخلةري واللةّا  ال  ةؤّدي    هنايةة املُةاة  إالّ إا 
نون مج ال دمية الن اية وإا  اسي  القنا ة الال  ميةة الةن  ةاى أن  كةد   ة  امل ةة وال فةا   قيقةة طةو  كةد 

ومةةج طنةةا نسةةرُيا أن جةةدس كةةوطا الاسةةالة ا ديةةد  الةةن يايةةد إيصةةالا إا ا ميةةا  مةةج قةةد وّا وانق ةة  هنائيةةا. 
ينب،ي أن نُ يد اال ربار ل داين بصفركا أن مةة م ا يةة ال  ةزا     ة  دورا » مرديّن  و نوياي   اب أو غابي : 

 («.  70ال،اب  ص  مكما   ريليات و اائو اشر،ا  م  ا نا الف اية وال ا فية   اإلسال   أورو   
ألةةيال لةةدي ا ةةو  واومةةا   ةة  طةةذص اللةةاك ة    ب ةةد طةةذا السةةيَ مةةج اال وا ةةات املرراليةةة أن أ سةةاء   ةةج 
مةح إا ال قالنيةةة والرنةةوياو  ةة   ينةا القنا ةةة مةج أن ملةةاو ه ال يَنبةا وال يَقةةود وال يَُ مةدى  نويايّةةة أركةونو أال يُاسّر

ن  رعا مسرل اا خُور  املفارقة الن لصا نفسه  يكا  يّد ي  ن خُابةه وما يصّ د مج لّد  رسنا طو أن أركو 
إنه خماا أشد ن اال مج اوّو   طذا الةرم ص  لسة  رأيةي  «. موّكه ل ،اب ... وليال ل  اأ اإلسالمي» طذا 

بدئيةة والةن الةمرةةه ال ُيسةقط  نةه مسةؤوليره: َ ُ ُربةه ُموآةة ك كةا إا ال ،ةة ال ابيةةة  وآي كةا  رةوي طةذص الف ةا  امل
 ةةوا  ليا ةةه الن ايةةة.   إن ال،ةةاب لةةيال  اكةةة إا دروس   إطانةةة ال قالنيةةة واإلككةةاة   ةة  ال  ةةو  لقةةد   ّفةةَ 
بةةذل  الفالسةةفة ال ةةدميون ومن ةةاو ا اكةةات اليمينيةةة وأ ةةداء ال قالنيةةة مةةج املرةةدين  وال نيسةةة. ان ةةا مةةا ا يقةةو  

اب  لةيال طنةةاا متةايز أو  فاضةةَ بة  أصةناة الر ةةابري ال قا يةة   لةة   وكةو  صةوص طةةذص النقُةة.    ةةاأ اخلُة
ةةج غةةري امل قةةو   أن نَقبَةةَ  ط ةةذا  و  ةة   رال ةةه  متييةةزا كةةذل  الةةذي يُ َةةّج أنةةه قةةائو بةة  أ ةةاا اخلُةةاب » ونةةه مر

 سةةفة ال ةةربى  أو كةةذل  الةةذي يُ رقةةد أنةةه يوكةةد بةة  أشةة ا  وأنةةوان مر ارضةةة  يمةةا بينكةةا  كةةال  و واودب والف
ل ةةج  كمةةا ق ةةت أ ةةالص  اللةةيء الةةذي («. 22والرةةاري  واخليةةا  اخلةةاا    ميلةةيَ  وكةةو  لفةةاايت امل ا ةةة  ص  

يد وان ل دطلة أصال طو حماولره الرم ص مج النرائ  الس بية املو بة  ج أ  ةارص   ة   لةز و أهنةا موّككةة ل ،ةاب 
 مج و ا ا ةا مةا أهنةا  ةص  قةط كةزءا مةج البلةاية   قط. أن َي ر  ألدطو كرا  ويُ قي    ارص ط ذا   كدّ 

أما الباقي منكا  ال  نُبو   يه   كذا أمةا يةد و ل لةفقة لقةا: إنةه جمةّاد  ةايض   ة  االةدواكيةة و قنة  ل نفةاق 
 ليال إاّل.
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ة  "ل ةج أركةون ال يةاى اومةور   ة  طةذا الّنلةو  بةَ إنةه يُ ةارض بلةّد  ال  مانية 276ة  قةو    الصةفلة  16

وم ارضره ُ ذّكاان  دبيات املؤمن  مج امل َ الدينية الروليدية  اليكود واملسيلّي  الربو سرانت واإلسالمّي    ة  
ب ةةا  أبةةةيكو. النمةةةو ا طةةو  انسةةةا  الب ةةةد الةةةذي انقةةدلت  يةةةه اللةةةاار  اووا ل مةةّد ال  مةةةال  ومنكةةةا انرلةةةات   

 أركاء أورو  و وّ دت ". كين  ل  اي دكرورو
ن كنُت مج أصلاب النوااي اخلبي ةة  أو مةج أولئة  املرسةا     ا  ةو لقةذ ر  بقولةة صةاكة وركةون أدا إ

ّّ ضاوةطةا مةج الناليةة الف ايةة    La laïcité me paraîtصةا إا كايةد   انسةية واد ة   يكةا  ن ال  مانيةة اليةو  

aujourd’hui intellectuellement dépassée م ةةة دون أ  ةار مسةةبقة ُمقرن ةا  ن أركةةون ال (. ل ةين دخ ةت امل
أان مةدّرس   مةال »   ج أن ي ون إال مج د ا  ال  مانية وطو نفسه يقّا بذل  م ةا  أمةا  آةا مةج ا اضةايج 

 ةارس ال  منةة      يمةه ودروسةه. وطةذا يلة َ  لنسةبة   نو ةا مةج االنرمةاء واملمارسةة اليوميةة   رين م ةا. أوّد 
أمةةام و منةةذ البدايةةة  ونةةه   ةةج أن ي رقةةد ب  ةةكو  نةةين ال   ةةج أن أكةةون ضةةمج خةةّط ال  منةةة  أن أقةةو   لةة 

ق ةت  ن  انسةا طةي الب ةد االورو  الةذي انقةدلت  يةةه («. 9بسةب  انرمةائي اإلسةالمي  ال  منةة والةديج  ص  
  اليمةةه ونز ا ةةه ال دائيةةة   ةة  السةةريور  الةةن ا رربطةةا الةةب ض خم صةةة لالنسةةان مةةج ربقةةة الةةديج وحمةةار  لةةه مةةج أسةةا 

اإلقصةةائية. ل ةةج  لنسةةبة وركةةون   ةة  الصةةريور  الرارخييةةة   مةةَ    ا ةةا خ ةةال كبةةريا  ومبنيةةة   ةة  أسةةال غةةري 
 فةةي  انسةةا بلةة َ خةةاّص جنةةد أن املسةةار » مرينةةة  وخ  كةةا ي مةةج أساسةةا   ا انةة  االبسةةريمولوكي امل ةةا : 

ى قةد انركةة  إا الفصةَ القةةانول بة  الةذرى السياسةةية والةذرى الدينيةةة اإليةديولوكي الةذي ابرةةدأ منةذ ال ةةور  ال ةرب 
دون أن ُ درس ب مو ان  اسات طذا القاار السياسي اخلُري     الن اية النقدية ل م ا ةة  اترخييةة الف ةا ال ةا  

لقد باطنُت لقد بّينت   كرا  بُالن طذا االد اء مج ا ان  الن اي ولىت الرارخيي. («. 12االسالمي  ص  
    أن أركون ينرقد بلد   و ا ال  مانية الفانسية وجيةّا م ةه لةىت الررةابر  ال رة   ققرةا   ال ةاأ اإلسةالمي  
أ ةةةين ضابةةةة كمةةةا  أات ةةةاا    اكيةةةا وا بيةةة  بورقيبةةةة    ةةةونال. امل قفةةةون ال ةةةاب والقةةةاد  املسةةة مون  م ةةةَ ر ا ةةةة 

بورقيبة  الذيج ضاىوا      بيّن الف ا ال  مال طةو لسة  ة مةه الُكُاوي و ه لس  وكا   ايس  وا بي  
ال َ َر  ةةةةون رينةةةةذاا ال قا ةةةةة الرارخييةةةةة ال ةةةةاورية لربيةةةةان املنلةةةةا »   ككةةةةَ مةةةةج أمةةةةاطو  و   ةةةةون و يةةةةا سةةةةا كا 

اإليةةديولوكي ل   منةةة   ال،ةةاب وووائفكةةا االكرما يةةة ة السياسةةية  ولةةدودطا الف سةةفية  الف ةةا اإلسةةالمي  نقةةد 
لقةد وصة ت لةّد  انرقادا ةه ل ررابةة الفانسةية و قا ركةا ال  مانيةة إا دركةة أنةه  ّرةو لةىت («. 69واكركاد  ص  

  ة  ال ،ةة الةةن َي رة  صةةا  أ ةين ال ،ةةة الفانسةية وهنةةا  لسة  ة مةه  ل،ةةة   مانيةة  غةةري قةادر    ةة  الر بةري  ةةج 
قةةّدس: 

ُ
  َمنةةةة: أي املنةةزون  نكةةةا غةةةالة الرقةةةديال مةةةج الصةةة    اآةةة ُمفةةةادات القةةةارين إا لُ،ا نةةا » امل

ُ
ا دي ةةةة امل
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النريرةةةة احملققةةةة  نةةةد أركةةةون طةةةي أن ضابةةةة ال  مانيةةةة    انسةةةا طةةةي ضابةةةة («. 79 كال ،ةةة الفانسةةةية مةةة ال(  ص  
 («. 209ضاوةطا الزمج   اإلسال   أورو   ال،اب  ص  »  اش ة      و  اخلّط  وقد 

 
 
قةاران أ  ةار أركةون وملةاري ه الن ايةة ونرةائ   و ةه   مةا  املف ةايج ال ةاب  "إ ا 313ة  قو    الصفلة  17

ال قالنّي   إنه ال حميد مج القو   ن الّاُكَ ما ةا  يدور   لقَ الديج وطو   هنايةة املُةاة ُمف ةا مةؤمج  ال 
 ر طذا ا  و  د  مااتوخير ن  ج املؤمن  إالّ   غموض مصُ لا ه  وَوَل ه اللديد  ل  و  اإلنسانية "   ا 

أ أكان  الصواب و    صفي أقوا  ةمالئةه املسرلةاق  وا وا ةات أركةون اللخصةية ولقةد  كةاُت الةب ض 
منكةةةةا   كرةةةةا    أوردُت شةةةةكادات البةةةةةال   الةةةةذيج يركمونةةةةه ع ةةةةادا  الرنةةةةةويا وعلاولةةةةة إقلةةةةا   ومةةةةه الدينيةةةةةة 

الة ال قا يةةة  و يّةزص  كةةة دون أخةةاى  أ ةين  يةةزص ل ال قةةَ اخلصوصةية   صةة   النقةاش الف ةةاي الةةدائا   السة
ضةةد ال قالنيةةة الوضةة ية. طةةذا الرليّةةز أ  ةة  بةةه   ب ةةض اوليةةان إا ا ةةالق ال نةةان لردا يا ةةه الةةن وصةة ت إا 
لد اإلةدراء  ملف ايج ال اب والقائكو  ما خُري   م َ ا امةه  ةه لسة  و  ة   بةد الةااةق  لركةور والسةذاكة 

لقةد  ةّور ب ةض ال رةاب و سةاّن   إدخةا  ن ةاايت   ميةة شةديد  ا ةّد  لةىت  لنسةبة » ائال بصةايح  بارا ةه: ق
ل ،ةةاب الةةذي اكرلةةفكا كن ايةةة دارويةةج  يمةةا خيةةص  ُةةور اونةةوان.   ةةج أن يُقةةا  نفةةال اللةةيء  يمةةا خيةةص  ةةه 

هم انيةةةة الر ةةةّاض ملوضةةةو    لسةةة  و  ةةةي  بةةةد الةةةااةق ال ةةةذيج باطنةةةا   ةةة  سةةةذاكركما الف ايةةةة  نةةةدما ا رقةةةدا
  إن («. 32ملةةلون   لرصةةورات امليرولوكيةةة والدينيةةة والرقديسةةية...  اترخييةةة الف ةةا ال ةةا  اإلسةةالمي  ص  

ن اانةه   ةة  الروكةةه السياسةةي ال  مةةال قةةائال   ةةاة "إن ال  مانيةة ّ ضاوةطةةا ا ن" لةةو أبةةَ  دليةةَ   ةة  صةةدق 
ة والسياسةةية لةةا نفةةال مواصةةفات املواقةةن الدينيةةة   آيةةا امل ةةَ. ولنةةا أن نُةةالا أي  أقةوا . وطةةذص املواقةةن الن ايةة

كرةاب مةج كرة  الالطةةو ي  ال،ةابي  واإلسةالمي  إال وار ُمنةةا   اولةات ينا  ةة  ُةالا منةةذ  قةود. ولةذل   ةةإن 
طو الدينيةةةة طةةةو  صةةةنيفي أركةةةون ضةةةمج رطةةةط املف ةةةايج املةةةؤمن  الةةةذيج يَةةةُدورون   ل قةةةة املنا لةةةة   ةةة  م رقةةةدات

  صنين مُابو لواقا ا ا   وأ أضّج   يه  ملا . 
 
 
خامتةةةا كرابةةة  "وقةةةااء  أركةةةون   لةةةّد  ا ةةةا طةةةي  م يةةةة ُم ةةةنية نفسةةةيا و اقةةةد   363ة  قةةةو    الصةةةفلة  18

ل رةةدوى  ر ميةةا  ون كرةةةا ت أركةةون ال  ةةةالو   كةةي   ةةةّ   لرقسةةيمات والرنةةةاواات  واالسةةردراكات  وعفةةةاطيو 
  ينزوكةة بسةري  ليةا  («48 نّفا ال  ري مج القااء أو   قَ   يكو  الف ا االصةو   ص » فكا طو نفسه  هنا يص
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وُ ُةو  شخصةية  ول ةج   اوخةةري  وب ةد  نةاء القةةااء  وانر ةار أن يَةرمخض  ةج  اا الاّكةةا  الائةَ مةج النصةةوص 
 ضخماوشيء ما  ال جصَ إالّ     "  فاطات". رغو أن  خصصت له كرا  

أّما أن قااء  أركون طي  م ية ُم نية  كذص لس  رأيي أو  انُبةان خَيةاا بةه القةارع ب ةد مباشةا  كربةه  وقةد 
 ّسال طو نفسه طذص ا قيقة واصفا  بارا ةه  هنةا    ُنّفةا ال  ةري مةج القةااء أو  ُ قةَ   ةيكو(. أمةا  صةوص َمةزا 

  ج أن َ ف      ألد مج قاائه  ول  ا   واكدطا   كربةه   ومه الف اية بسري  ليا ه  كذص مج اومور الن ال
اوخةةري   ةةإنين أ ةةادت لةةا  قةةا  مُّولةةة مةةج كرةةا . أخةةريا   صةةوص ا صةةي ة الةةن وصةةفركا  لرفاطةةات قةةد أكةةون 
َّ قسةةةو  مةةين   اسةةةر ما  ن ةةةوت  قرييةةة إةاء امل قفةةة  ال ةةةاب ولةةةىت  قاسةةيا   ل مةةةي طةةةذا  ل ةةج أركةةةون ال يقةةة

ال ابيةة.  ان ةا الفصةَ اوخةري مةج كرةا (. أان    ة  كةَ لةا   أ أكةج اوو  الةذي قةا  طةذا ال ةال    ا ماطري
أنةَت » لقد أورد أركون نفسه  بصاالره املاساوية امل كود   طذا ا  و     لسان نقادص ال،ابي  لينمةا قةالوا لةه 

َّ مةا  ف  ةه شةةيء ات ةه  َمَ  نةةا منةه   فةا    يةةه الةزمج  ق ةااي   نقةةد ال قةَ الةةديين  ص  أ رت بلةيء كديةد. كةة
23 .») 

دّ مةة  رائةي. أمةةا 
ُ
ب يةدا  ةج الرنةابز أو ال نةن ال ف ةي  أان مقرنةا عةا ق رُةةه وقةد قةّدمُت الرباطة  والنصةوص امل

أ واض   ج كدوى  صيصي كرا  ضخما لةذص الرفاطةات  ةإنين قةد أبةدو لة  أك ةا قسةو  لةو ق ةُت  ن   ة  
صةةةبلت لصةةةان  ةةةاواد  لبنةةةاء شةةةكا   امليةةةة ول،ةةةزوان واكرسةةةالنا   الواكةةة  ال ر مةةةي واوخالقةةةي الرفاطةةات  إن أ

 يفاض   ينا جماصركا وإيقا كا  ند لدطا. وطذا ما اضُ  ُت به لا يا.
---------- 
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