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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

االسرتاتيجية يف سياق منظومٍة معرفيٍّة يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برامجية  خارطة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  إىل  وسعياً 

شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضوراً وتداوالً وتأثرياً 

يف العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم االجتامع، 

والفكر السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات. 

عىل  إجاملها  فيمكن  املعريف  املرشوع  هذا  من  الغاية  أما 

النحوالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورٍة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجٌة من اضطراب 
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الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 

الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثاٍر 

سلبيٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمٍل موسوعيٍّ جديٍد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  االصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  عىل  املركز  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبٌة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

* * *

تسعى هذه الدراسة إىل محاكاة أطروحة ما بعد العلامنية، كام 

ظهرت يف مناظرات عدٍد من املفكرين وعلامء االجتامع املعارصين 

يف الغرب. وتعميقاً للمباين املعرفية التي تفرتضها هذه األطروحة، 

وغموض  نشأتها  ألسباب  والنقد  التحليل  منهجّية  الدراسة  تعتمد 

دالالتها االصطالحية واآلثار الفكرية والتاريخية واملجتمعية املرتتبة 

عىل والدتها. 



املدخل

الوالدة يف  العلامنية« إىل مصطلح حديث  بعد  تشري عبارة »ما 

املجتمع الثقايف الغريب. وتلقاء املطارحات التي جرت حوله يف 

خالل العقد األول من القرن الجاري، بدا أن هذا املصطلح ال يزال 

يف طوره االبتدايئ. بل يجوز القول، أن جلَّ ما حفلت بها حلقات 

كانت  الحداثة،  بعد  ما  منظومة  وسامت  خصائص  حول  التفكري 

شهدت غياباً الفتاً لهذه العبارة. رمبا لهذا السبب ـ وأسباب أخرى 

سنأيت إليها يف سياق هذه الدراسة - مل تتحول »ما بعد العلامنية« 

إىل مفهوٍم تامِّ القوام. 

من املستحسن أول األمر، أن نتنبَّه إىل مشكلٍة صارت مألوفًة يف 

الغالب األعم  التعامل مع املفاهيم املستحدثة. فالذي حصل يف 

كان أشبه بانزالقاٍت عجولٍة من طرف النخب رشقاً وغرباً خصوصاً 

محاذاة  يف  هدى.  غري  عىل  املفاهيم  بناصية  أخذوا  الذين  أولئك 

»ما بعد العلامنية« ومحاكاتها نرانا أمام شائعة نبتت عىل حني فجأٍة 

وسط زمٍن مكتظٍّ بااللتباسات، لذا سنكون عىل يشٍء من حذٍر بإزاء 

»مركٍَّب معريفٍّ« مل تكتمل عنارصه النظرية بعد. ناهيك عن أنّنا حيال 

شتّى،  بأحامٍل  مثقلٌة  وهي  الغربية  بيئتها  من  علينا  أطلَّت  أطروحٍة 

ومحمولٌة يف الوقت نفسه عىل أفهاٍم وتأويالٍت مل تستقر عىل حال.

*     *    *

يف  الفائضة  الحداثة  أدخلتها  التي  املفاهيم  من  سواها  شأن 

سجل »املابعديات«، فقد وقعت ما بعد العلامنية يف مأزٍق داليلٍّ 
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كنظائرها  حملُها  جرى  لقد  شديٍد.  اصطالحيٍّ  بارتباٍك  مصحوٍب 

تارًة عىل مستوى داللة  السابقات عىل غري محمٍل ورشٍح وقصٍد. 

يف  ولكن  واملحتوى.  املعنى  دالالة  مستوى  عىل  وطوراً  اللفظ، 

نهاية ظاهرٍة  أْي  النهايات؛  أغلب األحيان شاع حملُها عىل محمل 

دام  ما  مبستغرٍب  ليس  وهذا  أنقاضها.  عىل  أخرى  ووالدة  ثقافيٍة 

يف  راسٍخ  تقليٍد  إىل  أدىن  هو  املفاهيم  وقيامة  أفول  عن  الحديث 

نقٍد  أول  منذ  َسيْلُها  يتوقف  مل  حالٌة  وتلك  وثقافته.  الغرب  حياة 

قاده  الذي  امليتافيزيقي،  لعرص األنوار جرت وقائعه مع املنعطف 

إميانويل كانط قبل نحو قرنني كاملني. غري أن شغف العقل الحدايث 

بختم املفاهيم مل يكن لرغبٍة جموحٍة ببدٍء جديٍد، بقدر ما افرتضته 

تطورات الحضارة الغربية الحديثة وتحوالتها. هذا يعني أن ما بعد 

العلامنية -كمثل ما بعد الحداثة من قبلها- تومئ نحو انعطاٍف جديٍد 

إىل  املايض  من  جوهريٌّ  امتداٌد  التاريخ  وألّن  الفكر.  مشاغل  يف 

الحارض املستمر، فكّل إعالٍن عن نهاية حقبٍة ما، هو يف الواقع إنباٌء 

عن بَدٍء ألحقاٍب تاليٍة ليس بالرضورة أن يُحكم عام سبقها بالبطالن. 

رمبا لذلك جاء تنظري هايدغر حول نهاية امليتافيزيقا ال ليطيح بها، 

وإمنا ليؤكد رضورتها ووجوبها. فاالنسحاب والحضور- كام يقول- 

هام فعٌل واحٌد وليسا فعلني متناقضني مييُت أحدهام اآلخر. ذلك 

بأن املرسى االمتدادي بني املاقبل واملابعد ال ينشط عىل سياٍق آيلٍّ 

من النقطة ألف إىل النقطة ياء، بل هو فعاليٌّة ساريٌة يف جوهر الحركة 

التاريخية التي تتأىب االنقطاع وترفض الفراغ.

*     *    *

حال األحداث يف التاريخ كحال املفاهيم. هي منه وهو منها، 
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يكون  لن  ينشأ،  مفهوٍم  كّل  بأّن  ذلك  واحٍد.  إناٍء  من  ويغتذيان  بل 

خارج الحدث والرشوط الحاكمة عىل الفكر الذي ينتجه. املفاهيم 

والفكر  الحدث  وفهمها.  األحداث  عىل  للتعرف  معيارية  أدوات 

متالزمان، وال ينفك عقدهام أبداً. ينشئان للمفهوم محرابه يف عامل 

الفكر، ثم يعود التفكري من بعد أن أضحى يف قلب الحدث ليقيمه 

فون  فرانز  األملاين  الفيلسوف  راح  السبب  لهذا  أخرى.  نشأٍة  عىل 

اإلنساين،  التاريخ  الحية يف  الوقائع  يركِّز عىل   )1841-1765( بادر 

ويَطْمِئ معارصيه من الذين يقولون برضورة النظام املعريف الجاهز، 

أن املصطلحات والتعاريف ال تتخذ مسارها عىل خطٍّ مستقيٍم، بل 

تشكل دائرًة تروح فيها وتجيء عىل نحو التكرار والتفاعل والتجّدد. 

فليس املهم بالنسبة إليه من أين يبدأ املرء، بل كيف يصل عرب أدواته 

املعرفية إىل مركز الجاذبية.. أي إىل الغاية الجوهرية املقصودة...

*     *    *

فيها  يُقارب  أن  التي ميكن  املنهجية  لنا  تتبني  معنا  مرَّ  ملا  تبعاً 

من  العميق  فاملقصد  العلامنية.  بعد  ما  كمفهوم  مستحدث  مفهوم 

األحداث  معرتك  يف  يحتلها  التي  املنزلة  إدراك  هو  املقاربة،  هذه 

واألفكار من خالل التعرف عىل ماهيته واألسباب التي دفعت به إىل 

حقل املداولة. 

تبني املعطيات الحديثة أن املراجع التأسيسية ملصطلح »ما بعد 

العلامنية« تنحرص يف أعامٍل بحثيٍة صدرت بعد العام 2010. وهذه 

القضية. يف  لتظهري هذه  صت  األعامل هي حصيلة مؤمتراٍت ُخصِّ
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ما  تلك األعامل هي  إليها  استندت  التي  والنظريات  األفكار  مقدم 

اشتغل عليه عدٌد وازٌن من املفكرين وعلامء االجتامع يف مقدمهم: 

تايلور،  تشارلز  والكندي  هابرماس،  يورغن  األملاين  الفيلسوف 

من  االنرثوبولوجيا  وعامل  بريغر،  بيرت  األمرييك  االجتامع  وعامل 

أصل إسباين خوسيه كازانوفا.. إىل هؤالء جمٌع آخر من الباحثني يف 

الفلسفة وعلم االجتامع السيايس ممن أسهموا بصورٍة مبارشٍة وغري 

مبارشٍة يف تسييل الكالم عىل فكرة »ما بعد العلامنية«. كان لألملاين 

هابرماس ورفيقه الكندي تايلور عىل وجه الخصوص مجهوٌد مميٌّز 

شكلت  التي  األفكار  ومن  بصددها.  جّديٍّ  لنقاٍش  التأسيس  يف 

عامل  عن  حديثهام  النقاش،  هذا  يف  الجاذبية  خطوط  أبرز  إحدى 

ما بعد علامين أخذت معامله تظهر يف املجتمعات الحديثة. وهو 

األمر الذي ولَّد احتداماً فكريّاً غري مألوٍف مؤدَّاه: أن العرص العلامين 

قد بلغ منتهاه، وأن العامل األورويب املعارص دخل يف واقعٍ جديٍد 

مل يعد فيه الكالم عىل العلامنية مبعناها الكالسييك أمراً جائزاً.

يعيش  بات  األورويب  العامل  »إن  القائلة  هابرماس  فرضية  بعد 

يف مجتمع بعد علامين« نُظَِّمت الكثري من املؤمترات واملنتديات 

باعتبارها  للعلامنية  التنظري  يف  االستمرار  جدوى  حول  متحورت 

والرابع  الثالث  ففي  املعارصة.  الغربية  للمجتمعات  األمثل  الحل 

تحت  هارفرد  جامعة  يف  مؤمتر  عقد   2009 )أبريل(  نيسان  من 

يف  أي  واحدة،  سنة  وبعد  علامين«.  بعد  املا  »استكشاف  عنوان 

آخر  عقد مؤمتر  2010، جرى  )أبريل(  نيسان  من  والعارش  التاسع 

يف كلية العلوم الدينية يف جامعة واشنطن سانت لويس )ميسوري( 

علامين«،  بعد  ما  عامل  يف  العلامنية  حول  »النقاش  عنوان  تحت 
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بعنوان  بولونيا  جامعة  يف  انعقد  ثالث  مؤمتر  إىل  باالضافة  هذا 

 13-12 بتاريخ  علامين«  بعد  املا  املجتمع  يف  والثقافة  »السياسة 

أيار )مايو( 2011.

يف خالل املؤمترات املذكورة مل يقترص النقاش عىل الجانب 

االصطالحي كام هو الشائع يف منهج عمل املدوَّنات املعجمية. 

وتداعياتها  لظهوراتها  تبعاً  العلامنية  بعد  ما  متاخمة  جرت  فلقد 

العلامنية  املجتمعات  من  عدد  يف  والسوسيولوجية  الفكرية 

من  الندرة  سوى  نجد  مل  وألننا  واألمريكيتني.  أوروبا  يف  الحديثة 

املطالعات املعارصة حيال الظهورات املشار إليها، فقد ارتأينا أن 

نركز مسعانا يف هذه الدراسة عىل استقراء ظاهرة ما بعد العلامنية 

من خمس زوايا:

من  االجتامع  علامء  من  عدد  به  تقّدم  ما  إىل  تعرض  األوىل: 

التأصيل  لجهة  سيام  وال  املفهوم،  لتعريف  وتصورات  مقرتحات 

بني  حوله  الدائرة  املساجالت  وطبيعة  واالصطالحي،  اللغوي 

النخب الغربية.

بعد  وما  العلامنية  بني  الُساليل  النََّسِب  رابطة  تتناول  الثانية: 

العلامنية. وقد آثرنا لجالء تلك العالقة الرابطة أن نتميّز الوضعيتني 

تبعاً لخصوصيتهام النظرية واملعرفية، ناهيك عن الرشوط الزمانية 

واملكانية لكلٍّ منهام.

الثالثة: تتحرَّى ما ميكن وصفه بـ »الثنائيّة الضديّة« بني العلمنة 

والدين. إذ مل يكن للعلامنية أن تتحول إىل سلطٍة تاريخيٍّة صارمٍة، لو 

مل تجعل من الدين نقيضاً وجودياً لها. وعليه يستحيل الكالم عىل 
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حارضيّة  عن  مبعزٍل  الغرب  لحداثة  التاريخية  التجربة  يف  العلمنة 

إميانيٍة  قيٍم  اليوم عن عودته كمنظومة  الحديث  فإن  بالتايل  الدين، 

ومجتمعيٍة إمنا يعكس مكانته الجوهرية يف إعادة تشكيل الحضارة 

املعارصة.

الرابعة: تعاين اختبارات ما بعد العلامنية يف املجتمعات الغربية، 

وال سيام يف أوروبا واألمريكيتني حيث شهدت أرض هاتني القارتني 

انتقاالت شديدة التعقيد والتداخل بني القيم الدينية وقيم العلمنة.

الخامسة: تسعى إىل متاخمة املفهوم بعني النقد. وألن فكرة ما 

النقدي  اإلسهام  فإن  التكوين،  بعد يف طور  تزل  العلامنيّة ملّا  بعد 

وحضاريّة  معرفيّة  رضورات  تفرتضه  اإلشكالية،  القضية  هذه  حول 

ال تنحرص مقاصدها مبجرد تظهري الفكرة، وإمنا أيضاً وأساساً يف 

العربية  مجتمعاتنا  عىل  وأثرها  املفرتضة  الفكرية  التحديات  تعيني 

واإلسالمية راهناً وآتياً.

محمود حيدر

شتاء 2019



الفصل األول

تأصيل المفهوم
داللة المصطلح وجذره التاريخي



* يسعى هذا الفصل إىل تأصيل مصطلح ما بعد العلامنية من 
اللغوي  املعنى  يتناول  األول  املبحث  متالزمني:  مبحثني  خالل 

والدالالت االصطالحية للمصطلح. املبحث الثاين: يتناول وحدة 

املفهوم واملصدر بني العلامنية وما بعد العلامنية. 

املبحث األول: معنى ما بعد العلامنية

1-1 إشكالّية التعريف وغموض املصطلح

عىل الرغم من حداثة والدته، وتنوع تعريفاته، والتأويالت التي 

العلامنية«  بعد  »ما  مصطلح  فقد صار  كّل صوب،  من  به  أحاطت 

مدار تفكري بيئاٍت ثقافيٍة وأكادمييٍة وازنٍة يف الغرب. يف حني غدت 

مصطلحات مثل »بعد العلامين« )Postsecular( أو »بعد العلامنية« 

السوسيولوجية  املناقشات  يف  رائجاً  شعاراً   )Postsecularism(

والسوسيولوجيا،  النظرية  السياسة  حقيْل  ففي  الحديثة.  والفلسفية 

استخدم مصطلح »بعد العلامين« عىل نطاق واسع. وميكن القول 

بوجه عام، أن طائفًة من املفكرين العلامنيني عكفوا عىل االعتناء 

بهذا الشعار بغية إظهار انفتاحهم عىل املسائل الدينية. ولكن عىل 

فقط  الدائرة حوله  املناقشات  بها  اتسمت  التي  الحيوية  من  الرغم 

ظل تعريف هذا املصطلح يف غاية الغموض واإلبهام. 

الذي  ذاك  العلامنية«  بعد  »ما  حول  املتداولة  التعاريف  أبرز 
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أقل  عىل  حتفها  من  اقرتابها  أو  نهايتها  إىل  العلامنية  وصول  يعني 

تقدير. وهذا املدعى يثري مشكلة القطع مبدى قربه من الصواب. 

مع ذلك فإن السؤال الذي يعنينا الجواب عليه يف هذا الفصل هو 

التعرّف عىل ما تدل عليه عبارة ما بعد العلامنية يف ظاهرها اللفظي 

ومضمونها املعنوي؟.

يستفاد من قراءة أولية لبعض تنظريات عدد من علامء االجتامع 

املعارصين يف أوروبا والواليات املتحدة املَيْل إىل ترجيح معنى 

وُخِتم،  ذروته  بلغ  طوٌر  للعلامنية:  تاريخيني  طورين  بني  التواصل 

العلمنة  أدت  حقبٍة  نهاية  عىل  يدّل  هنا  فالختم  للبدء.  يتهيَّأ  وطوٌر 

يف خاللها مجمل إجراءاتها، وصار عليها أن تتكيّف مع ما يناسب 

نشطٍة  حركٍة  عىل  فيدل  البدء  وأما  فيه.  حلّت  الذي  الزمن  رشوط 

العلامين،  الفكري  الوسط  سادت  التي  والنقد  املراجعات  من 

ودعت إىل رؤيٍة جديدٍة تتجاوز التناقض الحاد بني الشأنني الديني 

والدنيوي. والنتيجة التي تنتهي إليها مثل هذه القراءة هي أّن التوصل 

إىل تعريٍف دقيٍق لعبارة »بعد العلامين« تفرتض إلغاء صور التتايل 

للحياة(.  بديٍل  نظاٍم  وإنشاء  السائد  النظام  )تغيري  أو  بعد(   – )قبل 

غري أن عامل االجتامع األمرييك بيرت بريغر )Peter Berger( ذهب 

فيه  تتعايش  معارٍص  وعٍي  حالة  بوصفه  املصطلح  تعريف  إىل 

أّن تعايش  العلامنيّة للكون. ورأى  الرؤى  الرؤى الكونيّة للدين مع 

الرؤى الكونيّة الدينيّة والعلامنيّة، والتطلعات الدينيّة والعلامنية يف 

املجتمع والسياسة، وِصيَغ فهم الديني والعلامين لحياة الفرد يولد 

توتراٍت ناجمٍة من اجتامع النقائض. وحاصل ما توصل إليه بريغر 
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أن السمة املميزة لفكرة ما بعد العلامنية هي أنّها تعبرٌي عن حالٍة من 

التوتر املستمر]1].

نفياً  العلامنية  بعد  ما  تعود  األويل ال  التعريف  هذا  إىل  استناداً 

وأنساٍق مختلفٍة.  بوسائط ورشائط  آلفاقها  توسيعاً  وإمنا  للعلامنية، 

علامنية«  بعد  »ما  الحالة  تكون  أن  الفهم،  لهذا  وفقاً  البديهي  فمن 

بني  وانفصاٍل  قطيعٍة  عن  تعرب  مام  أكرث  واستمراٍر  استئناٍف  حالة 

يؤيدها  الرؤية  هذه  مثل  الحديث.  الغرب  الحياة يف  لنظام  شكلني 

االعتقاد الشائع أن التاريخ اإلنساين متكامل األطوار وال ينسلخ ما 

قبله عام يليه انسالخاً قطعياً. ألن املاقبل امتداٌد للام بعد وتأسيٌس 

له. وعليه فلن تكتسب حقبة ما بعد العلامنية واقعيتها التاريخيّة ما 

مل تقّر بَنَسِبها الرشعي لألصل الذي أخرجها إىل املأل. فلو مل تكن 

العلامنيّة حارضًة يف التاريخ الحي لحداثة الغرب، ما كان باإلمكان 

الكالم عىل ما بعدها. وهذا يدّل عىل أّن مثة رضباً من جدليّة الحمل 

والوالدة؛ وأّن »ما بعد العلامنية« ليست سوى حاصل هذه الجدلية. 

غري أّن ما تجدر إليه املالحظة، أّن النقاش عىل فكرة ما بعد العلامنية 

أن  لوال  التفكري  منتديات  تشهده  الذي  النحو  عىل  لينطلق  كان  ما 

بلغت العلمنة مشكالت بنيويّة يف منظومتها التكوينية. لذا سيكون 

من البديهي القول أن من سامت ما بعد العلامنية مجاوزة ما قبلها 

من خالل استحداث قيٍم جديدٍة تقتضيها رضورات الزمان واملكان. 

يؤسسون  الفكرة  بهذه  القائلني  أن  وأفعالها  املجاوزة  صفات  ومن 

1- Peter L. Berger. The Desecularization of the World: Resurgent Religion 

and World Politics )Washington D. C.Grand Rapids, Mich.: Ethics and 

Public Policy Center؛ W. B. Eerdmans Pub. Co )1999(. 
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و»املابعد«.  قبل«  »املا  بني  والفصل  الوصل  مبدأ  عىل  رؤاهم 

والدوام.  لالستمرار  رضوريٌّ  والوصل  للتجاوز،  رضوريٌّ  فالفصل 

وإذاً، فاملابعد العلامين فضالً عن أنه موصوٌل مبا قبله فهو يفيد من 

جديٍد.  طوٍر  إىل  االنتقال  يتسنى  حتى  ومعاثرها  العلمنة  اختبارات 

املصطلح،  حول  الناشطة  التأويلية  االتجاهات  طبيعة  تكن  ومهام 

فإن تأطريه وبلورته يبقى متعذراً ما مل يتم تعيني محل النزاع.

وهكذا تفرتض حالة ما بعد العلامنية نشوء أسئلٍة غري مسبوقٍة يف 

ثالثة  مدى  العلمنة عىل  اقرتفتها  التي  األخطاء  الكالم عىل  معرض 

قرون من اختباراتها يف املجتمعات الغربية. وسنالحظ استناداً إىل 

معادلة  أفرزت  الغربية  للحداثة  التاريخية  التجربة  أن  الفرضية  هذه 

املشهورة  التاريخية مبقولتها  رحلتها  العلمنة  استهلت  مثلام  تقول: 

»إزالة السحر عن العامل«، افتتحت ما بعد العلامنية مسارها مبقولٍة 

معاكسٍة هي: »إزالة العلمنة عن العامل«]1]. وبرصف النظر عام إذا كان 

بريغر رفع شعار اإلزالة كاسرتاتيجية للتطبيق، أو كتوصيف لواقع بلغته 

مجتمعات ما بعد الحداثة يف الغرب، يبقى مآل التنظري واحداً. 

استعمله  كام  العلمنة«  »إزالة  معنى  يفيد  ما  بالتحديد  هو  هذا 

دخل  فقد  العرشين.  القرن  تسعينيات  يف  األوىل  للمرة  بريغر  بيرت 

إىل ميدان التنظري لفكرته يف إطار سلسلة مراجعاٍت فكريٍة لتاريخ 

يكن  مل  أنه  هنا  ذكره  والجدير  الديني.  باإلميان  وعالقتها  العلمنة 

فقط مدافعاً قوياً عن أطروحة العلمنة؛ بل كان أول من أقّر بأنه كان 

1- هذه العبارة التي أطلقها عامل االجتامع األمرييك بيرت بريغر تشكل إحدى أبرز نقاط 

الجاذبية للنقاش الذي حول فكرة ما بعد العلامنية داخل منتديات التفكري يف الغرب.
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التديّن كام كان  ما زال شديد  »العامل  بأن  عندما مل يعرتف  مخطئاً 

دراسته  يف  بريغر  عنه  يتحدث  الذي  الدين  أن  إال  السابق«]1].  يف 

من  قلقاً  كان  فلقد  وآخراً.  أوالً  أصويلٌّ  ديٌن  هو  الدينية،  للحركات 

قبل  ما  يسميه عودة  الحديث، ومام  النظام  هجمة األصوليني عىل 

الحداثة إىل عاملنا املعارص]2]. 

2-1 محاوالت لرشح املفهوم وتأويله

يف تعليقها عىل أطروحة بريغر، تقدم الباحثة النمساوية يف علم 

العلامين«  »بعد  ملصطلح  تعريفاً  شتوكل]3]  كريستينا  الدين  اجتامع 

عرب مدخلني اثنني لفهمه:

de-( العلامنية  إزالة  يعني  العلامين«  »بعد  أن  األول 

ينقلب عليها. ومبعنى  أو  العلمنة  ما ييل  أنه  أو   ،)secularization

أبعد أن تغرّياً يف النظام يعيد املجتمع إىل الدين. 

للعرصنة  رشٌط  هو  العلامين«  »بعد  أن  عىل  فيقوم  الثاين  أما 

حسب  ـ  فهمه  ميكن  ما  وهذا  والديني،  العلامين  بني  والتعايش 

وسيايس  اجتامعي  ـ   2 معياري،  ـ   1 ثالثٍة:  أبعاٍد  يف  ـ  شتوكل 

توتّره  األبعاد  هذه  من  لكل  وأن  وفينومينولوجي.  ـ   3 وتاريخي، 

الخاص. أي إن الكّل يُعّد متصالً بنظريه ويكمله من دون أّي تناقٍض. 

وهو ما سيتبّني لنا من جملة مقرتحاٍت جرى انتزاعها من خصوصيّة 

1- - Peter Berger, IPID.

2- - Ipid, PP. 1

3 - كريستينا شتوكل – محاولة تعريف بعد العلامنية- من محارضة لها يف أكادميية العلوم الروسية 

مبوسكو – شباط )فرباير( -2011 راجع »فصلية االستغراب« العدد الثامن – ربيع 2017.
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املجتمع األورويب الذي وصل فيه التخاصم بني العلمنة واإلميان 

الديني درجة االكتامل. وألجل بلورة صيغٍة مكتملٍة للمفهوم تذهب 

العلامنية«  و»إزالة  العلامنية«  »بعد  كلمتي  بني  التمييز  إىل  شتوكل 

منها  الكلمتني سعياً  معنى  التباين يف  توضيح  إىل  منها  مسعًى  يف 

لفهم مصطلح »ما بعد العلامين« تقول يف هذا الصدد: إّن السابقة 

»بعد« )post( تدل عىل هندسٍة مختلفٍة كلياً عن كلمة »إزالة«، وبهذا 

املعنى تدل كلمة »بعد« عىل املحور األفقي والعامودي معاً. فالدين 

قبل علامين.  ذاته يف مجتمع  هو  ليس  »بعد علامين«  يف مجتمع 

وعودة الدين ليست رجوعاً إىل يشٍء كان من قبل. من هنا، نستنتج 

التمييز الحاصل بني كلمة »إزالة« وكلمة »بعد«: فاألوىل تفهم الدين 

والحداثة كنقيضني، والثانية تفهمهام كفضاءين منسجمني. من أجل 

ذلك تقرر شتوكل أّن نجاح مصطلح »بعد العلامين« يف الخطاب 

العام كام يف الخطاب األكادميي يبدو مرتبطاً يف هذا التمييز نفسه. 

تقرتح  وتوضيحه  املصطلح  تأويل  يف  ملسعاها  واستكامالً 

هكذا:  تصبح  بحيث  املصطلح  كتابة  يف  الواصلة  اعتامد  شتوكل 

يفيد   )semantic( داللياً  فرقاً  تقيم  هنا  فالواصلة  »بعد-العلامين«. 

تشري  بواصلٍة  املوصولة  العلامين«   – »بعد  فكلمة  املعنى.  بفهم 

إىل أن »بعد-« تعني بالحقيقة ذاك الذي ييل. أي إنه تاٍل للعلامين، 

وبهذا املسعى التأوييل تشري الباحثة إىل نوٍع من التعاقب الزمني. 

علامنياً،  مىض  ما  يف  املجتمع  كان  يقول:  أن  املرء  أراد  لو  كام 

هي  مقصدها  لتوكيد  توردها  التي  واألمثلة  علامنياً.  يعد  مل  واآلن 

اآلن  بينام  أتاتوركيًّة،  علامنيًّة  ما مىض  كانت يف  التي  تركيا  تجربة 
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السابق.  إىل مشهٍد مختلٍف عن  أعادها  دينيٌّ  يحكمها حزٌب  دولة 

الروسية. وتحديداً روسيا  التجربة  السياق نفسه تضيف شتوكل  يف 

السوفيتية التي فعلت كّل يشٍء الستئصال الدين. ولكن بعد سقوط 

الشيوعية، عاد الدين ليتصدر املشهد. تشري هذه األمثلة إىل تعاقٍب 

نظام.  كتغيري  العلامين  أي  بعد–العلامين،  إىل  العلامين  من  منظٍّم 

العلامين عىل ثالثة  بعد  الفهم يشتمل تعريف مصطلَح  لهذا  وتبعاً 

املعياري«،  العلامين  بعد  وأرشنا:«  سبق  كام  متّممة  موضوعات 

و»بعد  والسيايس«،  »التاريخي  السوسيولوجي«،  ـ  العلامين  »بعد 

بعد  معنى  أن  هو  املهم  اليشء  لكن  الفينومينولوجي«.  العلامين 

هذه  بني  والتكامل  والتاميز  االختالف  معرفة  يف  يكمن  العلامين 

األبعاد الثالثة نفسها.

الثالثة  الالفت يف هذه املقاربة هو ما يفصح عنه رشح األبعاد 

املذكورة. ذلك بأن مثل هذه الرشوح تنطوي عىل أهميٍّة معرفيٍّة وعلميٍّة 

وازنٍة يف سياق تأصيل وتوزيع النقاش حول مفهوم ما بعد العلامنية. 

وعليه فقد شارك عدد من كبار الباحثني إىل جانب شتوكل يف نقاش 

ورشح األبعاد الثالثة ملفهوم ما بعد العلامنية عىل الوجه التايل:

أبرز  أحد  يخص  بُعٌد  وهو  املعياري:  العلامين«  بعد  »ما  أوالً: 

من  املعياري  البعد  فهم  أحلنا  فلو  الحديثة.  الفلسفة  تأسيسات 

وجهة نظٍر فلسفيٍّة سرنى أّن هناك من يضع الرتاث الكانطي مقابل 

الرتاث الهيغيل. وعليه ينبغي تسمية »بعد العلامين املعياري« »ما 

بعد علامين«، ألنه يصف موقفاً فلسفياً معيارياً، وهو موقٌف يقّر أّن 
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أيديولوجيا]1]. املمثَّلون األساسيون  العلامنيّة ذاتها ميكن أن تكون 

وويليام   )Jurgen Habermas( هابرماس  يورغن  هم  املعيار  لهذا 

 .[2[)John Rawls( راولز  وجون   ،)William Connolly( كونويل 

العلامين  بعد  التفكريي  للتيّار  بالنسبة  إليه  االنتباه  لفت  يهّمنا  وما 

يف  كانطيٍّ  تراٍث  إىل  ينتمي  وليربايلٌّ،   ، سيايسٌّ تياٌر  هو  املعياري 

يف  للدين  الرشعية  املكانة  عىل  هؤالء  يتفق  السياسية.  الفلسفة 

الفضاء العام، إّما ألنهم مقتنعون بتفّوق وجهة النظر الدينية، أو ألنهم 

هم أنفسهم متديّنون. فهم يقدمون حجًة منطقيًّة بسيطًة مؤداها: إن 

الديني  الخطاب  من  العلامين  الخطاب  ميِيز  الذي  العام  الفضاء 

يجازف باستبعاد املواطنني املتدينني، وهذا ليس عمالً دميوقراطياً. 

ومثل هذا التصور ملوضوع الدين يبدو مختلفاً كلياً عاّم نجده يف 

الفلسفة املحافظة أو املجتمعية التي متيل للدفاع عن أهمية الدين 

عىل أسٍس أخالقيٍّة. ومن أجل التبسيط، ميكننا اعتبار هذه املقاربة 

الفلسفة  يف  نجد  لكّننا  الهيغيل.  الرتاث  إىل  منتميًة  األخالقية 

السياسيّة املعارصة من ميثل هذه الطريقة يف فهم الدين والسياسة، 

 Michael( ومايكل ساندل ،)Michael Walzer( مثل مايكل ولتزر

أي  ـ  هؤالء  يبنّي   .[3[)Charlrs Taylor( تايلور  وشارل    ،)Sandel

1- شتوكل ـ املصدر نفسه.

2- William E. Connolly، Why I am not a secularist )Minneapolis: 

University of Minnesota Press، 1999(؛ Jürgen Habermas،  “Religion in the 

Public Sphere، ” European Journal of Philosophy 14،  no. 1 )2006(, John 

Rawls,  “The Idea of Public Reason Revisited, ” The University of Chicago 

Law Review 64,  no. 3 )1997(. 

3- Michael J. Sandel,  Public Philosophy. Essays on Morality in Politics 

)Cambridge )MA(: Harvard University Press, 2005(.
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الذين مييلون إىل الفضاء الهيغيل- أن للدين صوتاً رشعياً يف الفضاء 

العام. لكن، سبب موقفهم هذا ليس ألن الدين يجب أال يستبعد عن 

الحوار الدميقراطي، بل ألنهم يعتربون أن الدين هو مقّوٌم رضوريٌّ 

يحتمل  يشٌء  يُضاف  أن  ميكن  أخرى  جهٍة  ومن  العام.  للخطاب 

ضياعه. وهو الجانب األخالقي]1].

عىل هذا األساس سنجد أّن بني هذين املسلكني توتٌّر غري محّدٍد 

العلامين«  »بعد  إىل  نظرنا  فلو  املعارصة.  النقاشات  يف  بوضوح 

الفلسفي  كامل املرشوع  يصري  فقط،  والكانطي  الليربايل  بعده  يف 

حتى  وإجرائياً.  جداً،  هزيالً  ما  حد  إىل  العلامين«  »بعد  لفلسفة 

هابرماس ذاته مل يتوقف عند هذا الحد، ففي إحدى النقاط يفرتض 

أن األصوات املتديّنة تحمل محتويات مهمة للحوارات العامة. لذا 

يبدو أن التحدي الحقيقي أمام الفلسفة السياسية حيال أطروحة »بعد 

العلامين« يكمن يف النظر إليه بصيغته الهيغلية، وما ذاك إال إلعطائه 

وصفاً أكرث قّوًة، وللمجازفة يف االنخراط يف فلسفة األخالق. 

باختصار، إّن لتعريف »بعد العلامين« املعياري بعدين يف فلسفة 

متوترٌة.  عالقٌة  البعدين  وبني   ، هيغيلٌّ وبعٌد  كانطيٌّ  بعٌد  الحداثة: 

وهكذا ال ميكن اختصار ما بعد العلامين املعياري بأّي منهام، ألنه 

يكمن يف التوتر نفسه. 

ـ  التاريخي  ـ  السوسيولوجي  العلامين  بعد  ما  الثاين:  البعد 

السيايس. وهو يُعنى بالفاعلني وباملؤسسات. حيث يدرس العلامء 

1ـ شتوكل ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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يف هذه الحقول عودة الدين إىل املجتمع العلامين من خالل النظر 

العلامنية والدينية،  الدينية والعالقات بني املؤسسات  إىل العوامل 

وغالباً عىل نحو املقارنة.

فهو  الفينومينولوجي“:  العلامين  بعد  ”ما  أي  الثالث:  البعد  أما 

يتصل بالتجربة الفردية مقابل التجربة الجامعية. ويف هذا السياق يعدُّ 

الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور.)Charles Taylor(]1] أحد الفالسفة 

املعارصين الذين لفت انتباه الفلسفة السياسية إىل التجربة الدينية. 

ففي كتابه )A Secular Age( بنّي كيف تخلت العلوم اإلنسانية يف 

بداية الحداثة عن التكامل يف اإلطار املرجعي الديني. فهو يقول أن 

العيش يف عرص علامين يعني العيش يف مجتمعٍ يُفهم فيه اإلميان 

بالله »كخيار من بني خيارات أخرى، وال يكون عادة أسهلها اعتناقاً« 

غري أن العيش يف إطاٍر محايٍث ال يعني توقف البرش عن البحث عن 

الكامل أو التامميّة وفقاً لتعبري تايلور. إّن ما علينا تقديره يف حجة تايلور 

هو أنّه يقلب النقاش كله حول العلامنية ومجتمع بعد العلامين رأساً 

عىل عقب. فبدل الحديث عن »عودة الدين«، يوضح أّن الدين وقابليّة 

اإلنسان للتجارب الدينية املختلفة من األمور البديهية. ثم مييض أبعد 

من ذلك ليبني أن الدين مل يفارقنا مطلقاً، فالكنائس استمرت يف شغل 

كبرياً من  الذي تغري فهو أن عدداً  أما  مساحة محددة يف املجتمع. 

أو عن  يبحثون عن تجربة االكتامل خارج إطارهم املحايث  البرش 

طريق األديان املنظمة]2].

1- Charles Raylor, A secular Age )Cambridge, MA: Harvard Yniversity 

Press. 3 2007( - P31.

2- Ipid, P 40.
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بناء عىل ما ذهب إليه تايلور لجهة حضورية الدين الراسخة يف 

املجتمعات الغربية، نجدنا أمام قضيتني مثريتني للجدل:

-األوىل تتمثل يف اإلقرار بأن املجتمعات الغربية عموماً تعيش 

متعددٍة عىل  والدين خيار من بني خياراٍت  بعد علامين،  ما  عرصاً 

مستوى التجربة الفردية.

-القضية الثانية، ترتبط بتعريف التجربة الدينية: فالتجارب الدينية 

أحداٌث  إنها  أي  وشخصية؛  وعفوية  جداً  فردية  تايلور  يزعم  كام 

معزولٌة وغري اجتامعيٍة. يف تركيزه أحادي النظرة عىل البعد الفردي 

يعرّب تايلور عن نصف الحقيقة فقط حول التجربة الدينية. إال أن ما 

يعدُّ ناقصاً يف تفسري تايلور هو التفكري بالبعد العميل العام للتجربة 

املتعالية.

 3-1 التباسات إضافية للمصطلح

الباحث يف علم االجتامع واألستاذ املحارض يف جامعة كيبك 

الكندية جانـ  مارك الروش، يضيف املزيد من االلتباسات املعرفية 

املتصلة مبصطلح ما بعد العلامنية وما بعد العلامين]1]. 

   حول معنى ما بعد العلامنية ومشكلة فهمها، يالحظ الروش 

ـيّة«   « الالحقة  إضافة  أّن  يرى  فهو  مركّبًة.  ومعرفيًّة  لغويًّة  مشكلًة 

1- جان مارك الروش ـ معنى الكلمتني: ما بعد العلامنية وما بعد العلامين- محارضة يف 

جامعة كيبك ـ كندا ـ يف إطار مناقشة كتاب جوان ستافو- ديبوج، الذئب يف الحقل. 

 le sens des mots: post sécularisme et العاّم،  املجاَل  تغزو  املسيحيّة  األصوليّة 

لهذه  العربية  الرتجمة  انظر   .2012 وفيدس،  البور  منشورات  جنيف،   postséuliére

املقالة يف فصلية »االستغراب« العدد الثامن ـ صيف 2017.
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معروفة،  العملية  تكون  وحينئٍذ   ، فكريٍّ تيّاٍر  إىل  إشارٌة  هو   )isme(

فذلك يتّم بغية إعطائه معنى محّدًدا وإبراز بعٍد أيديولوجيٍّ فيه. أما 

بعد  ]ما   )postsécularisme / postséculariste( التعبري  كان  إذا 

العلامنيّة/ ما بعد العلاميّن[ فهو يالئم ما يذهب إليه التيار األصويل 

يف املسيحية اإلنجيليّة عىل وجه التحديد. وهو التيار الذي يطالب 

إّن  الدينّي.  للعقل  العام  استخدامهم  عن  الضيّقة  القيود  كّل  برفع 

الذي  املسلك  للداللة عىل  العلامنيّة«  بعد  »ما  استخدام مصطلح 

ينتهجه هؤالء الفاعلون الدينيّون ومسلك يورغن هابرماس ورشكائه، 

لفكرته   )restrictif( معنى محّدد  إسناد  االختيار،  ببالغة يف  يتعلّق 

بضّمه إىل فكرة أخرى]1]. 

 بني » العلامين« و »العلامين النزعة«..

مييز هابرماس بني مصطلحني يجري تداولهام من غري تحديد 

بني  هنا  والتمييز  منهام.  كلٍّ  عن  الناجمة  والعملية  املعرفية  اآلثار 

مصطلح »علامين« )secular( و»علامين النزعة« )secularist(، عدا 

املوقف غري املكرتث لشخٍص علامينٍّ أو غري مؤمٍن قد يرتبط بشكل 

الشخص  مييل  صحيحة،  حقائَق  كونَها  األديان  بزعم  أدري«  »ال 

حيال  وواضٍح  معاٍد  انفعايلٍّ  موقٍف  اعتامد  إىل  النزعة«  »العلامين 

العقائد الدينية التي تؤثر عىل عموم الناس رغم عدم إمكانية تربيرها 

علميّاً. يف يومنا هذا تنبني العلامنية عىل نزعة طبائعية شديدة، أي 

عىل افرتاضات علمية فحسب، وبخالف الحال يف النسبوية الثقافية 

1- جان مارك الروش ـ املصدر نفسه.
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السياق  يهمني يف  ما  الفلسفية]1].  الخلفية  أعلق عىل  أن  ليس عيل 

الحايل هو السؤال عام إذا لو كُِتَب لتقليل »العلامين النزعة« لقيمة 

الدين أن ينترش عىل نطاٍق واسعٍ بني املواطنني، هل سيكون ذلك 

بني  العلامين،  بعد  ما  التوازن  مع  األشكال  من  شكٍل  بأّي  متوافقاً 

عقلية  إذا  عام  وبالتايل  الثقافية..  والفروقات  املشرتكة  املواطنة 

»العلامين النزعة« ستكون يف عدٍد كبريٍ من املواطنني فاتحة لشهية 

هو  كام  علامين  بعد  املا  املجتمع  يف  النفس  فهم  معايري  تحديد 

بالنسبة للجامهري املتدينة؟ يطال هذا السؤال  الحال يف األصولية 

إليها  تصل  التي  تلك  من  بالضيق  الحايل  للشعور  أعمق  جذوراً 

الدراما »التعددية«. ما هو نوع املشكلة التي نواجهها؟

من النقاط التي تسجل لصالح »العلامنِييّي النزعة« أنهم يرصون 

مجتمع  يف  كمتساوين  املواطنني  كّل  شمول  عن  غنى  ال  أنه  عىل 

مدين. وألن النظام الدميوقراطي ال ميكن فرضه ببساطٍة عىل أناٍس 

هم يف الواقع يشكلون املرجعيات فيه، فإن الدولة الدستورية تواجه 

من  أبعد  تذهب  مواطنة  أخالقيات  منهم  تتطلب  بتوقعاٍت  مواطنيها 

ال  بالدين  املرتبطة  واملجتمعات  املواطنون  القانون.  اتباع  مجرد 

يجب أن يتكيفوا بشكٍل سطحيٍّ مع النظام الدستوري، بل ينتظر منهم 

زرع مبادئ الترشيع العلامين يف القواعد املؤسسة لعقيدتهم]*[. من 

1- See the critique in my essays on H.P. Krüher )ed.(, Hirn als Subjekt? 

Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie )Berlin: Akademie-Verlag, 

2007(, pp. 101- 120 and pp. 263- 304.

بني  متداخل  إلجامع  يدعو  حني  راولز  لجون  بالنسبة  األساسية  القضية  هي  هذه  ـ   *
املجموعات التي متتلك نظرات مختلفة إىل العامل للوصول إىل تقبل املادة املعيارية 

للنظام الدستوري.
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املعلوم أن الكنيسة الكاثوليكية علقت أعالمها عىل صارية الليربالية 

والدميوقراطية يف املجمع الفاتيكاين الثان]1] عام 1965، ويف أملانيا 

أمام  يزال  ال  مختلف.  بشكٍل  الربوتستانتية  الكنائس  تترصف  مل 

فهناك  تأكيٍد  وبكّل  تعلّم،  عملية  اإلسالمية  املجتمعات  من  الكثري 

يف العامل اإلسالمي تناٍم للنظرة القائلة أن ُمقاربًة تفسرييًّة ـ تاريخيًّة 

النقاش حول اإلسالم األورويب يجعلنا نعي  للقرآن مطلوبة. ولكن 

مرًة أخرى حقيقة أن املجتمعات الدينية هي التي يجب أن تقّرر ما 

الذي يقبلون يف عقيدتهم املصححة باعتباره »العقيدة الحّقة«]2].

الديني،  للوعي  التقليدي  الشكل  من  التحول  نفكر يف  عندما 

بعد  ما  منوذج  هو  للتفكري  يربز  فام  مرونًة،  أكرث  شكل  إىل 

اإلصالح الربوتستانتي من حيث التغري يف طرق التعامل املعرفية 

الذي جرى يف املجتمعات املسيحية يف الغرب. ولكن ال توجد 

»وصفة« للتغري يف العقلية، وال ميكن التالعب بها سياسيّاً، أو أن 

عملية  نتيجة  إال  لها  تطبيق  أفضل  يف  تكون  وال  بالقانون  تُفرض 

علامينٍّ  فهٍم  نظر  وجهة  من  إال  تعلّم  كعملية  تظهر  وال  تعلّم، 

للنفس يف إطار الحداثة. من حيث ما تتطلبه أخالقيات املواطنة 

القصوى  الحدود  نواجه  العقليات  إطار  يف  الدميوقراطية 

الحقوق  تربر  أن  فقط  لها  ُمكِّن  التي  املعيارية  السياسية  للنظرية 

1 - يورغن هابرماس – املجتمع ما بعد العلامين – من محارضة قدمها يف جامعة تيلربغ 

»االستغراب«  فصلية  يف  املقالة  ترجمة  راجع   .2007 آذار)مارس(   15 يف   – هولندا   –

العدد الثامن – شتاء 2016.

2- I. Buruma, “Wer ist Tariq Ramadan,” in: Chervel & Seeliger )2007(, pp. 

88- 110; B. Tibi, “Der Euro-Islam als Brücke zwischen Islam und Europa,” 

ibid., pp. 99--183.
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فرضها  ال  التعلم  عمليات  رعاية  سوى  ميكننا  ال  والواجبات. 

قانونيّاً]1].  أو  أخالقيّاً 

ولكن هل علينا أن ننظر إىل طريٍق مسدودٍة من الجانب اآلخر 

أيضاً؟ هل عملية التعلم هذه رضورية فقط يف جانب التقليدية الدينية 

املعيارية  التوقعات  تفرض  أال  أيضاً؟  العلامنية  جانب  من  وليس 

بها  يقوم  ما  تحرمياً عىل  شموليّاً  مدنيّاً  تحكم مجتمعاً  التي  نفُسها 

الرفض  مثالً  تحرِّم  كام  الدين  لقيمة  تقليل  من  النزعة«  »علامنيو 

الديني لحقوق مساوية للمرأة؟ إن عملية تعلم مكملة مطلوبة بكل 

تأكيد من الجانب العلامين، إال إذا خلطنا بني حيادية علامنية الدولة 

أمام نظرات دينية متنافسة للعامل وبني تطهري املحيط العام السيايس 

من جميع املساهامت الدينية.

اإلكراه  وسائل  بكل  تتحكم  التي  الدولة  مجال  بأن  شك  ال 

الدينية  املجتمعات  بني  الرصاع  أمام  يفتح  أن  يجب  القانوين 

دينيٍّة  لغالبيٍّة  التنفيذية  الذراع  الحكومة  ستصبح  وإال  املختلفة، 

املقاييس  إرادتها عىل معارضيها. يف دولة دستورية جميع  تفرض 

عام  بشكل  وتربر  تتشكل  أن  يجب  بالقانون  فرضها  ميكن  التي 

التعبري  الدولة ال متنع  يفهمها جميع املواطنني. لكن حيادية  بلغة 

الديني يف املحيط السيايس العام طاملا تظل عملية اتخاذ القرارات 

عىل املستويات الربملانية والقانونية والحكومية واإلدارية منفصلة 

1- Zum folgenden J. Habermas, Religion in der Öffentlichkeit, in: ders.

)2005(,119 154.
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بشكٍل واضح ٍعن التدفق غري الرسمي للتواصل السيايس، وتشكيل 

اآلراء يف اإلطار العريض األوسع للمواطنني. يدعو »فصل الكنيسة 

تسمح  ال  مصفاة  أي  ـ  امليدانني  هذين  بني  فلرتٍة  إىل  الدولة«  عن 

ضجيج  بني  من  العلامنية  إىل  »املرتجمة«  املساهامت  مبرور  إال 

األصوات املختلفة يف امليدان العام فضالً عن األجندات الرسمية 

ملؤسسات الدولة.

مثة سببان لصالح املامرسة الليربالية هذه: األول أنه يجب إتاحة 

املجال أمام األشخاص غري الراغبني يف وال القادرين عىل تقسيم 

والالدينية  الدينية  الخطوط  بني  ومصطلحاتهم  األخالقية  قناعاتهم 

يف  استخدموا  لو  حتى  السياسية  اإلرادات  تشكيل  يف  للمشاركة 

ذلك لغة دينية. الثاين أنه يجب عىل الدولة الدميوقراطية أن ال تقلل 

بشكل استباقي تعقيد وتعدد أصواتها العامة ألنها ال تعلم حينئذ ما 

إذا كانت تقطع عن املجتمع مصادر نادرة لتوليد املعاين وتشكيل 

االجتامعية  بالعالقات  األمر  يتعلق  حني  خصوصاً  الهويات. 

املعرضة للخطر، فالتقاليد الدينية لديها القوة لتشكيل الحساسيات 

األخالقية واملدارك الحدسية املتشددة.

املواطنني  أّن  التوقع  هو  للضغط،  العلامنية  يُعرّض  ما  إن 

يجب  العام،  السيايس  املحيط  ويف  مدينٍّ  مجتمعٍ  يف  العلامنيني 

كمساوين  املواطنة  يف  إخوتهم  مواجهة  عىل  قادرين  يكونوا  أن 

لهم. ولكن إذا حدثت هذه املواجهة مع املواطنني املتدينني ـ مع 

التحفظ عىل أن هؤالء األخريين يجب أن ال ينظر إليهم بجديٍّة عىل 

أنّهم من أهل هذا العرص بسبب عقليتهم املتدينةـ  فسوف نرجع إىل 
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مستوى التسوية املؤقتة. وبذلك ننهي أسس التقدير املتبادل التي 

العلامنيني  املواطنني  من  يتوقع  عنها.  املشرتكة  للمواطنة  غنى  ال 

من باب أوىل أن ال يستبعدوا أنهم قد يكتشفون يف العبارات الدينيّة 

محتويات لغويّة وحدساً شخصيّاً مسترتاً ميكن ترجمته إىل الخطاب 

العلامين العام. فإذا استمر األمر عىل ما يرام من الجانبني فإّن عىل 

بني  للعالقة  تفسرياً  يتقبل  أن  نظره،  وجهة  حيث  ومن  منهام  كلٍّ 

اإلميان واملعرفة متكن الجميع من العيش سويًّة بطريقٍة يعكس فيها 

الجميع قيم الجميع. 

sécularisme/( مصطلح  هابرماس  يستخدم  عندما 

العلمنايّن/  ،)säkularistische( باألملانية  séculariste( أو 

ملصطلح  أّن  إىل  يشري  ذلك  محّدد.  مبعنى  يقيده  فهو  العلامين، 

خاّصة  داللة   ) sécularisme/séculariste( العلامنية/العلامين 

داللة  عن  مختلفٍة  مقاصد  ذات  الحقيقة  يف  وهي  إليه.  بالنسبة 

العلاميّن )séculier /säkular( وعن االسم املشتق منه »املُعلَْمن« 

عىل  للداللة  كالهام  املستخدَمنْي   )sécularisé säkularisierte(

الرشط الحديث لعقٍل مستقلٍّ متحّرٍر من الدين والذي يتوىّل مهّمة 

الفصل بني اإلميان واملعرفة.

يف  يوردها  بالذات  املحل  هذا  يف  هابرماس  داللة  مؤدى 

أدرّي  ال  مبوقٍف  يحتفظون  الذين  املؤمنني  غري  »خالف  كتابه 

]املواطنون  األديان  بصّحة  املزاعم  مقابل   )agnostique(

للجدل  مثريًا  موقًفا   ]säkularist[ العلامنيّون  يتبّنى  املـَُعلَْمنون[، 

ويرفضون أّي تأثريٍ عام للعقائد الدينيّة. يف العامل األنجلوسكسويّن، 
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تستند العلامنية اليوم إىل طَبِعيّة )نزعة طبيعيّة/ naturalisme( طُلْبَة، 

متنح علوم الطبيعة حرصيّة املعرفة املعرتف بها اجتامعيًّا. أنا أرى 

أّن مثل هذه الِعلَْمويّة تعسفيّة. إنها ال تتّفق مع فكر ما بعد ميتافيزيقّي، 

ٍه، لتطال القضايا  د القّوة الخطابيّة لعقٍل علامينٍّ، ولكن غري مشوَّ مُيدِّ

من  شكٍل  بأّي  متحو  أن  دون  من  والجامليّة،  واألخالقيّة  املعنويّة 

األشكال الحدوَد بني االعتقاد واملعرفة«]1].

 – الدينيّة  »املعتقدات  فإّن  العلاميّن  الفكر  هذا  إىل  بالنسبة 

ال  أو  ووهميٍّة  حقيقيٍّة،  غري  ذاتها  حّد  يف  هي  هابرماس-   حسب 

كبقايا  ما  نوعاً  إليها،  يُنظُر  الدينيّة  والتعابري  واملظاهر  لها«]2]  معنى 

كـ  منها  أقّل  أسايّس،  كحقٍّ  فيها  مفهومة  الدينيّة  والحريّة  قدمية، 

»إجراء لحامية الثقافة ملصلحة أنواع آيلة لالنقراض«. ومن الواضح 

لهذه  تبًعا  آخر.  إىل  مفهوٍم  من  يختلف  الكلامت  معنى  أّن  جيًّدا 

العلامنيّة(  االعتبارات، هل ميكننا أن نعزو عالمة ]تسمية[ )ما بعد 

ستافوـ  نسبَه جوان  الذي  القوي  باملعنى  ليس  هابرماس؟  ليورغن 

ديبوج للعلامنيّة، كانفتاح من دون تحّفظ عىل املعتقدات الدينيّة؛ 

نعم ميكننا أن نعزو ذلك باملعنى الذي تأخذه كلمة العلامنيّة لدى 

العلامنيّة،  يدين  األخري  هذا  أّن  باالعتبار  آخذين  هابرماس  يورغن 

يدين ستاره العلموّي املعادي للدين والذي ينادي منه بتجاوزه، إًذا، 

إىل  )ما بعد العلامنيّة(. 

1- J. Habermas, Notes on a post- secular society, originality text in german 

in baltter, April 2008.

2- Habermas, Ipid, P. 57.
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بعد  »ما  املصطلح  هذا  شخصيًّا  يستخدم  ال  هابرماس  لكن 

العلامنيّة/ ما بعد العلاميّن«. أما ما يشّكل جزًءا من معجمه اللغوّي 

 Postsarularen( علاميّن«  بعد  ما  »مجتمع  عبارة  تحديداً  فهو 

وجه  وعىل  )معياري(.  وأفق  )موضوعي(  كرشٍط   )Gesselshaft

التحديد، يتناول هابرماس املجتمَع ما بعد العلاميّن بوصفه مفهوماً 

تجريبيّاً: »وصُف املجتمعاِت الحديثة كـ )مابعد علامنيّة( يُحيُل عىل 

تغيري الوعي« الذي يُرجعه إىل ثالث ظواهر وثّقها علم االجتامع:

: مل يعد وعي العيش يف مجتمع علاميّن مرتبطًا باليقني بأّن  أوالً

الثقايّف واالجتامعّي يتّم عىل حساب املعنى الشخيّص  التحديث 

والعاّم للدين«. 

ثانياً: »حقيقة أّن الجامعات )groupes( الدينيّة تأخذ عىل نحو 

الحياة  يف  التفسرييّة   )communautés( التجّمعات  دوَر  متزايد 

»غري  يُجرب  ما  هذا  العلامنيّة«،   )sociétés( للمجتمعات  السياسيّة 

املؤمنني عىل األخذ باالعتبار بشكل أكرث وضوًحا ظاهرَة ديٍن مريئٍّ 

عىل املستوى العاّم«.

الدينية تتضاعف »بالتعدديّة يف أشكال الحياة«  التعدديّة  ثالثاً:   

الناجمة عن الهجرة والتدفّق السّكايّن املكّون من أناس يتحّدرون 

من »ثقافات ذات طابع تقليدي قوّي«]1].

أفًقا  هابرماس  يورغن  إىل  بالنسبة  العلاميّن  املجتمع  يُظهر 

رضوريّة.  اإلمكان  رشوط  تكون  حيث  السيايّس  للمجتمع  معياريًّا 

1- J. Habermas, Ipid, P 8.
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بالنسبة إليه فإن للمجتمع العلاميّن أربع عتبات معياريّة: 1( أولويّة 

دولة القانون الدستورّي )هذا ما يستلزم ويشمل الفصل بني الكنيسة 

بالحقوق  االعرتاف  الدينيّة؛  املسألة  يف  الدولة  حياد  والدولة(، 

الدينيّة( يف االستخدام  العلامنيّة )غري  العقول  2( أولويّة  األساسيّة. 

والقانونيّة.  والسياسيّة  االجتامعية  للمعياريّة  كمصدر  للعقل  العاّم 

لجميع  رافعة  كأداة  والنقدّي(  والفهمّي  )اإلجرايّئ  العلم  أولويّة   )3

املعارف. 4( تعدديّة دينيّة مساملة]1]. 

عادًة من  نفهمه  ما  مُتيّز جيًّدا  األوىل  الثالث  العتبات  كانت  إذا 

األخذ  عن  الناجمة  الرابعة،  العتبة  فإّن  ُمَعلَمن،  أو  علامينٍّ  مجتمعٍ 

فقط، ولكن بوصفه تحّديًا  ليس واقعاً  الدين  استمرار  بعني االعتبار 

للفكر العلاميّن والتعايش مًعا، تشري إىل العبور نحو املجتمع »ما بعد 

العلامينّ«. كيف نعيش يف مثل هذا املجتمع؟ ما التحّديات املعرفيّة 

والعمليّة أيًضا )املزايا املدنيّة والسياسيّة( التي يجب عىل املواطنني 

املؤمنني واملواطنني العلامنيني مواجهتها؟ هذه األسئلة ترفض األفق 

املعيارّي الذي ينص يورغن هابرماس عليه عىل النحو التايل:

الوعي  تحديث  بأّن  االعرتاف  توجب  العلامنيّة  »املجتمعات 

الذهنيّات  تأمليّة يف املراحل املتعاقبة،  العام يسوق ويغرّي بطريقة 

التعلمَن  الدينيّة والدنيويّة. ميكننا من الجهتني، رشَط أن نعترب مًعا 

عمليَّة تعلٍّم تكامليّة، أن نأخذ عىل محمل الجّد، بالتبادل وألسباٍب 

للجدل يف  املثرية  املوضوعات  منها حول  كّل  إسهامات  معرفيّة، 

ميكنه  اإللحاد،  عىل  بقائه  مع  العلاميّن،  والعقل  العام«.  املجال 

1- ج. م. الروش – مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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حسب هابرماس أن ينفتح عىل التقاليد الدينيّة ويعرتف مبضمونها 

املعريّف والبديهيات األخالقيّة ذات الصلة، وهذا ما يرفضه العقل 

العلاميّن. يَذكر أّن العقل الحديث سبق أن نجح يف ترجمة الكثري 

التحّرر  الفردانية،  الذاتيّة،  االستقالليّة  )مفاهيم  علامنيٍّة  بلغٍة  منها 

صورة  حظر  من  الناتج  ـ  واالستعباد  التشييء  فئات  والتضامن: 

اإلله وعن الخطيئة األصليّة - كفئات للنظرة الناقدة حول األمراض 

االجتامعية يف عرصنا الحارض(. هذا االنفتاح يعني أنّه ينبغي عىل 

يف  معرفيًّا.  تحّديًا  أيضاً  هم  يواجهوا  أن  املؤمنني  غري  املواطنني 

الدينّي  الوعي  تجاه  متطلٌِّب سواء  العلاميّن  املجتمع  الصدد،  هذا 

أم تجاه الوعي العلاميّن. إنّه يتطلّب من هذا األخري أن يفهم »عدم 

اندماجه باملعتقدات الدينيّة بوصفها معارضة من املعقول توقّعها« 

وأن يفهم أنه ميكن أن يتعلّم منها]1].

من  إًذا  ليس  األديان  عىل  االنفتاح  هذا  هابرماس،  إىل  بالنسبة 

دون تحّفظ، بل عىل العكس من ذلك، يرّص يف كتاباته كلها عىل 

الدينيني  واملواطنني  املؤمنة  الجامعات  عىل  ينبغي  التي  العتبات 

تعّدديٍّ  مجتمعٍ  يف  ذاتيٍّة  انعكاسيٍّة  بطريقٍة  متاًما  يجتازوها  أن 

أولويّة  الدستورّي؛  القانون  دولة  بأولويّة  االعرتاف   : ودميقراطيٍّ

كمصدٍر   للعقل  العام  االستخدام  يف  الدنيوية  العلامنيّة/  العقول 

بوصفه  العلم  أولويّة  والقانونيّة؛  والسياسيّة  االجتامعية  للمعياريّة 

من  مساملة  الدينيّة  التعّدديّة  أخريًا،  ]معرفيّة[؛  إبستمولوجيّة  سلطًة 

بقيّة  مع  لقاٌء  يخفق  ال  الذي  املعريف  التنافر  عىل  التغلب  خالل 

1- J. Habermas, Ipid, P 201.
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الطوائف واألديان األخرى أبًدا يف إظهاره. فضاًل عن ذلك، يتطلّب 

املجتمع العلاميّن وعياً علامنيًّا ـ وبشكل خاّص إذا كان يقّدم نفسه 

لتعرّف  تاريخيًّا  املكتسبة  التعريف  »قوة  استغالل  وعدم  ـ  كأغلبيّة 

الثقافة  عليه  تكون  أن  يجب  مبا  الخاّصة،  ملعايريها  وفًقا  نفسها 

السياسيّة اإللزاميّة للمجتمع التعّددّي«]1].

املبحث الثاين: العلامنية وما بعدها: وحدة املفهوم ومتايزه

ييضء هذا املبحث عىل العالقة الجينولوجية بني العلامنية وما 

يؤلفان  بأنهام  بنيًة مفهوميًّة مشرتكًة. ذلك  باعتبارهام  العلامنية  بعد 

معاً مثنًى مفهومي يعود إىل ساللٍة واحدٍة، مع اختالٍف يف املهمة 

والدور وخصوصيّة كلٍّ منهام تبعاً ملنزلة كلٍّ منهام يف أزمنة الحداثة.

وعىل ما سبق ولفتنا إليه يف مستهّل هذه الدراسة، فإّن أّي مقاربٍة 

ملفهوم ما بعد العلامنية ال تصح منطقياً ومعرفياً وتاريخياً من دون 

الغربية  الحداثة  أنتجته  كمفهوٍم  بالعلامنيّة  أي  قبلها؛  مبا  وصلها 

وتأسيساً  منظومته.  عىل  واالجتامعية  السياسية  حضارتها  وأقامت 

كمبدأٍ  العلامنية  تظهري  رضورياً  يصري  املركبة  الفرضية  هذه  عىل 

فلسفيٍّ وعىل تاريخية لظهور أطروحة ما بعد العلامنية.

التي  املراجعات  فضاء  من  الحداثة«  بعد  »ما  ولدت  مثلام 

عصفت بالحداثة األوىل وأنوارها، كذلك ُولدت »ما بعد العلامنية« 

إثر  صورة  قرائُِنها  ظهرت  معايب  من  العلمنة  اقرتفته  ملا  كمجاوزٍة 

صورٍة وحدثاً إثر حدٍث. 

1- J. Habermas, Ipid, P 151.
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إال  الزمن  يف  ساريٍة  مقالٍة  إىل  العلامنية«  »مابعد  تتحول  مل 

أو  تُهجر  أن  أوشكت  حتى  واختباًرا،  جداًل  العلمنُة  أُْشِبَعت  بعدما 

النسيان. والعلامنية شأن نظائرها األخرى ]كاأليديولوجيا  تُرمى يف 

راحت  وسواها..[  الليربالية  والرأساملية  والحداثة  والدميقراطية 

تحفر السبيل إىل املابعد قصد التجّدد والدميومة. وما كان ليتسّنى 

لها هذا لوال أن كّفت عن االستمرار يف أداء وظائفها الكربى. لكّن 

القول بوصول العلامنية إىل خامتتها، ال يعني يف واقع الحال الحكم 

العلمنة يف  مبوتها. فالختم هنا يدل عىل نهاية جيٍل تاريخيٍّ أدت 

مبا  مهمتها  لتغيري  تتهيَّأ  أن  عليها  وصار  إجراءاتها،  مجمل  خالله 

يناسب الزمن الذي حلّت فيه.

أضناهم  بعدما  االجتامع،  علامء  بعض  سينربي  ذلك  أجل  من 

البحث عن تعريف مطابق ملاهيتها، أن ينظروا إىل ما بعد العلامنية 

كحلقة مستأنَفة تتصل مبا سبقها، وتنفصل عنه يف اآلن عينه.

بهذا املعنى ليست »ما بعد العلامنية« نفيًا للعلامنية، وإمنا استئنافًا 

لها بوسائط ورشائط وأنساق مختلفة. فال يصح أن ينسلخ التاريخ عام 

قبله وعاّم يليه انسالًخا قطعيًا. فهذا محال، ألن املاقبل امتداٌد للام 

بعد وتأسيٌس له. فلن تكتسب حقبُة ما بعد العلامنية واقعيتَها التاريخية 

العلامنية  تكن  مل  فلو  األول.  مليالدها  الرشعي  بَنَسِبها  تُِقرَّ  مل  ما 

حارضة يف التاريخ الحي لحداثة الغرب، ما كان باإلمكان الكالم عىل 

ما بعدها. الحاصل أن مثة رضبًا من جدلية استتاٍر وكموٍن وانقشاٍع، 

تظهر فيها »ما بعد العلامنية« كمحصوٍل لتلك الجدلية املركبة]1].

1- محمود حيدر – ما بعد العلامنية – منطق الحدث وفتنة املفهوم- فصلية »االستغراب« 

– العدد الثامن – صيف 2017.
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1--2 اإلشكال املعريف والتاريخي للعلامنية:

يشري الباحثون إىل أّن أول من طرح العلامنية كنظريٍّة رسميٍّة هو 

جورج جي. هاليواك يف نحو سنة 1846م يف بريطانيا. ومع أن رفض 

تدخل الدين يف مجاالت الحياة املختلفة يعود إىل عرص النهضة 

وعرص التنوير »القرنني الخامس عرش والسادس عرش للميالد« نتيجة 

النزاعات التي نشبت بني العلم والدين من جهٍة وبني العقل والدين 

من جهٍة ثانية، فإّن من املفيد عدم الخلط بني حالٍة تاريخيٍّة حدثت 

كأطروحٍة  املفكرين  من  عدٌد  عرضها  أيديولوجية  ونظريّة  تلقائياً، 

بديلٍة إلدارة حياة البرش وتحقيق سعادة اإلنسان.

وجه  عىل  القرون  هذه  نهاية  ويف  الوسطى،  القرون  منذ 

يف  الدين  تدخل  رفض  إىل  تدعو  نداءاٌت  تعالت  التخصيص، 

العقل  إحالل  يف  البعض  وفكر  املختلفة،  البرشية  الحياة  ميادين 

الذايت املحور والعلوم االجتامعية. بعبارة ثانية: تارة تكون األخالق 

العلامنية مثرة طبيعية للعلمنة ولها طابع الإرادي، وتارة تعترب الزماً 

الرؤية  أساس  عىل  الدينية  املجتمعات  لعلمنة  رضورياً  حتمياً 

العلامنية املفروضة.

مصطلح  حول  الكتابات  من  الهائل  الكم  من  الرغم  عىل 

العلامنية، ال يزال الغموض يكتنف هذا املصطلح )لفظاً ومعنى(. 

استعادة  إىل  الدعوة  تجري  كانت  ما  كثرياً  الغموض،  هذا  ولجالء 

التاريخي الذي يحيك قصة العلمنة من خالل تجاربها. بل  النص 

غالباً ما عكف الباحثون عىل تناول هذا املوضوع الحيوي ومراجعته 
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أن  إىل  عائد  ذلك  وسبب  بالذات.  الفرنسية  التجربة  من  انطالقاً 

للمفهوم،  الحية  االختبار  ساحة  كانت  لفرنسا  الحضارية  الجغرافيا 

السياسية  السلطة  مامرسة  عن  الكنيسة  إبعاد  تم  عندما  خصوصاً 

واالدارية، وبخاصة يف مجال التعليم، وبالتايل إعادة كل ما يتعلق 

بعامل السياسة واالجتامع إىل العامل الدنيوي. 

للعلامنية،  تعريفاٍت  املفكر األملاين الري شايرن ستة  يعرض 

من  املجتمع  وتحرر  الدنيا،  هذه  مع  والتناغم  الدين،  أفول  هي: 

وسلخ  الدينية،  واملؤسسات  املعتقدات  وتحول  الدين،  قيود 

املجتمع  إىل  القديس  املجتمع  من  والسري  العامل،  عن  القدسية 

التاريخية  واملسرية  اللغوي  الجذر  ضوء  يف  لكن  العلامين]1]. 

الشؤون  و»أصالة  الدنيا«  مع  »التناغم  بـ  تعريفها  يبدو  للعلمنة، 

إىل  »التحول  أن  ذلك  للعلامنية.  ودقيقاً  عاماً  تعريفاً  الدنيوية« 

التحول  يعني  الغربية  والعقالنية  الفلسفية  األدبيات  يف  الدنيوي« 

إىل الـ »هنا«، وإىل الحال، وإىل األريض، أي إن الوجود يف علم 

الوجود )األنطولوجيا( ينحرص يف العامل املادي املحسوس، بينام 

الناحية  من  للنسيان.  والله  واآلخرة،  الطبيعة،  وراء  ما  عوامل  ترتك 

املادية لإلنسان إىل  املعنوية وغري  األبعاد  تختزل  األنرثوبولوجية 

يقبل  ال  اإلبستيمولوجية  الناحية  ومن  واملادية،  الدنيا  مستوياتها 

املعريف  الدور  إنكار  إىل  ويصار  كمعرفة،  الوضعي  العلم  سوى 

ملصادر أخرى من قبيل الوحي، والعرفان، والفلسفة]2].

1- الري شايرن، »مفهوم العلمنة يف البحوث التجريبية«، مالكوم هميلتون، علم اجتامع 

 Dictionary of Modern( الدين، ص289. راجع أيضاً معجم علم االجتامع املعارص

( للربيطاين توماس هولت.

 -  1998 لندن   - بريوت   - الساقي  دار  للعلامنية،  الفلسفية  األسس  ضاهر،  عادل    -2

بريوت-  ص 37ـ 38.
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العلمنة بهذا املعنى هي يف الحقيقة العقلنة نفسها. وهي التي 

القدسية  السلبي  جانبها  يف  وتقيص  بذاته،  املكتفي  بالعقل  تؤمن 

عن الحياة. فالعلمنة يف الوهلة األوىل تركِّز عىل دور اإلنسان يف 

عقله.  فيها  يستخدم  التي  املجاالت  تفكريه يف  واستقالل  الوجود 

واألهم من كل يشء دور اإلنسان يف الوجود مبا يف ذلك اكتشاف 

األهداف الجديرة بالتحقيق يف هذا العامل وأساليب هذه األهداف، 

تقف  املعنى  بهذا  العلمنة  عملية  لكن  الدين.  عن  مستقلة  بصورة 

استقالل  مبعنى  األساس  يف  العلمنة  أن  ذلك  الدين،  مواجهة  يف 

العقالنية، تفيض إىل عدم الثقة بالدين وزعزعة القوانني الدينية يف 

هذا  عىل  وبناًء  العقل.  محورية  تكريس  طريق  عن  البرشية  الحياة 

األخالق  وكذلك  البرشية  القوانني  رشعية  تصبح  الفهم  من  النوع 

قامئة عىل العقل ال عىل الدين. وحجة أصحاب هذا الرأي تقول: 

إذا كان الله قد أمرنا يف موضع ما بإطاعة القوانني البرشية الوضعية 

فألن هذه القوانني متالمئة مع األخالق والعقل]1].

بعضها  ومتصلة  شائعة  مفاهيم  بني  التمييز  مستوى  عىل  أما 

ببعض مثل العلمنة والعلامنية والعلامين، فمن الرضوري االنتباه ـ 

كام يقول برايان ويلسون ـ إىل أن مفهوم األوىل يدل عىل العملية، 

تشري  العلمنة  أن  مبعنى  البنية،  عىل  والثالثة  التوقف،  عىل  والثانية 

واألمور علامنيّة، وهي عمليٌّة  األشياء  فيها  تصبح  عينيٍّة  إىل عمليٍّة 

التفكري  وأساليب  واملعتقدات  الدينية  األنشطة  بتقليص  ترتبط 

1- أمان الله فصيحي ـ املجتمع العلامين: املكونات واملميزات ـ دراسة ضمن كتاب 

»العلامنية مذهباً« بإرشاف محمد تقي سبحاين ـ ترجمة: حيدر نجف ـ مركز الحضارة 

لتنمية الفكر اإلسالمي ـ بريوت ـ 2014 ـ ص 21.
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الدينية وبالتايل زوالها، وتتالزم عادة مع سائر عمليات التحول يف 

لتلك  واعية  غري  أو  إرادية  غري  كنتيجة  تظهر  أو  االجتامعية  البُنى 

العمليات]1].

العلامنية إذاً، مفهوٌم كيلٌّ منه تصدر املفاهيم الجزئيّة املتفرعة 

عنه. وهي كام يقول الباحث االنكليزي برايان ويلسون يشٌء فوق 

اإليديولوجيا، ألنها تدعو إىل رؤيٍة كونيٍة محّددٍة، وهي يف اآلن عينه 

توظيفها  خالل  من  الخارجي  الواقع  يف  العلمنة  عمليات  تعاضد 

كانت  هنا  من  مجتمع.  أو  بيئة  كل  خصوصيّة  إطار  يف  وتكييفها 

من  بنوٍع  يطالب  كليهام  ألن  دوماً،  الدين  مع  متعارضًة  العلامنية 

عىل  للسيطرة  ومبارشًة  دوماً  ويتنازعان  والطاعة،  وااللتزام  اإلميان 

واإليديولوجيا  الدين  بني  النزاع  أساس  نقاش يف  ال  واحدٍة.  أرٍض 

العلامنية، بيد أّن مثة نظرتني يف إطار هذا النزاع: العلامنية املتطرفة 

املاورائية  باألمور  االعتقاد  أشكال  كافة  ترفض  التي  واإللحادية 

الدينية واملعارضة  واألعامل ذات الصلة بها، وتدعم املبادئ غري 

يف  االجتامعي  والنظام  الشخصية  األخالق  ركائز  باعتبارها  للدين 

مختلف ميادين الحياة اإلنسانية، أما العلامنية االجتامعية وخصوصاً 

الدين إىل مؤّسسٍة  التي تسود امليدان السيايس، فهي تختزل  تلك 

مختّصٍة بالحياة الفردية لإلنسان]2] .

املجتمع  من  املراد  أن  البعض  حسب  يبدو  ذلك  ضوء  يف 

1-  برايان ويلسون، »فكرة انفصال الدين عن الدنيا«، ص 126، املصدر السابق ص 24.

2-  فصيحي نقالً عن أحمد رضا يزداين ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه- ص 25.
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واقعية،  حالة  العلمنة  فيه  تكتسب  الذي  املجتمع  هو  العلامين 

الحديث  املجتمع  ذاك  هو  العلامين  للمجتمع  الكامل  والنموذج 

القائم حالياً يف العامل الغريب، والذي ميكن أن يساعدنا يف معرفة 

خصائص املجتمع العلامين.

أما بصدد املصطلح يف إشكالياته املعرفية وتنوع النظر إليه فقد 

شابه اضطراٌب يف الفهم. إذ مل يستِو تعريف »العلمنة« أو »العلامنية« 

عىل خط واحد، محّدٍد وواضح. وهذا املفهوم، هو كالدميقراطية 

والعقالنية، والتنوير والحداثة إلخ.. فضالً عن مفاهيم مشابهة أخرى 

يبدو ضبطها وتحديدها أمراً متعذراً طاملا بقيت يف دائرة التجريد. 

املفهوم  إن  إذ  التجربة.  وحقول  الزمان  يف  تحيُّزها  من  مبعزل  أي 

يتحيّز  عندما  فقط  بال هويّة.  ماهية  يبقى  النظري املجرد  إطاره  يف 

يف مجال االختبار والتجربة يغدو املفهوم قابالً إلجراءات النقد أو 

الحكم عليه. 

مثة سبٌب آخر الضطراب التعريف، عائد إىل صدوره من منطقة 

»قوننة«  لـ  كمجاٍل  اإلبستمولوجيّة  الرؤية  فيها  متازجت  تداول 

املفاهيم  أطلقت  التي  والسياسية  اإلنسانية  بالتجربة  املفاهيم، 

وتعاملت معها وفقاً لرشوطها الزمانية واملكانية الخاصة.

فإّن  التاريخية  واالستعامالت  اللغوية  بالجذور  يتصل  ما  يف 

الالتيني  الجذر  من  متأتيتني  مفردتني  هام  والعلمنة  العلامنية 

»آيوناس«  أو  »آيون«  اليونانيّة  للمفردة  ترجمٌة  وهو   ،)Saeculum(

يف  العلامنية  ومفردة  بالحال.  االهتامم  أو  القرن  أو  األيام  مبعنى 
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استخدمها  وقد  اليونانية،   »Aion« لـ  ترجمة  هي  املقدس  الكتاب 

كان  البداية  يف  الزمن.  وطول  والحياة،  الحياة،  طاقة  مبعنى  هومر 

شاع  ثم  الجيل،  أو  اإلنسان،  عمر  طول  عن  يعرّب  املصطلح  هذا 

والخلود، واألزلية،  الخالد،  العمر  أفالطون ومعارصيه مبعنى  عند 

 )ai-o( من  مشتقة  وهي  أوروبية،  ـ  هندو  جذور   ،)aion( ملفردة 

مبعنى مدة العمر أو قوة الحياة، ويف السنسكريتية نواجه مفردات: 

)ayn(، )ayuni(، )ayus(، )ayuh(، الالتينية، ومبا أن كلمة »يوم« 

واأليام،  والنهار،  الواحد،  اليوم  مبعنى  العربية  يف  استخدمت 

والدهر، والعصور، والعرص، والعهد، وطول الحياة، والعامل، ميكن 

القول أن »يوم« له بهذا املعنى نفسه جذور مشرتكة مع املصطلح 

الهند ـ أورويب.

وهكذا ميكن تفسري العلمنة باعتبارها التطابق مع القرن، والزمن، 

واأليام، وهذه الدنيا، أو مبعنى التكيّف مع العرص، و »هذا العاملي«، 

و »األيّامي« و »الدنيوي«، وأخرياً مبعنى »العاملية« أو »العوملية«]1].

يذهب علامء االجتامع إىل أن مفهوم العلامنية استخدم تاريخياً 

املجال  هذا  يف  شتى.  وُصَوٍر  طرق  ضمن  التطبيقي  الصعيد  عىل 

يشري باحثون إىل أربع ُصَور عىل الشكل التايل:

الصورة األوىل: ترك املناصب الكنسية: يف نهاية القرن الثالث 

الكنسية،  وأدواره  مناصبه  القس  ترك  عملية  عىل  العلمنة  أطلقت 

املوسوعة  إىل  العودة  ميكن  العلامنية  مبصطلح  املعجمي  التعريف  من  للمزيد   -1

الفلسفية الصادرة عن معهد اإلمناء العريب - بريوت 1984 - بإرشاف الربوفسور الراحل 

معن زيادة ومشاركة فريق واسع من الباحثني واملفكرين من لبنان والعامل العريب.
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الدنيا(،  أو  األيام،  الزمن،  )القرن،   »Soeculom« الـ  نحو  وميله 

كلمة  »القرن«  يقابل  املسيحية  املصطلحات  علم  يف  وكذلك  هنا 

الضد  تقع عىل  العامل«  أو يف »هذا  »القرن«  الحياة يف  »القاعدة«، 

الخاصة  الحياة  وهي  القواعد،  وحسب  القواعد  يف  الحياة  من 

برجال الدين )Clerc( مثة نوعان من الحياة، ونوعان من الواجبات 

يوجد رجال  اإلنسان املسيحي، من جهة  والتكاليف، ونوعان من 

الدين املبتعدون عن املشاغل الدنيوية والذين يقفون حياتهم كلها 

الله«  »مخلوقات  توجد  ثانية  جهة  ومن  والرب،  الكنيسة  لشؤون 

التي تعيش يف »هذا العرص« وتشكل مجتمع املؤمنني، وكام كانت 

العملية تسمى العلمنة، كان رجال الدين الذين يتخلون عن مناصبهم 

الكنيسة يسمون رجال دين علامنيني.

الصورة الثانية: جعل أمالك الكنيسة دنيوية: مبعنى الحق أطلقت 

العلمنة عىل عملية نقل ممتلكات الكنيسة ورجال الدين إىل السلطة 

والدولة، متيّز مفردتا »Sacred«، و»Secular«، عىل العموم الشؤون 

املاورائية عن شؤون هذا العامل، ومع أن بعضاً يعتربون سلب ملكية 

الكنيسة الجوهر التاريخي واملعنى األصيل للعلمنة، بيد أن العلمنة 

يف الحقيقة تفتقد جوهراً تاريخياً ومضموناً اقتصادياً واحداً، وتظهر 

يف األزمنة واألمكنة املختلفة بأزياء وأشكال متنوعة.

الثقافة  يف  العلمنة  الدين:  من  اإلنسان  تحرر  الثالثة:  الصورة 

املناهضة  واالجتامعية  السياسية  والحركات  )التنويرية(  العقالنية 

املجاالت  عن  الدين  فيها  يزاح  عملية  عن  تعرّب  الدين،  لرجال 

املجال  إىل  ليدفع  والثقايف  واالجتامعي  السيايس  كالنظام  العامة 

الشخيص لإلنسان، ويدير اإلنسان مجاالته العامة اعتامداً عىل عقله 

بصورٍة مستقلٍة عن الدين.
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املسيحي:  الالهوت  أسس  يف  التفكري  إعادة  الرابعة:  الصورة 

والتغيري  التفكري  إعادة  إىل  املسيحي  الالهوت  يف  العلمنة  أدت 

تكن  والدنيا. مل  الدين  بني  بالعالقة  الخاصة  الالهوتية  يف األسس 

»قديس«  كدين  تستطع  مل  ولذلك  الدنيا،  دين  األوىل  املسيحية 

وشامل االهتامم بالدنيا بنحٍو مستقلٍّ ويف إطار تعاطيها مع اآلخرة، 

وكان من تبعات االفتقار للمساحة الدنيوية وعدم املوازنة اإليجابية 

بني الدنيا واآلخرة ظهور »التاريخ القديس« يف الحضارة املسيحية. 

يف  تحوٍل  إىل  بحاجٍة  كان  املسيحية  يف  العلامين  التكوين  لكن 

الركائز النظرية لالهوت املسيحي، ذلك أن هذا الالهوت ال يعرتف 

مبكان خارج املساحة »القدسية«، وهو ما دفع الكنيسة املسيحية 

فهمها  أسس  يف  فعليٍة  مبراجعٍة  تقوم  أن  إىل  املتأخرة  القرون  يف 

عليه  أطلق  ما  وهو  والدنيا،  الدين  بني  العالقة  قراءة  بذلك  وتعيد 

للعلامنيّة،  خاطٍئ  تصوٍر  ووفق  األساس  هذا  عىل  العلمنة.  اسم 

يعترب بعض املفكرين املسلمني املعارصين أّن التحول إىل النزعة 

بسبب  اإلسالم  ألن  املوضوع،  بانتفاء  سالباً  اإلسالم  يف  الدنيوية 

اهتاممه بالدنيا علامين يف ذاته]1].

2--2 غموض املفهوم وتأويالته

إىل  يركن  مفهوٍم  إىل  تتحول  مل  العلامنية  أن  إىل  وأرشنا  سبق 

الحديث.  السيايس  الفكر  يف  عليها  ومتّفٍق  موّحدٍة  معرفيٍّة  قاعدٍة 

غموضاً  املصطلحات  أكرث  من  املصطلح  كون  إىل  يعود  وهذا 

وإبهاماً بني املفاهيم التي رافقت أزمنة الحداثة يف أوروبا والغرب. 

كان املؤرخ واملفكر املرصي الراحل عبد الوهاب املسريي أحد 

1- فصيحي ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه ص 25.
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املشكلة  لهذه  تصدوا  الذين  املتأخرين  العرب  املفكرين  أبرز 

املعرفية. حول هذا املشِكل يضع املسريي مجموعة من األسباب 

توضح مصدر ضبابية املصطلح]1]:

املعجم  منقوٌل من  »علامنية« هو مصطلٌح  األول: إن مصطلح 

داللته  فإن  لذلك  الغريب.  الحضاري  التشكيل  ومن  األجنبي، 

الحقيقية تتحدد باإلشارة إىل هذا املعجم وكذلك إىل هذا التشكيل 

الحضاري بحيث يكتسب مضمونه الحقيقي منهام.

الثاين: تُوَجد داخل التشكيل الحضاري الغريب عدة تشكيالٍت 

الحضاري  التشكيل  ـ  )الكاثولييك(  الفرنيس  التشكيل  فرعيٍة: 

الرويس  والتشكيل  )الربوتستانتي(  األملاين  التشكيل  ـ  اإلنجليزي 

)األرثوذكيس(، وقد عرَّف كّل تشكيل هذا املصطلح بطريقة مختلفة 

إىل حدٍّ ما من خالل تجربته الخاصة.

الحضارية تحوالت مختلفة،  التشكيالت  الثالث: خاضت هذه 

العلامنية  من  املواقف  واختلفت  العلمنة  معدالت  فيها  وتزايدت 

بعملية  تقوم  التي  الجامعة  وباختالف  التاريخية  باختالف املرحلة 

التعريف.

اإلسالمي،  العريب  العامل  إىل  املصطلح  انتقال  مع  الرابع: 

واختالالً  اضطراباً  ازداد  للكلمة  املضطرب  الداليل  املجال  فإن 

لألسباب التالية:

أ(- حينام ينتقل مصطلٌح مثل »علامنية« من معجٍم حضاريٍّ إىل 

معجٍم حضاريٍّ آخر وتتّم »ترجمة« املصطلح، فإنّه يبقى يحمل آثاراً 

ـ  بريوت  ـ  املعارص  الفكر  دار  ـ  املجهر  العلامنية تحت  ـ  املسريي  الوهاب  عبد   -1

دمشق ـ 2000 ـ ص 35.



ما بعد العلمانّية48

قويًّة من سياقه الحضاري السابق الذي يظّل مرجعيًّة صامتًة له.

مختلفة؛  العلمنة  متتالية  مع  واملسلمني  العرب  تجربة  ب(- 

فعمليات العلمنة مل تولد يف واقعهم التاريخي واالجتامعي »رغم 

وجود عنارص علمنة مختلفة فيه« وإمنا أىت بها االستعامر الغريب.

وهكذا أُختُزلت مناقشة املصطلح يف العامل العريب إىل مجرد 

طريقة ترجمته، ومل تَُعد القضية وصف الظاهرة العلامنية وتحليلها 

أو  وسعادتنا  تجربتنا  خالل  »من  نحن  نراها  حسبام  وتسميتها 

شقائنا بها« بل انصب الجهد الفكري والبحثي عىل مناقشة أحسن 

وأكرثها  الغريب  املعجم  إىل  وأقربها  »علامنية«  لكلمة  الرتجامت 

دقة. وهكذا سقطنا يف رشك  املوضوعية املتلقية]1].

برتجامت  يزخر  العريب  املعجم  أّن  إىل  املسريي  يشري  وهنا 

مختلفة لكلمة »سكيوالر« و»الئيك« مثال ذلك:

1 ـ  »الِعلاْمنية« )بكرس العني( نسبة إىل »الِعلْم«.

2 ـ  »الَعلاْمنية« )بفتح العني( نسبة إىل »الَعلْم« مبعنى »العامل«.

الدنيا« وال يوجد  »الحياة  بأنها هي  ـ  »الدنيوية« أي اإلميان   3

سواها.

4 ـ  »الزمنية« مبعنى أّن كّل الظواهر مرتبطٌة بالزمان وبالدنيا وال 

عالقة لها بأّي ماورائيات.

5ـ   وتُستخَدم أحياناً كلمة »الئيك« )الئييك والئيكية(، خصوصا 

يف املغرب ولبنان من دون تغيري]2].

1- املصدر نفسه – ص 37-36.

2-  املصدر نفسه ـ ص 36.
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كبار  من  أربعٍة  واجتهادات  أفكار  إىل  الفصل  هذا  يعرض   *
مّنظري ما بعد العلامنية وهم: الفيلسوف األملاين املعارص يورغن 

تايلور، عامل األنرثوبولوجيا  الكندي تشارلز  الفيلسوف  هابرماس، 

بريغر.  بيرت  األمرييك  والسوسيولوجي  كازانوفا،  خوسيه  اإلسباين 

املؤمترات  تشهدها  التي  السجاالت  مجمل  أن  القول  وميكن 

التخصصية يف معاهد وجامعات  التفكري واملحارضات  وحلقات 

ومراكز البحث العلمي يف الغرب، تتمحور يف الغالب حول أفكار 

هؤالء.

ولسوف يتبني لنا يف ما يأيت ان الشخصيات املذكورة، وإن تباينت 

يف طرق مقارباتها للنظرية املا بعد علامنية، إال انها تتقاطع عند هّم 

االنتلجنسيا  وعي  معريف يف  منعطف  إحداث  وهو رضورة  واحد، 

الدين. وقد بدت تنظريات هؤالء أدىن إىل موقف  األوروبية حيال 

إىل  منه  العلامين،  البناء  تهافت  عىل  االحتجاج  مبسؤولية  مدفوع 

مجرد تنظري محايد ملآالت الحداثة الفائضة. وبهذا املعنى يبدو ان 

والتاريخي  الحضاري  األفق  يف  ينحرص  العلامين  للامبعد  التنظري 

للحضارة الغربية املعارصة. وهو ما يدل عىل الفجوة االنطولوجية 

التي أصابت الفكر الفلسفي الغريب، والتي سبق ملارتن هايدغر ان 

االعراض  أي  الكينونة«.  بـ«نسيان  أسامه  تحدث عام  إليها ملا  نبّه 

من  اإلعراض  هذه  عىل  يرتتب  مبا  للوجود  التأسييس  السؤال  عن 

نشوء فلسفة برتاء ال تقيم أي اعتبار ملا ال يقع تحت مرمى الحواس 

ومعايري العقل العميل.
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هابرماس ونظرية املجتمع ما بعد العلامين

هابرماس)*(]1]يف  يورغن  املعارص  األملاين  الفيلسوف  بدا 

متاخمته ملصطلح ما بعد العلامنية مفكراً سياسياً أنرثبولوجياً أكرث 

مام كان أنطولوجياً. أي إنه نحا نحو التجربة الواقعية للمجتمعات 

لذلك  النظرية.  األحكام  عىل  راهن  ماّم  أكرث  الحديثة  األوروبية 

ليدخل يف  النظري املجرد،  التأصيل  بنفسه عن  ينأى  نجده  سوف 

مقارباٍت سوسيو-تاريخيّة من أجل التوصل إىل تنظريٍ يكون حاصل 

بعد  ما  مقرتح  حول  األولية  تنظرياته  دلت  وقد  واقعيٍّة.  تجارب 

يف  املجتمعات  من  عدد  ألوضاع  املعاينة  معيارية  عىل  العلامنية 

أوروبا وأمريكا الشاملية. الفكرة التي أوردها هابرماس يف محارضٍة 

له حول املجتمع ما بعد العلامين]2] ميكن اختصارها بسؤاٍل طرحه 

املجتمعات  نسمي  أن  بعُد  ميكننا  ال  ملاذا  التايل:  الشكل  عىل 

 .1929 حزيران   18 يف  هابرماس  يورغن  األملاين  االجتامع  وعامل  الفيلسوف  ولد   -*
ويعد من الفالسفة املعارصين الكبار الذين كتبوا يف موضوع الحداثة والتواصل. اهتم 

هابرماس بالفضاء العمومي وترسيخ مفهوم العدالة وقد متكن من تأسيس عقل تواصيل 

من خالل نقده للعقل األدايت ومراجعته ملنطلقات الفلسفة املاركسية التي تعد أساس 

النقدية، كام بنى هذا العقل التواصيل عىل قراءته الدقيقة لتاريخ الفلسفة بدءاً  النظرية 

الوعي  عقالين،  مجتمع  نحو  مؤلفاته:  من  ودريدا.  فوكو  إىل  ووصوالً  وهيغل  بكانط 

األخالقي والفعل التواصيل، والعقالنية والدين، والخطاب الفلسفي للحداثة.

?A »post-secular« society – what does that mean :2-  راجع

                                                                                                             The web magazine for all the tribes of the world

نقالً عن:   

Reset- Dialogues on Civilizations )Reset-DoC( is an italion mon-profit 

Association )since 2004( based in Rome 

يورغن هابرماس – محارضة قدمت ضمن حلقات اللقاء السنوي الذي أقيم يف جامعة 

نيلربغ يف هولندا بتاريخ 15 آذار )مارس( 2007.
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التي تحولت إىل العلامنية »ما بعد علامنية« ؟ ثم يجيب: يف هذه 

الرأي  التأثري عىل  من  كبرياً  يحتل حيزاً  الدين  يزال  املجتمعات ال 

العام، بينام بدأت حالة اليقني العلامنية القائلة بأن الدين سيختفي 

من  واألهم  »يقينيتها«.  بفقدان  الحداثة  وترية  تسارع  مع  العامل  يف 

بعودة  عامليّاً  انطباعاً  لتصنع  تالقت  ظواهر  ثالث  أن  يشء  كل 

ظهور الدين يف الغرب وهي: توسع العمل التبشريي، والتحول إىل 

يف  املتأصل  للعنف  السيايس  واالستغالل  األصولية،  الراديكالية 

كثري من أديان العامل.

حسب هابرماس يفرتض أن يكون املجتمع »ما بعد العلامين« 

يف وقت ما ضمن دولة »علامنية«. ولذا فإن هذا املصطلح املثري 

أو  الرثية،  األوروبية  إال عىل بعض املجتمعات  ينطبق  للجدل ال 

اختفاء  استمر  حيث  ونيوزيلندا،  وأوسرتاليا  كندا  مثل  بلدان  عىل 

ما  دراماتييك وال سيام يف فرتة  الناس بشكل  الدينية بني  الروابط 

بعد الحرب العاملية الثانية. لقد شهدت هذه املناطق وعياً متزايداً 

حيث  من  لكن  علامنية.  مجتمعات  يف  يعيشون  املواطنني  بأن 

الدينية  والقناعات  السلوكيات  فإن  إجتامعيّة  ـ  العلم  املؤرشات 

معها  ميكننا  درجة  إىل  تتغري،  مل  املحليني  السكان  غالبية  لدى 

القول أن هذه املجتمعات أصبحت مجتمعات »ما بعد علامنية«. 

وغري  روحانية،  أكرث  التدين   من  جديدة  أشكال  نحو  االتجاه  إن 

عانت  التي  امللموسة  الخسائر  يعّوض  مل  باملؤسسات  مرتبطٍة 

منها املجموعات الدينية الكربى«]1].

1- D. Pollack, Säkularisierung – ein moderner Mythos? )Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2003(
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التسويغ الذي يقدمه هابرماس لنظرية املجتمع ما بعد العلامين. 

يتخذ سياقاً مركباً من التحليل والنقد يف اآلن عينه.

إذ عىل الرغم مام قيل ذكره من قبل، يالحظ أّن التغريات العاملية 

والنزاعات الظاهرة للعيان وال سيام تلك املتصلة بقضايا دينية تثري 

الشكوك حول ما إذا كانت أهمية الدين قد اضمحلت بالفعل. ويبنيِّ 

يف هذا املجال أنّه مل يعد هناك إال أقليّة يتناقص عددها باستمراٍر 

من علامء االجتامع تدعم الفرضية القائلة بأن هناك رابطًة وثيقًة بني 

هابرماس  ويشري  العلامنية]1].  إىل  سكانه  وميل  املجتمع  تحديث 

إىل أن هذه الفرضية تأسست عىل ثالثة اعتبارات تبدو مقبولة للعقل 

للوهلة األوىل. وهذه االعتبارات هي التالية:

بد  ال  والتكنولوجيا  العلم  يف  التقدم  أن  األول:  االعتبار  ـ 

»للعامل   )anthropocentric( محوري  ـ  إنساين  لفهم  يروِّج  وأن 

األحداث  مجموع  ألن  ذلك  )disenchanted(؛  السحر«  املنزوع 

التجريبية ميكن أن تجد تفسرياً عابراً دون عناء. والعقل  واألحوال 

ـ محوريّة  نظرًة كهنوتيًة  يقبل بسهولٍة  أن  »املتنور علميّاً« ال ميكن 

)Theocentric( وميتافيزيقية للعامل. 

ـ االعتبار الثاين: انتقاد الكنيسة وغريها من املؤسسات الدينية 

والتعليم  والرتبية  العامة  والرعاية  والسياسة  القانون  عىل  سيطرتها 

املتعلق  الصحيح  دورها  يف  نفسها  حددت  ولذلك  والعلوم، 

باإلرشاف عىل وسائل الخالص األخروي. 

1-H. Joas, “Gesellschaft, Staat und Religion,” in: H. Joas )ed.(, Säkularisierung 

und die Weltreligionen, )Frankfurt/M.: Fischer, 2007(, pp. 9- 43  .
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زراعيٍّ  مجتمعٍ  من  التقدم  أن  هو  واألخري  الثالث  االعتبار  ـ 

إىل صناعي إىل ما بعد صناعي يؤدي إىل درجٍة أعىل من الرعاية 

واألمن االجتامعيني ما يفيض إىل انخفاض يف الحاجة الشخصية 

إىل مامرسة تَِعُد مبواجهة الحوادث غري املسيطر عليها من خالل 

اإلميان بقوة »أعىل« أو كونيّة.

هذه إذاً األسباب الرئيسيّة التي يطرحها هابرماس، والتي تكمن 

وراء الحجة القائلة بتوجه املجتمعات نحو العلمنة، بالنسبة لخرباء 

عقدين  من  ألكرث  للجدل  مثرياً  موضوعاً  هذا  ظل  االجتامع  علم 

لها- حول  التي ال أساس   - ومؤخراً، وبعد االنتقادات  الزمن.]1]  من 

وجهة النظر الضيقة املتمركزة عىل أوروبا، بدأ الحديث يدور حول 

مجتمعاتها  حيوية  مع  املتحدة  فالواليات  العلمنة«]2]  نظرية  »نهاية 

الدينية الراسخة، والنسبة التي مل تكد تتغري من مواطنيها امللتزمني 

والناشطني دينياً تظل هي رأس حربة الحداثة. وقد ظلت النظرة إليها 

ولفرتة طويلة عىل أنها هي االستثناء الكبري لالتجاه العلامين، ولكنها 

ثقافات وأديان عاملية  العاملية فيها إىل  النظر  اآلن وبامتداد وجهة 

أخرى فقد أصبحت الواليات املتحدة اآلن متثل الحالة املعيارية 

الطبيعيّة]3].

كان  الذي  األورويب  التطور  فإن  هذه  الرجعية  النظر  وجهة  من 

هو  العامل  لباقي  منوذجاً  تشكل  أن  الغربية«  لـ«عقالنيته  يفرتض 

1- J. Hadden, “Towards desacralizing secularization theory,” in: Social 

Force, vol. 65, 1987, pp. 587- 611

2- H. Joas, op. cit., pp. 9- 43  

3- هابرماس – مصدر سبق ذكره.
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عن  منحرٍف  درٍب  يسري يف  إنه  أي  ـ  الطبيعية  القاعدة  ال  االستثناء 

هم]1].  وليس  املخالف«  »الطريق  يالحق  من  نحن  إنّنا  الطبيعي، 

واألهم من كّل ذلك فقد تالقت – كام يبنيِّ هابرماس - ثالث ظواهر 

متداخلٍة لتصنع انطباعاً بوجود »طفرة دينية عاملية جديدة« وهي:

 أ( متدد العمل التبشريي.

ب( التحول إىل الراديكالية األصولية.

 ج( تحويل إمكانية املَيل إىل كوامن العنف املتأصلة يف الكثري 

من أديان العامل إىل أداٍة سياسيٍة.

أن  حقيقة  يف  تكمن  العمل  هذا  لحيويّة  األوىل  العالمة  )أ( 

املجموعات املتطرفةـ  أو عىل األقل املحافظةـ   ضمن املؤسسات 

الدينية املوجودة، هي التي تتقدم يف كّل مكان. وهذا ينطبق عىل 

التوحيدية.  األديان  عىل  ينطبق  كام  والبوذيّة  الهندوسيّة  مثل  أدياٍن 

املدهش حّقاً هو امتداد هذه الديانات املؤسسة إىل أفريقيا وبالد 

نرش  نشاطات  عليها  تعتمد  التي  األشياء  من  آسيا.  رشق  جنوب 

الديانات عىل ما يبدو هو مرونة األشكال املامثلة من املنظامت، 

مع  التكيف  عىل  قدرًة  أكرث  تبدو  الكاثوليكية  الرومانية  فالكنيسة 

اتجاهات العوملة من الكنائس الربوتستانتية املنظمة عىل مستوى 

وطني فقط، والتي هي الخارس األكرب العابرة للحدود والثقافات يف 

هذا االتجاه. أما أكرث أشكال االمتداد الديني حركية فهو الشبكات 

1- P.L. Berger, in: Berger )ed.(, The Desecularization of the World: A 

Global Overview, )Grand Rapids, Michigan, 2005(, pp. 1- 18
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الالمركزية التي تدعو إىل اإلسالم )وأكرث نشاطاتها يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى( واإلنجيليون )وخاصة يف أمريكا الالتينية(، تتميز 

أصحاب  قادة  يلهمه  النشوة  يثري  التدين  من  بشكل  الشبكات  هذه 

كاريزما عالية.

 )ب( بالنسبة لألصوليّة، ميكن أن نذكر أرسع الحركات الدينية 

منواً، كالحركة الخمسينية )البنتيكوستال( واإلسالميني املتطرفني. ما 

تفعله هذه الحركات هي إما أن تحارب العامل الحديث أو تنسحب 

ناحية  من  الروحانية  بني  تعبدها  أشكال  يف  جامعة  وتعتزله  منه 

من  املقدسة  للنصوص  حريف  واتباع  متزمتة،  أخالقية  وتصورات 

ناحية أخرى. عىل العكس من ذلك نجد حركات »العرص الجديد« 

التي انترشت منذ سبعينيات القرن املايض لتظهر نزعًة تلفيقيًّة عىل 

طريقة »كاليفورنيا«. تشرتك هذه الحركات مع اإلنجيليني يف كونها 

غري مرتبطة مبؤسسة دينية. يف اليابان وحدها مثة ما يقارب األربعامئة 

مع  الشعبية،  الدينية  النزعات  مع  البوذية  من  عنارص  تجمع  طائفة 

عقائد شبه علميٍّة وباطنيٍّة. يف جمهورية الصني الشعبية كشف القمع 

السيايس لطائفة فالون غونغ العدد الكبري ألتباع »الديانات الجديدة« 

التي يعتقد أنه يصل إىل حوايل 70 مليون نسمة]1]. 

)ج( وأخرياً فإّن ما ميارسه أشخاٌص مسلمون من أعامٍل إرهابيٍّة 

هي مجرد أدلٍة دراماتيكيٍة عىل االستغالل السيايس إلمكانيّة اللجوء 

الرصاعات  أكرث  تندلع  ما  فكثرياً  الدين.  يف  الكامنة  العنف  إىل 

ـ عندما  الحقيقية  ما تكون »دنسة« يف خلفيتها  ـ والتي كثرياً  نارية 

1- J. Gentz, “Die religiöse Lage in Ostasien,” in: Joas )2007(, pp..434- 376.
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تعاد صياغتها بحيثياٍت دينيٍة. ينطبق هذا عىل »إزالة العلامنية« من 

الرصاع يف الرشق األوسط، وعىل النزعة الوطنية الهندوسية وعىل 

الرصاع الدائم بني الهند وباكستان]1] وعىل احتشاد اليمني الديني يف 

الواليات املتحدة قبل غزو العراق وخالله. 

اليوم وصف الوعي العام يف أوروبا من خالل حيثيات  ميكننا 

»املجتمع ما بعد العلامين« إىل درجة أنّه يف الوقت الحارض ال يزال 

عليه »أن يكيف نفسه مع الوجود املستمر ملجتمعاٍت دينيٍة يف بيئٍة 

تتجه إىل العلامنية بشكل متزايد«]2]. ال تتعلق القراءة الجديدة لفرضيّة 

لـ  املستقبيل  الدور  عن  بتنبؤاتها  تتعلق  ما  بقدر  بجوهرها  العلمنة 

ما  مجتمعات  باعتبارها  الحديثة  املجتمعات  وصف  إن  »الدين«. 

بعد دينيٍّة، يرجع إىل تغري يف اإلدراك أنسبه أنا إىل ثالث ظواهر:

ما  التي كثرياً  العاملية  الواسع للرصاعات  األوىل: أن اإلدراك  ـ 

تقدم وكأنها ترتكز عىل نزاعاٍت دينيٍة، يغري الوعي العام. إن غالبية 

أصوليٍة  حركاٍت  وجود  إىل  بحاجة  ليست  األوروبيني  املواطنني 

دينيٍة  بحيثياٍت  املعرفة  اإلرهابية  العمليات  من  الخوف  أو  عدوانيٍة 

االعتقاد  ينسف  إن هذا  العاملي.  األفق  نسبيتهم ضمن  تدرك  حتى 

العلامين باالختفاء القريب للدين ويحرم الفهم العلامين للعامل من 

أي نشوٍة باالنتصار. 

1- cf. the essays by H.G. Kippenberg and H. v. Stietencron in Joas )2007(, 

pp. 465- 507 and pp. 194- 223.

2- J. Habermas, Glauben und Wissen )Frankfurt: special edition of edition 

Suhrkamp, 2001, p. 13.
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املستوى  عىل  التأثري  من  املزيد  ينال  ال  الدين  أن  الثانية:  ـ 

يشري  أيضاً.  العام  الوطني  املحيط  ويف  بل  فحسب،  العاملي 

واملؤسسات  الكنائس  تلعبه  الذي  املتزايد  الدور  إىل  هابرماس 

للمجتمعات  العامة  الساحة  يف  للتفسري«  كـ«مجتمعات  الدينية 

العلامنية]1]. 

هو  السكان  بني  الوعي  لتغيري  املحّفز  العامل  أّن  هي  الثالثة: 

هجرة »العامل الضيوف« والالجئني خصوصاً القادمني من بالٍد لها 

خلفيٌّة ثقافيٌّة تقليديٌّة. منذ القرن السادس عرش كان عىل أوروبا أن 

أثر  وعىل  ومجتمعاتها  ثقافتها  يف  عميقٍة  دينيٍّة  انشقاقاٍت  عرب  متّر 

املختلفة  األديان  بني  التنافر  ارتبط  هذه  األخرية  الهجرة  حركات 

املجتمعات  تواجهها  التي  الحياة  طرق  يف  التعدديّة  تحديات  مع 

ففي  الطوائف،  تعّدد  من  أكرب  بشكٍل  األمر  هذا  يتغذى  املهاجرة. 

التحول  عملية  يف  عالقًة  تزال  ال  التي  كمجتمعاتنا  مجتمعاٍت 

املؤملة إىل مجتمعات ما بعد استعامرية وتحتوي عىل عدٍد كبريٍ 

الدينية  املجتمعات  بني  التعايش  مسألة  تصبح  املهاجرين،  من 

ضامن  إىل  الوصول  كيفية  مشكلة  بسبب  صعوبًة  أكرث  املختلفة 

العاملة  الثقافات املهاجرة اجتامعيّاً. وتحت صغط أسواق  تكامل 

العامليّة عىل التكامل االجتامعي أن ينجح حتى تحت الرشوط غري 

الكرمية لالمساواة االجتامعية.  ولكن هذه قصة أخرى.

1-Francis Schüssler Fiorenza, The Church as a Community of Interpretation, 

in: D. Browning & F. Schüssler Fiorenza )eds.(, Habermas, Modernity, and 

Public Theology, )New York: Crossroad, 1992(, pp. 66- 91.
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العيش يف عرص ما بعد علامين 

بعد  ما  أن أطروحة »نحن نعيش يف مجتمع  ليس من شك يف 

علامين« التي تقدم بها هابرماس قد تسببت يف تحفيز نقاٍش جديٍّ 

حول فَرَضية نهاية العلمنة وبدء فرتٍة جديدٍة من الصحوة الدينية. لقد 

أن  قيل  السنني، كام  علامنيًة عرب  أكرث  أصبحت  قد  أوروبا  أن  قيل 

العلامنية وصلت إىل نهايتها وأن مرحلة ما بعد العلامنية قد بدأت، 

فبحسب رأي يورغن هابرماس يلعب تأثري الدين دوراً أكرب يف حياة 

الناس، كام أنه قد عاد إىل صلب املجتمع الحديث.

أّن  مفادها  مركزيٍة  فكرٍة  عىل  يقوم  مفهوٌم  العلمنة  بعد  ما  فإذاً، 

العلامنية قد تكون قد وصلت إىل نهايتها، وكام يجادل هابرماس فإن 

مصطلح »املجتمع املا بعد العلامين«: »ال يشري فقط إىل حقيقة أن 

الدين يستمر يف توكيد وجوده يف بيئاٍت تزداد يف علامنيتها بل أيضاً 

إىل أن املجتمع يف الوقت الحارض ال يزال يحتوي عىل نسٍب كبريٍة 

من املجموعات الدينية ضمنه«]1]. 

فاملا بعد العلامين كام يبني هابرماس يشري إىل تغيري يف الوعي 

يرجع إىل ثالثة ظواهر: 

إدراك أن النزاع الديني له أثٌر عىل الرصاعات الدولية.

اعتقاد أن املؤسسات الدينية تلعب بشكٍل متزايٍد دور »مجتمعات 

تفسريية« يف الساحة العامة للمجتمعات العلامنية. 

1-J. Habermas, )2006( “On the Relations between the Secular Liberal State 

and Religion”. In H. de Vries - Lawrence S., eds. Political Theologies: 

Public Religions in a Post-Secular World, 251- 260. New York: Fordham 

University Press, p. 258.
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القادمني  أولئك  والالجئني خاصة  الزوار«  »العامل  واقع هجرة 

من بالد لها خلفيات ثقافية تقليدية]1]. 

ولذلك فهابرماس يدعم فكرة أن الدول اإلسالمية وحتى الدول 

األوروبية الرشقية ال ميكن أن تكون تواجه فرتة ما بعد علامنية، أو 

نظراً  مالحظاته  من  اإلسالميّة  الدول  هابرماس  يستثني  أدّق  بتعبريٍ 

الدولة  إىل  السهل  للتحول  املجال  يتيح  ال  كديٍن  اإلسالم  لطبيعة 

العلامنية رغم تزايد أصوات املثقفني الليرباليني الذين يدعون إىل 

تجديد الرشيعة بحيث يسهل الفصل بني الدين والدولة. باإلضافة 

إىل ذلك فهو يستثني الدول األوروبية الرشقية من مالحظاته، ويقول 

أنه يف املجتمع املا بعد العلامين ال بد من وجود بعض الرشوط 

مثل دعوة املجتمعات الدينية إىل املشاركة يف العملية الدميوقراطية 

عىل أساس أن هذه املجتمعات عليها أن تحرتم القيم الدميوقراطية، 

فإن  وهكذا  تعددي.  عام  مجتمع  يف  تعيش  أنها  حقيقة  تعي  وأن 

السمة األساسية للعرص »املا بعد العلامين الهابرمايس« هو التعددية 

والتقاليد  األديان  مختلف  تعايش  أمام  املجال  تتيح  التي  الثقافية، 

واألفكار الفلسفية يف مرحلٍة زمنيٍة واحدٍة، ويف أغلب األحيان هذه 

االجتامع  عامل  يذكر  غريبٍّ.  مجتمعٍ  إطار  يف  تكون  الزمنية  الفرتة 

اإليطايل ومحلل فكر هابرماس ماسيمو روزايت أن »مجتمعاً ما بعد 

1-J. Habermas, )2008( “Notes on a post-secular society” )originally text 

in German in Blätter für deutsche und internationale Politik, April 2008(. 

Politics and Society ]online[.

Available at http://www.signandsight.com/features/1714.html ]Accessed 

14 March 2012[.



61 رو ما بعد العلمانّية الفصل الثاني: منظِّ

التقاليد  توضع  حيث  األديان،  متعدد  مجتمع  هو  حقيقي  علامين 

األصيلة يف البالد مع املجتمعات الدينية املهاجرة إليها. بكلامت 

أخرى فإن التعددية الدينية جزٌء من الظروف االجتامعية للمجتمع 

حواراً  يفتح  أن  هابرماس  يحاول  الواقع  يف  العلامين«]1].  بعد  املا 

الراديكالية  التعددية  بني  النزاع  حل  محاوالً  والعلامنية  الدين  بني 

والعلامنية الراديكالية، مقرتحاً إقامة حواٍر يتعلق باشتامل األقليات 

األجنبية يف املجتمع املدين، وبذلك تشجيع أعضاء املجتمع عىل 

املشاركة الفعالة يف الحياة السياسية«]2]. 

حني  أنه  حقيقة  هو  الهابرمايس  الفكر  فهم  سوء  أوجه  إحدى 

املجتمع  إىل  يشري  ال  العلامنية  بعد  املا  مصطلحات  يستخدم 

نفسه عىل أنه ما بعد علامين، ولكنه يشري إىل التغريات املقابلة يف 

الوعي فيه]3].. ولهذا فهو يشري إىل ثالث ظواهر تتسبب يف تغريّاٍت 

يف الوعي املتعلق مبا أسامه »املا بعد العلامين«. األوىل: الطريقة 

التي تسم فيها وسائل اإلعالم العاملية املواضيع الدولية بسمٍة دينيٍة 

الوعي  الثانية:  واملصالحات.  الرصاعات  توليد  يف  يتعلق  ما  يف 

1-R. Massimo, )2011( “Longing for a Postsecular condition: Italy and the 

Postsecular”. In Politics, Culture and Religion in the Postsecular society. 

May-13- 2011. Bologna University, Faenza.

2-B. S. Turner, )2012( “Post-Secular Society: Consumerism and the 

Democratization of Religion”. Opp. cit., p. 144- 147.

3-E. Mendieta, )2010( “A Post Secular World Society? On the Philosophical 

Significance of Postsecular consciousness and the multicultural world 

society: an interview with Jurgen Habermas”. Translated by Matthias 

Fritsch. In The Immanent Frame, Social Science Research Council, 3 

February 2010, p.3. Available at http://blogs.ssrc.org/tif/201003/02//a-

postsecular-world-society/.
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املتزايد للكيفية التي تشكل وتوجه املعتقدات الدينية الرأي العام 

من خالل تدخالتها يف املحيط العام. والثالثة: هي الطريقة التي مل 

ما  مجتمعاٍت  إىل  املؤملة  بنقلتها  األوروبية  »املجتمعات  بها  تقم 

بعد استعامريٍّة تحوي عدداً كبرياً من املهاجرين«]1]. 

الحديثة  املجتمعات  تننج  كيف  عىل  ميندييتا  إدواردو  يشّدد 

التحول  خالل  من  الدين  تجربة  يف  وأكرث  أكرث  متعّددًة  أشكاالً 

بالرضورة  العلامين  العرص  فإّن  ولذلك  العلامنية،  إىل  التدريجي 

»ديني« بشكٍل عميٍق والحامسة الدينية مع حرية العقيدة والقناعات 

من  الكثري  يحاول  العلامنية.  لهذه  الفارقة  العالمة  هي  الشخصية 

الدارسني تحليل أفكار هابرماس عن العلمنة والدين لفهم مصطلح 

»املا بعد العلامين«. يشري مندييتا إىل أن هابرماس يواجه ويتحدى 

صحة خمسة أوجه موهومة عن العلمنة: األول هو أن امتداد الدين 

كآليٍّة إجتامعيٍّة ملواجهة عدم األمان قد تناقص. الثاين أّن التفاضل 

الوظيفي للمجتمعات الفرعيّة قد أبعد الدين إىل محيطاٍت محصورٍة 

يف التعامل االجتامعي. الثالث أن التقدم والتطور العلمي والتقني قد 

أّديا إىل »خيبة أمل« متزايدٍة ال عودة عنها بالعامل، جاعلًة التوجه إىل 

الدين أقل إلحاحاً أو قابالً للتصديق. الرابع أن التفاضالت الهيكلية 

قد  االجتامعي  النظام  يف  الوظيفي  التفاضل  مع  الحياة-العامل  يف 

أّديا إىل تحرير الفرد من األمناط السلوكيّة التحرمييّة. الخامس أّن 

الحقيقة الظاهرة للتعدديّة الدينيّة جعلت العقائد الدينية الشاملة أقل 

1- J. Habermas, )2009( ‘What is Meant by “Post-Secular Society”? A 

Discussion on Islam in Europe’. In Habermas, J., ed. Europe: The Faltering 

Project. Cambridge: Polity Press, p. 65.
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يركز  النقطة  قبوالً يف اإلطار االجتامعي األعم واألكرب. حتى هذه 

ميندييتا عىل حقيقة أن »املجتمع قد مّر بعملياٍت من العلمنة وقد 

أصبح الدين نفسه متحوالً نحو الحداثة لجعله أكرث معارصًة لـ»البيئة 

الذي  وحده  هو  املجتمع  يكن  مل  بالنتيجة  املتنامية.  العلامنية« 

بعد  ما  حدايثٌّ  عقٌل  لدينا  أنه  وكام  أيضاً.  الدين  ولكن  تحديثه  تم 

ميتافيزيقي فلدينا ديٌن ما بعد علامين للمجتمع العاملي]1]. 

يجادل الكثري حول إذا ما كان مصطلح »ما بعد العلامين« مياثل 

التوجه الروحي املسمى »العرص الجديد«، فمن املقبول بشكل عام 

أن استخدام عبارة »ما بعد« تشري إىل وصف وضعٍ جديٍد أو إشكاليٍة 

جديدٍة. كام يربز سؤاٌل آخر وهو: أي العاملني تغري: العامل الحقيقي 

أم العامل األكادميي/  الثقايف؟ يف عمٍل نرُش مؤخراً هو »السؤال عن 

 Post secular in( »املا بعد العلامين: الدين يف املجتمع املعارص

Question: Religion in Contemporary Society( من الواضح 

املستوى  عىل  األسئلة:  من  خطني  يطرح  العلامين  بعد  املا  أن 

األول حول تحديد وضع التدين يف العامل، وعىل املستوى الثاين 

االجتامع  علامء  فيها  ينتبه  وال  فيها  ينتبه  التي  الجديدة  الطرق  فهم 

والفالسفة واملؤرخني والدارسني من مختلف فروع العلوم اإلنسانية 

إىل الدين]2]. 

1-E. Mendieta, )2009( “Spiritual Politics and Post-Secular Authenticity: 

Foucault and Habermas on postmetaphysical religion”, p. 2, 11- 12.

2- S. Gorski, D. K. Kim, J. Torpey & van Antwerpen J. )2012( “The 

Post-secular in Question”. In P. S. Gorski, D. K. Kim, J. Torpey & van 

Antwerpen, J., eds. Post secular in Question: Religion in Contemporary 

Society. New York-London: New York University Press, p. 1- 2.
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يفهم  ناحيٍة  فمن  أكرب،  بشكٍل  تحلييلٍّ  جانٍب  يف  دخلنا  إذا 

علامء االجتامع »ما بعد العلامنية« عىل أنّها ظاهرٌة يف عودة الدين 

 1994 أثار إعالن خوزيه كازانوفا سنة  العلامنية.  إىل املجتمعات 

املجتمعات  عن  أسئلة  العامة«  الحياة  إىل  عاد  »الدين  أن  عن 

كازانوفا  تساءل  السياسة]1].  يف  الدين  قوة  وأكد  الغربية  العلامنية 

بالرضورة  سيؤدي  املؤسسايت  التفاضل  كان  إذا  عام  بريغر  وبيرت 

وهابرماس  فيرب  ماكس  أما  خاصٍة.  مسألٍة  إىل  الدين  تحويل  إىل 

يف  الدين  دور  عن  فيتساءلون  أخرى  ناحيٍة  من  بروس  وستيف 

املجتمعات الحديثة داعمني وجهة النظر القائلة أنه بسبب التطور 

يقدم  أن  للدين  ميكن  فال  الحديثة  املجتمعات  يف  التفاضل  يف 

الرشعية لكامل املجمتع. 

باإلضافة إىل ذلك فعلامء السياسة مييزون رضورة إعادة تقييم 

العلامنية وتعديلها إىل متطلبات  الدين يف نظريّة املا بعد  حاكميّة 

أمثال  من  السياسيون  الفالسفة  يفهم  ما  كثرياً  دينياً.  متعّدد  مجتمع 

املعياري  التحدي  أنها  عىل  الحداثة«  بعد  »ما  هابرماس  يورغن 

لتعريف مكان وجهة النظر الدينية يف املحيط الدميوقراطي العام، 

النظر  بغض  املواطنني  لكّل  صالحٍة  سياسيٍة  أخالقياٍت  ولتشكيل 

عن انتامئهم لعقائد مختلفة أو كونهم متدينني أو غري متدينني. فام 

علامء  أما  األيديولوجية.  للعلامنية  استجابة  هو  لهم  العلامنية  بعد 

الالهوت فينظرون إىل ما بعد العلامنية عىل أنه وضٌع خاصٌّ تحتاج 

1-أنظر: 

J. Casanova, )1994( Public religions in the Modern World. Chicago: 

University of Chicago press.
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الكنيسة معه إىل تعريف مكانها ودورها بالعالقة مع الدولة ومجتمع 

يضع  وأخرياً  تحّدده.  وحدها  العلامنية  املتطلبات  تعد  مل  مدين 

للحداثة  األعم  التاريخي  السياق  يف  العلامنية  بعد  ما  املؤرخون 

والتاريخ الثقايف ويطالبون بعملياٍت وظروٍف تاريخيٍة تحّدد العلمنة. 

تشارلز تايلور ممهِّداً لـ"ما بعد علامنية"

»تشارلز  املعارص  الكندي  الفيلسوف  إىل  ينظر  ما  بقدر        

السياسية  الفلسفة  يف  املشتغلني  أبرز  أحد  باعتباره    )*(
تايلور«]1]

واألخالقية، فهو يُعترب أحد أبرز منظّري ما بعد العلامنية. وقد مّهد 

لهذه الفكرة من خالل تنظرياته النقدية املعّمقة للعلامنية، وال سيام 

يف كتابيه »العلامنية وحرية الضمري« و»العرص العلامين«. قد أسهم 

بعد  ما  فكرة  حول  املعّمقة  للنقاشات  التمهيد  يف  أساسيٍّة  بصورٍة 

العلامنية. وإذا كان لنا أن نتبنّي املفاصل الرئيسة لنظرياته يف هذا 

الصدد، فال بد من التوقف لدى أبرزها:

عىل  للدين  خاصٍة  حالٍة  عن  تايلور  لدى  العلامنية  فكرة  تعرّب 

يف  تايلور  ويشري  الغرب،  يف  انبثاقها  تاريخ  بذلك  يوحي  ما  نحو 

النوع  لهذا  الهامة  التأسيسية  السياقات  من  نوعني  إىل  الصدد  هذا 

بالنسبة  والفرنيس.  األمرييك  بالنموذجني  األمر  ويتعلق  النظام؛  من 

مونرتيال  من  كندي  فيلسوف   ،1931 نوفمرب   5 ولد يف  تايلور  غريف  مار  تشارلز    -*
والفلسفة  السياسية  الفلسفة  مجال  يف  املعارصين  الفالسفة  أبرز  أحد  يُعد  كيبك.   –

والفلسفة  السيايس  العلم  أستاذ  لغة-  من عرشين  أكرث  إىل  أعامله  تُرجمت  األخالقية. 

يف جامعة مكغيل )مونرتيال( حيث درّس منذ 1961 – 1997. يف عام 2007 ُعني رئيساً 

التوافقات  حول  االستشارية  اللجنة  يف  بوشار،  جريار  االجتامع  عامل  مع  باالشرتاك 

املتعلقة باالختالفات الثقافية التي سميت لجنة بوشار – تيلور. 
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أو  الشاملة  الرؤى  من  كاملًة  مجموعًة  نجد  األمرييك،  للنموذج 

يف  متغرياٍت  عن  عبارة  األصل  يف  كانت  التي  العميقة  األسباب 

الحالة األصلية للمسيحية )الربوتستانتية(، والتي تعتمد يف الغالب 

وعاء  سيتسع  الحق  تاريخ  ويف   .)Deists( الديّانيني  من  نفر  عىل 

وجهات النظر ليمتد إىل أبعد من املسيحية وأبعد من الدين مع أن 

املواقف القامئة يف الحالة األصلية تستوجب من الدولة أن تكون 

يف حياد تام عن كل األديان. ومن هنا نجد أن التعديل الدستوري 

األول الذي عرفته أمريكا ينص عىل ما ييل: ال يجوز للكونغرس أن 

ميّرر أي قانوٍن يقيض بتأسيس الدين أو يحّد من حّرية مامرسته.

أما بالنسبة لحالة فرنسا، فقد انبثقت العلامنية يف سياق النضال 

املرير ضد الكنيسة النافذة جداً. لقد كان النزوع يحذو الدولة نفسها 

بشكٍل قويٍّ ليك تقف بشكٍل راسٍخ عىل أساٍس أخالقيٍّ مستقلٍّ متام 

 )Marcel Gauchet( االستقالل عن الدين. لقد بنيَّ مارسيل غوشيه

كيف وضع شارل رِنُوفيي )Charles Renouvier( األسس املستقبلية 

التي تعني راديكاليي الجمهورية الثالثة عىل معركتهم ضد الكنيسة. 

كام  تعليمية«،  و  »أخالقية  مبهمة  تضطلع  أن  الدولة  عىل  يتوجب 

به كل  تقوم  ما  أن »تتوىل صون األنفس مثلها يف ذلك مثل  عليها 

كنيسة أو جامعة، ولكن عىل نطاق كوين«، إمنّا األخالق هي املعيار 

الرئييس. وليك ال تظل الدولة ترزح تحت نري الكنيسة، يتوجب أن 

يكون للدولة استقالٌل أخالقيٌّ عن الدين، وتتمتع بالتفوق األخالقي 

الحرية شيئا أخر غري  األديان، وليس أساس هذه  باملقارنة مع كّل 

الحرية. ومن أجل أن تُرّسخ وجودها مبعزٍل عن الدين، فال يجب 
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أو  منفعة  أداة  الدولة عىل مجرد  تنشدها  التي  تتوقف األخالقية  أن 

إحساس، بقدر ما هي يف حاجة إىل »ثيولوجية عقالنية«، مثل التي 

 ،)Jules Ferry( »نظّر لها كانط. لقد كان لفضل حكمة »جول فريي

جوريس«  و»جان   )Aristide Briand( بريان«  »أرستيد  والحقاً 

)Jean Jaurès( أثٌر ال ينكر عىل إنقاذ فرنسا يف زمن إعالن الفصل 

)1905( من مثل هذا النظام املختّل، مع ذلك ظل االعتقاد راسخا 

آنذاك بأن مفهوم العلامنية يرتبط أمّيا ارتباٍط مبراقبة الدين وتدبريه. 

ومع ذلك، فإذا أجلنا نظرنا بعيدا عن هذه السياقات الناشئة، ومتعّنا 

يف أصناف املجتمعات التي نعيش يف كنفها يف الغرب تّوا، لوجدنا 

أول خاصية تربك أفهامنا تتجىل يف الرثاء الواسع يف وجهات النظر 

بشكل مل يعد يقترص وفقط عىل الرؤى الدينية، وإمنا يتعّدى األمر 

ليشمل أيضا تلك التي ليست مبتديّنة، دون الحديث عن تلك التي 

تنضوي تحت هذه القسمة. مع أن هذه األسباب الثالثة تتطلب منا 

أن نفحصها جملة وتفصيال]1].

نظرية الدولة املحايدة

التنظري  يف  تايلور  تشارلز  الكندي  الفيلسوف  اهتامم  انصب 

اعتقاده -عىل  ففي  العلامنية.  بعد  ما  نظرية  التدبريي يف  للمنفسح 

ما يتبني من مناقشاته يف هذا الصدد– أن أّي تغرّيٍ جوهريٍّ يف بنية 

القوانني الصارمة للدولة العلامنية حيال الدين، ال يتم إال بصيغة ما 

يسميه بالدولة املحايدة التي ترعى الدين والعلمنة عىل نحو التكافؤ 

1- Marcel Gauchet, La Religion dans la démocratie )Paris: Gallimard, 

1998(, pp. 47–50.
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واملساواة.

بعض أهل االختصاص الذين تابعوا أعامل الفيلسوف الكندي 

اعتربوا كتابه املشرتك مع عضو الهيئة الخاصة بدراسة التنوع الثقايف 

والعرقي يف مقاطعة كيبك بكندا جوسلني ماكلور، من أبرز األعامل 

الجديدة التي صدرت يف ميدان الفلسفة السياسية وعلم االجتامع. 

أما التنظري املحوري يف الكتاب الذي صدر تحت عنوان: »العلامنية 

وحرية الضمري«]1] فيرتكز عىل حل املشكلة املستعصية بني تنظيم 

مؤسسات الدولة العلامنية والقيم التي تعرب عنها املؤسسات الدينية. 

الكاتبان إىل إعادة نظٍر جذريٍة يف  وانطالقاً من هذا املحور يدعو 

عودة  تشكل  حيث  الغريب.  بنموذجها  العلامنية  الدولة  بناء  أسس 

املامرسة الدينية إىل املجتمعات األوروبية ظاهرًة تحتاج إىل دراسٍة 

عميقٍة ملعرفة األسباب املوجبة لها.

السيايس  املجتمع  بصدد  أطروحتهام  وماكلور  تايلور  يُؤسس 

املابعد علامين عىل فكرة الدولة املحايدة. وهذه الفكرة كان سبق 

ما  حول  الغريب  التفكري  دوائر  يف  الجدل  إىل  سبيلها  اتخذت  أن 

ميكن أن نسميه نهاية زمن اإلقصاء املتبادل بني العلمنة والدين]2].

لألحداث  ميدانيٍّة  وأحصائياٍت  معلوماٍت  نتاج  الكتاب 

والتحوالت التي كانت نتيجة مشكالٍت مل تجد لها األنظمة الثابتة 

1- تشارلز تايلور وجوسلني ماكلور – »العلامنية وحرية الضمري« مؤسسة بوريال للنرش 

– كندا – مونريال – 2010.

2- رشا زين الدين – كيف ينبغي للدولة أن تتعامل مع القيم؟ - فصلية »االستغراب« العدد 

الثاين – شتاء 2016.
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يف أوروبا وأمريكا حلوالً ناجعة. ويرى الكاتبان أن هذه املشكالت 

جديدٍة  حلوٍل  طرح  شأنه  من  وسيايسٍّ  فلسفيٍّ  تفكريٍ  إىل  بحاجٍة 

التعريفات  الكاتبان  يرتك  الحكم.  نظام  وتطوير  جديٍد،  لواقعٍ 

الدين،  الدولة عن  العلامنية يف فصل  املتمثلة بحرص  الكالسيكية 

حيث يتناوالن العلامنية كنظاٍم سيايسٍّ وقانوينٍّ يستند إىل فضاءاٍت 

الدين والدولة. فالوقت حان  القيم واألهداف واإلجراءات بني  من 

برأيهام للحديث عن تلك العالقة التي تفصل وتربط الدين بالدولة 

بشكٍل أوضح ومختلف. من جملة تلك النقاط التي يتناولها تايلور 

ترميم  عىل  والعمل  الخاص  والفضاء  العام  الفضاء  هي  وماكلور، 

الدولة. ال تعني  الدين والفضاء الخاص، أي قطاعات  العالقة بني 

الدولة  حياد  بل  الدولة،  عن  الدين  فصل  لهام،  بالنسبة  العلامنية 

»Neutralté de l’État« املتمثل بفهم تنوٍع قيميٍّ يجمع املواطنني 

وقيم  الدين  جعل  الحال  بطبيعة  يعني  ال  وهذا  واحدٍة.  دائرٍة  يف 

الغالبية يف املجتمع هوية الدولة ووضع املجموعات االجتامعية 

والدينية األخرى كمواطنني من الدرجة الثانية. فلو حدث مثل هذا 

اليشء، فقد تختل العدالة االجتامعية والوحدة السياسية يف مجتمعٍ 

متنوٍع يف الهوية والدين والثقافة، وسيكون عبئه ثقيالً عىل الجميع. 

وبالتايل عىل الدولة ليس فقط الحفاظ عىل الحيادية حيال الدين، بل 

حامية التنوع الديني والثقايف أيضاً، ذلك أن التنوع الثقايف، حاجة 

ملعتقداتهم  وفقاً  الحياة  املواطنون  خاللها  من  ميارس  أخالقيّة، 

وقيمهم املختلفة.

يف  مهمًة  مساحًة  يحتل  إذ  املجتمع  يف  األخالقيات  تنوع  إّن 
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بني  واملعقدة  الجوهرية  الفروقات  من  يقرتب  املعارصة،  الفلسفة 

والتعليم  الجينالوجيا  مجال  يف  العلمي  التطور  مثل  املواطنني، 

الديني يف املدارس وتحليل الدولة لالقتصاد...إلخ. يعود الكاتبان 

االجتامعية  العدالة  نظرية  يف  للمفكر  فلسفيٍة  نظٍر  وجهة  إىل  هنا 

األمرييك جون راولز )1921 ـ 2002(، مفادها أن »التنوع املعقول« 

إذ يعتمد مصادر عقالنية لالعرتاف به حول الوجود وطبيعة التطور 

اإلنساين ومعاين الحياة الناجحة. وهذا املفهوم إذ يستلزم استقاللية 

األفراد واألخالق إلدراك العامل، ال ينمو بحياد الدولة، إذ إن األفراد 

التنمية  وآليات  التنوع  إىل  بحاجة  الحالة،  هذه  يف  واملجتمع 

الرئييس  الدور  الدولة  تلعب  إذ  والضمري،  التعبري  حريات  وحامية 

يف توفريها، إمنا ال يعني ذلك يف جميع األحوال تدخل الدولة يف 

شؤون املواطنني ومساحات حرياتهم وقيمهم الثقافية والدينية. 

ويف معرض الحديث عن »العلامنية وحرية الضمري«، يرى كل 

من تايلور وماكلور، بأن حياد الدولة حيال القيم املغايرة واإلميان 

هو جزء من األجوبة التي يقتضيها بحثهام. وهذا الحياد واحد من 

أسس الدولة الليربالية الدميقراطية بعيداً عن سياسات التضييق عىل 

الكرامة وحقوق اإلنسان واالستقالل املجتمعي. وتلك قيم تسمح 

التنوع، كام  لألفراد بحياة مشرتكة من خالل رؤى مختلفة واحرتام 

أنها تجعل منهم مستقلني يف قراراتهم، وكل ذلك يف إطار »إجامع 

يف التداخل« كام يسميانه.. 

أما يف سياق تربير دعوتهام آنفة الذكر، فإن املؤلفني يقرران أن 

عىل الدولة الحفاظ عىل الحياد وعدم إعطاء األولوية لرؤيٍة مثاليٍة 
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من شأنها تغيري حياة األفراد عىل حساب قيمهم املختلفة. تالياً، عىل 

الدولة الحفاظ عىل حيادها حيال قناعات ومتسك األفراد بقيمهم 

أيضاً  بل  الديني،  الحياد  فقط  هذا  يشمل  وال  املتنوعة،  وثقافاتهم 

الدولة  تجعلها  التي  الفلسفة  إن  أي  والفكرية.  الفلسفية  القناعات 

أساساً لسياساتها عىل حساب فلسفٍة أخرى، ال تختلف عن جعل 

اقتضاباً. وهكذا  ديٍن آخر.  لترشيعاتها عىل حساب  الـدين مصدراً 

يقف كلٌّ من تايلور وماكلور، ضد صناعة دين أو فلسفة من الدرجة 

الثانية، ويعودان يف هذا اإلطار لتحديد وتوضيح فكرتهام إىل تسمية 

أو إصطالح »دين مدين« وهو إصطالح يرجع أمره للمفكر الفرنيس 

جاك جاك روسو. 

مفهومي  فصل  عىل  الكتاب  صاحبا  يؤكد  نفسه  املجال  يف 

العلامنية واملدنية، أي فصل نظام سيايس علامين عن مجتمع مدين. 

والفلسفات  األديان  تجاه  حيادية  الدولة  تكون  األوىل  الحالة  يف 

باملامرسات  الديني  الدور  فيمتزج  الثانية  الحالة  أما يف  واألفكار، 

االجتامعية وحياة األفراد. إذا كانت العلامنية عمليًة سياسيًة وتتجه 

رؤى  تجسد  اجتامعيٌة  ظاهرٌة  هي  املدنية  فإن  مسارها،  يف  إيجاباً 

وأساليب حياة األفراد، أي إن الدولة تتجه نحو العلامنية دون فرضها 

عىل املواطنني ورؤاهم وقناعاتهم. 

   جدلية العلامين/ الديني
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ال بد من التنبيه هنا إىل أن من أهم ما يعالجه تايلور يف مجمل 

مع  املشرتك  الكتاب  هذا  يف  وخصوصاً  ـ  العلامنية  حول  أعامله 

تُنزع  أن  يجب  فهل  الديني.  التاريخي  اإلرث  مسألة  ـ هي  ماكلور 

من املؤّسسات واألماكن العامة كّل اآلثار الدينية التي تعود بالدرجة 

الدينية  الرموز  نزع  يعني  أفال  التاريخية؟  ثقافة األكرثية  األوىل إىل 

املايض  محو  إىل  يعمد  نزعاً  تايلور،  بحسب  العامة،  األماكن  من 

تايلور  يعترب  والحارض؟  املايض  بني  التاريخية  الروابط  قطع  وإىل 

يف  تفعل  التي  الدينية  األمناط  بني  متيّز  أن  للعلامنيّة  ينبغي  أنّه 

املؤّسسات العمومية واإلرث التاريخي الذي يطبع بنية املجتمع. 

فالصليب الذي يوجد يف مون رويال )Mont Royal( يف مونرتيال، 

عىل سبيل املثال، ال يعني أّن مدينة مونرتيال تطابق بني توّجهاتها 

التزام  أّي  ذلك  يفرض  ثّم ال  ومن  الكاثولييك،  واملعتقد  السياسيّة 

يعدو  ال  هذا  فالصليب  الكاثوليك.  غري  عىل  سيايس  أو  أخالقي 

ولذلك  كيبك.  تاريخ  من  زمنية  حقبة  عىل  يشهد  رمزًا  ميثّل  كونه 

العامة  األماكن  يف  الدينية  الرموز  بني  التناقض  افرتاض  يجوز  ال 

وحرص املجتمع عىل العلامنيّة، والسياّم حني تتجىل هذه الرموز 

كمعلم أثري يذكّر فقط باملايض، وال يعرّب البتة عن نيّة املؤّسسات 

العمومية إىل تطابقها عضويا وهذه الرموز الرتاثية. حتى اليوم ما زال 

يف  املغلقة  السوربون  جامعة  كنيسة  سطح  عىل  موجوداً  الصليب 

ا  باريس، إذ إن وجوده ال يعرّب سوى عن كونه رمزاً أثريًّا قدميًا خاصًّ

بحقبة قضت من تاريخ هذه الجامعة وتاريخ فرنسا الكاثولييك]1]. 

1- )سايد مطر ـ روح العلامنية يف الدميقراطية الليربالية ـ قراءة يف رؤية شارل تايلور ـ 

محارضة يف مركز دلتا لألبحاث املعّمقة ـ تاريخ 11ـ 6 ـ 2013(.
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يف مقابل ذلك مثة من رأى أّن مطالب التكيّف الدينيّة تتناقض 

الدميقراطيّة  األنظمة  عليها  تقوم  التي  االجتامعية  العدالة  ومبادئ 

القانونيني  فئة  عىل  املطالب  هذه  رفض  يقترص  وال  الليرباليّة. 

واملثّقفني، بل تعّداه إىل عامة الشعب. ومن األسباب التي ترّبر رفض 

واملؤّسسات  املعايري  تخالف  املطالب  هذه  أّن  التكيّف  مطالب 

العمومية املتعارف عليها يف فلسفة العقد االجتامعي. وهي معايرٌي 

أما  متييز.  دون  من  الجميع  الحرتام  منصفاً  سبيالً  املساواة  تعتمد 

وبواسطة  االختالف.  يف  »املساواة  عىل  فرتاه  التكيّف  مصطلح 

بعض الرتتيبات، يقوم التكيّف عىل معالجة أشكال التمييز الناجمة 

أحيانا عن تطبيق معيار أو قانون عام هو باألصل رشعي. ففي بعض 

الحاالت، يؤدي تطبيُق قانون أو معيار عام إىل رضر بحق خصوصية 

شخص أو فئة من األشخاص مل يكن القانون أو املعيار لينظر يف 

الترشيع خدمًة لألكرثية.  يرمي عادة إىل  أّن املجتمع  شأنها. ذلك 

وهو ما يعني أّن القانون ليس أبدا محايدا بالكامل. لذلك، والكالم 

أن  ما يجب  التمييز، وهو  اعتامَد  التكيّف  لتايلور، »يقتيض واجب 

تحدّده رشعات حقوق اإلنسان«.

وأهمها  كثرية،  التكيُّف  فوائد  فإن  وصاحبه  تايلور  إىل  بالنسبة 

تحفيز  ثم  ومن  اإلنصاف  قاعدة  عىل  االجتامعي  التعاون  استقامة 

االندماج السيايس. ورأس الكالم يف ذلك، هو أّن طرح االعرتاف 

بالتنوع الثقايف ومبطالب التكيّف التي تتصل به هو طرٌح يستند إىل 

الثقافية  التعددية  فكرة  أن  كام  العام.  والقانون  االجتامعية  العدالة 

واالعرتاف سياسيًّا باالختالفات العرقية والدينية، بالنسبة إىل الفلسفة 
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والحريات  الحقوق  تأويل  من  القانونية  أصولها  تستمد  األخالقية، 

التكيّف هي إذاً  النسبية. فمطالب  التي تأىب اإلرجاع إىل  األساسية 

من  وال   )fondamental droit( األسايس  الحق  من  تنبثق  مطالٌب 

عىل  تستهدف  ظرفيّة  هذه  املطالب  تُعّد  وال  السياسية.  التسويات 

وجه  عىل  رشعيتها  تستمد  إنها  إذ  االنثقاف،  عملية  املثال  سبيل 

السياسية  الفلسفة  الدستور. وال يختلف منظور  الحرص من قوانني 

ورضورته  التكيّف  أحقية  عىل  التأكيد  يف  القانوين  املنظور  عن 

إىل  بالنسبة  التكيّف،  مبطالب  املعنيني  أمام  أّن  كام  اإلنسانية. 

تايلور، سبيالن ال ثالث لهام. فإّما أن يسلك التكيُّف سبيل القضاء 

الذي يفرض حكام قهريًّا يُناسب فريقا ويغنب اآلخر. وتكون نتيجة 

عاليٍة  روٍح  إىل  التكيّف  يستند  أن  وإّما  ورابح.  خارس  وجود  ذلك 

من املواطنة املسؤولة التي تقتيض التفاعل والتداول. ويؤيّد تايلور 

»تسوية  قوامها  بحلول  تتوّسل  التي  املواطنة  من  النوع  هذا  بشّدٍة 

املتنازعتني عىل  الجهتني  بني   )concerté Ajustement( تداولية« 

قاعدة »الصدق واالحرتام املتبادل واملُرونة والروح الخالّق«]1]. 

والواضح أن الفيلسوفني يركزان عىل الوجهة األخالقية الناجمة 

من اصطدام القيم الدينية مع قيم الدولة الليربالية العلامنية. ويالحظ 

التي تعرتض موقف  أبرِز املشاكِل  الكاتبان يف هذا الصدد أن من 

ملعتقدات  األدايت  االستعامُل  هو  والذاتية  السياسية  الليربالية 

تقي  أن  للدولة  ميكن  فكيف  القانوين.  التكيّف  ولحّق  الضمري 

نفسها من املخاطر املمكنة يف استعامل الحرية الدينية عىل نحو 

1- املصدر نفسه.
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أن  املثال،  سبيل  عىل  ملوظف،  فيمكن  و»احتيايل«؟  »انتهازي« 

أيام  الدينية عىل نحو »اسرتاتيجي« للحصول عىل  يستعمل حريتَه 

عطٍل إضافيٍة مدفوعة األجر كام املطالبة برتتيب دوام العمل عىل 

تكاثر  أّن  الطبيعي  فمن  الخاصة.  ونشاطاتِه  ويتناسب  يفضله  نحو 

املعتقدات وااللتزامات الجوهرية التي ال تستند إىل عامرٍة الهوتيٍّة 

التكيّف  مطالب  تنامي  أمام  الباب  سيفتح  ما  هو  شاملٍة  فلسفيٍّة  أو 

لذا  مشبوهٍة.  ألهداٍف  أداتيٍّة  كوسيلٍة  الحق  هذا  استعامل  ثّم  ومن 

أيضاً  تتهيَّأ  أن  ـ  وماكلور  تايلور  يقول  كام  ـ  املحاكم  عىل  يجب 

ملفاعيل التكيّف املحتملة عىل حقوق اآلخرين، وأن تنظر يف قدرة 

املؤّسسة املعنية عىل تلبية مثل هذه األهداف وتحقيقها. وهذا ما 

املفرط«  »الضغط  القانونية  املحاكم  لغة  يسمى يف  ما  إىل  يحيلنا 

 intérêt( أو املصلحة الترشيعية العليا )excessives contraintes(

تلزم  ال  املحاكم  أّن  يعني  ما  وهو   .)preponderant législatif

مؤّسسًة ما بَقبول طلب للتكيّف ال يتوافق وحق اآلخر والترشيعات 

التكيّف  قبول  واجب  »يُقّوم  لتايلور،  والكالم  آخر،  وبتعبري  العامة. 

التكيّف  مطالُب  وتُرفض  يفرضها«.  التي  األعباء  حمل  من  انطالقاً 

نحٍو  عىل  تعارض  كانت  »أ.  حال  يف  مفرِطًا  ضغطا  متثّل  عندما 

وتقديم  واالستشفاء  )الرتبية  املعنيّة  املؤّسسة  أهداف  تحقيق  كبريٍ 

الخدمات العامة وجني األرباح...إلخ(. ب. ويف حال كانت كلفتُها 

وسريها  املؤّسسة  عمل  عىل  جديٍّ  بشكٍل  تؤثر  أو  ومفرطًة  عاليًة 

الطبيعي. ج. ويف حال كانت تنتهك حقوق اآلخرين وحرياتهم«]1].

.املصدر نفسه -1
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   فكرة التعايل واملحايثة

عىل الرغم من التوافق حول األفكار الرئيسية الواردة يف كتاب 

»العلامنية وحرية الضمري« يذهب تايلور يف كتابه »العرص العلامين« 

كثيٍف  توثيقيٍّ  نظريٍّ  بحٍث  من خالل  ذلك  نالحظ  مختلفاً  مسلكاً 

عامٍل  إىل  اإلميان  لغري  فيه  مكان  ال  دينيٍّ  عامٍل  من  االنتقال  حول 

أصبح فيه اإلميان إمكانيًّة من بني إمكانياٍت أخرى سمته األساسية 

ما يدعوه باإلنسانية »الحرصية«.

القامئة  التقليدية  األنساق  من  االنتقال  عملية  هنا  تايلور  يرصد 

عىل فكرة التعايل بالكشف عن التصورات الكونية والوجودية املعربة 

التصورات  وهي  املحايثة.  فكرة  عىل  القائم  الحديث  العرص  عن 

التي تنعكس يف علمنة مؤسسات الشأن العام وخصخصة االعتقاد 

وتحرٍر  كانفصاٍم  العلمنة  نظرية  يرفض  »تايلور«  أن  بيد  الديني. 

تحويٌل  هي  مبا  العلمنة  بل  الديني،  االعتقاد  قيود  من  تدريجيٍّ 

وتعديٌل مطرٌد للرتاث الديني. ال تعني العلمنة بالنسبة له نهاية اإلميان 

الديني، وإمنا فسح املجال لتجارب وخياراٍت كثيفٍة ومتنوعٍة إزاء 

التجربة الدينية، التي تستند حسب »تايلور« للرغبة البرشية الثابتة يف 

»الرضا«)مبعنى االنرشاح والتامم(. والرضا هو تلك اللحظات التي 

من دونها ال تستحق الحياة أن تعاش، وهو شعوٌر يشرتك فيه املؤمن 

وغري املؤمن؛ بيد أنّه شعوٌر دينيٌّ يف عمقه.

الجديدة  االتجاهات  الكتاب عن  الواردة يف  األطروحات  تعرب 

تتمحور حول إشكاليتني رئيستني  والتي  الغرب،  الدين يف  لفلسفة 
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هام: عالقة العقل باإلميان بعد انتكاسة وتراجع العقالنيات الوضعية 

والتاريخانية التي أرادت تقويض الدين معرفياً ونظرياً، ومنزلة الدين 

يف الشأن العام يف املجتمعات الراهنة التي أطلق عليها »هابرماس« 

عبارة »املجتمعات ما بعد العلامنية«، أي تلك التي أعيد فيها طرح 

مكانة الدين يف الشأن العام.

ال ينظر التقليُد الليربايل إىل الحقوق والحريات الفردية األساسية 

عىل أنّها مطلقة وال ميكن املساُس بها. فالحريُة الفردية لها حدوٌد، 

)العامة  املؤّسسات  عمل  وسري  اآلخرين  حرية  هي  وحدودها 

والخاصة( املنتظم وحفظ القوانني واملصلحة العامة. 

ومن  امليدان،  هذا  يف  مستمرة  الجدل  حركة  تبقى  ذلك  مع 

املحتمل كام تدل الوقائع الراهنة، أن تتصاعد يف ظل اإلحباطات 

خالل  يف  العلامنية  املؤسسات  لها  تتعرض  التي  املتالحقة 

وانتشار  اإلميان  سؤال  وبخاصة  الحداثة  بعد  ما  ألسئلة  مواجهتها 

التيارات األصولية املسيحية يف الغرب. ناهيك عن اآلثار املرتتبة 

عىل وجود الجاليات املسلمة يف أوروبا وأمريكا.

الجانب املهم يف هذا الكتاب أنّه يتزامن مع نقاٍش ميأل قاعات 

الجامعات ومراكز الدراسات وحتى اإلدارات الحكومية يف البلدان 

التي تعاين مشكلة تنظيم العالقة بني املنظومة العلامنية  األوروبية 

وصعود التيارات الدينية. بعض املعلقني يقولون أن النقاش الحاصل 

واالجتامعي،  الحقوقي  الجانب  عىل  يقترص  ال  النحو  هذا  عىل 

للحريات  إدارتها  وطريقة  الدميقراطية  قضيّة  عىل  أيضاً  يشتمل  بل 
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مجتمعات  يف  والعرقية  الدينية  األقليات  متثيل  ومشاكل  السياسية 

الحداثة.

إليها  استند  التي  األسس  أبرز  أحد  أّن   إىل  اإلشارة  املفيد  من 

هابرماس يف تنظريه لفكرة ما بعد العلامنية هي الدراسة التي أجراها 

السوسيولوجي املعروف خوسيه كازانوفا يف دراسته )األديان العامة 

يف العامل الحديث(. لقد ابتنى هابرماس عىل ما قدمه كازانوفا من 

الدينية  التعاليم  دور  انحسار  أن  يثبت  دليالً  اعتربها  إذ  فرضيات، 

وتنامي الرغبة يف الخصخصة االجتامعية عرب علمنة املجتمعات، 

إدارة  عىل  قابليته  افتقد  قد  الدين  كون  عىل  بالرضورة  يدالن  ال 

أو  والثقافية  السياسية  املجاالت  مختلف  البرشية يف  املجتمعات 

فرٍد  لكل  الشخصية  الحياة  تفعيل  وليس من شأنه  أنه أصبح عقيامً 

يف املجتمع]1]. 

كازانوفا منظِّراً للعرص املا بعد علامين

تصّدوا  الذين  أبرز  من  كازانوفا]*[  خوسيه  الربوفسور  يكون  قد 

ملشكالت العالقة بني العلامنية والدين وتطوراتهام يف املجتمعات 

الغربية املعارصة. 

يف بداية تسعينيات القرن العرشين تقدم كازانوفا برؤية للنقاش 

الحديث«.  العامل  العامة يف  »األديان  املعروف  كتابه  شكل محور 

االجتامع  علم  يف  مشارك  استاذ  إسباين-  أصل  من  أمرييك  اجتامع  وعامل  مفكر  *ـ 
باملعهد الجديد للبحوث االجتامعية – جامعة شيكاغو- أمريكا.

1- آرمان زارعي- ما بعد العلامنية يف فكر يورغن هابرماس – فصلية »االستغراب« العدد 

الثامن – صيف 2017.
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أي  نجري  أن  لنا  كان  إذا  التايل:  باملقرتح  الرؤية  هذه  أجمل  وقد 

ثالثة  بني  منيز  أن  علينا  فإن  »العلمنة«،  حول  معنى  ذي  حديث 

مضامني متباينة]1]: 

واملامرسة  الديني  االعتقاد  يف  انحسار  هي  مبا  العلمنة   : أوالً

ما  كثرياً  التي  القضية  وهي  الحديثة.  املجتمعات  يف  عليه  القامئة 

تُطرح عىل أنّها عمليٌّة شاملٌة إنسانيٌّة تطوريٌّة؛ وال بد من اإلشارة بدءاً 

انتشاراً  واألوسع  األحدث  هو  للمصطلح  االستخدام  هذا  أن  إىل 

ذلك  نقول  العلمنة.  حول  املعارصة  األكادميي  الجدل  دوائر  يف 

مع أن هذا املصطلح مل يعتمد إىل اآلن يف معظم قواميس اللغات 

األوروبية! 

العلمنة مبا هي ناتج تحول الدين إىل شأٍن فرديٍّ خاصٍّ  ثانياً: 

كام يفهم الكثري من الناس هذه الفكرة سواًء كتوجٍه حدايثٍّ عامٍّ أم 

السياسات  معظم  يف  مسبٍق  كرشٍط  تأكيٍد  وبكّل  معياريٍّة..  كحالٍة 

الليربالية الحديثة. 

ثالثاً: العلمنة باعتبارها معيار التاميز بني املجاالت العلامنية )أي 

أنها »التحرر«  الدولة واالقتصاد والعلوم( والتي عادة ما تفهم عىل 

الدينية. وهذا هو املكون الجوهري يف  من املؤسسات واملعايري 

وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  والذي  العلمنة،  حول  الكالسيكية  النظريات 

العامل  ضمن  التاريخي  تطورها  وسياق  اللغوي  الكلمة  باشتقاق 

للغات  قاموس  كل  يشري  وكام  الوسطى.  القرون  يف  املسيحي 

1- Public Religions in the Modern World )Chicago: University of Chicago 

Press, 1994(.
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واألشياء  األشخاص  تحول  تعني  الكلمة  فهذه  الغربية،  األوروبية 

تلك  إىل  الدينية  والسيطرة  وامللكية  االستخدام  من  إلخ  واملعاين 

املدنية أو العامية. 

ونظرائهم  األمريكيني  الديني  االجتامع  علامء  بني  الجدل  لكن 

عن  األوروبيني  املدافعني  إىل  بالنسبة  قط.  يهدأ  مل  األوروبيني 

الغربية  األوروبية  املجتمعات  علمنة  تعترب  التقليدية،  النظرية 

إىل  مييلون  األوروبيني  لكن  تجريبياً]1]؛  نفيه  يستحيل  واقعاً  أمراً 

التذبذب بني معنى العلمنة التقليدي وبني معناها األحدث أي –ما 

باستمرار منذ ستينيات  تتطور  الذي يشري إىل عملية   - العلمنة  بعد 

الدينيني  واملامرسة  املعتقد  انحسار  مع  وتحديداً  املايض،  القرن 

العملية أحادية  يف املجتمعات األوروبية، ويفرتض أن تكون هذه 

االتجاه ال رجعة عنها؛ فعلامء االجتامع األوروبيني إجامالً مييلون 

إىل  ينظران  ألنهام  بطبيعتهام  مرتابطني  املعنيني  هذين  اعتبار  إىل 

وأهمية  انحسار سلطة  أي:  إليهام  يشريان  اللذين  الواقعني  من  كل 

املؤسسات الدينية اجتامعياً، وانحسار املعتقد واملامرسة الدينيني 

بني األفراد، كمكونني مرتابطني بنيوياً يف عملية الحداثة العامة. 

النموذج املا بعد علامين

العلامنية  منوذج  الجديد  األمرييك  الفكري  النموذج  قلب  لقد 

»جانب  من  »املتطرفة«  النسخة  ويف  عقب؛  عىل  رأساً  األورويب 

العرض« من نظرية الخيار العقالين ضمن األسواق الدينية استخدم 

1-Steve Bruce, God Is Dead: Secularization in the West )Oxford: Blackwell, 

2002(.
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علامء االجتامع األدلة األمريكية ليطرحوا فرضية وجود عالقة بنيوية 

عامة بني »إزالة املؤسسات الرسمية« أو حل رقابة الدولة من ناحية، 

ناحيٍة  من  وتعدديٍة  وتنافسيٍة  ومفتوحٍة  دينيٍة حرٍة  أسواٍق  نشأة  وبني 

ثانيٍة، وبني املستوى العايل من التدين الفردي من ناحيٍة ثالثة. وبناًء 

عىل هذه النظرية تحول ما كان يعترب »االستثناء األمرييك« إىل الحالة 

القياسية بحيث فرست مستويات التدين املتدنية يف أوروبا إما عرب 

استمرار املؤسسات الدينية الرسمية يف بعض الدول أو كون أسواق 

الداخلية  األدلة  لكن  تفرديّة.  أو  احتكارية  إجامالً  الدينية  أوروبا 

تساند  ال  األوروبية  املجتمعات  دراسة  من  تظهر  التي  املقارنة 

األسس التي تقوم عليها النظرية األمريكية؛ فالحاالت االحتكارية يف 

باستمرار مع مستويات عالية من  ترتبط  وإيرلندا  بولندا  مثل  أوروبا 

الدولة  بتحررية أكرب وعدم رقابة من  تتمتع  التي  الدول  أما  التدين، 

فتشهد نسباً ثابتة من مستويات الرتاجع يف التدين]1]. 

غري أن حصيلة الجدل بني النخب األمريكية واألوروبية اصطدمت 

بعد فرتٍة قليلٍة من املّن بجداٍر سميٍك. إذ إن نظرية العلمنة الكالسيكية 

تنطبق بشكٍل جيٍّد عىل أوروبا ال عىل الواليات املتحدة. أما النموذج 

الفكري األمرييك فينطبق بشكٍل جيٍد نسبياً عىل الواليات املتحدة ال 

عىل أوروبا؛ لكن ال ميكن أي منهام أن يقدم تفسرياً مقبوالً للتنوع 

الداخيل يف أوروبا، واألهم من ذلك كله أن كالً منهام ال ينطبق عىل 

األديان العاملية األخرى، وعىل بقية أرجاء العامل. 

1-Steve Bruce, “The Supply-Side Model of Religion: The Nordic and Baltic 

States,” Journal for the Scientific Study of Religion 39.1 )2000(: 32–46.
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الفصل بني  القائم عىل  النمط األمرييك املحدد  باملقابل، فإن 

الكنيسة والدولة الذي يتضمنه البند املزدوج من التعديل األول عىل 

الديني يف  التنوع  فريٍد من نوعه من  الدستور أدى إىل تكوُّن منٍط 

ويف  قط،  قومية  كنيسة  هناك  للدولة  يكن  فلم  املتحدة،  الواليات 

بكنائسها  املتحدة  الواليات  األديان يف  تحولت جميع  األمر  نهاية 

وهوياتها  العقائدية  ومزاعمها  أصلها  عن  النظر  وبغض  وطوائفها 

الكنسية إىل »تسميات طائفية« )denominations( تتساوى رسمياً 

تحت غطاء الدستور وتتنافس يف سوق ديني حرة وتعددية واختيارية 

– طائفية«  كـ«تسميات  التصنيف  هذا  يشكل  النسبية.  عىل  قامئة 

املوجود  كذاك  ديني  لنظام  األساس  التنظيمي  الشكل  يعترب  الذي 

الدينية]1]؛  أمريكا  إبداعات  أعظم  إحدى  املتحدة-،  الواليات  يف 

يعمل  عنها-  منفصٍل  –وبشكٍل  طائفية«  »تسمية  كل  مع  وبالرتافق 

الدين املدين األمرييك بوصف كونه »الطائفة املجتمعية« لألمة. 

الجوهرية  واملساواة  التنوع  نظرية  تحولت  األمر،  مستهل  يف 

األمريكية،  الربوتستانتية  داخل  طائفيٍة  دينيٍة  كتعدديٍّة  إىل مؤسساٍت 

وما  »مسيحية«،  أمة  أنها  عىل  تعرَّف  املتحدة  الواليات  كانت  فقد 

كانت تعتنيه املسيحية بالنسبة إليها كان »بروتستانتية« حرصاً؛ لكن 

يف نهاية األمر وبعد فرتٍة مطولٍة من انفجارات »السكان األصليني« 

1-Sydney E. Mead, “Denominationalism: The Shape of Protestantism 

in America,” The Lively Experiment: The Shaping of Christianity in 

America )New York: Harper & Row, 1976(; Andrew M. Greeley, The 

Denominational Society: A Sociological Approach to Religion in America 

)Glenview: Scott, Foresman, 1972(.
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أفسح  األوىل.  بالدرجة  الكاثوليك  املهاجرين  ضد  الربوتستانت 

الديانات  أصحاب  عىل  االشتامل  أمام  املجال  األمرييك  النمط 

الدينية  التعددية  نظام  ـ ضمن  وإليهود  الكاثوليكيني  أي  ـ  األخرى 

فيها  األمرييك، وقد نجم عن ذلك عملية مالمئة مزدوجة تحولت 

الدين والدولة  بينام تغري  الكاثوليكية واليهودية إىل دياناٍت أمريكيٍة 

يف أمريكا الدرجة ذاتها أثناء تلك العملية، فأصبحت أمة »مسيحية- 

والكاثولويكية  الربوتستانتية  الثالث:  الديانات  فيها  تسود  يهودية« 

واليهودية كـ«التسميات الطائفية« يف الدين األمرييك املدين. 

والهويات  املؤسسات  لعبته  الذي  املركزي  الدور  وثق  لقد 

الدينية يف دمج املهاجرين األوروبيني جيداً، ويشكل ذلك التوثيق 

جوهر أطروحة ويل هريبرغ املعروفة]1]؛ وقد تكرر زعم هربرغ حول 

ازدياد تدين املهاجرين حني أصبحوا أمريكيني يف معظم الدراسات 

الحديثة حول الديانات املهاجرة إىل الواليات املتحدة]2]. لذلك من 

املهم لنا أن ندرك هنا أن تديُّن املهاجرين مل يكن مجرد »رواسب 

مع  التكيف  مع  ستتالىش  التي  القديم«  العامل  »بقايا  أو  تقليدية«، 

ال  الجديد.  العامل  مع  تكيُّفيًة  استجابًة  كانت  بل  الجديد،  السياق 

تنحرص مضامني هذه األطروحة يف أن املهاجرين مييلون إىل التديُّن 

بسبب ضغٍط اجتامعيٍّ معنّيٍ للتكيف مع معايري التدين الطبيعية يف 

1-Will Herberg, Protestant-Catholic-Jew )Garden City: Doubleday, 1960(.

2- أنظر: 

José Casanova, “Immigration and the New Religious Pluralism: A EU/US 

Comparison,” The New Religious Pluralism and Democracy, ed. Thomas 

Banchoff )New York: Oxford University Press, forthcoming(.
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الهويّات  أن  ذلك  من  األهم  بل  دون شك-  واقٌع  أمٌر  أمريكا –وهو 

الدينيّة الجامعيّة كانت دامئاً إحدى الطرائق األولية لهيكلة التعددية 

االجتامعية الداخلية يف التاريخ األمرييك]1]. برأيي الشخيص، تقدم 

الدينيّة  بالحيويّة  التصديق  إىل  أقرب  تفسرياً  أيضاً  األطروحة  هذه 

ضمن  العرض«  لطرف  العقالين  »االختيار  نظريات  من  األمريكية 

أسواق الدين التنافسية. 

األورويب  العلامين  التطور  ما« تجعل كالً من  إذاً، مثة »طريقة 

والتطور الديني األمرييك أمرين فريدين واستثنائيني؛ وبهذا املعنى 

ميكننا بكل تأكيد أن نتحدث )كام فعل األوروبيون لعقود طويلة( 

عن  اليوم(  رائجاً  أصبح  )كام  أو  األمريكية«،  »االستثنائية  عن 

ثناياه  »االستثنائية األوروبية«. إال أن كالً من التوصيفني يحمل يف 

الكثري من اإلشكاالت سواء أقلنا –كام حدث يف املايض- أّن أمريكا 

استثناٌء للقاعدة األمريكية حول العلمنة، أم –وكام يحدث اليوم- قلنا 

أن أوروبا العلامنية استثناٌء للتوجه العاملي إىل الصحوات الدينية]2]. 

الجميع،  تنطبق عىل  عامليٌّة  قاعدٌة  هناك  ليس  الدين،  مع  بالعالقة 

عملية  خالل  من  اليوم  كبريٍ  بشكٍل  تتحول  العامل  أديان  فجميع 

التحديث والعوملة كام كانت تتحول خالل فرتة التوسع االستعامري 

1- كانت العرقنة )racialization( هو الوسيلة الرئيسية األخرى يف هيكلة التعددية الداخلية 

العرق  الدين وحده )كام تقول أطروحة هريبرغ( وال  التاريخ األمرييك؛ فلم يكن  ضمن 

التجربة األمريكية يف دمج  وحده )كام تقول دراسات الهجرة الحديثة( ما شكل هيكلية 

املهاجرين، بل الدين والعرق معاً – بل هام معاً يشكالن مفاتيح »االستثنائية األمريكية«. 

2-Grace Davie, “Europe: The Exception that Proves the Rule?” The 

Desecularization of the World, ed. Peter Berger )Washington, DC: Ethics 

and Public Policy Center, 1999(.
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األورويب؛ ولكن هذه األديان تتحول بطرائق كثريٍة ومختلفٍة. 

لرمبا كان توكيفيل عامل االجتامع الحديث الوحيد الذي متكن 

من التوسع يف رشح هذه القضايا بوضوح نسبي متحرر من التحيُّز 

عليهام  قام  التي  األساسيتني  الفرضيتني  يف  شكك  فقد  العلامين؛ 

النقد التنويري للدين، أي إن تقدم التعليم والعقل وتطور الحريات 

وقد  سياسياً.  أهمية  ذي  غري  ما  يوماً  الدين  سيجعل  الدميوقراطية 

كان رؤيوياً حني توقع بأن التحول إىل الدميوقراطية سياسياً ودخول 

يف  الدين  أهمية  من  سيزيد  السياسية  الحلبة  إىل  العاديني  الناس 

املجال العام بدالً من أن يقلل منه. وقد وجد تأكيداً تجريبياً لطرحه 

يف تجربة الواليات املتحدة الدميوقراطية التي كانت يف ذلك الوقت 

أكرث املجتمعات الحديثة دميوقراطية وأعالها نسبة يف التعليم]1]. 

كله  العامل  يف  الدميوقراطية  السياسة  تاريخ  أن  كازانوفا  يبنيِّ 

يؤكد صحة افرتاضات توكيفيل؛ فالقضايا الدينية واملصادر الدينية 

والعلامين  الديني  بني  والهوة  الطائفية«  »التسميات  بني  والنزاعات 

لعبت جميعها أدواراً مركزيًة يف السياسات االنتخابية الدميوقراطية 

برمته.  الدميوقراطية  تاريخ  خالل  املدين  املجتمع  سياسة  ويف 

وعامة  السياسية  النخب  فيها  تأخذ  التي  العلامنيّة  أوروبا  يف  حتى 

شهدت  فقد  املسلامت،  من  أنّه  عىل  الخصخصة  طرح  الشعب 

عودًة غري متوقعٍة للجدل حول القضايا الدينية إىل مركز السياسات 

1- يظهر استخدام توكيفيل لحيلة مناقشة مشاكل استعباد السود واإلبادة الجامعية لسكان 

أمريكا األصليني يف فصل مستقل يف آخر الكتاب األول من عمله »ألنها خارج قضية 

الواليات املتحدة »دميوقراطية  الدميوقراطية« مدى وعيه )الضمني عىل األقل( بكون 

عرقية«، أي إنها للبيض فقط، أي إنها بعيدة جداً عن أن تكون دميوقراطية منوذجية. 
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األوروبية]1]. لذلك فمن غري املفاجئ أن نرى ذلك بدرجٍة أكرب حتى 

جميع  مركز  يف  تاريخياً  الدين  ظّل  حيث  املتحدة،  الواليات  يف 

فمن  االجتامعي؛  اإلصالح  وحركات  الكربى  السياسية  النزاعات 

االستقالل إىل إلغاء العبودية، ومن األهالنية )Nativism( إىل حقوق 

املرأة يف االنتخاب، ومن حظر الخمور إىل حركة الحقوق املدنية، 

الوحيد  األمر  النزاعات.  يشكل محور جميع هذه  الدين دامئاً  كان 

تاريخ  يف  األوىل  وللمرة  أننا  هو  األخرية  العقود  خالل  املستجد 

أمريكا السيايس نشهد حروباً ثقافيًة معارصًة بدأت تشبه التصدعات 

العلامنية الدينية التي استوطن مرضها يف سياسة أوروبا القارية يف 

املايض، فقد أصبح الدين نفسه اآلن قضية عامة للنقاش. 

تأصيل املفهوم انرثوبولوجّياً

تأصيل  إىل  الحديث  التاريخ  فالسفة  من  ذهب  من  أكرث  لعل 

نقدياً هو املفكر خوسيه كازانوفا يف كتابه  العلمنة ومقاربتها  فكرة 

كازانوفا  يدعو  الحديث]2].  العرص  يف  العامة  »األديان  املعروف: 

من  ونظرياتها  جهٍة  من  العلمنة  مفهوم  بني  التمييز  إىل  مقاربته  يف 

جهٍة أخرى. يف ما يتصل بالعلمنة بوصفها مفهوماً يرى أن التمييز 

والنظرية  جهة،  من  »علمنة«  اشتقاقه  أو  »علامين«  مفهوم  بني 

1-José Casanova, “Religion, Secular Identities, and European Integration,” 

Religion in an Expanding Europe,  ed. Timothy Byrnes and Peter 

Katzenstein )Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming(.

ـ  للرتجمة  العربية  املنظمة  ـ  الحديث  العرص  العامة يف  األديان  ـ  كازانوفا  2- خوسيه 

توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية ـ بريوت 2005 - ص 26.
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 . السوسيولوجية للعلمنة نفسها من جهٍة أخرى، هو متييٌز جوهريٌّ

ذلك ألن املفهوم نفسه متعّدد األبعاد للغاية، ومتقلٌب بشكٍل ساخٍر 

يف دالالته الضمنية املتناقضة، وبالتايل، فهو مفهوٌم مثقٌل بدالالٍت 

متنوعٍة تراكمت عرب مساره التاريخي. 

وللخروج من هذا الغموض والتعقيد يقرتح كازانوفا قاعدًة نظريًة 

لتأصيل املفهوم تقوم عىل مالحظة ثالث مراحل:

املفهوم،  لهذا  اللغوي  األصل  إىل  عدنا  لو  األوىل:  املرحلة 

القروسية  الالتينية  الكلمة  أن  ـ  كازانوفا  منظورية  بحسب  لوجدنا 

عن  منها  الواحدة  تتميز  ال  دالالت  ثالث  تتضمن   )saeculum(

األخرى. )secolo, siglo, siècle(. فكلمة )siglo(، كام وردت يف 

أن  غري  عامل«.  زمن،  »قرن،  تعني:  اإلسبانية،  للغة  كاسيل  معجم 

الداللة األوىل »قرن« دون غريها من الدالالت األخرى ظلت متداولة 

مبا  املعارص،  العلامين  و»العامل«  املعارص  العلامين  »الزمن«  يف 

مقدسة  األوىل  مختلفتني،  حقيقتني  إىل  واملكان  الزمان  متييز  أن 

والثانية دنيوية، أصبح فارغاً حقاً من أي معنى منذ عهد بعيد، حتى 

يف إسبانيا الكاثوليكية.

من  بالرغم  السابقة  باملرحلة  صلٍة  ذات  وهي  الثانية:  املرحلة 

اختالفها عنها من خالل القوانني الكنيسة، حيث تشري العلمنة إىل 

ما قد يسمى »فعالً قانونا« ترتتب عليه نتائج قانونية حقيقية بالنسبة 

التي  )القانونية(  الرشعية  السريورة  عىل  تدل  فالعلمنة  الفرد،  إىل 

يرتك مبوجبها الشخص »الديني« الدير من أجل العودة إىل »الدنيا« 
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القانونية،  الناحية  »زمنيا«. ومن  بالتايل شخصاً  وإغواءاتها، فيصبح 

الذين  والكهنة  معاً.  و»زمنيني«  »دينيني«  يكونوا  أن  للكهنة  ميكن 

لحياة  أنفسهم  وتكريس   )saculum( الدنيا  من  االنسحاب  قرروا 

مثالية شكلوا األكلريوس الديني. أما الكهنة الذين عاشوا يف الدنيا 

فقد شكلوا األكلريوس الدنيوي. وحني يصف ماكس فيرب العلمنة 

ينتقل من  أو  »الدعوة«،  بواسطتها مفهوم  يتحرك  التي  العملية  بأنها 

هذا  يف  األوىل  وللمرة  تعبرياً،  الدنيوي  النطاق  إىل  الديني  النطاق 

السياق، عن مامرسة األنشطة الزمنية يف الدنيا، فهو يلجأ إىل املعنى 

الرشعي للمفهوم عىل سبيل املقارنة.

الفعليّة،  التاريخيّة  السريورة  إىل  وباإلشارة  الثالثة:  املرحلة 

الدولة  قيام  عىل  للداللة  األوىل  للمرة  »علمنة«  مصطلح  استعمل 

واألوقاف  واألرايض  األديرة  مبصادرة  واسعٍ،  نطاٍق  وعىل  عادة، 

التابعة للكنيسة، واستمالكها عقب اإلصالح الربوتستانتي والحروب 

الدينية التي نجمت عن هذا اإلصالح. ومنذ ذلك الحني، أصبحت 

واألشياء  األشخاص  نقل  ]أو  واالنتقال،  »املمّر«،  تعني  العلمنة 

يف  التقليدي  موقعها  من  دواليك[،  وهكذا  واملعاين،  والوظائف 

النحو، أصبح من  الزمنية. وعىل هذا  النطاقات  الديني إىل  النطاق 

املؤسسات  استيالء  باعتبارها  العلمنة  إىل  اإلشارة  عليه  املتعارف 

كانت  التي  الوظائف  عىل  الواقع،  األمر  بحكم  أو  قرساً  الزمنية، 

املؤسسات الكنسية تسيطر عليها تقليدياً]1].

رؤية  سياق  يف  مضاعفة  عناية  إىل  تحتاج  التي  النقطة  أن  غري 

هو  للعلامنية،  تأصيله  عليها  بنى  التي  الثالث  للمراحل  كازانوفا 

1- كازانوفا ـ املصدر نفسه ـ ص 34.
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االختبار التاريخي الذي خضع له مفهوم العلامنية. وبهذه املالحظة 

ومصاديقها  بياناتها  تجد  إليها ال  املشار  املراحل  أن  القول  ميكن 

القرون  خالل  ألوروبا  التاريخي  الواقع  أن  بحقيقة  تسلِّم  مل  ما 

الوسطى، ويف كثري من جوانبه، كان يقوم فعلياً عىل نظاٍم تصنيفيٍّ 

و»زمني«.  »ديني«  متباينني:  نطاقني  أو  مملكتني  إىل  الدنيا  م  يقسِّ

والفصل بني هاتني اململكتني ضمن هذا النوع من التقسيم الخاص 

غري املألوف تاريخياً بني املقدس والدنيوي مل يكن بالتأكيد مطلق 

الغموض  من  الكثري  شابَُه  فقد  دامئاً.  دوركهايم  إعتقد  كام  التباين 

الفاصلة.  حدوده  بني  الرصيح  االلتباس  وغالباً  والخلط،  واملرونة 

ما يجب  أما  مثاٌل واضٌح عىل ذلك.  العسكرية هي  األنظمة  ولعل 

الثنائية قد متأسست يف أنحاء املجتمع كله بحيث  إدراكه فهو أن 

تهيكل الحيّز االجتامعي بحّد ذاته بصورٍة ثنائيٍة]1].

نظرية العلمنة يف العلوم االجتامعية

لعل نظرية العلمنة هي النظرية الوحيدة التي استطاعت االرتقاء 

الحديثة،  االجتامعية  العلوم  ضمن  حقيقيٍة  منوذجيٍة  وضعيٍة  إىل 

وفيلفريدو  توكفيل  دي  ألكسيس  باستثناء  ورمبا  بآخر،  أو  فبشكل 

باريتو ووليم جيمس، أجمع كل اآلباء املؤسسني لهذه العلوم عىل 

ومن  ميل،  ستيوارت  جون  إىل  ماركس  كارل  من  العلمنة:  مقولة 

أوغوست كونت إىل هربرت سبنرس، ومن إ.ب. تايلور إىل جيمس 

فريزر، ومن فريدناند تونيس إىل جورج سيمل، ومن اميل دوركهايم 

1- املصدر نفسه - ص40.
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إىل ماكس فيرب، ثم ليتواصل اإلجامع مع فيلهلم فوندت وسيغموند 

فرويد، وليسرت وارد ووليم ج. سامرن، إىل روبري بارك وجورج هـ. 

ميد. ويف الواقع، فقد بلغ هذا اإلجامع مبلغاً إىل الحد الذي مل تعد 

النظرية للتشكيك، حيث مل تربز الحاجة عىل ما  تتعرض فيه هذه 

يبدو إىل اختبارها ألن الجميع سلموا بها، ما يعني أن هذه النظرية، 

أو باألحرى مقولة العلمنة، بالرغم من كونها املقدمة املنطقية غري 

إطالقاً  تخضع  مل  املؤسسني،  اآلباء  نظريات  من  للكثري  املعلنة 

لدراسٍة رصينٍة، بل ومل يحدث أن صيغت صياغًة رصيحًة ومنهجيًة.

فرعيٍة  نظريٍة  مجرد  للكلمة،  الضيق  باملعنى  العلمنة،  ونظرية 

اقرتحه  كام  الشامل  التطوري  النوع  من  إما  عامة،  متايز  لنظريات 

نظرية  يف  التاريخية  بخصوصيته  املتسم  النوع  من  أو  دوركهايم، 

التحديث الغريب كام وضعه فيرب. ويف الواقع، تتداخل نظرية العلمنة 

تداخالً عضوياً مع كل نظريات العامل الحديث. ومع اإلدراك الذايت 

للحداثة ال يسع املرء إغفال هذه النظرية ببساطة من دون التشكيك 

بالنسيج كله، وبالكثري من اإلدراك الذايت للعلوم االجتامعية.

يف  كازانوفا  عند  العلمنة  نظرية  يف  األساسية  املغالطة  تتمثَّل 

نفسها،  للعلمنة  التاريخية  السريورات  بني  الحاصل  االلتباس 

أن متارسها عىل  السريورات  بهذه  التي يفرتض  والنتائج املزعومة 

األساسية هي  ومقولتها  العلمنة  نظرية  فنواة  آنفا،  ذُكَِر  الدين. وكام 

مفهمة سريورة التحديث املجتمعي كسريورة متايٍز وظيفيٍّ وتحرٍر 

للنطاقات الزمنية ـ وخاصة الدولة، واالقتصاد، والعلم ـ من النطاق 

الديني  نطاقه  ضمن  املتزامنني  وتخصصه  الدين  ومتايز  الديني 

املستحدث. وغالباً ما ترتبط بهذه املقولة األساسية التي ميكن أن 
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ندعوها مقولة التاميز، مقولتان فرعيتان ترشحان افرتاضاً ما سيؤول 

إليه الدين جراء سريورة العلمنة تلك: 

املقولة الفرعية األوىل، مقولة أفول الدين، وهي مقولة تفرتض 

ثم  للدين،  التدريجي  االنحسار  أعقابها  تجرُّ يف  العلمنة سوف  أّن 

أفوله، فاندثاره أخرياً كام تضيف بعض اآلراء املتطرفة.

أّن  ترى  الخصخصة، وهي  مقولة  الثانية، وهي  الفرعية  املقولة 

تهميشه  وإىل  الدين،  خصخصة  إىل  تؤدي  سوف  العلمنة  سريورة 

ندرك  أن  بوسعنا  وليس  الحديث.  العامل  يف  بعضهم،  يضيف  كام 

هاتني  فصلنا  إذا  إال  تاماً  إدراكاً  الحديث  التاريخي  الواقع  تعقيد 

املقولتني تحليلياً]1].

هنا يالحظ كازانوفا ثالث مراحل تاريخية ميكن مقاربة العلامنية 

عىل أساسها]2]:

العلمنة  منظور  من  الحديثة  التاريخية  التحوالت  دراسة   : أوالً

يعني، إىل حد كبري، دراسة الواقع من منظور الدين. أي إن الزمني، 

بوصفه مفهوماً، ال يتضح إال بالنسبة إىل نظريه الديني.

ثانياً: إن االدعاء املعلن، أو املضمر بأن الدين ينحرس يف العامل 

إىل  يحتاج  ادعاٌء  هو  اندثاره،  حتى  انحساره  يف  ويستمر  الحديث 

دراسٍة معّمقٍة قبل إصدار األحكام حول بطالنه أو صوابيته.

الدينية.  املقولة  »خصخصة  يُسمى  مبا  األمر  هذا  يتعلق  ثالثاً: 

وتعني مقولة الخصخصة يف منطلقها وسريورتها األساسية ـ حسب 

1-  خوسيه كازانوفا ـ مصدر سبق ذكره.

2- املصدر نفسه ـ ص 37.
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كازانوفا ـ أن سريورة العلمنة قد أخذت مجراها إىل حد كبري، وأن 

هذه السريورة ال عودة عنها عىل األرجح، وأن نتائجها بالنسبة إىل 

فولفغانغ  لّخصها  التي  تلك  هي  ٍآخر  دين  أي  أو  املسيحي  الدين 

سلوشرت ضمن مقولتني:

األوىل: يف ما يتعلق باملواقف الفكرية السائدة، تعني العلامنية 

ظهور  جراء  ذاتيًة  أصبحت  الدينية  املعتقدات  أن  كلياً  املكتملة 

إدراج ذلك يف  البديلة للحياة، ومل يعد باإلمكان مبدئياً  التأويالت 

نظرٍة دينيٍّة شاملٍة.

الثانية: يف ما يتعلق باملؤسسات، تعني العلمنة املكتملة كلياً أن الدين 

املتامسس قد تجرّد من طابعه السيايس جراء متايٍز وظيفيٍّ للمجتمع، 

ومل يعد باإلمكان مبدئيًّا إدراج ذلك من خالل »الدين املتأمسس«]1].

لهاتني املقولتني  منهجياً  لقد كان لوكامن أول من وضع إطاراً 

بتجذير  لوكامن  قام  املريئ«،  غري  »الدين  كتاب  يف  املرتابطتني. 

مقولة العلمنة، فرأى أن املؤسسات الدينية التقليدية أصبحت، عىل 

العامل  بها  يعمل  التي  لآلليّة  وهامشيٍة  رضوريٍة  غري  متعاظم،  نحو 

إىل  الكنائس]2].  داخل  يعد  مل  نفسه  الدين  موقع  وبأن  الحديث، 

ذلك فقد تراجع البحث يف األزمنة الحديثة عن الخالص واملغزى 

1- schlichter, religion and domination: A Webrian perspective pp. 223 – 254.

2- Lukmannm The Invisible Religion The problem of religion in modern 

New York: Harper and Row 1970- p 86.

 17 بتاريخ  لودفيغيري،  بيرت  النمساوي،  األصل  ذي  األمرييك  االجتامع  عامل  ولد  *ـ 
مارس 1929 يف فيينا )النمسا(، وهو يف اآلن نفسه يجمع بني اختصايص علم االجتامع 

1946، حيث حصل عىل  سنة  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  هاجر  والالهوت. 

الجنسية األمريكية سنة 1952. من مؤلفاته نذكر: البناء االجتامعي للواقع 1966، الحداثة، 

التعددية وأزمة املعنى 1995.
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ويحاجج  للذات.  الخاص  النطاق  لينحرص يف  للوجود  الشخيص 

الديني  »الوعي  و  للرنجسية  الالحقة  التحليالت  مستبقاً  لوكامن، 

الجديد«، بأن »التعبري عن الذات« و»تحقيق الذات« أصبحا »الدين 

غري املريئ« للحداثة.

بيرت بريغر ونظرية إزالة العلمنة عن العامل

إحدى رّدات الفعل التي أثرت يف هؤالء العلامء والدارسني كانت 

العبارة التي أطلقها عامل االجتامع األمرييك من أصل منساوي بيرت 

[ عام 1999 وهي »إزالة العلمنة من العامل«. الحظ بريغر يف 
بريغر]*

معرض تحليله لهذه العبارة أن للجامعات واملعتقدات »املحافظة« 

االجتامعية  األنظمة  عىل  كبرياً  تأثرياً  و»األصولية«  و»التقليدية« 

والسياسية. تصاعد ظاهرة التدين، ومنو الكثري من الحركات الدينية، 

والحفاظ عىل الدين من خالل امليول األصولية هي التي حملته إىل 

القول بأن العامل مل يعد علامنياً. غري أن بريغر يف نظريته عن »العامل 

غري املعلَْمن« يستثني أوروبا ورمبا الواليات املتحدة من مالحظاته، 

يف حني استخدم بريغر نظريته يف تفسري تصاعد الحركات الدينية 

األصولية خاصة يف إطار الدين اإلسالمي، ولكّنه ال يصف يف الواقع 

الدارسني  من  الكثري  فباعرتاف  الحديث.  العامل  الوضع يف  حقيقة 

العامة حتى يف  النقاشات  تواجده يف  الدين، بل وجّدد من  حافظ 

الغرب وليس فقط يف العامل اإلسالمي.

بعد  ما  الزمن  ملجتمعات  الحقيقية  املشكلة  تكمن  ال  قد 

النموذج  يف  صار  مثلام  والدولة  الدين  بني  الفصل  يف  العلامين 
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يرون  املصطلح  املشتغلني عىل  التعددية. وجلَّ  بل يف  الفرنيس، 

أن الحديث عن »بعد العلامين« منطقي بقدر ما يدخل يف الحسبان 

موضوع التعددية، ووجود األديان األخرى - اإلسالم واألرثوذوكسية، 

واليهودية وغريها... بهذا املعنى، تتغري أوروبا فعال، وبسبب الهجرة 

أوروبا  يف  الشيوعية  سقوط  ومنذ  لإلسالم،  كبري  حضور  هنالك 

والبلدان  كبرٌي.  دوٌر  األرثوذوكسية  للمسيحية  أيضاً  صار  الرشقية، 

األوروبية تتحول إىل التعددية الدينية. 

  من أبرز املالحظات التي أكد عليها بريغر يف مرشوعه تقوم 

عىل دحض فرضية أننا نعيش يف عامٍل ُمَعلَْمن، فالعامل اليوم ـ مع 

الدينية، ويف بعض  يتّقد بالعاطفة  وجود استثناءاٍت قليلٍة ـ ال يزال 

األماكن لرمبا تضاعف اشتعال هذه العاطفة. وهذا يعني أن معظم ما 

كتبه علامء االجتامع والتاريخ حول ما سمي بـ »نظرية العلمنة« هو 

خاطٌئ يف جوهره. هذا يعود يف وجٍه أسايسٍّ من وجوهه إىل غموض 

التنظري  مستوى  فعىل   .. تاريخيٍّ وكحدٍث  كمفهوٍم  العلامنية  فكرة 

و»العلمنة«   )Secularism( »الدنيوة«  بني  خلط  مثة  كان  للمفهوم 

)Laïcité( ولقد ترتبت عىل مثل هذا الخلط مؤثراٌت معرفيٌة ستظهر 

بقوٍة يف مرسح السجال املتجّدد بني العلمنة واإلميان الديني.

الدنيوي  بني  الفهم  يف  الجاري  االلتباس  من  الرغم  وعىل 

بينهام  التمييز  إمكان  تظل   )Laïcité( والعلمنة   )Secularism(

حاصالً. فمصطلح الالئيكية )العلمنة( له صفتان يف الثقافة الفرنسية:

- عىل املستوى السيايس يشري إىل مبدأ يقوم عىل الحيادية تجاه 
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نظام املعتقدات، ويشمل مبدأ الفصل بني الدولة والدين.

- عىل املستوى الفلسفي يشري إىل رؤيٍة علامنيٍة غري دينيٍة تجاه 

العامل كام ينظر إليها أصحابها كبديٍل عن املعتقدات الدينية.

فمصطلح  أكسفورد(  )قاموس  اإلنكليزي  القاموس  يف  أما 

العلامنية يشري إىل محتوى نشٍط يعرب عن صناعٍة فلسفيٍة ترّبر علمنة 

الحياة وتعطيها بعداً وضعياً وأخالقياً. ويعتقد اإلنكليزي أن مفهوم 

ميكن  بينام  الالئيكية.  مفهوم  من  شموالً  أقل  مفهوٌم  هو  العلامنية 

للعلامنية أن تذهب أبعد من الالئيكية.

عصور  يف  شاع  الذي  األصيل  املفهوم  يبقى  حاٍل  أي  وعىل 

التنوير، هو أن مصطلح العلامنية )الدنيوي( )Secularism( ترسخ 

النظم االجتامعية  انهيار  يف صميم نظريات خيبة األمل بسبب من 

فإن  هذا  من  أكرث  بل  والدينية.  الكنسية  السلطة  تحت  ورضوخها 

ظاهرة االستالب التي انتهت إليها الحداثة يف املجتمعات الغربية 

املعلمنة ستقود إىل مأزٍق أنطولوجيٍّ لإلنسانية املعارصة.

دخلت   )Securalization theory( العلمنة«  »نظرية  أن  مع 

املايض،  القرن  وستينيات  خمسينيات  إىل  تعود  أعامل  ضمن 

التنوير  بعرص  متصٌل  األساسية  لفكرتها  األصلية  الجذور  تتبع  فإن 

األورويب. هذه الفكرة هي يف غاية البساطة: إن التوجه نحو الحداثة 

يف  سواء  الدين  يف  انهيار  حتى  أو  تراجع،  إىل  بالرضورة  يؤدي 

الفكرة تحديداً هي  األفراد. وقد كانت هذه  أم يف عقول  املجتمع 

ما ثبت خطؤها. فال شك أن الحداثة ترافقت مع توجهات واضحة 
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نحو العلمنة )Securalization(، ويف أماكن معينة أكرث من غريها، 

إىل  باإلضافة  للعلمنة.  مضادة  قوية  استفزت حركات  أيضاً  ولكنها 

ذلك فإن العلمنة عىل مستوى املجتمع ال تعني بالرضورة العلمنة 

املؤسسات  بعض  خرست  لقد  الفردي.  اإلدراك  مستوى  عىل 

الدينية قوتها وتأثريها يف الكثري من املجتمعات، ولكن يف املقابل 

لتلعب دورها  معتقداٌت جديدٌة  معتقداٌت قدميٌة، وبرزت  استمرت 

يف حياة األفراد، متخذًة أشكاالً مؤسساتيّة يف بعض األحيان، ومؤديًة 

إىل تفُجرّاٍت كبريٍة يف الحامس الديني. وحسب بريغر فإّن بإمكان 

سياسيًة  أو  اجتامعيًة  أدواراً  تلعب  أن  الدينية  املعرفيّة  املؤسسات 

حتى لو كان عدد الناس املؤمنني أو املامرسني للدين الذي متثله 

قليالً جّداً. وهو ما يفيض إىل االستنتاج بأن عالقة الدين بالحداثة 

هي عالقٌة معقدٌة]1]. 

أزمة اإلنسيّة يف الواقع، تتصل بالتقنية الحديثة، ألنها ترتبط ببلوغ 

أيامنا  يف  والحديث  هايدغر.  يقرر  كام  ونهايتها  أوجها  امليتافيزيقا 

عن أزمة اإلنسيّة يرتبط تحديداً بالتقنية، فاملناخ النقدي الذي متيزت 

القرن  من  األوىل  الثالثة  العقود  يف  وثقافتها  األوروبية  الفلسفة  به 

العرشين، ال ترى يف أزمة اإلنسيّة سوى مسار انحطاٍط عميلٍّ لقيمٍة، 

هي اإلنسانية، التي تبقى محددة، نظرياً، باملالمح نفسها التي اتسمت 

بها يف التقليد. وعرّبت عنها املناقشات التي دارت بني التاسع عرش 

والعرشين حول التمييز بني »علوم الطبيعة« و»علوم الروح«.

1- بيرت بريغر – زوال العلمنة من العامل – فصلية »االستغراب« – العدد الثاين – شتاء 

-2016 ترجمة رامي طوقان.
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اإلنسيّة:  ادموند هورسل يف عرضه ألزمة  به  اهتم  الجانب  هذا 

ترتبط أزمة اإلنسيّة هنا بضياع الذاتية اإلنسانية يف آليات املوضوعية 

العلمية ومن ثم التكنولوجية، ولن يكون الخروج من األزمة العامة 

للحضارة التي تطورت عىل هذا النحو إال من خالل استعادة وظيفة 

الذات املركزية، التي ال تساورها، يف العمق، شكوك حول حقيقة 

هي  أطلقتها  آليات  مجموعة  من  فقط  خارجياً  املهددة  طبيعتها، 

أن  مجدداً. ال شك يف  عليها  االستحواذ  تستطيع  أنها  غري  نفسها، 

ما ال يعمل  أن شيئاً  تلك قد يشري إىل  نزع اإلنسانية  آليات  إطالق 

يف بنية الذات عينها. فالفينومينولوجيا الالحقة، خصوصاً الفرنسية، 

من  تتملص  أنها  تبدو  مواقف  عىل  الهورسيل،  اإلرث  يف  شددت 

الفكر،  بناء عالقة  إعادة  إىل  أوالً  متنبهٌة  هذا، ألنها  اإلنيس  الطرح 

، باإلدراك، بالجسدية، بالحياة االنفعالية؛  عىل نحٍو غري إيديولوجيٍّ

الفينومينولوجيا  موضوع  يتفلت  حدٍّ  أّي  إىل  القول  يصعب  لكنه 

، خصوصاً إذا كان صحيحاً أن ما يتم البحث  »الطبيعي« من أفٍق إنيسٍّ

عنه، من خالل استدعاء هذه األبعاد التي »أزالتها« تقليدياً الفلسفة 

امليتافيزيقية الطابع، هو إعادة تكوين إنسانيّة )Humanitas( أكمل، 

تام  وعي  خالل  من  الذي،  الذايت  للوعي  وأضمن  أوسع  سيادٌة 

لجميع أبعاده، يقيم دامئاً وبشكٍل أمنت »عند ذاته« – حسب معنى 

للفينومينولوجيا ينتهي بالعودة إىل هيغل]1].

1- جاين فاتيمو – نهاية الحداثة – ترجمة نجم بو فاضل – املنظمة العربية للرتجمة – 

بريوت – 2017 – ص 46-45.
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تراجع  إىل  بالرضورة  تؤدي  الحداثة  بأن  القائلة  الفرضية  أما    

دور الدين فهي فرضيٌة »خالية من القيم« من حيث املبدأ كام يقرر 

الناس ذوي  التنوير، ومعظم  فلقد مال معظم مفكري عرص  بريغر. 

 )Securalization( العقلية التقدمية إىل فكرة أن التحول إىل العلمنة

أمٌر جيٌد مبا أنه يتخلص من الظواهر الدينية »املتخلفة« و»الخرافية« 

أفكاراً  يحملون  الذين  ذلك  يف  مبا  املتدينني  ولكن  ـ  و»الرجعية« 

بني  الرابطة  هذه  وجود  عىل  أيضاً  أكدوا  للغاية  متشددة  أو  تقليدية 

الحداثة والعلامنية )noderity securality( مع أنهم اعرتضوا عليها 

أشد االعرتاض. من بعد ذلك ارتأى بعض أولئك األخريين أن الحداثة 

هي العدو الذي تجب محاربته عند كل فرصٍة ممكنٍة، بينام تعامل 

غريهم مع الحداثة عىل العكس متاماً رائياً فيها وجهة نظٍر نحو العامل 

تتكيف  أن  إال  الدينية  واملامرسات  املعتقدات  عىل  وما  تقهر،  ال 

أمام  املفتوحتان  االسرتاتيجيتان  كانت  أخرى  بكلامٍت  أو  معها. 

املجتمعات الدينية يف عامل يعترب علامنيّاً هام: الرفض أو التكيف. 

وكام هو الحال يف مجمل االسرتاتيجيات املبنية عىل إدراٍك خاطٍئ 

للمحيط االجتامعي والسيايس، فقد كان لالسرتاتيجيتني اللتني ال بد 

من األخذ بإحداهام نتائج تثري الشك يف صحة توجههام: 

األوىل، هي الثورة الدينية التي تحاول فيها حركة دينية السيطرة 

عىل املجتمع ككل، وجعل نظرتها الدينية املعادية للحداثة واجبة 

عىل الجميع ـ وهو مرشوٌع صعٌب يف معظم بلدان عاملنا املعارص. 

الحداثة  إىل  األوىل  بالدرجة  فتعود  املرشوع  هذا  مثل  صعوبة  أما 

قفزٍة  وإىل حدوث  متجانسٍة،  مجتمعاٍت غري  نشأة  إىل  تؤدي  التي 
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كميٍة يف التواصل بني الثقافات. وهذان عامالن يفضالن التعددية، 

ال إنشاء )أو إعادة إنشاء( نوع من االحتكار الديني]1]. 

يرفضون  الناس  لجعل  األخرى  املمكنة  الطريقة  أو  الثانية،  أما 

األفكار والقيم الحداثية فهي صنع ثقافات فرعية دينية مصممة، إلبقاء 

تأثريات املجتمع الخارجي بعيدة. وهذه مامرسة تبرش بنتائج أفضل 

من الثورة الدينية ولكنها محفوفة باملصاعب أيضاً. فالثقافة الحديثة 

املجتمعات  هذه  عىل  الحفاظ  يتطلب  ولذا  بها،  يستهان  ال  قوة 

ضمن نظام دفاع شديد اإلحكام، جهوداً هائلة. من املثري لالهتامم 

أيضاً، تبنيُّ خطأ نظرية العلمنة )Securalization( من خالل نتائج 

اسرتاتيجيات التكيّف التي اتبعتها املؤسسات الدينية؛ فلو كنا نعيش 

املؤسسات  من  نتوقع  أن  قادرين عىل  لكّنا  عامٍل علامينٍّ حقاً  يف 

الدينيّة أن تحافظ عىل بقائها بالدرجة الكافية حتى تتمكن من التكيّف 

مع العلامنية )Securality(. وقد كانت هذه هي الفرضية التجريبية 

املجتمعات  أن  هو  بالفعل  حصل  ما  إن  التكيَّف.  السرتاتيجيات 

الدينية بشكٍل عامٍّ استمرت يف الوجود، بل ازدهرت إىل درجة مل 

العامل العلامين  التكيّف مع متطلبات  تعد تجد نفسها مضطرة إىل 

املزعومة. وحتى نعرب عن هذه النقطة ببساطة نقول: لقد فشلت عىل 

اإلجامل التجارب مع الدين املَُعلَْمن، بينام نجحت حركاٌت دينيٌة 

ميتافيزيقيٍة »رجعية« لدرجة أكرب مام قد  بعقائد ومامرساٍت  مشبعٌة 

يحتمله أساتذتنا الجامعيون من الذين ذكرناهم من قبل]2]!

1- فاتيمو- املصدر نفسه.

2- فاتيمو – املصدر نفسه.
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استثناءات لفرضية زوال العلمنة

يرى بريغر أن: »العامل اليوم متدين بشكل هائل، وهو أبعد ما يكون 

عن العامل العلامين الذي تكهن الكثري من محليل الحداثة بحصوله 

لهذه  استثناءان  يوجد  لكن  بإحباط(.  أم  بسعادة  ذلك  أكان  )سواًء 

الفرضية إحداهام ليس واضحاً متام الوضوح، والثاين واضح للغاية]1]. 

غرب  أدق  بشكٍل  أو  أوروبا،  هو  الواضح  األول  االستثناء   -

أوروبا، أو ما كان يعرف بالستار الحديدي )مع أن التطورات الدينية 

البحث  من  الكثري  ينقصه  يزال  ال  أمر  سابقاً  الشيوعية  البلدان  يف 

قد  القدمية  العلمنة  نظرية  كانت  إذا  يزال غري واضح(.  وبالتايل ال 

تزعزعت يف أماكن أخرى يف العامل، فهي ال تزال راسخًة يف أوروبا 

الغربية. ومع ازدياد التحديث كان هناك ازدياٌد يف مؤرشات العلمنة 

سواًء عىل مستوى املعتقدات كام يعرب عنها األفراد )خاصة يف ما 

ميكن أن تسمى املعتقدات األصولية الربوتستانتية أو الكاثوليكية( 

–حضور  بالكنيسة  املتعلق  املستوى  عىل  دراماتييكٍّ  وبشكٍل 

الطقوس التعبدية وااللتزام بالسلوكيات التي متليها الكنيسة )خاصة 

الناس  وأعداد  والزواج(،  واإلنجاب  الجنسية  باألمور  يتعلق  ما  يف 

الراغبني يف دخول سلك الكهنوت. لقد رصدت هذه الظواهر يف 

بلدان  يف  حتى  عمَّت  ولكنها  بعيٍد،  زمٍن  منذ  أوروبا  شامل  بلدان 

إيطاليا  أن  نرى  وهكذا  الثانية؛  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  الجنوب 

وإسبانيا مثالً قد مرَّتا برتاجعٍ كبريٍ يف الدين املرتبط بالكنيسة؛ كذلك 

1- بريغر – إزالة العلمنة من العامل – مصدر سبق ذكره.
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الحال يف اليونان –وهو أمٌر يدحض حجة املحافظني الكاثوليكيني 

القائلني بأن تنازالت مجمع الفاتيكان الثاين هي التي أدت إىل هذا 

الرتاجع. توجد اآلن ثقافٌة علامنيٌة أوروبيٌة هائلة الحجم واالنتشار، 

وميكننا وصف ما حصل يف دول الجنوب )ولكن ال ميكن تفسريه( 

الخيال  رضب  من  وليس  البلدان،  لهذه  الثقافة  هذه  غزو  أنه  عىل 

أن نتصور أن تطورات مامثلة ستحصل يف أوروبا الرشقية بحسب 

الدرجة التي تندمج فيها هذه البلدان مع أوروبا الجديدة]1]. 

رغم أنه ال يوجد جدٌل حول صحة هذه الحقائق، إال أن عدداً من 

الديني وخاصة  االجتامع  علم  مؤخراً يف مجال  الصادرة  األبحاث 

يف فرنسا وبريطانيا وإسكندنافيا، عادت لتتساءل حول صحة تطبيق 

من  كبريًة  إن مجموعًة  إذ  التطورات؛  هذه  »العلمنة« عىل  مصطلح 

البيانات تدل عىل استمرار وجود الدين وبقوة يف أشكال معظمها 

املنظمة؛  بالكنائس  االرتباط  عىل  العام  الناس  بعد  رغم  مسيحية 

أنه تحوٌل يف موقع  أوروبا هو  الوصف األدق ملا يحصل يف  فإذاً 

من  بالرغم  العلامنية.  إىل  كامالً  تحوالً  وليس  املؤسسايت  الدين 

كل ما قيل تظل أوروبا متميزًة عن أي مكاٍن آخر يف العامل، وبكل 

أحاجي  أكرث  إحدى  وتظل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تأكيد عن 

علم االجتامع الدين إثارًة لالهتامم هو معرفة سبب كون األمريكيني 

إجامالً أكرث تديناً وأشد حرصاً بكثري عىل املؤسسات الكنسية من 

األوروبيني.

االستثناء الثاين لقاعدة زوال العلمنة هو أقل غموضاً؛ إذ توجد 

1- بريغر- املصدر نفسه.
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شبكة ثقافة فرعية دولية من أناس تلقوا تعليامً غريب السمة خاصة 

علامنيٌة  شبكٌة  وهي  االجتامعية،  والعلوم  اإلنسانيات  مجال  يف 

والحامل  الفرعية  الثقافة  شبكة  نفسها  هي  الشبكة  هذه  بالفعل. 

الرغم  وعىل  التنويرية.  التقدمية  والقيم  للمعتقدات  األسايس 

أن  إال  األرض،  عىل  قليل  الشبكة  هذه  إىل  املنتمني  عدد  أن  من 

تأثريهم يبدو كبرياً جداً نظراً لسيطرتهم عىل املؤسسات التي تقدم 

التعريفات »الرسمية« للحقيقة، خاصة يف النظام التعليمي ووسائل 

من  القانوين.  النظام  طبقات  أعىل  وبعض  الجامهريي  اإلعالم 

املثري للدهشة التشابه الكبري بني األشخاص الذين ينتمون إىل هذه 

الشبكة يف شتى أنحاء العامل. مع أن هذه »الثقافة الفرعية« شهدت 

من تخىل عنها خاصة يف العامل اإلسالمي. يقول بريغر أخرياً: »مرة 

أخرى ولألسف ال ميكنني التكهن بسبب كون أناس من هذا النوع 

معرضني لهذه الدرجة للعلمنة. إال أن ما ميكنني اإلشارة إليه هو أن 

ما لدينا هنا هو ثقافة نخبة عاملية«. 



الفصل الثالث

مكانة الدين 
في تظهير نظرّية )ما بعد العلمانّية(



تشهدها  التي  املعرفية  التحوالت  معاينة  الفصل  هذا  مهمة   *
املجتمعات الغربية املعارصة لجهة عودة سؤال الدين ليتخذ مساره 

املستأنف يف ما نسميه زمن الحداثة الفائضة]1]. وما من ريب يف أن 

معاينة كهذه ترتِّب متاخمة نظريات العلمنة بطوريها املا قبيل واملا 

العلمنة  ظهرت  فلقد  الغرب.  يف  الدينية  بالحالة  صلتها  يف  بعدي 

كحاصل احتداٍم مريٍر مع املسألة الدينية. وتبعاً لهذا الحال، ما كان 

لينفسح الضباب عن ماهية العلامنية، مبنأى من هذه املسألة. بل مثة 

من مييض إىل مطارح أبعد ليبنيِّ أن العلمنة الغربية ولدت من الرحم 

الحار للديانتني اليهودية واملسيحية؛ ولهذا مل يستطع نظّار العلامنية 

، إال ضمن  ومفكروها أن يعربوا عن منجزهم املعريف عىل نحٍو بنيِّ

حكايٍة كان للديانتني املذكورتني مكانة محوريّة يف نسج خيوطها.

يفرتض بحثنا يف سياق اشتغاله عىل إشكاليّة رجوع الديني إىل 

محراب الغرب أن العقل الذي ابتنت عليه الحداثة منجزاتها الكربى 

وبأدواته املعرفية املألوفة، عىل مواجهة عامل ممتلئ  ما عاد قادراً 

ست« مسالكها  بالخشية والالّيقني. كذلك ما عادت العلمنة التي »قدَّ

الحداثة يف  بعد  ما  لتوصيف حالة  الفائضة« توخياً  بتعبري »الحداثة  نأخذ  أن  1- وجدنا 

لحظتها القصوى. وهي اللحظة التاريخية التي بلغتها إثر تحوالت عميقة يف نظام القيم، 

الليرباليات الجديدة، أن يواجه  التقني الذي استظلت به  حيث مل يعد مبستطاع العقل 

مقصودنا  أما  الحارض.  يومنا  إىل  التنوير  منذ عرص  املتعاقبة  الحداثات  أسئلة حجبتها 

ارتأينا تقدميه كمقرتح مفهومي يستجيب ملقتضيات  الفائضة« فقد  من تعبري »الحداثة 

اللحظة التي أرشنا إليها، ويستند إىل فرضية أن الحداثة وصلت إىل ختامها بعدما فاضت 

الحدود  تعرف  ال  رقمية  بفوىض  العامل  وتغرق  مريع،  نحو  عىل  لتتدفق  حاجتها  عن 

والضوابط.
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استئناف  عرب  إال  التاريخي  مرشوعها  مواصلة  عىل  بقادرة  وقيمها 

املناظرة مع النمو املتعاظم لسؤال الدين.

حاصل هذه الفرضية املركبة، نشوء مطارح تفكريٍ مستحدثٍة ال 

تكتفي بنقد األنوار عىل ما فعل إميانويل كانط، وإمنا انرصفت إىل 

نقٍد جذريٍّ عميٍق ملجمل املوروث امليتافيزيقي الذي قامت عليه 

الحداثة منذ أفالطون وإىل يومنا هذا. حتى ليجوز القول أن اللحظة 

لحظٌة  والعرشين هي  الحادي  القرن  نحو  العامل  فيها  انعطف  التي 

حداثاٍت  مع  جذريٍة  مراجعاٍت  الستنبات  خصبٍة  تربٍة  عىل  توفرت 

فاضت عن حاجتها، وجاوزت مبادئها األوىل.

من هذه املقدمات اإلجاملية يصري الحديث من أطروحة ما بعد 

التي  واملآالت  املعارصة  الحداثة  حركة  قلب  يف  سارياً  العلامنية 

تنتظرها.

1 -حارضية الدين يف الزمن املا بعد علامين

العامل«  عن  السحر  »إزالة  عبارُة  فيه  استحلَّت  كامٌل  تاريٌخ  مرَّ 

)désenchantement( عقَل الحداثة الغربية برمته. كان الدين عىل 

وجه الحرص هو املقصود من العبارة التي تحولت مع تقادم الزمن 

من  متواترٍة  قروٍن  خالل  ويف  اإليديولوجية.  األيقونة  يشبه  ما  إىل 

اختبارات الحداثة مل يفارق الدين - بجناحيه الالهويت املؤسيس أو 

اإلمياين الفردي- التساؤل الذي يرسي بخفر يف حقول التفكري. وإذا 

كانت أيقونة »إزالة السحر« قد آلت إىل مخزن الذاكرة الغربية، فإّن 

آثارها وتداعياتها ال تزال محايثًة للفضاء النخبوي العريب اإلسالمي 
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وطوراً  الديني،  اإلصالح  إىل  بالدعوة  تارة  شتّى.  استظهاراٍت  عرب 

الشاملة  العلمنة  إىل  التنظري  عرب  وثالثة  الدولة،  عن  الدين  بفصل 

والتحديث وتوطني التقنية.

سوى أن منقلباً يف عامل املفاهيم سيقيم الجدل حول العلمنة 

سجله  يطوي  العرشون  القرن  يكد  فلم  آخر.  منشأ  عىل  والدين 

الغرب  قََفل  الكربى، حتى  والحروب  واألحداث  باألفكار  املكتظَّ 

من  وضجيجها.  الحداثة  سحر  طواها  كان  بَدئيٍة  أسئلٍة  إىل  عائداً 

الجدل املستحدث يف ما  أظهر تلك األسئلة، ما عكسته مناخات 

الغريب.  التفكري  أ مكانته يف فضاءات  ليتبوَّ الدينّي«  أسموه »رجوع 

الدينية  املسألة  حضور  عىل  الكالم  بدا  فقد  التقدير  غالب  وعىل 

معرفية وحضارية  قضية  الحادة  بَعلامنيتها  املثقلة  الغرب  ثقافة  يف 

تحظى بعنايٍة وازنٍة. لكن هذا السؤال مل يفارق أرض الحداثة سحابة 

القرون الخمسة من عمرها املديد. كذلك مل يغادر الدينيُّ هواجس 

الغرب وتعقُّالته، ال يف حداثته األوىل، وال يف أطواره ما بعد حداثية. 

والفكر  الفلسفة  الحراك يف  باعث  الدين  يظّل  أن  قدٌر قىض  كأمنا 

عىل  يَظهر  صقيلٍة  مبرآة  أشبه  بدا  لقد  حتى  واالجتامع..  والثقافة 

يبني  ما  عىل  ـ  فالدين  املزعوم.  الحداثة  ُحسُن  امللساء  صفحتها 

فالسفة التنويرـ مل يُكف عن كونه وظيفة أبدية للروح اإلنساين. لهذا 

راحوا يُنبِّهون إىل رضورة أالَّ تتنازل الفلسفة يوماً عن حّقها يف بحث 

الدين  فيلسوف  سريى  هكذا  وحلِّها.  األساسية  الدينية  املشكالت 

الفلسفية  لليقظات  أن  ليبنيِّ  مييض  ثم  برديائيف،  نيقوال  الرويس 
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النعوت  من  الكثري  هذا  كالمه  من  نال  ولقد  دينيّاً]1].  مصدراً  دامئاً 

املذمومة ممن جايَلَهم من علامء املاركسية وفالسفتها. لكنه رغم 

َسيِْل االنتقادات التي انهمرت عليه، ظل عىل قناعته بأن جهالً مطبقاً 

رضب العقل األورويب حيال الدين. كان برديائيف يدعو عىل الدوام 

إىل التبرص باإلميان الديني مبا هو حالة فوق تاريخية، وال يستطيع 

إنّه سيميض يف مطارح كثريٍة  العقل العلامين أن يقاربها بيرس. بل 

من مساجالته إىل ما هو أبعد من ذلك. فقد أعرب عن اعتقاده بأن 

الفلسفة الحديثة عموماً، واألملانية خصوصاً، هي أشّد مسيحيًّة يف 

جوهرها من فلسفة العرص الوسيط. حيث نفذت املسيحية ـ برأيه ـ 

إىل ماهية الفكر نفسه ابتداًء من فجر عصور الحداثة.

مل تكن التنظريات التي استهدفت تظهري الدين كحارٍض أصيٍل يف 

التاريخ سوى أحد تعبريات امللحمة النقدية التي واجهتها الحداثة 

مل  الحديثة  العلمنة  أّن  صحيح  الديني.  اإلميان  من  موقفها  تلقاء 

تقدر عىل استئصال البعد الروحاين لإلنسان، لكنها متكنت -نظري 

ذلك- من استنزاله إىل أدىن مراتب االهتامم األخالقي. وما ذاك إال 

الذات  تعظيم  يف  واستغراقها  املفتوح،  املجتمع  بليربالية  لشغفها 

الفردية، وسعيها إىل االستقالل املفرط عن أي معيارية أخالقية تنظم 

االجتامع البرشي عىل مبدإ الرحامنية والعدل. أما النتيجة التي أّدت 

إليها أفعال العلمنة، فكانت فقدان العقل دوره يف تحكيم الجداالت 

األخالقية، وعدم قبول أي يشء معياري خارج التحكيم الشخيص. 

1- N. Berdyaev: the Russian Revolution, the uni.. of Michigan press, 1961, 

PP.11- 12.
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تشارلز  املعارص  الكندي  الفيلسوف  يصفه  الذي  الحال  هو  وهذا 

 épannouissement de( »الذات انرشاح  »إيديولوجية  بـ  تايلور]1] 

هذه  فإن  وللبيان  الحديثة.  الغربية  الثقافة  يف  القوة  الشديدة   )soi

اإليديولوجية التي استمدت قوتها من عرص األنوار وآمنت مبحورية 

الفردانية معها  لتصري  التاريخ  تتمّدد يف  الكون، سوف  اإلنسان يف 

ء لحداثٍة فالتٍة من عقالها. عقيدًة صامَّ

تعني  الحداثة-  ثقافة  -يف   )INDIVIDUALISME( فالفردانية 

الفردية  القيم  عىل  يعلو  مبدأ  أي  إنكار   - عنها  شائع  هو  كام   –

)individualite(، ولذا فلن يعود مستغرباً ذاك املشهد الذي تختزل 

فيه الحضارة الغربية يف مجاالتها كلها، بالعنارص اإلنسانية املحضة. 

يف  تدل  أيضاً  فهي  عليها،  السابقة  للمفاهيم  امتداٌد  الفردانية  وألن 

جوهرها عىل اليشء نفسه الذي كانت تدل عليه، كلمة »إنسانوية« 

الفرنيس  النهضة، وهو ما يسميه املفكر  )humanism(  يف عرص 

رينيه غينون بـ«وجهة النظر الدنيوية« التي أسست برأيه، لالنحطاط 

نزعتان  والفردانية  اإلنسانوية  أن  إىل  غينون  يذهب  للغرب.  الراهن 

شكلتا محرك التطور الحرصي لإلمكانيات السفىل لإلنسانية، والتي 

ال يتطلب توسعهام تدخل أي عنرٍص فوق برشي؛ ألنهام يتموضعان 

فإنها يف  حقيقيٍة.  عقالنيٍة  وأي  روحانيٍة  النقيض ألي  الطرف  عىل 

األخري  هذا  لكون  العقيل،  الحدس  تنكر  امليتافيزيقي  مرتكزها 

تقدم  ما  إىل  يضاف   ،)supra-individuelle( فردية.   – فوق  ملكة 

1- Tocely Maclure/ Charles Taylor, Laïcité et Liberté de conscience, Edition 

Boréal, Canada- 2010 P. 25.
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إنكارها مرتبة املعرفة التي هي املجال الخاص بهذا الحدس، أي 

الفالسفة  يقصده  ما  فإن كل  لذلك،  الحقيقي.  امليتافيزيقا مبعناها 

وبني  بينه  ليس  »للميتافيزيقا«،  نفسها  التسمية  بهذه  املُحَدثون 

امليتافيزيقا الحقيقية أي قاسٍم مشرتٍك، بل هي مجرد بناءاٍت عقليٍة أو 

فرضياٍت خياليٍة، وبالتايل، تصورات فردية محضة، ويتعلق أغلبها، 

بكل بساطة، باملجال الفيزيايئ الطبيعي للحياة البرشية]1]. 

مل تلبث العلامنية – وهي عىل هذه الحال - حتى تحولت إىل 

»الهوت أريض« أو عىل األبني، أيديولوجيا تلهم الدولة واملجتمع 

واملؤسسات. من أجل هذا مل تستطع مجتمعات الحداثة أن تجد ما 

يطْمئنها إىل علمنة تحولت يف قليٍل من الوقت إىل سلطٍة الهوتيٍّة 

تهافت  النقد  ثورة  آنت  إذا  حتى  هوادة.  بال  أحكامها  تصدر  قهريٍّة 

يقينها، وآل كّل يشٍء لديها إىل حرضة الشك. حتى قال الذين اكتووا 

وكذلك  ماتت،  املاركسية  ماتت،  التنوير  »علامنية  الخيبة:  برمضاء 

ما  عىل  بأنّه  يشعر  ال  بات  فقد  املثقف  وأما  العاملة.  الطبقة  حركة 

يرام أو أنه أوشك عىل املوت«. تبدو الصورة عىل أمتِّها حني تُنقد 

العلمنة من أهلها. ولسوف نجد أّن فالسفة التنوير املستحدث هم 

أول من افتتح مغامرة النقد ونزع الغطاء عن معايب الحداثة ومعاثرها. 

فرويد سينبَّه إىل هذه العقدة وهو يستطلع اللوحة السايكولوجية 

»املسألة  أّن  ورأى  األوىل  العاملية  الحرب  إثر  للغرب  األخالقية 

ليست يف أنّنا سقطنا إىل أدىن املستويات )عرب قتل بعضنا البعض(، 

1- رينيه غينون - أزمة العامل الحديث- ترجمة: عدنان نجيب الدين وجامل عامر – املركز 

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية – سلسلة الدراسات الغربية – بريوت – 2016. ص 77.
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َد  الذي كنا نظن«. من بعد ذلك متدَّ نرتِق إىل املستوى  إنّنا مل  بل 

أمام املأل. تحت ظّل  ثقايفٌّ جديٌد  ليظهَر عاملٌ جيوسيايسٌّ  الزمن 

هذا العامل الجديد ما عاد مبقدور التسمية القدمية للغرب أن تلبي 

التمّدد  سطوة  تحت  التنوير  ذوى  فقد  نفسه.  عن  البديئ  تعريفه 

الكولونيايل. انتهى حادث األنوار إىل حداثٍة مكتظٍة بالعيوب، غاب 

مع الحداثة الفائضة عن مرآة الفكر والقلب.

من  األولون  عليه  يقدر  مل  حيث  إىل  سيميض  هايدغر  مارتن 

قبله. عنده الحداثة مل تفلح يف إنتاج ما يتجاوز ميتافيزيقا اإلغريق، 

دوا الخطوط األساسية لفهم الوجود، مل تتحقق  وأن اليونان مذ حدَّ

خطوٌة جديدٌة من خارج الفضاء الذي ولجوه للمرة األوىل. وعىل 

نقده  بلغ  أن  لوال  النحو،  هذا  لينحو  هايدغر  يكن  مل  الظن  غالب 

للحداثة حّداً بات معه عىل درايٍة مبا انتهى إليه مرشوعها من صدوع 

. سيذهب هايدغر أبعد  ال ينفع معها نقٌد ذايتٌّ، أو تربيٌر إيديولوجيٌّ

إحداث  قدرتها عىل  بعدم  الحداثة  ميتافيزيقا  ليحكم عىل  هذا  من 

عىل  يصدق  ال   - برأيه   – وهذا  الراهنة.  العامل  لحالة  مبارٍش  تغيريٍ 

اإلنسانية.  والتأمالت  املحاوالت  كل  عىل  بل  فحسب،  الفلسفة 

وحده  الله  »بأن  القول  إىل  األخرية  سنواته  يف  به  حدا  الذي  األمر 

ما زال بإمكانه إنقاذنا«. ويضيف: أعتقد أن اإلمكانية األوىل الباقية 

للخالص هي التحضري للجهوزية، أي التفكري من أجل ظهور اإلله. 

فإننا  ببساطٍة ال منوت ميتات بال معنى، لكننا عندما ننحدر  فنحن 

ننحدر بسبٍب من غياب اإلله«]1].

1- من حوار أجرته مجلة درشبيغل األملانية مع مارتن هايدغر قبل رحيله بعرش سنوات أي يف ربيع 

العام 1966. انظر ترجمة الحوار يف فصلية »االستغراب« العدد الخامس – خريف 2016.
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    سوف ينطلق هايدغر ليتواجه مع السؤال األكرث بداهًة وحضوراً 

وبساطًة واألعمق غوراً يف اآلن عينه: »ملاذا كان وجود املوجودات 

ه. وهو سؤاٌل ميّر  بدالً من العدم؟«..  إنه سؤال األسئلة كلها كام سامَّ

عرب الفضاء الالهويت ليصل إىل جوهر اإلميان بالخالص اإللهي.

    من أجل ذلك دعا إىل التهيؤ لتحصيل النشاط العقيل الكايف 

من أجل تحويل السؤال كله إىل نقطة االرتكاز التي ابتدأ بها، وهي 

الحقيقة  آدميٍّ إىل  الدهريّة املسكونة بظأٍم  الكلمة  »اللامذا«. تلك 

عىل  هايدغر  راهن  وتقنياتها.  بالحداثة  االنسحار  خلف  املتوازية 

كلمة »ملاذا« لتؤدي مهّمة ال يقدر عليها أحٌد سواها. إذ من خالل 

املميز ميتلك  السؤال  هذا  أّن  اكتشاف كيف  يتم  املهمة  أداء هذه 

أساسه يف ما يُسّمى »النقلة املفاجئة«. حني يتوغل املرء بعيداً يف 

تفاصيل األحكام املسبقة لحياته سواًء أكانت حقيقيًّة أم متخيَّلًة. 

    ما كان هايدغر وهو ينقد امليتافيزيقيا الحديثة وينعتها بـ »نسيان 

الوجود« بغافٍل عام اقرتفته العلمنة حيال البعد املتعايل يف الكائن 

امليتافيزيقا  مجاوزة  األوىل  هايدغر  مهمة  كانت  فإذا  اإلنساين. 

بداعي انئخاذها باملوجود، وغفلتها عن الحقيقة األصلية لوجوده، 

اً حني تعلم أن تلك  فمثل هذه املهمة ال تلبث حتى تتضاعف تحريُّ

ملَّا  الصامء  بعلامنيتها  املغمورة  الحداثة  أي  أصلها«  عن  »الغافلة 

تزل تحتل مساحة العامل وتقّرر مصائر أهله. ذاك أن نقد امليتافيزيقا 

الكالسيكية والدعوة إىل مجاوزتها نحو املتسامي، كان يتم بصوٍت 

خفيٍض أمام ضوضاء التقنية وسيطرتها املطلقة. يعلن عن نفسه عرب 

استشعاره للخطر. وهذا اإلنسان هو نفسه الذي سيطلق عليه هايدغر 
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يف  حضوره  رس  عن  الباحث  اإلنساين  أو»الكائن  »الدازاين«  اسم 

ه  العامل«. وهو ما حاول هايدغر التفكري فيه تفكرياً خاصاً عرب ما سامَّ

)اإليرأيغنيس Ereignis(. أو »االنبثاق الكبري«...

عن  التامة  الغفلة  إىل  هايدغر  أشار  والزمان«  »الكينونة  يف 

ينظر دامئاً إىل  الوجود، والحظ أن اإلنسان يغفل عن وجوده ألنه 

املوجود. وللوصول إىل حقيقة الوجود ال بد من الخروج من الدائرة 

املوجودانية والتعايل عنها. إال أن هذا التعايل ال يبدو أنه يتحقق إال 

عىل أساس الرهبة والحرية: يف الرهبة يخرج اإلنسان من الغفلة عن 

وجوده، ويف الحرية يبدأ التفكُّر. وبني هاتني الحالتني تناظر وتشابه 

وامتداد، لكن الفرق بينهام أن العدم سبب الرهبة، والوجود أساس 

الحرية... وبناء عليه، فالرهبة وحدها التي تجعل اإلنسان ينعتق من 

ف لنا فقر املوجودات استيقظنا من  إسار املوجودات... ومتى تكشَّ

غمِّ العدميّة، ثم ال نلبث حتى نقع مجدداً يف الحرية، التي بفضلها 

وحدها؛ وبعد انكشاف العدم، ينطلق لساننا بالسؤال »ملاذا«]1]...

لقد أوشك هايدغر وهو يجوب النقد األنطولوجي لفينومينولوجيا 

مشقة  أرهقته  بعدما  إذ  العرفاين.  الحادث  إىل  يتعرض  أن  العلمنة، 

السؤال حول حقيقة الكينونة بدا كام لو أنه يستعد لسفٍر تعرُّيفٍّ مل 

يألفه من قبل. سفٌر هو أقرب إىل هجرٍة ال تقبل العودة إىل الوراء، 

يدركها  التي  األشياء  السؤال عن  يتعدى  فكٍر  الوصول إىل  وغايتها 

دار   – املسكيني  فتحي  وتعليق:  وتقديم  ترجمة  والزمان–  الكينونة  هايدغر–  مارتن   -1

سليامن:  محمد  أحمد  جامل  أيضاً:  راجع   .2012 بريوت   – املتحدة  الجديد  الكتاب 

مارتن هايدغر الوجود واملوجود- إرشاف أحمد عبد الحليم عطية- دار التنوير – بريوت 

2009 – ص 7.
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الذي جعله  الفكر  فكر  يدعو  ما  هايدغر  قصد  لقد  األدايت.  العقل 

أرسطو فكراً خاصاً بالله. والذي يقود إىل األصل.. إىل اليشء الذي 

أنه   1973 عام  يعلن  أن  به  حدا  الذي  هذا  رمبا  السؤال.  محطُّ  هو 

مستمٌر يف تعريف فكره بأنه »فينومينولوجيا ما ال يظهر«. أي الفكر 

يتلقاها  التي  الذي يحيل دامئاً إىل عمليّة الظهور، وإىل االنِوهاب 

املنرصم،  التعريف  تأوَّلنا  أنّنا  ولو  اإللهية.  الحرضة  يف  اإلنسان 

لتناهى إلينا صدى الحادث االنبثاقي املوعود الذي ينتظره هايدغر. 

يف  هايدغر  سيوظفه  الذي   )Ereignis( »اإلرأيغنيس«  مفهوم  يف 

ي األعظم: السفر  انتقاالته املفارقة، ما يفصح عن دخوله يف التحدِّ

الوجود ومعه إىل آخره، مع ما يرتتب عىل ذلك من  بسؤال حقيقة 

هجران ما اقرتفته ميتافيزيقا الكرثة من نسياٍن وغفلٍة وحجب. رمبا 

من  يقارب  أن  برباعة  املنحوت  املفهوم  هذا  من  هايدغر  توّخى 

الكائن  يكون هذا  بخاصة حني  الكائن،  اإللهي عىل  الدفق  خالله 

يف ذروة انجذابه إىل الغيب. »اإلرأيغنيس« كام انتسجه هايدغر هو 

الحادث الرّسي الخاطف الذي تُقِبُل فيه الكينونة بطهارتها وقدسيتها 

عىل اإلنسان، وال غاية لها سوى اإلنفاق بال حساب]1].

-1926( فوكو  ميشال  الفرنيس  الفيلسوف  سيميض  طرفه  من 

امتداداً  تشكل  تزال  ال  الحداثة  كانت  إذا  التساؤل عام  إىل   )1984

املبادئ  عن  انحرافاً  أو  قطيعة  أحدثت  أنها  أو  األنوار،  لعرص 

األساسية للقرن الثامن عرش. وبيشٍء من املرارة، والسخرية يضيف: 

1- محمود حيدر – الفيلسوف الحائر يف الحرضة – فصلية »االستغراب« العدد الخامس 

– خريف 2016.
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»ال أعرف إن كّنا سنصبح راشدين ذات يوم.. أشياء كثرية يف تجربتنا 

تؤكِّد لنا أن حادث »األنوار« مل يجعل مّنا راشدين، وأننا مل نصبح 

كذلك بعد«]1]... وما من ريٍب أن منشأ كالم فوكو مردُّه إىل استشعاٍر 

تهافٍت  عن  ينبئ  ومبا  الحداثة،  مسارات  بلغته  الذي  للآمل  عميٍق 

ٍ لقيم التنوير ومبادئه الكربى. أخالقيٍّ بنيِّ

نقد الحداثة العلامنية امللحدة

يف أحقاٍب متأخرٍة، تطورت املوجة النقدية لتطاول قيم الحداثة 

ومعارفها عىل الجملة. من العالمات الفارقة التي ميّزت حركة النقد، 

لهزٍّة  تعرضت  الغرب  يف  السائدة  العلامنية  الثقافة  أّن  عىل  الكالم 

كنمط  بالعلمنة  الثقة  تضاؤل  يعني  ما  املشاعر«.  »بنية  حاسمٍة يف 

الظاهرة  منو  مع  اإليجايب  التعامل  عىل  قادرٍة  كمنظومٍة  أو  عيش، 

املزاج  يف  فقط  ليس  دراميٍّ  تحّوٍل  من  رضٌب  حدث  لقد  الدينية. 

العام لدى إنسان الزمن العلامين، وإمنا أيضاً وأساساً يف طرق إميانه 

ومناهج تفكريه، ناهيك عن أمناط نشاطه العام يف السياسة واالقتصاد 

جرت  الفلسفي  التفكري  مقام  يف  أما  الفردي.  والسلوك  واالجتامع 

وقائع النقد عىل نحو شديد الوقع: إدانة عارمة للعقل املجرد، وكرٍه 

عميٍق ألّي مرشوٍع يستهدف تحرير اإلنسان. املاركسية والعلامنية 

التقليدية مل تنجوا  اللتان حملتا مشاريع بديلٍة للرأساملية  الليربالية 

من سوط النقد. فقد انربى كثريون من صّناع الثقافة الغربية املعارصة 

وعفا  رونقهام  فقدتا  رجعيتني  فلسفتني  بوصفهام  إليهام  النظر  إىل 

1- ميشال فوكو – ما األنوار؟ – دار األنوار – بريوت- 2003 – ص 25.
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عليهام الزمن. وال شك بأّن حكامً كهذا مردُّه إىل األزمة األخالقية 

يف  وآثارها  تداعياتها  تنته  وملّا  التنوير  عرص  علمنة  َوَسمت  التي 

أن العرص املشار إليه قد  الفائضة. فإذا كان صحيحاً  زمن الحداثة 

أتاح لإلنسان تحرير ذاته من تقاليد العصور الوسطى، إال أّن إرصار 

إىل  سيقود  املتعايل«  محل  الفردية  »الذات  إحالل  عىل  علامنيِّيه 

تناقٍض ذايتٍّ، حيث تُرك العقل مجرداً من الحقيقة اإللهية، ليتحول 

هدٍف  دون  ومن  السوق،  وإدارة  للتصنيع  أداٍة  مجرد  إىل  مثة  من 

. من هذه الزاوية عىل الوجه األخص، مل يَر جمع  روحيٍّ أو أخالقيٍّ

اد ما بعد الحداثة إال أن علامنيًة بهذه الصفات، ال  من فالسفة ونقَّ

ترقى لتكون قيمًة أخالقيًة متساميًة. ذاك عىل الرغم من أنّها شكلت 

حرية  إىل  دعوتها  لجهة  العدالة  قيم  إحدى  وجوهها  من  وجٍه  يف 

االعتقاد ورعاية التنوع.

العرشين  القرن  )ختام  الفائضة  للحداثة  األوىل  الظهورات  مع 

يف  وحضوره  الدين  حول  النقاش  سيأخذ  الحايل(  القرن  ومبتدأ 

الزمن العاملي الجديد منفسحاٍت غري متوقعٍة. ولقد كان من البنيِّ 

أن توضع نظريات العلمنة وتجاربها التاريخية يف فضاء النقد تلقاء 

أصٍل  من  األمرييك  املفكر  إليه  يشري  ما  ذلك  الدين.  عىل  الكالم 

إسباينٍّ خوسيه كازانوفا حني يفتتح كتابه املعروف »األديان العامة 

يف العامل الحديث« بالتساؤل املثري عام إذا كان مثة من يؤمن بعد 

التي  السجاالت  أن  إىل  كازانوفا  يلفت  كام  العلمنة!؟..  بأسطورة 

يشهدها علم اجتامع الدين يف اآلونة األخرية تدل عىل أن تساؤله ـ 

سالف الذكرـ  هو األكرث مالءمة ملبارشة أّي نقاٍش يجري حاليّاً حول 
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نظرية العلمنة. ولكن، رغم إرصار بعض من يسميهم بـ »املؤمنني 

تأويليٍة  بقيمٍة  الساعة  حتى  تتمتع  العلمنة  نظرية  أن  عىل  القدامى« 

لدراسة السريورات التاريخية الحديثة، فإن السواد األعظم من علامء 

اجتامع الدين لن يعريوا هذا الرأي آذاناً صاغية، ألنهم تخلوا عن هذا 

النموذج، مثلام تبّنوه من قبل]1].

هكذا يعود السؤال يف الغرب اليوم ليتجدد حول مآالت العلمنة، 

مبا لها وما عليها. وهو سؤاٌل يبدأ من النقطة التي انتهى إليها وكان 

العلامنية  فيها  وضعت  التي  املعرفية  املنطقة  من  أي  بها.  مسبوقاً 

عىل الطرف النقيض من القيم الدينية. 

الحداثة  لحركة  االنتقادي  مرساه  يف  مييض  وهو   - نيتشه  كان 

يف  ومراده  تفاهة«.  األصل  يزداد  باألصل  الكاملة  »باملعرفة  يقول: 

العملية  اختباراته  خالل  من  معروفاً  يصري  عندما  األصل  أن  هذا 

هذه  ت  لخصَّ رمبا  جاذبيته.  وتتالىش  سحره  يقل  للمأل  واعتالنه 

انكشف  ثم  فُعرِفَت  اخترُِبت  التي  العلمنة  حال  النيتشوية  الحكمة 

َسرتُها بعدما بلغت غاياتها وانتهت إىل العدم.

الحداثة  سالالت  تأيت  سوف  النقدية  نيتشه  لتأويليّة  امتداداً 

رغم  األصل  الحد عىل  تقيم  »نقود«  من  له  الالحقة، مبا ال حرص 

أخرجت  التي   - املثال  سبيل  عىل   – فاملسيحية  إليه.  انتسابها 

عينه،  اآلن  يف  ضحاياها  أبرز  إحدى  وكانت  كمونها  من  الحداثة 

ستعود لتحاكم الحداثة البَعدية بأسئلتها البَدئية. كام لو أنها تسائلها 

1- خوسيه كازانوفا – األديان العامة يف العامل الحديث– ترجمة: قسم اللغات الحية يف 

جامعة البلمند – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت -2005 ص 25.



117 الفصل الثالث: مكانة الدين

أن كان مبقدورها االستمرار يف الحياة من دون العودة إىل اإلميان 

املسيحي، واالغتذاء من آفاقه األنطولوجية املتعالية.

ومام له داللة، أن اإلميان املسيحي مل يَر إىل العلمنة كخصٍم 

املؤسسة  بحق  يداه  اقرتفت  عام  محاسبته  ينبغي  أنطولوجيٍّ 

الالهوتية، بل ذهبت إىل استيعابها وإجراء سلسلٍة من اإلصالحات 

الجوهرية تتالءم مع روح الحداثة.

من  الغربية  اإللحادية  املوجة  به  جاءت  ما  كل  أّن   ، البنيِّ ومن 

لَعلْمنٍة  نفسها  أسلمت  التي  الذات  تضخم  من  فإمنا  ات،  محاجَّ

مثل  يجد  ولسوف  الصاّمء.  »الطبيعانيّة«  مدار  أسئلتها  جلُّ  دارت 

إىل  التام  االنزياح  منعطفات  عند  الخصيب  حقله  التضخم  هذا 

العقل الخالص والعلم املكتفي بذاته. ها هنا سنشهد عىل اإللحاد 

كحادٍث تاريخيٍّ متثّل بـ: الِعلموية والهيمنة.. وهام الفرضيتان اللتان 

الَزَمتا حركة الحداثة الغربية سحابة سبعة قروٍن متصلٍة، وال تزاالن 

تستحكامن مبقالتها الفلسفية ومسلكها الحضاري إىل يومنا هذا:

قادران  العلمي  والتفكري  العلم  أّن  ترى  الِعلْموية،  فَرَضية   -

. فرضيٌة  دا كّل ما علينا أن نتقبله عىل أنّه حقيقيٌّ لوحدهام أن يحدِّ

والكيمياء  الفيزياء  لقوانني  يخضع  أن  يجب  يشٍء  كّل  أّن  تقّرر 

والبيولوجيا، أو أّي فرٍع آخر من فروع العلم، أما الروحانيات وحتى 

اختزلتها  فقد  واألخالقيات،  والعاطفة  والحدس  بالجامل  الشعور 

مع  تتفاعل  الدماغ  كيمياء  يف  متغرياٍت  مجرد  إىل  العقالنيّة  النظرة 

مجموعٍة من القوانني امليكرو ـ بيولوجية املرتبطة بتطّور اإلنسان. 
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نتصور نبؤاته عن االنحدارات املنتظرة التي ستصيب حداثة فقدت 

معناها ونزلت إىل العدم. لذا كان عليه أن مييض إىل نقد امليتافيزيقا 

الذي  اإلعالن  ذاك  وما  اإلله.  موت  عن  اإلعالن  حد  إىل  الناقصة 

لرتسيخ االنفصال عن املتسامي  العلامنية تضليالً وبهتاناً  ستوظفه 

هذا  عن  بحثاً  نيتشه  إىل  بالنسبة  كان  اإلنسانية.  الشخصية  يف 

املتسامي نفسه. أي عن البعد اإللهي املغيَّب عن دنيا الحداثة.

- فرضيّة الهيمنة واالستحواذ، تقّرر أّن الهدف من العلم – حسب 

فرانسيس بيكون - هو التحكم بالعامل الخارجي واستغالل الطبيعة، 

والسعي الحثيث إىل جلب املنافع أىنَّ ُوِجَدت...

العلم  مجايل  عىل  جلياً  الكوبرنيكية  للثورة  الباهر  التأثري  كان 

والفلسفة، إال أّن هذا التأثري سينتهي إىل حدٍّ وجد فيه الغرب نفسه كام 

لو يقطن يف كوٍن بارٍد ال هدف له وال غاية، وأن الوجود اإلنساين فيه 

ليس إال ظاهرًة عارضًة للامدة نتجت عن مصادفٍة كونيٍة، ال عن وجوٍد 

ينتظمه تقديٌر إلهي. من أجل ذلك سيكشف مسار الحداثة الفائضة 

عن خراٍب مبنٍي يف اليقني الجمعي سيُعرِّفُُه عامل االجتامع األملاين 

دوركهايم بـ »هيكل الرشك الحديث«. وهذا هو يف الواقع، ما تستجليه 

عقيدة الفرد وشخصانيته املطلقة. فالشكل العبادي للرشك الحديث 

بلغ  البرشية، ملّا  الرنجسية  بل  الوثنية  ليس  ـ  ـ كام أملَح دوركهايم 

تضخم الذات لديها منزلة الذروة يف زمن العلمنة املطلقة.. حتى لقد 

أمست عبادة الفرد إذّاك، دين الحداثة الفائضة وديدنها]1]. 

1- Julio Olalla, The Crisis of the western mind Oxford Leadership Hournal 

London, 2009.
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اإلنسان بوصفه كائناً دينياً

جرى التأسيس الفلسفي لحضارة الفرد مجرى الحداثة بأطوارها 

املتعاقبة. ولنا ـ عىل سبيل التمثيل ال الحرص ـ أن نتأمل ما جاء يف 

شهادات بعض النظّار من الذين انرصفوا إىل دحض النظام الرسمي 

للكنيسة والتنظري لـ »لدين الفرد«: »إن دين اإلنسان ال يعرف الهياكل 

واملذابح والطقوس«)روسو(..، »أنا بحد ذايت فرقة دينية«)توماس 

جيفرسون( »فكري هو كنيستي«)توماس باين(.. مثل هذه الشهادات 

»التديُّن  بـ  تسميته  عىل  اصطلح  عاّم  مقتضبة  تعبريات  شكلت 

الفردي«. من هذا النحو إىل غريه من أنحاء، ستظهر معامل األطروحة 

اإللحادية يف تفكري الغرب الحديث. ومؤداها عىل اإلجامل نسيان 

الله عن طريق حجب كل ما يتوارى خلف فيزياء الحواس الخمس. 

يفعل  مل  املختلفة  العلوم  يف  الِعلَْموية«،  »الحداثة  أنتجته  فالذي 

سوى ان ضاعف من تشيوُّء الكائن اإلنساين، وَحَكم ببطالن بعده 

الروحاين وأُفِقِه الغيبي.

ليس  أن  املعارصة  وامتداداتها  الحداثة  اختبارات  يف  ظهر  لقد 

وهنا  محل.  من  اإللحادية  بصيغتها  »الِعلْموية«  لدى  للمقدس 

الفكرة  التهافت يف  يات  أهم خاصِّ الضبط تكمن إحدى  عىل وجه 

ككّل  زائٍل  كيشٍء  اإلنسان  إىل  نظرها  بذلك  نعني  اإللحادية. 

املوجودات الزائلة، حيث ال يعود املتعايل اإللهي بالنسبة إليها غري 

وهم محض.

أن  ينفي  إلياد،  األديان مريسيا  كان عامل األنرتوبولوجيا ومؤرخ 
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يكون املقدس مجرد مرحلٍة من مراحل الوعي البرشي، بل يعتربه 

ناً لبنية هذا الوعي. وأكرث من هذا فإنه يعترب وجود العامل  عنرصاً مكوِّ

كله حصيلة جدلية لتجيلِّ املقدس وظهوره. وكان يالحظ أن أقدم 

باملقدس  املشبعة  العالقة  تلك  هي  بعامله  اإلنسان  لعالقة  صورٍة 

الذي يفيض مبعانيه عىل كينونة اإلنسان، وتكون مامرسته له يف حد 

ذاته عمالً دينياً]1].

البرشية،  الحياة  التأصيل الجوهري ملكانة املقدس يف  إن هذا 

. والتنظري  يفيض إىل حقيقة أن اإلنسانـ  بوصفه إنساناـً  هو كائٌن دينيٌّ

الفلسفي منذ بداياته األوىل كان ممتلئاً بسيٍل وافٍر من الدالالت والرموز 

واملعاين ذات املغزى الديني. وإذا كان اإلنسان ال يستطيع العيش 

ين عىل وجه الخصوص، هو  إال يف عامٍل ذي معنى، فاإلنسان املتدِّ

األكرث توقاً إىل العيش يف محاريب القديس، أو إىل الهجرة نحوها بال 

كلل. وما ذاك إال ألن هذا العامل املتسامي، الذي يستمد جاذبيته من 

الغيب، هو بالنسبة إىل املتديِّن عامله الواقعي والحقيقي. وهو الذي 

مينحه األمل باآليت، وبالسعادة التي ينتظرها وإن مل تأتِه بعد. وألن 

املتديِّن ال يجد نفسه إالّ يف محل ممتلئ بجالل املقدس وجامله، 

فمن أجل أن يفتتح بهذه اإلقامة ”الربزخية“ سبيالً إىل السكن يف عامل 

األلوهية الفائض باللطف واألمن ولذة القرب. أي إنّه يرجو الخامتة 

اً، مثلام كان من قبل كائناً طهرانياً يف  يف املكان األعىل طهراً وتقدسُّ

علم الله وحرضته املقدسة]2].

1- - [Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, 

ed Gallimard 1971. P 7]

2- محمود حيدر – تدينِّ اإللحاد – فصلية »االستغراب« العدد السابع – ربيع 2017.
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قد يكون االدعاء األكرث رواجاً يف االحتجاج اإللحادي، كامناً 

بت عليه  يف ُشبهة التناقض بني اإلميان والعقل. وهذا عني ما صوَّ

العلمنة عىل مدار أزمنة الحداثة بغية إقصاء الدين، وإحالل التصوُّر 

الِعلْمويِّ املحض كمعياٍر نهايئٍّ لفهم الكون، إنساناً وطبيعًة.

تُستعمل  الذي  املعنى  حول  السؤال  يُطرح  الشبهة  هذه  تلقاء   

فيه كلمة »عقل« حني تُواَجه باإلميان؟ هل املقصود بها - كام هو 

الحال يف الغالب اليوم - أن تُقال مبعنى املنهج العلمي والرصامة 

الحال يف  كان  تُستَعمل، كام  إنّها  أم  التقني..  والحساب  املنطقية 

كثري من الحضارات البرشية وال سيام الحضارة الغربية، مبعنى منبع 

املعنى والبنية واملعايري واملبادئ؟

 ٍ جاءت أطروحة التناقض بني العقل واإلميان الديني كتمثيٍل بنيِّ

عىل مرشوع التنوير الذي افتتحته الحداثة يف مقتبل عمرها. وسيأيت 

من فضاء الغرب نفسه من يُساجل أهل األطروحة ليُبنيِّ أن اإلميان لو 

كان نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع الصفة اإلنسانية عن اإلنسان. 

إنسانية  ويدمر  نفسه  املقابل  يف  يدمر  العقل  ر  يدمِّ الذي  فاإلميان 

اإلنسان. إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل عىل أن يكون لديه 

بالله واإلنسان يف آٍن، وذلك إىل  هامً أقىص. أي أن يكون شغوفاً 

التي  السلبية  الثنائية  الشغف إىل تخطي  به هذا  يؤول  التي  الدرجة 

تصنع القطيعة بني طرفيها. وحُده من ميتلك ملكة »العقل الخالَّق« 

ـ أي العقل الجامع بني اإلميان بالله واإلميان باإلنسانية ـ هو الذي 

يفلح بفتح منفٍذ فسيٍح يصل بني الواقع الفيزيايئ لإلنسان وحضـور 

املقـدس يف حياته. وما نعنيــه بالعقل الخالَّق هـو العقــل الذي 
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يشكل البنية املعنويــة للذهن والواقع، ال العقل بوصفه أداة تقنية 

بحتة. وبهذا املعنى يصري العقل رشطاً تأسيسياً لإلميان: ذلك ألن 

إىل  اإلنجذابية  نشوته  يف  العقل  به  يصل  الذي  الفعل  هو  اإلميان 

باإليثار والعطاء  التي يتجاوزها  أنانيته  ما وراء ذاته. أي إىل ما بعد 

ومحدود،  متناٍه  اإلنسان  عقل  أن  آخر،  بتوضيح  والغريية.  والجود 

ويتحرك داخل عالقاٍت متناهيٍة ومحددٍة حني يهتم بالعامل وباإلنسان 

نفسه. ولجميع الفعاليات الثقافية التي يتلقى فيها اإلنسان عامله هذه 

بتناهيه،  التناهي واملحدودية. لكن العقل ليس مقيداً  الخاصية يف 

بل هو يعيه، وبهذا الوعي يرتفع فوقه وعندها يجرب اإلنسان انتامًء 

إىل الالَّمتناهي الذي هو مع ذلك ليس جزءاً منه وال يقع يف متناوله، 

اإلنسان  عىل  يستحوذ  وحني  عليه.  االستحواذ  من  له  بد  ال  ولكن 

يكون  وحني  ونبيالً.  مقدساً  أي  متناهياً  ال  هامً  إليه  بالنسبة  يصري 

العقل ـ بهذه الصريورة ـ مسلّمة لإلميان، يكون بهذا املعنى تحققاً 

للعقل. ومقام اإلميان بوصفه حالة هم أقىص هو نفسه مقام العقل 

يف طور نشوته االنجذابية. والنتيجة أن ال تناقض بني طبيعة اإلميان 

وطبيعة العقل بل يقع كلٌّ منهام يف داخل اآلخر]1].

رجوع الديني.. تراجع العلامين

العاملية،  املجتمعات  إىل  الدينية  القضية  عودة  يعني  هل 

أو  العلامنية  غياب  الخصوص،  وجه  عىل  الغربية  واملجتمعات 

انكفاءها عن حضورها التاريخي؟ 

1- بول تيليتش – بواعث اإلميان. ترجمة سعد الغامني - دار الجمل -  بريوت – 2005. 

ص 120.
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النخب  بني  النقاش  صورة  إليه  تشري  كام  االبتدايئ  الجواب 

الغربية نفسها ال تقر مبثل هذه املعادلة. لذا ستأخذ حلقات التفكري 

سعٍي  عىل  وإمنا  واإلثبات،  النفي  قانون  عىل  يقوم  ال  آخر  مساراً 

للعثور عىل منطقٍة وسطى تؤسس لتسوية املشكلة.

ال ريب بأن »رجوع الديني«، هو عنواٌن إشكايلٌّ سيكون له آثاره 

البيِّنة عىل املفاهيم واألفكار والقيم التي تجتاح املجتمعات الغربية 

اليوم. من بني تلك اآلثار ما ينربي إىل تداوله جمٌع من فالسفة ومفكري 

الغرب سعياً للعثور عىل منظوٍر معريفٍّ يُنهي االختصام املديد بني 

الدين والعلمنة. والذي تسالََم عليه الجمُع يف ما عرف بنظرية »ما بعد 

العلامنية«، هو أحد أكرث النوافذ املقرتحة حساسية يف هذا االتجاه. 

ما يعزز آمال القائلني بهذه النظرية أن أوروبا الغنية باملرياثني العلامين 

والديني قادرة عىل إبداع صيغة تناظر تجمع املرياثني معاً بعد ِفرقة 

طال أمدها. رمبا هذا هو السبب الذي ألجله ذهب بعض منظِّري »ما 

ـ إىل  الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس  ـ ومنهم  العلامنية«  بعد 

وجوب تخصيص إطاٍر مرجعيٍّ يحضن أهل الديانات وأتباع العلمنة 

سواًء بسواٍء بغية العيش املتناغم يف أوروبا تعددية. 

شغف التساؤل حول صريورة االحتدام الديني العلامين ومآالته، 

مل يتوقف عند هذا املفرق.. كان مثة منحى آخر ترتجمه املحاورات 

الهادئة بني الالَّهوت والفلسفة. واللقاء املثري الذي جمع قبل بضعة 

أعوام الالهويت جوزيف رايستنغر )الذي سيصبح البابا بينيدكتوس 

السادس عرش( إىل الفيلسوف يورغن هابرماس]1]، شكَّل يف العمق 

2004، وجرى  العام  بداية  ورايستنغر يف  هابرماس  بني  التاريخي  اللقاء  1- حصل هذا 

تنظيمه يف مقر األكادميية الكاثوليكية مبدينة ميونيخ األملانية.
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أحد أبرز منعطفات التحاور الخالّق بني اإلميان الديني والعلمنة يف 

أوروبا. ومع أن اللقاء مل يسفر يومئٍذ عام ميكن اعتباره ميثاقاً أوليّاً 

أطلق  أنه  إال  العلامين،  والتفكري  الالهويت  التفكري  بني  للمصالحة 

جدالً قد ال ينتهي إىل مستقر يف األمد املنظور.

األخذ  ينبغي  التي  املسلَّامت  ظَهََّر  الرجلني،  بني  الفريد  اللقاء 

الحداثة  اختبارات  فيه  بلغت  زمن  يف  اإلنسان  كرامة  لتحصني  بها 

بعد  ما  لـ«الفكر  العميل  العقل  يف  هابرماس  وجد  التهافت.  حدَّ 

امليتافيزيقي العلامين« نافذة نجاة.. بينام وجده البابا بنيديكتوس يف 

اإلنسان كمخلوق إلهي. يومها اعرتف هابرماس باستعداد الفلسفة 

يستطع  مل  العقل  دام  ما  يقول:  حاله  لسان  كان  الدين.  من  التعلُّم 

القضاء عىل الوحي يف فضاء علامين، فليهتم الفيلسوف باإلميان 

تويَل  أن  رضورة  عىل  أرصَّ  ثم  معه.  الحرب  يف  االستمرار  عوض 

عنايتها،  الدينية  والتمثُّالت  الثقافات  كل  للقوانني  املرشِّعة  الدولة 

بعد  »ما  بالوعي  سامه  ما  إطار  يف  خاص  بفضاء  لها  تعرتَف  وأن 

العلاميّن« للمجتمع. أما إجاميل ما ذهب إليه البابا فهو دعوته إىل 

تحصني الحضارة الغربية املعارصة عرب خمس ركائز: التعاون بني 

اإلنسان  تواجه  التي  الجديدة  التحديات  ـ مواجهة  العقل واإلميان 

ـ فكرة الحق الطبيعي كحق عقيل ـ  التعدد الثقايف كفضاء الرتباط 

العقل واإلميان ـ العقل واإلميان مدعوان لتنظيف وإشفاء بعضهام 

البعض]1]...

عن  رايستنغر  يعرب  للمحاورة  العملية  بالنتائج  يتعلّق  ما  يف 

العلمنة والعقل والدين  بنيديكتوس XVI(- جدلية  1- يورغن هابرماس وجوزيف رايستنغر)البابا 

– تعريف وتقديم: حميد لشهب – جداول للنرش والرتجمة – بريوت 2013 – ص )33( )43(.
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العلامين  بعد  ما  املجتمع  حول  هابرماس  قاله  ما  مع  تضامنه 

ثم  البعض.  بعضنا  من  املتبادل  بالتعلّم  يتعلّق  ما  يف  وخصوصاً 

يلخص وجهة نظره بأطروحتني:

جّد  مرٌض  وهو  الدين،  املرض يف  من  نوًعا  هناك  أّن  األوىل- 

كهيئة  للعقل  اإللهي  الضوء  استعامل  إىل  بالرضورة  يدفع  خطريٍ، 

مراقبة يتطهر عىل هذا الضوء باستمرار وميوضع نفسه يف املكان 

املخّصص له، وقد كان هذا تصور آباء الكنيسة كذلك. يف املقابل 

الغرور واالعتزاز  بداء  رايستنغر– مصاب  نفسه –حسب  العقل  فإن 

بالنفس وهو ال يقل خطورة عن نظريه يف الدين، بل ميكن اعتباره 

أخطر بكثري: السالح النووي، صنع البرش. لهذا السبب يجب عىل 

ا لإلنصات  العقل كذلك أن يقاد من جديد إىل حدوده ويكون مستعدًّ

اتّجاه الوحي الديني لإلنسانية. وإذا استقل العقل نهائيًّا ورفض هذا 

اإلنصات، فإنه يصبح هّداًما]1].

تعّدد  القاعدة األساسية يف ميدان  تطبيق هذه  بدَّ من  الثانية- ال 

الرشيكني  أن  يف  شّك  هناك  ليس  الحارض.  وقتنا  يف  الثقافات 

والعقل  املسيحي  اإلميان  هام  املتبادلة  العالقة  لهذه  الرئيسيني 

نزعٍة مركزيٍة  يؤكّد عىل هذا دون  أن  للمرء  بدَّ  العلامين. ال  الغريب 

أوروبيٍة. فكالهام يؤثر يف الثقافة العاملية أكرث من أي ثقافٍة أخرى. 

الثقافات األخرى  لكن هذا ال يعني بأنه يجب عىل املرء أن يضع 

هذا  سيكون  جانبًا.   »quantité négligeable« نافعة«  غري  »ككمية 

اعتزاٌز غريبٌّ بالنفس سندفع مثنه غاليًا وندفع هذا الثمن اآلن عىل 

للثقافة  العنرصين  لهذين  بالنسبة  مبكان  األهمية  من  حال.  كل 

1- املصدر نفسه.



ما بعد العلمانّية126

الغربية الذهاب قدًما يف ما بينهام ويف عالقتهام بالثقافات األخرى 

يف طريق اإلنصات املتبادل والعالقة املتبادلة. ومن األهمية مبكان 

كذلك توسيع هذه العالقة الثنائية بني الدين والعقل يف الغرب إىل 

عالقاٍت متعّددٍة مع ثقافاٍت أخرى متفتحٍة عىل هذه العالقة الثنائية 

بني العقل والدين يف الغرب، وبهذا يكون من املمكن أن يقوم نوع 

للمعايري والقيم  الكوين، ميكن من خالله  التطهريي  من الصريورة 

الغربية املعروفة من طرف الجميع أن تستمد قوًة جديدًة والوصول 

عن طريق هذا إىل قوٍة إنسانيٍّة جديدٍة ميكنها أن توّحد العامل]1].

لو كان لنا من عربٍة تُستخلَُص مام دار بني الالهويت والفيلسوف، 

لقلنا أن ما حصل هو أشبه بإجراٍء ينبئ عن انرصام تاريٍخ غريبٍّ كامٍل 

والعقل.  الوحي  بني  االختصام  »ِبدعة«  حول  املزمن  الجدل  من 

لكّن هذا الفهم لعودة الدين يف مجال العلوم االجتامعية والسياسية 

حاالت  اإلجامل  عىل  يرتجم  وهو  ا.  جدًّ محدوًدا  يبدو  املعارصة، 

التحوالت  مع  التكيّف  تستطع  مل  علامنية«  »رجعيات  إىل  تنتسب 

معظم  من  تبنّي  فلقد  الغريب.  املجتمع  يشهدها  التي  العميقة 

الغربية والحداثة،  تعارض بني املسيحية  أن ال  الحديثة  الدراسات 

بل ميكن القول أن املسيحيَة جزٌء من تراث الحداثة، وأن الحداثَة 

»املا  التنظري  يذهب  لذا  الحديثة.  املسيحية  للفلسفة  رشعيٌّ  وليٌد 

بعد علامين« إىل أن وضعية الدين يف مجتمع »بعد علامين« ليس 

هو ذاته يف مجتمع »قبل علامين«. وعودة الدين ليست رجوًعا إىل 

إثر رحلٍة  اتخذ سبيله  وإمنا هو حضوٌر جديٌد  قبل،  من  كان  يشٍء 

د العامل؟ اسس الحرية املا قبل سياسية لدولة حرة – يف اطار  1- جوزيف رايستنغر – ماذا يوحِّ

محاورته مع الفيلسوف االملاين يورغو هابرماس – التي وردت يف كتاب »جدلية العلمنة والدين 

والعقل«- مصدر سبق ذكره- ص 78. 
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شاقٍة ومديدٍة بدأت مع اإلصالح الربوتستانتي ومل تنته مع االنعطافة 

ستينيات  يف  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  أجراها  التي  الكاثوليكية 

القرن املايض]1]. 

يف  تكمن  ال  العلامنية  بعد  ما  ملجتمعات  الحقيقية  املشكلة 

الثنائيات املتضادة بني املقرَّر  الدين والدولة، وال يف  الفصل بني 

فيها  يعرتف  التي  التعددية  يف  بل  الوضعية،  والقوانني  الالهويت 

أن  املصطلح  عىل  املشتغلون  رأى  لهذا  الكل.  بحارضية  الكل 

الحسبان  يُدخُل يف  ما  بقدر  العلامين منطقيٌّ  بعد  ما  الحديث عن 

 - األخرى  األديان  حضور  التعيني،  وجه  وعىل  التعددية،  موضوع 

ـ  بسواء  سواء  لتكون  ـ  وغريها  واليهودية  واألرثوذوكسية،  اإلسالم 

إىل جانب الربوتستانتية والكاثوليكية... بهذا املعنى، تتغري أوروبا 

فعالً: هنالك حضور كبري لإلسالم، ومنذ سقوط الشيوعية يف أوروبا 

الرشقية، صار أيًضا للمسيحية األرثوذوكسية دور كبري. أما يف الغرب 

األورويب فهناك تطّور مطرد نحو قبول النظام التعددي. 

5 - ما بعد العلامنية كنقٍد للحداثة الفائضة

ضمن دائرة الجدل املستحدث حول العلامنية يف الزمن ما بعد 

العلامين مييز علامء االجتامع بني ثالثة مفاهيم حول العلامنية:

النظر  بالنسبة لجميع األديان ووجهات  العلامنية كحياد  األول: 

حول العامل.

الثاين: العلامنية كمنظور »علامين« بديل عن املعتقدات الدينية.

1- محمود حيدر – ما بعد العلامنية – منطق الحدث وفتنة املفهوم – فصلية »االستغراب« 

– صيف 2014.
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الثالث: العلامنية كنقد أو حتى معارضة ونقض لألديان.

إّن معاينة هذه املفاهيم الثالثة، والتمييز يف ما بينها سوف يسهم 

يف ضبط وتظهري السامت املميزة للمجتمعات ما بعد العلامنية.

لقد كان لنقد الدين يف عرص التنوير ثالثة أبعاٍد متاميزٍة بوضوح: 

بعٌد معريفٌّ موّجٌه ضّد األفكار السائدة امليتافيزيقية وفوق الطبيعية؛ 

وبعٌد عميلٌّ – سيايسٌّ موّجٌه ضّد املؤسسات الكنسيّة؛ وبعٌد ذايتٌّ 

وهذه  نفسها.  الله  فكرة  ضّد  موجٌه  أخالقي   – جاميل   – تعبرييٌّ 

التي  املعرفة  لنظرية  األساسية  األركان  شكلت  النقدية  الثالثية 

اعتمدها خطاب العلمنة حيال الدين سحابة قرون متعاقبة.

فقدت  لكنها  الثالثية،  هذه  تتبّدد  مل  الفائضة  الحداثة  زمن  يف 

تعد  مل  اآلن  األيديولوجية.  ووظائفها  العلمية  جاذبيتها  من  الكثري 

نظرية كوبرنيكس ـ عىل سبيل املثال ـ ذات أثٍر يف مسيحيّة ما بعد 

برح  ما  والدين  العلم  بني  الحقيقي  الصدام  فإن  ذلك  مع  الحداثة. 

عىل  كان  التي  الجزئيّة  املعتقدات  أّن  ذلك  آخر.  مكاٍن  يف  يكمن 

الكنيسة التخيل عنها ليس منها ما هو رضوريٌّ للدين. بل إن ما هو 

األمرييك  األخالق  فيلسوف  عليه  يطلق  معنّيٌ  موقٌف  هو  رضوريٌّ 

عربت  ولقد  للعامل.  الدينية  النظرة   )Waltter Stace( ستيس  والرت 

هذه النظرة عن نفسها يف العامل الغريب بثالثة اعتقادات:

-إن هناك موجوداً إلهياً خلق العامل.

-إن هناك خطًة كونيًة أو غرضاً كونياً.

-إن العامل ميثل نظاماً أخالقياً.
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املعتقدات  مع  تتناقض  ال   - ستيس  - حسب  االعتقادات  هذه 

علميٍة  مكتشفاٍت  أّي  وال  كوبرنيكس،  عند  الفلك  علم  ال  الدينية: 

تظهر عىل شكل  قد  علميٍة  مكتشفاٍت  أّي  مبكرة، وال حتى  أخرى 

أعاجيب تدهش األلباب يف املقبل املنظور وغري املنظور]1]. 

الهولندي  كالفيلسوف  دنيويته  يف  تشدداً  الفالسفة  أكرث  حتى 

سبينوزا سيعود يف لحظة صفاٍء وتأمٍل إىل اإلقرار بحقيقة التالزم بني 

الدنيا والدين. فلطاملا َخرِبَ سبينوزا العامل كمقدس. كانت رؤيا الله 

مالزمة للواقع الدنيوي الذي َمألُه بالرهبِة والعجب. وكان يحس أن 

الفلسفة والفكر هام شكالن من أشكال الصالة. 

 Giambattista( أما فيلسوف التاريخ اإليطايل جانباتيستا فيكو

Vico( )1668 -1744( الذي شكلت أفكاره حالة انعطافية يف مسار 

ة العامل املا بعد علامين منذ  الحداثة، فقد استشعر بكشوفاته املعمقَّ

ثالثة قرون خلت.

بدا فيكو ناقداً يف الصميم للمنطق املادي املحض يف استقراء 

الخالق وشأن  التمييز بني شأن  لقد حرص عىل  التاريخية.  العملية 

كان  ما  كثرياً  مطلقاً.  فصالً  بينهام  يفصل  ان  دون  من  املخلوق، 

النقطة  هذه  وعند  تاريخية.  كحقيقة  اإللهية  العناية  دور  عىل  يؤكد 

اإللهي  االعتناء  من  نوعني  بني  مييز  نراه  سوف  بالذات  املفصلية 

بالتاريخ البرشي:

التي عربت عن  املبارشة  املتعالية  اإللهية  العناية  األول:  النوع 

نفسها يف أعامل تاريخية خاصة وفريدة. مشرياً إىل ما قام به األنبياء 

دار  إمام –  الفتاح  إمام عبد  الحديث – ترجمة وتعليق وتقديم:  الدين والعقل  1- ولرت ستيس – 

التنوير – بريوت  -2009 ص 49.
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متنح  ال  وأفعال  وقدرات  بعطاءات  الله  خّصهم  حيث  والرسل 

لسواهم من البرش.

النوع الثاين:  العناية اإللهية الباطنية، أو تلك الكامنة يف التاريخ 

وبسيطٍة،  طبيعيٍة  وسائل  وتستخدم  موحدة  قوانني  وفق  تعمل  التي 

مثل العادات البرشية نفسها وهي ما كانت متتلكه كل األمم]1].

اإلنسان  بتاريخ  اإللهي  االعتناء  لجهة  فيكو  فلسفة  تنأى  ال 

أوغسطني وتوما  القديسني  الفلسفة املسيحية عرب  بها  عام أخذت 

فيها  تتعايش  حيث  اإللهية،  املدائن  عن  حديثهام  يف  األكويني 

الكرثة واالختالف عىل نصاب االنسجام والخريية. ومثل هذه الرؤية 

لـ«علمنة  متهد  جديدٍة  رؤى  ظهور  عىل  الالحق  األثر  لها  سيكون 

فيها  ينفسح  تعدديٍة  نحو  ومتجهًة  واحديتها،  من  متحررًة  بَعدية« 

التالقي بني البعدين املادي واملعنوي لحضور اإلنسان يف الكون. 

وما من شك أّن الشواهد املقتضبة التي مرّت، كانت حارضًة يف 

وإن  »املابعد«  لـ  أسست  التي  هي  بل  للحداثة.  األوىل  الوالدات 

احتجبت طويالً يف ردهة االنتظار. أما وقد برز الكالم عىل ما بعد 

العلامنية كسبيل إلخراج الحضارة الغربية من أرس االختصام املديد 

بني الديني والدنيوي، فسنكون كمن يطل عىل بدء جديد أو التعرف 

عىل حقل ما بعد ـ ميتافيزيقي يتآخى فيه العقل والوحي لينتجا معاً 

حقائق واحدة. ذلك بأن العقل والوحي يؤديان الحقائق نفسها أىّن 

الحقيقة ال  أن  القول  يصح  األساس  هذا  تجليّاتها، وعىل  اختلفت 

تناقض الحقيقة.

1- د. عطيات محمد أبو السعود- فلسفة التاريخ عند جامبا تيستا فيكو – دار الفارايب- دار التنوير- 

بريوت 2006 – ص 23.
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ما بعد العلمانّية 
في مقام التجربة التاريخّية



* يف هذا الفصل سوف نقارب نظرية ما بعد العلامنية يف إطار 
منوذجي  حقل  تحديد  أجل  ومن  الغرب.  يف  التاريخية  التجربة 

فَرَضية  الحالة األمريكية تأسيساً عىل  الرتكيز عىل  للمقاربة سيجري 

إىل  سبيلها  تجد  أن  قبل  من  العلامنية«  بعد  »ما  النظرية  أن  تقول 

املداولة مع بدايات القرن الحادي والعرشين، كانت حارضًة بالفعل 

السابع عرش. ومثل  القرن  العسرية واملعقدة ألمريكا يف  الوالدة  يف 

هذه الفرضية تبتدئ من التساؤل الذي أثاره عامل الالهوت األمرييك 

رينهولد نيبوهر قبل نحو نصف قرن، ويدور حول السبب الذي يجعل 

األمريكيني أكرث الشعوب تديناً وأكرثهم علامنية يف الوقت عينه.

أوروبا – أمريكا بني علامنيتني

تحول  بعمليات  ومقرونة  متنوعة،  علمنة  حاالت  الغرب  شهد 

متباينة نحو الحداثة ترتبط بغالبيتها مع الفروقات التاريخية الجذرية 

بني أطياف املسيحية املختلفة من كاثوليكية وبروتستانتية وبيزنطية، 

ديفيد  أظهر  وكام  والكالفينية.  اللوثرية  الربوتستانتية  بني  وكذلك 

مارتن، فإن املنطقة التي تسودها الثقافة الالَّتينية الكاثوليكية –وإىل 

بني  القارية- شهدت جميعها صداماً  أوروبا  حدٍّ ما يف كّل أرايض 

الدين والدوائر العلامنية املنفصلة – أي بني املسيحية الكاثوليكية 

والعلوم الحديثة، والرأساملية الحديثة، والدولة الحديثة]1]. كان من 

1- David Martin, A General Theory of Secularization )New York: Harper 

& Row, 1978(.
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نتيجة ذلك امتداد ذلك الصدام أن وجد النقد التنويري للدين صدًى 

بالحداثة  العلامنية  تربط  التي  النسب  بنت سلسلة  لقد  هناك؛  عالياً 

الدين.  قيود  الدنيوي من  والحرية واالنفالت  للعقل  منترصاً  تحرراً 

وإىل ذلك، فقد ظلت كّل حركٍة أوروبيٍة »تقدميٍة« منذ الثورة الفرنسية 

حتى وقتنا الحارض تسرتشد بالنزعة العلامنية. تأسست رؤيا الرواية 

النظريات  نفسها –والتي غذت جميع  العلامنية حول  التي حاكتها 

التحّرر  من  عملية  والعلمنة-  السلطات  بني  التفرقة  حول  الوظيفية 

وتوسعة الدوائر العلامنية عىل حساب دائرٍة دينيٍّة متقلصٍة ومحدودٍة 

تلقت بدورها متييزاً وفصالً خاصاً بها عن بقية دوائر الدولة والحياة 

أعادت  أنها  إال  بعناية،  الحدود  هذه  عىل  حوفظ  لقد  العامة. 

متوضعها، دافعًة الدين إىل الهامش حتى ينحرص يف دائرة الفرد. 

أما املنطقة التي تسودها الثقافة األنغلو- بروتستانتية، فهي بخالف 

املنطقة  هذه  شهدت  لقد  املتحدة.  الواليات  يف  وخاصة  ذلك، 

»تواطؤاً« بني الدين والدوائر املتميزة املنفصلة علامنياً؛ فال يذكر لنا 

التاريخ أي توتر بني الربوتستانتية األمريكية والرأساملية، أو أّي توتٍر 

الداروينية  أزمة  قبل  الواليات املتحدة  العلم والدين يف  ظاهٍر بني 

عند نهاية القرن التاسع عرش. وهكذا مل يكن التنوير األمرييك يعاين 

من أّي مكّوٍن معاٍد للدين. حتى »الفصل بني الدين والدولة« الذي 

املزدوج  األول  تعديله  بند  يف  عليه  بالحفاظ  وتعهد  الدستور  أقره 

الدولة  تدخل  من  الدينية«  املامرسة  حرية  »حامية  إىل  هدف  فقد 

بقدر ما سعى إىل حامية الدولة الفدرالية من أّي عالئق دينيٍّة. حتى 

زمٍن قريب للغاية، كان من النادر جداً لنا أن نجد أّي حركٍة اجتامعيٍة 
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»تقدمية« يف أمريكا تنشد »القيم العلامنية«، وباملقابل فمن الشائع 

جداً يف تاريخ الحركات االجتامعية األمريكية أن نجد االقتباس من 

اإلنجيل ومناشدة »القيم املسيحية«، واألمر ذاته ينطبق عىل ُخطَِب 

الرؤساء األمريكيني. 

ال تهدف هذه املقارنة إىل إعادة تأكيد حقيقة أصبحت معلومًة 

جيداً حول كون األمريكيني أكرث »تديناً« وبالتايل أقل »علامنية« من 

العبارة صحيحاً  من  األول  الشق  يكون  قد  األوروبية؛  املجتمعات 

فقد  متاماً:  العكس  عىل  بل  عليه،  يرتتب  ال  الثاين  الشق  أن  إال 

العلامين  للمجتمع  فكرياً  تشكل منوذجاً  املتحدة  الواليات  ظلت 

حالة  يف  لكن  والدولة.  الدين  بني  بالفصل  يتمتع  الذي  الحديث 

أمريكا كان انتصار »العلامين« مؤيَّداً بالدين بدالً من أن يكون عىل 

حساب الدين، وتداخلت حدود االثنني إىل درجة أنه مل يعد ميكننا 

نستوضح  أن  األقل-  األوروبية عىل  الدينية  املؤسسات  –مبقاييس 

عن نهاية العلامين وبداية الديني؛ وقد أبدى الكسيس دو توكيفيل 

املالحظة التالية يف هذا الصدد: »ال ميارس األمريكيون ديانتهم من 

املصلحة  يضعون  ما  كثرياً  بل  فحسب،  الشخصية  املصلحة  باب 

باملقابل  لكن  الدنيا«]1].  هذه  ضمن  ألجلها  الدين  ميارسون  التي 

لنا أن ندعي أن مجتمع الواليات املتحدة  سيكون من املستهجن 

فهو  وبالتايل  أقل حداثة،  فهو  –وبالتايل  أقل  وظيفي  بفصل  يتمتع 

إذ  الصحيح،  هو  العكس  بل  السويد؛  أو  فرنسا  من  علامنية-  أقل 

1- Alexis de Tocqueville, Democracy in America )New York: Harper & 

Row, 1965( 284.
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أقل يف  وظيفي  فصل  من  تعاين  الدوالئية  فرنسا  بأن  القول  ميكننا 

دولتها واقتصادها وعلومها إلخ من الواليات املتحدة، ولكن ذلك 

ال يجعل فرنسا أقل حداثة أو علامنية من الواليات املتحدة. 

بأن  املتحدة  الواليات  يف  الديني  االجتامع  علامء  يرى  حني 

يف  محقون  أنهم  شك  فال  أوروبية،  أسطورة  مجرد  هي  العلمنة 

ذلك. مبعنى أن الواليات املتحدة ولدت يف األصل كدولة علامنية 

حديثة، ومل تعاِن قط من املؤسسات الكنسية التي أحكمت قبضتها 

عىل الدولة األوربية القيرصية-البابوية املطلقة السلطة، وبالتايل مل 

تحتج إىل املرور بعملية التفرقة الوظيفية العلامنية قبل التحول إىل 

املفهوم  كان  إذا  لكن  أوروبا.  فعلت  كام  حديث  علامين  مجتمع 

األورويب حول العلمنة ليس توصيفاً ذا أهمية بالنسبة إىل الواليات 

املتحدة »املسيحية«، فمن باب أوىل أال يقبل التطبيق املبارش عىل 

حضارات محورية أخرى ذات أوجه بنيوية مختلفة متام االختالف 

يف تقسيمها بني الديني والعلامين. العلمنة كتصور وتحليل لعملية 

ديناميات  سياق  ضمن  منطقي  وتوصيف  تصنيف  هو  تاريخية، 

بني  املسيحية  الغربية  أوروبا  يف  حدثت  محددة  وخارجية  داخلية 

والتصنيف  التوصيف  هذا  لكن  الحارض؛  وزماننا  الوسطى  القرون 

التطور  أنواع  لجميع  شاملٍة  كعمليٍة  م  ُعمِّ ما  متى  مشكالً  يصبح 

املجتمعي، ونُِقَل بالتايل إىل دياناٍت عامليٍة أخرى ومناطق حضاريٍة 

أخرى متتلك دينامياتها الخاصة يف تحديد بنية العالقات والتوترات 

بني الدين والعامل، وبني التعايل الكوين والظهور الدنيوي]1]. 

1- خوسيه كازانوفا – إعادة التفكري يف العلمنة – مصدر سبقت اإلشارة إليه يف سياق الدراسة.
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حالة أمريكا مبا هي منوذج ما بعد علامين   

 ترتاءى التجربة التاريخية األمريكية بوصفها أول إجراء َعَمالين 

ما  ما سمي »املجتمع  اليوم حول  له  التنظري  غري معلن ملا يجري 

بعد انرصام نحو ثالثة  تبدو مستغربة  الَفرَضية  العلامين«. هذه  بعد 

قرون عىل والدة أمريكا. عىل صعيد نظري رمبا تشري هذه املفارقة 

إىل أن من طبائع املفاهيم كمونها واستتارها يف جوف التاريخ من 

قبل أن تطفو عىل السطح لتدخل مدارات التنظري. من يعاين حكاية 

ما كانت  الوالدة  تلك  أن  له  يتبني  الرسمية« ألمريكا سوف  »الوالدة 

لتتخذ مسارها املفارق لوال متيزها من والدات الدول الحديثة يف 

  )P. Berger( أوروبا. وملَّا الحظ عامل االجتامع األمرييك بيرت بريغر

عن  مبنأى  يكن  مل  فهو  علامنياً،  يعد  مل  العامل  أن  متأخراً،  ولو 

أهمية  إىل  نومئ  إليها.  ينتمي  التي  األمريكية  الثقافية  البيئة  استقراء 

التي  الرغم من املسحة اإليديولوجية  الالَّفتة لدى بريغر عىل  هذه 

دائرة   من  املتحدة  والواليات  أوروبا  استثنى  حني  نظريته  طبعت 

اإلسالمية.  املجتمعات  إطار  يف  وَحرَصَها  املعلمن«  غري  »العامل 

أن  نعرف  حني  بريغر  بيرت  رؤية  يف  العيب  هذا  إىل  نهتدي  ولعلنا 

الغرب بجناحيه األورويب واألمرييك دخال عىل حني غرة يف العامل 

الرسمي  املستوى  األورويب علامينٌّ عىل  فاالتحاد  املعلمن.  غري 

)الدستوري(  بينام مجتمعاته تحيا يف محيٍط عامٍّ للدين فيه أثر كبري 

ووازن يف أنظمتها اإلميانية واألخالقية. وغالباً ما يظهر ذلك بطرق 

مختلفة من خالل دين الدولة الرسمي أو الدين املدين أو القومية 

الدينية أو الدين العام. وهذا يفيض إىل حقيقة أن األسس التي تقوم 
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التي  الحديثة ترتبط بشكل وثيق ببعض األديان  الدول  عليها مباين 

مع  ترتافق  كام  متميز،  واجتامعي  وسيايس  قانوين  بوضع  تتمتع 

الدعم املادي لهذه األديان.

يف املخترب التاريخي األمرييك ال تبدو الصورة عىل ما هي عليه 

يف التعقيد األورويب. بل ميكن القول أن حاصل هذا املخترب هو 

رضٌب من التكامل بني وجهني يبدوان يف الظاهر عىل تناقض عنينا 

بهام الوجه الديني والوجه العلامين.

العمل خارج الرسديات  اعتاد  الذي  هل هو االستثناء األمرييك 

الكربى للحداثة، ثم يعود ليدخل عىل الحداثة نفسها مبباغتات ال 

تلبث أن تتحول إىل مفاهيم ال مهرب ألحٍد من سطوتها؟

لتمييز  يُنظر من خالله  الذي  الركن  »االستثنائية« هي  كانت  إذا 

فقط  تنحرص  ال  االستثنائية  هذه  فإن  األورويب،  املسار  عن  أمريكا 

أكرث  وبصورة  كذلك  بل  األمريكية،  لألطروحة  امليتافيزيقي  بالبعد 

عمقاً وداللة يف التآلف العجيب بني الديني والعلامين عىل مستوى 

السلطة واملجتمع.

»إمرسون«)1882-1802( ،   األمرييك  والفيلسوف  الكاتب  كان 

»أكرب  هي  أمريكا  »إن  بالقول:  االستثنائية  مصطلح  تعريف  يحرص 

هبة من الله إىل هذا العامل«،  تفكري إمرسون  يُظهر الذاكرة العميقة 

لعقدة التفوق التي تشعر بها الواليات املتحدة تجاه األمم األخرى. 

إال أنه عىل الرغم من ذلك، مل يكن ليغيب عن تفكري إمرسون أن 

الشأن التدبريي يف السياسة واالقتصاد ونظام املؤسسات هو شأن 
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ن يف الفضاء امليتافيزيقي األمرييك ومكوِّن أسايس فيه. متضمِّ

وليك نتعرَّف اليوم جذور هذا املوقف تجاه األمم األخرى نقرأ 

ما ورد عن عامل االجتامع األمرييك »نوربري بيال« ما يسميه »الديانة 

استخدمه  الذي  إياه  التعبري  وهو  املتحدة،  الواليات  يف  املدنية« 

جان جاك روّسو يف كتاب »العقد االجتامعي« وإن كان وظَّفه هذا 

عىل  تقوم  املدنية  الديانة  فإن  بيال،  بحسب  آخر.  ملقصٍد  األخري 

اإلميان بوجود الله ووجود حياة أخرى، ومن وجٍه دنيويٍّ تقوم عىل 

الفضائل األخالقية ودرء املفاسد والتسامح الديني. ولذا فال شك 

يف أن عرص األنوار كان له تأثريه يف الفكر األمرييك. ففكرة »الديانة 

املدنية« سوف يتبناها الرؤساء األمريكيون األوائل، ثم لتنغرس عميقاً 

يف الضمري األمرييك]1].

جمعه  هو  املدين  الدين  مفهوم  عىل  املرتتبة  اآلثار  أهم  من 

الشأن الدنيوي إىل الديني بصورٍة غري مسبوقٍة يف الحضارة الغربية 

الحديثة.

هذا الجمع هو ـ عىل وجه التعيني ـ أحد أكرث مقومات االستثناء 

التاريخ  فالسفة  من  أياً  أن  حد  إىل  ذلك  للغرابة.  مدعاة  األمرييك 

بعد  ما  جمهورية  أول  تولد  أن  يتوقع  يكن  مل  االجتامع  علامء  أو 

علامنية يف التاريخ عىل يد نخبٍة دينيٍة كانت العلمنة ركناً كامناً يف 

البعد  باستشعار  شغوفاً  كان  الذي  هيغل  حتى  السيايس.  الهوتها 

باله  عن  سيغيب  أوروبا،  يف  الحديثة  الدولة  لنشوء  امليتافيزيقي 

1- Nicole Guétin, Etats - Unis L’Imposture Mesianique,  L’Harmattan. 

Paris, 2004. P 64.
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تأويل  يف  مضوا  والذين  األمرييك.  للمولود  الجيني  املكّون  ذلك 

الجواب الهيغيل وجدوا أّن أمريكا قامت عىل حكٍم قيميٍّ حضاريٍّ 

الهندي  بتفوق اإلنسان األورويب عىل اإلنسان  وميتافيزيقيٍّ يقيض 

واألفريقي]1]... غري أن ما هو مفارٌق يف منطق النشأة األمريكية، أنها 

قامت أيضاً وأساساً عىل االنسالخ عن أصلها، والبدء بأصٍل جديٍد. 

كام لو كانت ميتافيزيقا التأسيس محمولة عىل محو تاريخ غري جدير 

بالذكر، وإثبات تاريخ ممتلئ بالجدوى.

ذلك ما سوف مُينح من جانب الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر 

العامل األنكلوساكسوين لألمركة  عناية فلسفية خاصة. لقد رأى أن 

البدء  تدمري  أي  الوطن.  تدمري  برأيه،  يعني  ما  أوروبا.  تدمري  قرر 

الخاص بالعنرص الغريب. وهذا ما يفرسه كالم ارنست رينان )1823-

التاريخية،  باألخطاء  تسميته  ميكن  ما  نسيان  رضورة  حول   )1892

باعتبار أن هذا النسيان هو أمٌر جوهريٌّ لوالدة األمم الحديثة.

التأسيس هي  التي حكمت الهوت  الجذرية  أن  يعني هذا  هل 

العصب الذي يرفد ويغذي الشعور العميق بالفرادة واالستثناء؟

يف  وال  االبتدائية،  أزمنتها  يف  ال  األمريكية،  القيامة  تشهد  مل 

تطوراتها الالَّحقة، أي إنفصال بني الديني والدنيوي. كان مثة تركيٌب 

وتداخٌل وتناسٌج يف غاية التعقيد بني النزعات املتنوعة التي تؤلف 

الشعور اإلجاميل لساكني األرض الجديدة. فاإلميان الديني الذي 

1- فتحي املسكيني ـ الفيلسوف واالمرباطورية، يف تنوير اإلنسان األخري، املركز الثقايف العريب، 

بريوت، 2005، ص 79.
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تستجيب  الهوتيٍة  منظومٍة  صورة  عىل  االنكليز  الطهرانيون  أخرجه 

عن  حركته  يف  ينفصل  مل  واملعنوية،  الروحية  السكان  لحاجات 

الشعور القومي الذي أخذ يتشّكل مع تقادم الوقت. وأما الكالم عىل 

ينتسب  كالٌم  فهو  األمريكية  النشأة  تِسُم  التي  السياسية  امليتافيزيقا 

بالعالَّمة  حدا  الذي  اليشء  هو  ذلك  ألمريكا.  املاهوية  الرؤية  إىل 

»الكسيس دو توكفيل« ليك يستنتج من وحدة الدين والسياسة ظهور 

إحدى أكرث ركائز الدميوقراطية غرابة يف التاريخ السيايس الحديث.

3 ـ خاّصية العلامنية املتساهلة

أن  إال  النقد،  فضاءات  أطلقت  أنها  الحداثة  مزايا  من  كان  إذا 

نزعتها االنتقادية مل تتوقف عند حد. حتى اليقينيات ـ التي كان ال 

بد منها لضبط أزمنتها الحضارية ـ مل تنُج من املراجعة والتفكيك 

املجتمعات  علمنة  كانت  ولئ  وغايتها.  مقاصدها  تشكيل  وإعادة 

الحديثة قد ارتقت إىل رتبة املقدس يف التجربة التاريخية ألوروبا، 

املقدس يف غرف  هذا  َمْوَضعة  لتعيد  األمريكية  السرية  فقد جاءت 

العناية الفائقة. عند هذه النقطة بالذات سيالحظ الربوفسور األمرييك 

سة  يف علم االجتامع باري كوزمان كيف أن النخبة األمريكية املؤسِّ

أدركت هذه الحقيقة وسعت إىل تكييف مرشوعها عىل نحو يجعله 

عقالنية  األمرييك  الدستور  اتبع  ولذلك  األوروبية.  لألبوة  مفارقاً 

وهذه  الجديد.  املسار  يف  التوجه  هذا  إىل  السبيل  شقت  سياسية 

السياسة تقدم مثاالً عىل الكيفية التي ميكن للمبادرات السياسية أن 

تنشئ علامنية متساهلة عىل املستوى االجتامعي من املؤسسات 
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من جهة، وترتك مسائل الضمري لخيارات الفرد الشخصية من جهة 

ثانية. فللسياسة يف مفهومها العلامين الحديث اآلن مبادؤها وقيمها 

املالزمة لها. وصار عىل املبادئ والقيم الدينية أن تتميز بشكل أو 

بآخر عن تلك السياسية. هذا ال يعني البتة أن املبادئ والقيم الدينية 

الدميوقراطية األمريكية،  العامة يف  السياسة والحياة  لها يف  ال دور 

وإمنا مثة متايز بني املؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة من زاوية 

هذه  إىل  يشري  الذي  الفلسفي  املصطلح  وأما  والقانون.  الدستور 

الحالة فهو »التعددية« وأما نقيضه فـ »األحادية« أو )الحكم الديني 

والشمويل(]1].

األمريكيون الذين يصفون أنفسهم بأنهم ال ينتمون إىل أّي ديانٍة 

هم يف غالبيتهم ينتمون إىل معايري »العلامنية املتساهلة«. هذا النوع 

ملحدين  يكونوا  أن  عىل  إعراضهم  خالل  من  يظهر  العلامنية  من 

متشددين أو حتى ال أدريِّني. إذ ال يشكل أتباع هذين املذهبني أكرث 

 %  67 نسبة  فإّن  وباملقابل  ولكن  ـ  السكان  مجموع  من   %  1 من 

و%56  للكون؛  إله  بوجود  يؤمنون  ديانة  أي  إىل  املنتمني  غري  من 

منهم يؤمنون أن هذا اإلله يتدخل شخصيّاً يف حياتهم ملساعدتهم؛ 

و5 %7 يعتقدون أن اإلله يخلق املعجزات. أما حاصل هذه الواقع 

فهو ما تشري إليه االستنتاجات من أن غالبية العلامنيني يف الواليات 

املتحدة هم يف حقيقتهم متدينون بطريقة أو بأخرى؛ وحتى هؤالء 

أنفسهم جزءاً  أو ال يعتربون  ينتمون إىل مؤسسات دينية،  الذين ال 

1-راجع: باري أ. كوزمني – العلامنية املتساهلة – ترجمة جاد مقديس – فصلية »االستغراب« – 

العدد الثاين – شتاء 2016.
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من مجتمعات دينية فهم يحملون معتقدات واهتاممات تقليدية يف 

الذين يصفون  الناس  تزايد عدد  الرغم من  فعىل  ولذلك  األلوهية؛ 

1990  إال  الواليات املتحدة منذ سنة  بأنهم علامنيون يف  أنفسهم 

أن هذا ال يعني أبداً أن املجتمع األمرييك قد أصبح أكرث ال دينية أو 

معادياً للدين، بل فقط يعني أن هناك انتامء أقل للجامعات الدينية 

املنظمة يف حد ذاتها]1].

يف  كثرية  أشكاالً  العلامنية  تتخذ  الديني،  بالشأن  يتصل  ما  يف 

الواليات املتحدة؛ ومثلام هي الحال يف الدين تختلف العلامنية يف 

شدتها مع مسارات االنتامء واالعتقاد والسلوك. كثريون من علامء 

األمرييك،  املجتمع  طبائع  حول  مشرتكة  مشاعر  لوا  سجَّ االجتامع 

وتوصلوا إىل نتيجة تقول إن الجمهور األمرييك ال يتبع نظاماً ثنائياً. 

وهو  باملطلق،  ضد  أو  باملطلق  مع  أمرين  بني  الحاّد  االختيار  أي 

العلمنة يف فرنسا بوجه خاص  الذي كان حاصالً مع حكاية  األمر 

الواليات  يف  فالعلامنية  الدين.  من  بديالً  بوصفها  بها  أخذ  ملا 

املتحدة هي خيار من ضمن الكثري من الخيارات يف مجتمع قائم 

إّن  ثم  االجتامع.  ينبّه عدد من علامء  الحرّة كام  السوق  فكرة  عىل 

الحدود الفاصلة بني الدين والعلامنية، وحتى بني األديان املختلفة، 

بسبب  االرتباك  هذا  توقع  ميكننا  لذا  وثبات.  بدقة  مرسومة  ليست 

أن العلامنية تطورت بأشكال مختلفة وعىل مستويات مختلفة ويف 

وهو  ـ  نيبوهر  رينهولد  يتحدث  الصدد  هذا  يف  متنوعة.  مجاالت 

أحد أكرب علامء الالهوت األمريكيني يف القرن العرشين عام يعتربه 

1- املرجع نفسه.
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تناقضاً عجيباً يف الشخصية األمريكية. إذ كيف لألمريكيني أن يكونوا 

أكرث الشعوب تديناً وأكرثها علامنية يف الوقت نفسه؛ ثم يسأل: »هل 

أنهم  تديناً  أسباب كون األمريكيني هم األكرث  يكون أحد  أن  ميكن 

أكرث الثقافات الكونية علامنية؟«]1].

بيِّناً  املحريِّ  التساؤل  هذا  مثل  عن  الجواب  يأِت  مل  بالطبع 

ما نجده منطوياً يف البحوث العلمية عىل نحو  ورصيحاً، بل غالباً 

ويل  االمرييك  االجتامع  عامل  فعله  ما  وهذا  واالكتامل.  املقاربة 

هريبرغ ملَّا بحث يف هذا التناقض العجيب بني »العلامنية السائدة 

عقلية  إىل  يحتاج  ذلك  أن  رأى  فقد  بالده«.  يف  املتزايد  والتديُّن 

تتطلب التفكري والعيش ضمن إطار واسع من الواقع الذي يتجاوز 

ال  التناقض  وهذا  نفسه.  يف  بها  يؤمن  التي  الشخص  عقيدة  بكثري 

يزال موجوداً حتى يومنا هذا ألنه جزء من الرتاث الثقايف األمرييك]2].

حكم  مبؤسسات  ـ  باحثوهم  يشري  كام  ـ  األمريكيون  يرغب 

تستوعب السلوكيات الدينية حتى ضمن الحكومة العلامنية نفسها؛ 

األمرييك  املجتمع  لرباغامتية  املتعددة  املظاهر  من  مظهر  وهذا 

الذي صنَّع علامنيته املخصوصة من غري تنظري مسبق. فمثالً تجد 

أن األمريكيني يتقبلون أن يحرض شخص ينتمي إىل مؤسسة دينية أو 

وقيادة دينية، وأن تدفع  يتلقى إرشاداً  أو أن  دينية،  عسكرية طقوساً 

النذور لهذا األمرـ  كام هي الحال يف الجيش أو يف كنائس السجن. 

معادين  ملتدينني  القانون  سمح  حني  اعرتاض  من  يكن  مل  كذلك 

1- Neibuhr, Reinhold. Pious and Secular America )New York: Scribners,(.

2- Herberg, Will. Protestant, Catholic, Jew )New York: Doubleday(.
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معارضني  باعتبارهم  املينوناتية  أو  الكويكرز  طوائف  مثل  للحرب 

علامين«  بعد  »املا  األمرييك  التقليد  ويف  حية.  ضامئر  وأصحاب 

يصري من املهم يف املجتمع الحر أن يحرتم عقائد جميع مواطنيه، 

ومن املهم لنظام سيايسٍّ تعدديٍّ ومتاميٍز وعلامينٍّ أن يتيح مساحًة 

الضغوط  عن  مستقالًّ  املجال  هذا  يُبقي  وأن  الدينية،  الحرية  من 

الحكومية إىل أقىص درجٍة ممكنةٍ]1]. 

2ـ اإلصالح الربوتستانتي كمنتجٍ لزمن ما بعد علامين

يف  الديني  اإلصالح  مسار  تفتتح  وهي  الربوتستانتية  دأبت 

املسيحية عىل القيام بدور مركب جاءت حصيلته العامة أقرب إىل 

التأسيس لزمن ما بعد علامين ذي بواعث دينية.

وجٍه  من  التالية:  املعادلة  ضمن  املركب  الدور  هذا  بدا  ولقد 

موقفها  عىل  أمريكا  يف  الغالبية  ذات  الربوتستانتية  الكتلة  استمرت 

عىل  كان  آخر  وجٍه  ومن  الكاثوليكية.  للبابوية  املناهض  الحاد 

مبنيٍّ  غري  وأخالقياً  اجتامعياً  سياسياً  نظاماً  تنشئ  أن  الربوتستانتية 

عىل االنفصال بني الدنيوي والديني.

تالزماً واملهمة التاريخية املركبة هذه أخذت تتشكل نواة العقيدة 

لهذا  التطبيقي  الوجه  األمرييك«.  »االستثناء  يسمى  ما  أو  األمريكية 

دراماتيكياً متثّل بحمالت صليبية بروتستانتية  َسلََك مساراً  التشكل 

كازانوفا]2].  خوسيه  األنرثوبولوجيا  عامل  يبني  كام  أمريكا  لتنصري 

1- - باري كوزمان – مصدر سبق ذكره.

اللغات الحية يف جامعة  2- خوسيه كازانوفا – األديان العامة يف العامل الحديث. ترجمة: قسم 

البلمند- املنظمة العربية للرتجمة ـ بريوت- 2005 – ص 256.
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معادية  صحيفة  أول  فيها  ظهرت  التي  السنة  –وهي   1830 سنة  يف 

للكاثوليكية يف نيويورك– افتتح ليامن بيترش، وهو مرشد »املدرسة 

الجديدة« لكالفينية نيو انجلند، سلسلة عظات معادية للكاثوليكية، 

للمبادئ  عدوين  بوصفهام  واالستبداد  الكاثوليكية  بني  ما  رابطاً 

اكتست  الهجرة اإليرلندية،  الجمهورية األمريكية. ومع تسارع وترية 

الحزب  يف  تجسدت  وسياسيًة  اجتامعيًة  أشكاالً  الربوتستانتية 

وحركة  عرش،  التاسع  القرن  أربعينيات  يف  الجمهوري  األمرييك 

»الالَّأدرية« يف خمسينيات القرن التاسع عرش. وكان القس هوراس 

ر الربوتستانت يف  بوشنيل وهو أبو الالهوت األمرييك الليربايل، حذَّ

وبعدها  الرببرية  هو  مستقبلنا  عىل  األول  الخطر  »إن  قائال:  أمريكا 

تأيت الكاثوليكية«]1].

مل يكن التناظر املحتوم مع الكاثوليكية مجرد خصومٍة الهوتيٍة 

تبتدئ وتنتهي داخل فضاء الخالف عىل منظومة القوانني اإلميانية. 

وتوسعت  آفاقه  تعددت  حيث  شموالً  أكرث  التناظر  هذا  كان  لقد 

ميادينه تبعاً للغاية العليا التي رمى إليها رواد اإلصالح الربوتستانتي 

وعىل رأسها مارتن لوثر وجون كالفن. لقد كان رضورياً للمرشوع 

الحداثة،  مقتضيات  مع  حدوده  أقىص  إىل  املتكيِّف  الربوتستانتي 

أن يزعزع أركان اليوتوبيا الكاثوليكية ليك يشق السبيل نحو إنجاز 

حمل  يف  الربوتستانتية  أفلحت  فقد  املنشودة.  اإلصالحية  مهمته 

الكاثوليكية عىل مجاراة ثورتها إىل الدرجة التي باتت معها األخرية 

عوامل  عدة  لكن  األمرييك.  املدين«  بـ»الدين  سمي  مبا  راضية 

1- املصدر نفسه. ص 257.
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سوف تسهم يف رسم مالمح الكاثوليكية األمريكية وهي متيض قدماً 

طريق التكيف مع النمط املابعد علامين. أما هذه العوامل فهي: 

األمريكية عرب  الكاثوليكية  تشكلت  الداخيل،  الصعيد  ـ عىل   1

موجات الهجرة املتعاقبة من مختلف األمم األوروبية. وقد حافظت 

أغلب الجامعات الكاثوليكية املهاجرة، التي تنتظم وفق التجمعات 

األبرشية، عىل والٍء كاثولييكٍّ، وكذلك عىل التشّكل ضمن جامعٍة 

إثنيٍة كاثوليكيٍة أمريكيٍة موحدٍة. 

2 ـ طاملا كان عىل الكاثوليكية يف الواليات املتحدة أن تتعايش 

الوقت  الناتج من كونها أمريكية ورومانية يف  الدينامييك  التوتر  مع 

نفسه. يعني ذلكـ  ، يف ما يخص بنيتها العقائدية الطقسية والتنظيمية 

الكنيسة  الكاثوليكية األمريكية، كانت دوماً عضواً يف  الكنيسة  ـ أن 

لذلك،  ونتيجة  الوطنية.  للحدود  املتجاوزة  الكونية  الكاثوليكية 

كان عىل الكاثوليكيني دامئاً أن يربهنوا عىل والئهم املطلق للدين 

من  ولكن  الوطني،  امليثاق  قبولهم يف  يتم  ليك  األمرييك  املدين 

دون أن يكون والؤهم املطلق نفسه لروما موضع تساؤل. فال عجب 

إذاً يف أن تصبح الكنيسة الكاثوليكية أكرث طوائف أمريكا أمريكية؛ أي 

وطنية، وأكرث الكنائس الكاثوليكية القومية رومانية.

املفارقات  أظهر  من  هو  الكاثوليكية  الهوية  يف  الرتكيب  هذا 

خارج  يبقى  فال يشء  أمريكا.  الدينية يف  االختبارات  التي وسمت 

»الرباكسيس« )فلسفة العمل( الربوتستانتية. حتى السؤال الذي كان 

يتبدد  الكاثوليكية وحول هويتها امللتبسة راح  مشتعالً لدى األقلية 
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شيئاً فشيئاً بعدما ُحِتَم الجدل حول ثنائية أن تكون كاثوليكيًّا وأمريكياً 

يف اآلن عينه؟

من البنيِّ تاريخياً أنه يف اللحظة التي أصبحت فيها الكاثوليكية 

ظاهرًة أمريكيًة، أعاد الفاتيكان فتح النقاش حول مشكلة العالقة بني 

الهويتني األمريكية والكاثوليكية. إال أن األمر مل يعد ذا جدوى حيث 

الحداثة. ومل  الكاثوليكية األمريكية ألول مرٍة عىل مواجهة  أُجربت 

تعد املسألة أن يكون املرء كاثوليكياً تقليدياً وأمريكياً حداثياً يف آن. 

القدمية  الكاثوليكية  كيفية تحديث  اآلن هي  لقد أصبحت املسألة 

وتجديدها بعدما زال التناقض بني اإلميان واألمركة إىل غري رجعٍة. 

الفٍت  بشكٍل  تتأقلم  أن  استطاعت  الكاثوليكية  أن  حقيقة  لكن 

مع الرشوط األمريكية من غري أن تواجه الحداثة أبداً لهو أمٌر الفت 

حقاً. وهو ما أفرد له ألكسيس دو توكفيل تفسرياً معقوالً بالقول: لقد 

»قسم الكهنة الكاثوليك يف أمريكا العامل الفكري إىل قسمني: يف 

القسم األول، وضعوا عقائد الدين املنزَّل التي سلموا بها من غري 

جدال؛ ووضعوا يف القسم الثاين الحقائق السياسية التي اعتقدوا أن 

األلوهية قد تركتها مفتوحة للمساءلة الحرة. هكذا يكون الكاثوليك 

يف الواليات املتحدة أكرث املؤمنني طاعة أكرثهم استقالالً يف اآلن 

نفسه«]1].

قد يكون هذا التحّول الذي أحدثه التكيف الكاثولييك مع األمركة 

االستثناء  عليها  تأسس  التي  املحطات  أهم  من  األنكلوساكسونية 

1- عودة إىل خوسيه كازانوفا ـ املصدر نفسه. ص 273.
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اإلعالن  يتباهون يف  األوائل  الرواد  كان  العلامين.  بعد  ما  األمرييك 

عن تفوقهم الخلقي عىل االنجليز، يف الوقت الذي كانوا يعرتفون فيه 

بدونيتهم تجاههم من حيث امللبس والثقافة. ويف هذا الخصوص 

ي  يرى األنرثوبولوجي شارل سانفورد أن البحث يف نشاطات مبرشِّ

التخوم هو الذي يساعد عىل فهم أصول عقدة التفوق األمرييك، سواء 

ظهرت هذه العقيدة يف مجال السياسة الخارجية، أم يف ذلك الجهد 

املحموم لنرش طريقة العيش األمريكية عىل امتداد الكرة االرضية«. 

لقد ازدهرت حول »التخوم« طائفة كاملة من الرموز الدينية، ما جعل 

عقائد الرواد األوائل الغارقة بطوباوياتها متتد حتى القرن التاسع عرش. 

لكن هذا كله ال يُظهر إال جانباً واحداً من التجربة اإلميانية املنفردة 

التي عاشها الرواد األوائل. مثة مهاجرون آخرون كثريون، مل يروا إىل 

العامل الجديد إال كصحراء مأهولة بالكائنات الشيطانية. لكن ذلك 

التي كانوا  الدينية  إذ إن املواعظ  يقلل من حامستهم األخروية،  مل 

ليست  وعذاباته  اإلبحار  آالم  إن  لهم  تقول  كانت  يومياً  يسمعونها 

سوى امتحان أخالقي وروحي البد منه قبل الوصول إىل الفردوس 

يف  أنفسهم  يعتربون  األوائل  الرواد  كان  به.  وعدوا  الذي  األريض 

وضع مامثل لوضع »اإلرسائيليني« بعد عبورهم البحر األحمر، متاماً 

وأوروبا، عىل  إنجلرتا  السابقة يف  إىل حياتهم  ينظرون  كانوا  مثلام 

أنها رضب من العبودية املرصية. فكان البد بعد االبتالء الرهيب يف 

بالقول:  ماذر  كوتون  كنعان. هكذا عربَّ  أرض  يدخلوا  أن  الصحراء 

مليئة  الوصول إىل أرض امليعاد  التي نجتازها من أجل  الربية  »إن 

باألفاعي النارية الطائرة«.
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وما من ريب، فإن اهتامم العلامء الغربيني بالطوباويات يكتيس 

دالالت عميقة يف التجربة املشار إليها. يبدو ذلك مهامً إىل الحد 

السامت  إحدى  يشكل  االهتامم  هذا  أن  القول  معه  ميكننا  الذي 

بالطبع مثة أسباب عديدة لهذا  للثقافة األمريكية املعارصة.  املائزة 

التي  املسيحانية  املذاهب  تثريه  الذي  الفضول  فهناك  االهتامم. 

العرص  من  األخرية  العقود  يف  »البدائية«  باملجتمعات  عصفت 

الحركات  تناولت  التي  الجديدة  األبحاث  هناك  ثم  االستعامري. 

النبوئية يف أوروبا القرون الوسطى. وهنالك بنحو خاص، التحليل 

الصارم للمضامني الدينية التي تكشفت عند استعامر أمريكا. ذلك 

أن اكتشاف العامل الجديد واستعامره حصال – كام سرنى الحقاً – 

تحت ظالل العقائد الدينية األخروية. والحال، أن متابعة مثل هذه 

لنا  يقول  فكري  توجه  عىل  ينم  املسائل  هذه  مثل  وإثارة  األبحاث 

اليشء الكثري يف ما يخص الوضع الروحي لإلنسان الغريب املعارص. 

ولنا أن نالحظ منذ البداية أنه خالفاً للمنظومات التي تفرس األحداث 

بحتمية تاريخية مادية مثة شغف بنيِّ يف الغرب اليوم بأهمية العامل 

الديني كام قدمته النظريات األمريكية حول الدين املدين.  لكن ما 

هو أعمق من ذلك من حيث املغزى ـ كام يرى عامل األنرتوبولوجيا 

املعارص مريسيا إلياد ـ هو االهتامم »بأصول« العامل الغريب الراهن؛ 

أي بأصول الواليات املتحدة وشعوب أمريكا الالتينية – األمر الذي 

يكشف عن غربة جامحة لدى مثقفي هذه القارة يف العودة إىل الوراء 

بغية اكتشاف »تاريخهم األوالين«، و»بداياتهم املطلقة«. والحال، 

أن هذه الرغبة يف العودة إىل االصول ويف استعادة وضع أوَّالين، 
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ينم أيضاً عىل الرغبة يف استئناف البدء من جديد، وعىل الحنني إىل 

استعادة الجنة األرضية التي كان أجداد الشعوب األمريكية قد قطعوا 

أهوال املحيط األطليس بحثاً عنها]1].

4 ـ تغريبة كولومبوس: الديني متحداً بالعلامين

أنّه أرض املسيح املخلص مل  يعتقد  ما  لبلوغ  يتهيَّأ  كان  حني 

يكن ينتاب كريستوف كولومبس أي شكٍّ يف أنه قارب الوصول إىل 

الفردوس األريض. كان يعتقد أن التيارات املائية العذبة التي لقيها 

يف خليج باريا إمنا تنبع من األنهار األربعة التي تروي جنة عدن. مل 

يكن البحث عن الفردوس األريض، عند كولومبس، وهامً أو خياالً، 

عىل  أخروية  ودالالت  معايَن  يسبغ  الكبري  البحار  هذا  كان  بينام 

قارة  من  أكرث  إليه  بالنسبة  الجديد  العامل  كان  الجغرافية.  اكتشافاته 

جديدة تنفتح أمام نرش البشارة املسيحية. فاكتشاف القارة األمريكية 

الجديدة عنده هو يف حد ذاته يحمل بعداً أخروياً.

بقاع  كل  يف  اإلنجيل  بنرش  املتعلقة  النبوءة  أن  كولومبس  آمن 

األرض، ال بد أن تتحقق قبل نهاية العامل الذي مل يكن يومه ببعيد. 

وها هو يؤكد يف كتاب النبوءات )Book of Propheciès( أن هذا 

الحدث – أي نهاية العامل – سيكون مسبوقاً بافتتاح القارة الجديدة، 

وباعتناق الوثنيني املسيحية، وبالقضاء عىل املسيح املزيَّف. وكان 

الرجل قد ألزم نفسه القيام بدور رئيس يف هذه الدراما الكربى ذات 

الطابع التاريخي والكوين يف آن]2].

1- مريسيا إلياد – البحث عن التاريخ واملعنى والدين – ترجمة: سعود املوىل – املنظمة العربية 

للرتجمة – بريوت -2007 ص 189.

2- Charles L. Sanford The Quest For Paradise: Europe And The American Moral 

Imagination Urbana University of Illinois Pressm 1961, P 40.
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العابرة  البعثات  جرت  باملسيحانية  املفعم  الجو  هذا  يف 

الغربية  أوروبا  ت  خضَّ التي  الجغرافية  واالكتشافات  للمحيطات، 

وغرّيتها تغيرياً جذرياً. ففي كل مكان من أوروبا اعتقد الناس بوالدة 

جديدة وشيكة للعامل عىل الرغم من أن أسباب هذه الوالدة الجديدة 

كانت متعددة وأحياناً متضاربة.

األمريكية  التجربة  دنيوية  بني  الوطيد  التواصل  عىل  وللداللة 

التأسيس  إىل حقبة  اإلحالة  تجدر  وامليتافيزيقي  الالهويت  وبعدها 

األوىل. فقد بدأ استعامر األمريكيتني تحت شعارات حملت رموزاً 

أخروية: كان الناس يرون أنه قد آن األوان لتجديد العامل املسيحي، 

وأن التجديد الحقيقي إمنا يكون يف العودة إىل الفردوس األريض، 

أو عىل عىل األقل، يف استئناف بدايات التاريخ املقدس واستعادة 

الكتاب املقدس. لذا كانت  التي يتحدث عنها  األحداث املذهلة 

تلقى، واملراسالت  التي  أدبيات ذلك العرص، فضالً عن املواعظ 

فاالنكليز،  واآلخروية.  الفردوسية  باإلشارات  تزخر  تكتب،  التي 

أنه استعامر يستكمل  ينظرون إىل استعامر أمريكا عىل  مثالً، كانوا 

عهد  مع  بدأ  قد  كان  مقدساً  تاريخاً  ُم  ويتمِّ ـ  عاهم  مدَّ بحسب  ـ 

كان  الغرب  نحو  األوائل  الرواد  اندفاع  أن  كام  الديني.  اإلصالح 

يستكمل مسرية الحكمة والدين الحقيقي التي كانت قد اندفعت من 

الرشق إىل الغرب. 

من هذا النحو يكتب الالهويت األنغليكاين، وليم كراشاو يقول 

أيضاً  عنه  عرب  نفسه  اليشء  إنكلرتا«.  إله  هو..  إرسائيل  إله  »إن 

املكافحة«  »الكنيسة  ديوانه  األنغليكاين جورج هربت يف  الشاعر 
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للقفز  بالقول: إن »الدين عندنا يقف عىل رؤوس أصابعه مستعداً 

نحو الشاطئ األمرييك«]1].

من  نتاجاً  أخرى،  أمة  أي  من  أكرث  املتحدة،  الواليات  كانت 

الذي كان يبحث عن فردوس أريض  الربوتستانتي  نواتج اإلصالح 

ويستكمل فيه إصالح الكنيسة. وكانت الصالت القامئة بني اإلصالح 

واستعادة الفردوس األريض أمراً صدم عدداً كبرياً من الكتاب، ابتداء 

الالهوتيون  فهؤالء  دميوالن.  بشارل  وانتهاء  بولينجر،  هايرنيخ  من 

الكبري:  العرص  أن يعجل بحلول  أن اإلصالح من شأنه  يرون  كانوا 

عرص الغبطة الفردوسية. لذلك مل يكن مستغرباً مالحظة أن املعتقد 

الذي ساد يف املستعمرات، كان يذهب يف زعمه  الشعبي  الديني 

حد القول أن أمريكا اختريت من دون سائر أمم األرض لتكون موئل 

املجيء الثاين للمسيح، وأن األلفية، عىل الرغم من طابعها الروحي 

فردوسياً،  تحوالً  األرض  بتحول  مصحوبة  ستكون  األساس،  يف 

كان  هكذا  الداخيل.  الكامل  امتام  عىل  خارجية  عالمة  باعتبارها 

للطهراين األمرييك املعروف »انكريز ماذر« الذي ظل رئيسا لجامعة 

هارفرد من 1685 إىل 1701، أن يقول: »حني يتسنى ململكة املسيح 

حالتها  إىل  تعود  أن  األرض  لهذه  سيكون  قاطبة،  األرض  متأل  أن 

الفردوسية«]2].

كام سبق أن أرشنا، فقد خضع املذهب األلفي األخروي ومسألة 

انتظار الفردوس األريض إىل علمنٍة دهريٍة جذريٍة. وكانت أسطورة 

.Sanford, Ibid, P 53 :1- ذكر يف

2- Increase Mather, Discourse on Prayer,
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نتائج.  من  ذلك  عن  أسفر  ما  أهم  هو جديد  ما  كل  وعبادة  التقدم 

وعىل الرغم من الصورة العلامنية الدهرية القاسية التي ظهرت بها 

وذلك  الدينية  الحمية  تلك  من خاللها  نستشف  فإننا  النتائج،  هذه 

فإن  وباختصار،  األجداد.  يلهامن  كانا  اللذين  األخروي  االنتصار 

ما جمع بني الرواد األوائل، واملهاجرين الذين أتوا يف ما بعد من 

أوروبا، هو مسريهم صوب أمريكا عىل أنها البالد التي سيتسنى لهم 

لهذا  بدء حياة جديدة.  فيها  يستأنفوا  ثم  فيها من جديد،  يولدوا  أن 

هي  إمنا  اليوم،  حتى  األمريكيني  تبهر  زالت  ما  التي  »الجدة«  فإن 

رغبة ذات أساسات ودعائم دينية. ففي الجدة يتطلع املرء إىل والدة 

األماكن  مسّميات  إىل  نظرنا  ولو  جديدٍة.  حياٍة  عن  ويبحث  ثانية، 

واملدن لتوّضح لنا مدى شغف األمريكيني بكل ما هو جديٌد ومفارٌق 

للأملوف. لنستعرض اللوحة التالية:

نيو إنجالند )إنكلرتا الجديدة( نيويورك )يورك الجديدة( نيوهافن 

)هافن الجديدة، أي السامء أو الجنة(، هذه األسامء كلها ال تعرب فقط 

الذي خلفه وراءه، بل تعرب أيضاً  عن حنني املرء إىل مسقط رأسه 

وبشكٍل خاص عن الرجاء يف أن تكون الحياة عىل هذه األرايض 

الجديدة، ويف هذه املدن الجديدة ذات آفاٍق جديدٍة. وليست الحياة 

هي املعنية هنا وحسب: بل كّل يشٍء، يف هذه القارة التي اعتربت 

مبنزلة الفردوس األريض، يجب أن يكون أعظم وأجمل وأشد بأساً. 

يف إنكلرتا –الجديدة التي وصفت بأنها »شبيهة بحدائق عدن«، كان 

يقال أن طيور الحجل هي من السمنة بحيث إنها مل تكن تستطيع 
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النعاج]1].  الروميّة تصل يف عظمها إىل حجم  الديكة  الطريان، وأّن 

وهذا املنزع األمرييك نحو األبّهة والتفخيم الديني أيضاً من حيث 

جذوره، نجده أيضاً حتى عند أصحاب العقول النرية.

مستقبٍل  نحو  والتطلع  جديدٍة،  حياٍة  يف  ثانيٍة  بوالدٍة  الرجاء  إن 

ملؤه الغبطة والحبور، يتضحان أيضاً يف عبادة األمريكيني لكل ما هو 

شباب. وبحسب شارل ل. سانفورد فإن األمريكيني أخذوا منذ بداية 

التصنيع، يبحثون أكرث فأكرث، عن براءتهم املفقودة عرب أبنائهم. كام 

يرى املؤلف نفسه أن متجيد كّل ما هو جديد، والذي رافق الرواد 

األوائل حتى »الغرب األقىص«، قد عزز النزعة الفردية ورسخها يف 

األمريكيني  احرتام  قلة  بلورة  يف  كذلك  أسهم  لكنه  السلطان،  وجه 

للرتاث والتاريخ]2].

لقد رأينا كيف كان اإلميان الديني حارضاً بقوة لدى املستكشفني 

كانوا  املحيط.  عرب  األريض  الفردوس  عن  يبحثون  وهم  األوائل 

يعتقدون بأنهم يقومون بدوٍر خطريٍ يف تاريخ الخالص، وأن أمريكا 

صارت بعد متاهيها مع الفردوس األريض، أفضل مكان الستكامل 

أوروبا.  يف  املزعوم  فشله  بعد  ينجزوه  أن  يُفرتض  الذي  اإلصالح 

وقد رأينا كذلك إىل أّي حدٍّ كانت والدة أمريكا الحديثة نتيجة هذه 

الفردوس  جنة  تحقيق  بإمكانية  الثقة  وهذه  املسيحانية  الرجاءات 

عىل األرض.

1-  ترد هذه النصوص يف املصدر نفسه، ص 111.

2-  املصدر نفسه، ص 112 وما يليها.
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5 ـ التأويل الربوتستانتي للزمن »املا بعد علامين«.

حالة  وكالفن،  لوثر  عرب  الربوتستانتي  اإلصالح  شكل  ما  بقدر 

متاٍه مع الحداثة، أطلق يف الوقت عينه أزمنًة من النزاعات املتامدية 

الكتاب  عىل  التأويلية  اإلجراءات  كانت  الكاثوليكية.  الكنيسة  مع 

املقدس محور هذه النزاعات، وإحدى أبرز تجلياتها. وألن العملية 

التأويلية للنصوص اإلنجيلية مل تكن لتأخذ مداها إال يف إطار التفاعل 

مع الواقع التاريخي لغرب الحداثة، فقد جاءت حصائُِدها متأثرًة عىل 

نحٍو بنّيٍ بالعوامل السياسية، والثقافية، واإليديولوجية، واالقتصادية، 

الداخلة  الغربية  التي شهدتها املجتمعات  الرصاعات  الناجمة عن 

يف  التحوالت  أن  بوضوٍح  بدا  فلقد  التحديث]1].  فضاء  يف  للتو 

الهرمينوطيقا الدينية ترافقت مع التطورات يف التكنولوجيا مبا لها من 

أثر بنيِّ يف إحداث التحوالت يف أمناط العيش والكيفية التي ينظر 

فيها إىل العامل. أما النتيجة من كل ذلك، فهي انتشار التعليم، حتى 

وهكذا  املحدودة،  واملعرفة  املتواضعة  الوسائل  ذوي  الناس  بني 

بدأ تعلّم اإلنجيل باللغات األم كاإلنكليزية، واألملانية، والفرنسية، 

الثورة  بعد  اإلنجيل  أصبح  فقد  اللوثرية  التأويلية  وحسب  وغريها. 

صار  لقد  العامة.  وظيفته  يف  حتى  إنسان،  كّل  ملك  التكنولوجية 

ومع  الكهنوت.  وتقييدات  الدراسة،  تعقيدات  عن  االبتعاد  بإمكانه 

ذلك يبقى االستعجال يف إصدار حكٍم ما أمراً غري جائز. فلوثر كان 

عاملاً قروسطياً بذات القدر الذي كان فيه مصلحاً. بل أكرث من ذلك 

1- انظر: محمود حيدر ـ الهوت الغلبة ـ التأسيس الديني للفلسفة السياسية األمريكية ـ 

دار الفارايب ومركز دلتا لألبحاث العمقة ـ بريوت 2009ـ ص85.
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تدريجياً  رفض  حني  بامتياز،  قروسطياً  الهوتياً  لوثر  وجد  من  فثمة 

القراءات الرمزية، والتشبيهية، معلناً أنها »ليست سوى قاُممة«. علامً 

أنه مل تكن أي من أغراض لوثر تشبه أغراض توما األكويني، ذلك أن 

اهتاممات رائد اإلصالح الحديث يف املسيحية كانت منصبّة عىل 

الذاتية، ال  القارىء  تجربة  مع  التفاعل  لإلنجيل يف  الحرية  إطالق 

عىل تثبيت الهوت الكنيسة وترسيخه كام فعل توما]1]. 

وبحسب فلسفة التأويل عند لوثر، يواجه القارىء النص وحده 

من دون تدّخل الكنيسة أو الهوتها. كام يسعى لتجنب تعدد املعاين 

أرّص   )1514-1513( وتنربغ  جامعة  يف  محارضاته  ويف  النص.  يف 

لوثر عىل أن يكون لكّل تلميٍذ نسخٌة عن اإلنجيل كمرجعٍ خاصٍّ به. 

وكانت نصيحته لتالميذه هي التالية: »التجربة رضورية لفهم الكلمة، 

التي ال تتحصل مبجرد تكرارها أو معرفتها، بل بأن تعاش أو تُحّس. 

التجربة،  هي  مؤِّولوه-  يبنّي  كام  لوثر  -عند  املفتاح  فالكلمة  وإذاً، 

اإلنجيل  يقرأ  مل  فهو  ولذا  الكنيسة.  تعاليم  أو  الاّلهوت  معرفة  ال 

تاريخيٍّة، وإمنا كانت قراءته كريستولوجية وذاتية. أي تلك  كوقائع 

القراءة التي تنتمي إىل ذلك النوع من الاّلهوت الذي يختص بيسوع 

املسيح من حيث هو إله وإنسان. ولذا فقد نحا لوثر نحواً استقرائياً 

يتغيّا من ورائه فهم ماهية الله بالنسبة لإلنسان. 

بعد لوثر سوف تبدأ مرحلٌة تاليٌة من حركة اإلصالح الربوتستانتي 

مع جون كالفن. سوى أن ما يتبدى من القراءة التاريخية لهذا األخري، 

1- ديفيد جاسربـ مقدمة يف الهرمنيوطيقا. ـ ترجمة وجيه قانصو ـ الدار العربية للعلوم ومنشورات 

االختالف ـ بريوت 2007 ـ ص )87-86(.
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التعامل مع النص املقدس. بل عمد  أنه مل يفارق لوثر يف جوهر 

تطورات  تبعاً ملعطيات ورشوط  الدينية  الهرمينوطيقا  استئناف  إىل 

الحداثة.. 

يُعترب كالفن شخصية اإلصالح الثانية بعد لوثر. ولكونه متمرساً 

يزعم  كام  لوثر  من  تنظيامً  أكرث  ذهنه  كان  فقد  محامياً،  بوصفه 

بعضهم. ومع قطع النظر عن مزايا تيَّاره األصويل الذي ُعرف يف ما 

اإلنسانوية  التعاليم  مع  تكيُّفاً  أكرث  كالفن  كان  فقد  بالكالفينية،  بعد 

إيراسموس. كانت قراءة كالفن لإلنجيل تقوم  كالتي وجدناها عند 

عىل أرضية االنعكاس العقالين والفهم الذايت، والحس املشرتك، 

وقد أكد ذلك بقوله: »بدون معرفة أنفسنا، فإن معرفة الله لن يكون 

لها مكان«. 

هي  بل  مغلقٍة.  قالٍع  يف  محصورًة  كالفن  جون  أفكار  تبَق  مل 

ستجد لها من علامء االجتامع من يتوىل تسييلها يف مجال التفاعل 

السيايس واالقتصادي. ولعل أبرز من سيتوىل هذه املهمة هو عامل 

االجتامع األملاين ماكس فيرب )1864 -1920(. الذي يُنظر إليه كأحد 

أبرز واريث الهرمينوطيقا الكالفينية. لكن أهمية األفكار التي وضعها 

أن  ليبنّي  كالفن،  مذهب  تأويل  يف  بعيداً  مىض  أنّه  إىل  تعود  فيرب 

األخالق الربوتستانتية املرتكزة عىل الهوت القضاء والقدر، سيكون 

لها األثر الكبري يف والدة الرأساملية. ال سيام لجهة ما ينطوي عليه 

من  برشيٍّ  كائٍن  تربية  عىل  قدرة  من  واإلمياين  الَعَقدي  مخزونها 

نوعيٍة خاصٍة، صفاته الزهد، والتوفري، واالستثامر. وعند هذه النقطة 

املفصلية بالذات يشري الفيلسوف الفرنيس رميون آرون، يف ما كان 
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يدرس أفكار ثالثة من علامء االجتامع الذين ظهروا يف نهاية القرن 

التاسع )دوركهايم وباريتو وماكس فيرب( إىل أن األفكار التي قّدمها 

وبني  والدين،  العلم  بني  العالقات  حول  آراٍء  عىل  تنطوي  هؤالء، 

الفكر العقالين والشعور، ويف الوقت نفسه، تبعاً ملا يقتضيه الفكر 

العلمي العلامين، وملا تقتضيه الناحية االجتامعية من ثباٍت ووفاٍق. 

والواسعة  والعميقة  العديدة  فيرب  كتابات  جميع  أن  والحقيقة 

كانت  إمنا  خاص،  بوجٍه  واملسيحية  عام،  بوجٍه  الدين،  حول 

إىل أقىص  وكاملٍة  علميٍة  أسٍس  الرأساملية عىل  لتقعيد  محاوالٌت 

حدٍّ ممكٍن. ففي كتابه » األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية« 

الزهدية. فقد كان  يسعى فيرب إلثبات أخالٍق خاصٍة بالربوتستانتية 

عىل  الغربية  الرأساملية  قدرة  تأمني  ألجل  رضورياً  عنده،  ذلك، 

العاملية«،  األديان  يف  االقتصادي  »الخلق  كتابه  يف  أما  النمو. 

عامليًة،  أدياًن  من خاللها  التي شكلت  الكيفيات  عن  يبحث  فإنه 

أمام  حواجز  والبوذية  والهندوسية،  والطاوية،  كالكونفوشيوسية، 

ظهور رأسامليٍة عقالنيٍة شبيهٍة برأساملية الغرب، وكيف أن اليهودية 

القدمية كانت، عىل العكس من ذلك، نقطة انطالق عملية العقلنة 

التي ستبلغ ذروتها يف الرأساملية الحديثة. 

ومهام يكن من أمر فإذا كان فيرب معروفاً عىل األخّص يف دراسته 

املشهورة حول »األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية« )1905(. 

فإن هذا العمل يقع يف إطار مجموعة تحليالٍت مطّورٍة حول الروابط 

بني االقتصاد والدين. وهي تحليالٌت يُظهر فيرب من خاللها، أهمية 

تلك  أكانت  سواًء  اقتصاديٍة،  تأثرياٍت  من  الدينية  للمعتقدات  ما 
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املعتقدات متأتِّيًة من الكونفوشيوسية، أم الطاوية، أم الهندوسية، أم 

البوذية، أم اليهودية القدمية. 

مل تبَق العقيدة واإلميان الدينيان يف التجربة التاريخية األمريكية 

ضمن علياء التجريد. كان عىل املؤسسني األوائل ومن َخلََفُهم يف 

ما بعد، أن يبذلوا جهوداً استثنائيًة من أجل تسييل االعتقاد يف ثنايا 

الزمن السيايس واالجتامعي واالقتصادي. ولعل هذا الجانب هو 

أحد أبرز املزايا التي أسست لالختالف بني األطروحتني األمريكية 

واألوروبية. إن هذا الربط الوثيق بني العقيدة والسياسة سوف يُنتج 

حيث  املتحدة،  للواليات  السياسية  بامليتافيزيقا  وصفه  ميكن  ما 

وراء  ما  التاريخية يف  للتجربة  فريداً  تجلياً  هنا  اإليديولوجيا  تظهر 

املحيطات. 

6 ـ العلامنية املتديِّنة

يف  الدين  لحضورية  التاريخي  املشهد  يف  املفارقة  تكون  قد 

بني  العجيب  الزواج  ـ  التعيني  وجه  عىل  ـ  هو  األمريكية  القيامة 

وجود  رضورة  إىل  االنتباه  بيل  دانييل  لفت  لقد  والعلامنية.  الدين 

قادرين،  ليصبحوا  الكفاية،  فيه  مبا  األفراد  بني  تربط  متعاليٍة  عالقٍة 

يف حال الرضورة عىل تقديم التضحيات الرضورية بأنانيتهم. تلك 

املخّصص  املوقع  تحتل  أن  يجب  الدينية  أي  املتعالية«  »العالقة 

التي ستطلبها  التضحيات  الشعوب معنى  للعقالنية، وهي ستعطي 

منهم الليربالية الجديدة. يف حني يُظهر كثريون حامسة، ليس فوقها 

النضال خالل املرحلة  حامسة لدى الحديث عن موقع الدين يف 
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»اليهودي  الدين  يف  بعضهم  يرى  حني  ويف  الجديدة.  الليربالية 

املسيحي« مصدر »الرأساملية الليربالية« بالذات، ويبدون أسفهم ألن 

الكنائس تحولت اليوم إىل ما يشبه املؤسسات الخاصة والطوعية ما 

أفقدها الدعم العام، وجعلها عاجزًة عن مواجهة خصومها. يذهب 

آخرون إىل أبعد من ذلك مثل مايكل نوفال ليصوغوا الهوتاً حقيقياً 

س: ثالثة نظٍم يف نظاٍم  للرأساملية الدميقراطية هو، كالثالوث املقدَّ

واحٍد: اقتصاٌد تسيطر عليه السوق، وتنظيٌم سيايسٌّ يحرتم الحقوق 

الفردية يف الحياة، ومجموعٌة من املؤسسات الثقافية التي تحركها 

ُمثُل الحرية والعدالة للجميع. وإذ تنطلق »الرأساملية الدميقراطية« 

من أعايل الثالوث عىل ما يبنيِّ أيديولوجيو اللقاء الحميم بني الدين 

والتجسد،  التواضع  نحو  وتنزل  تعود  فإنها   - العلامنية  والليربالية 

وتصبح واقعيًّة ألنها تعلم أنّه »إذا كان الله قد أحّب إىل أبعد الحدود 

أن يتعَذب ابنه الحبيب، فلامذا يجنبنا نحن العذاب؟ وإذا كان الله 

نحلم  فلامذا  ابنه،  أجل  من  العامل  لتغيري  املالئكة  فيالق  يرسل  مل 

ـ هو رجاٌء  - بحسب هؤالء  فالرجاء املسيحي  لذا  مفاجٍئ.  بتغيريٍ 

قوى  تجاه  ٌظ  ومتيقِّ والظالم،  القسوة  ملواجهة  ومستعدٌّ   ، واقعيٌّ

اليهودي،  الشعب  دياسبورا  فإن  والخطيئة، وبشكٍل مشابٍه  الضالل 

معسكرات اإلبادة يف القرن العرشين َمَنَحا هذا الشعب غريزًة واقعيًة 

عميقًة، وجعاله مستعداً ملا هو أسوأ، ألن غياب األوهام هو شكٌل 

راٍق من أشكال الوعي اليهودي واملسيحي]1]. 

1- روبن دريـ  الجذر الدينيـ  الفلسفي لليربالية الجديدةـ  تعريب: جاد مقديسـ  مجلة »مدارات 

غربية« العدد الثالث ـ خريف 2004 بريوت.
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التأويل  يف  حجته  الاّلهويت   - الفلسفي  التصدير  هذا  يجد 

املسيحاين لجدلية األمل والتجسد. ويندرج ذلك يف ما يقوله مفكرو 

الربوتستانتية الكالفينية، من أن الحجة املتمثّلة يف التجسد تكمن يف 

احرتام العامل كام هو، واالعرتاف بحدوده ونواحي ضعفه، وكذلك 

جوانبه الالعقالنية، وقواه الرشيرة، ورفض االعتقاد بالوعد القائل أن 

الله عىل األرض.  العامل سيتحول اآلن، أو يف املستقبل إىل جنة 

الرأساملية  السوق  الجميع يف  الذي يخوضه  حتى الرصاع الرشس 

التي تودي بشكل مستمر بحياة ما ال يحىص من البرش، يجد تسويغه 

القديس  أفلم يسبق  الذكية.  الكامل يف األمثال اإلنجيلية  الاّلهويت 

بولس »الرأساملية الدميقراطية« بقرون طويلة، حينام دعا املؤمنني 

إىل التنافس، وإىل أن يكونوا متنافسني«؟

وهكذا يخلص هذا النوع من التفكري الذي يشكل أحد األسس 

إذا  التالية:  النتيجة  إىل  أمريكا،  يف  الدين  فهم  لخصوصية  الكربى 

كان الرتاكم يتطلب يف البداية زهاداً ومستثمرين تربُّوا بشكل منهجي 

عىل الاّلهوت والدين الكالفيني - كام يينيَّ ماكس فيرب - فإننا نحتاج 

خوض  عىل  وقادرين  حد،  أقىص  إىل  أنانيني  أشخاص  إىل  اليوم 

»حرب الكل ضد الكل« لتحل جميع العذابات التي تفرضها الذات 

هذا  بواسطة  تشكيلهم  يتم  الذين  هم  األشخاص  وهؤالء  األنانية. 

النوع من الاّلهوت]1]. 

إن هذه املفاهيم التي تحولت إىل رضٍب من االعتقاد الديني، 

1- كارين آرمسرتونغ ـ النزعات األصولية يف إليهودية واملسيحية واإلسالم. ترجمة: محمد الجورا 

ـ دار الكلمة ـ دمشق 2005 ص81.
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التأسيس  يف  عميقٍة  داللٍة  ذات  مفارقاٍت  إىل  تفيض  سوف 

آرمسرتونغ  كارين  الباحثة  إليه  تشري  ما  وهو  األمريكية.  للجمهورية 

وهي تعرض لحضور الدين يف العملية السياسية والدستورية ألمريكا 

األوىل. وحسب آرمسرتونغ فقد أّدى الدين دوراً رئيساً يف والدة أول 

جمهوريٍة علامنيٍة حديثٍة. ولكن بعد أن وضعت الواليات املستقلة 

دساتريها سوف يظهر نوٌع من التناقض. إذ مل يرد فيها ذكر الله إال 

َعرَضاً. ففي عام 1986 نقض توماس جيفرسون االعرتاف بالكنيسة 

أن اإلكراه يف مسائل  األنغليكانية يف فرجينيا، ورّصح إىل اإلعالم 

الدين كان »خطيئًة واستبداداً«، وأن الحقيقة سوف تسود إذا ما ُسمح 

للناس باالحتفاظ بآرائهم.. مثل عىل ذلك: املعمدانيون والطرائقيون 

االمتياز  موقع  يكرهون  كانوا  الذين  فرجينيا،  يف  والربيسبيترييانز 

لكنيسة إنجلرتا يف الوالية ساندوا اإلعالن. ويف مرحلٍة تاليٍة حذت 

بكنائسها.  االعرتاف  وسحبت  فرجينيا،  حذو  املتحدة  الواليات 

فيالدلفيا  معاهدة  يف  الفيدرايل  الدستور  مسودة  ُوضعت  وعندما 

يف عام 1787 مل يرد ذكر الله فيه إطالقاً. ويف إعالن الحقوق عام 

)1789( التعديل األول للدستور، فُصل الدين عن الدولة رسمياً: لن 

يسن الكونغرس قوانني تحرتم مؤسسة الدين، أو متنع حرية مامرسة 

مسألًة خاصًة طوعيًة يف  الدين  سيكون  فصاعداً  اآلن  فمن  الدين، 

الواليات املتحدة. كانت هذه خطوًة ثوريًة، ومتت مباركتها من جانب 

التيارات العلامنية الليربالية بوصفها إحدى إنجازات العقل. كانت 

هذه الخطوة مستمدًة فعالً من فلسفة التنوير املتسامحة، لكن اآلباء 

املؤسسني كانت تحركهم اعتباراٌت براغامتيٌة أكرث. كانوا يعرفون أن 
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الدستور الفيدرايل أسايسٌّ من أجل الحفاظ عىل وحدة الواليات. 

لكنهم كانوا يعلمون أيضاً، أنه إذا ما أرست الحكومة الفيدرالية أياً 

من »الدينومينشن الربوتستانتية »، وجعلته الدين الرسمي للواليات 

املتحدة فلن تتم املوافقة عىل الدستور. فعىل سبيل املثال ما كان 

يرسخ  دستوٍر  عىل  ليصادق  ماساتشوشتس  الكونغرس   مندوب 

الكنيسة األنغليكانية. لهذا السبب ألغت املادة السادسة من الباب 

عىل  الحصول  طلب  عند  الدينية  االمتحانات  الدستور  من  الثالث 

قرار  يف  مثاليٌّة  نزعٌة  هناك  كانت  الفيدرالية.  الحكومة  يف  وظيفٍة 

املؤسسني للتخيل عن االعرتاف بالدين، وعلمنة السياسة، لكن مل 

يكن يف وسع األمة الجديدة أن تبني هويتها عىل أيٍّ من الخيارات 

الطائفية، واالحتفاظ بوالء جميع رعاياها يف وقٍت واحٍد. لقد تطلبت 

احتياجات الدول الحديثة ذلك: أن تكون متسامحًة، وعلامنيًة. لكن 

املتحدة  الواليات  أصبحت  عرش  التاسع  القرن  منتصف  بحلول 

خالل  ففي  كبريٌة.  مفارقٌة  وهذه  متحمسًة،  مسيحيًة  أمًة  العلامنية 

تناهض  الكنائس منواً جديداً، وبدأت  1780-1790 شهدت جميع 

قدسوا  لقد  املؤسسون.  اآلباء  بها  نادى  التي  التنوير  أيديولوجيا 

االستقالل األمرييك، وقالوا مدافعني: إن الجمهورية الجديدة كانت 

إنجاز الله. وقالوا: إن املعركة الثورية جعلت السامء ضد الجحيم. 

يف  كهذا  مبارشاً  إلهياً  تدخالً  عرفت  فقط  القدمية  إرسائيل  وإن 

الدستور. لكن تيمويث دوايت راح يحث طالبه، أن »متحَّصوا تاريخ 

بالدكم، فسوف تجدون براهني ونَِعاَمً للخالص اإللهي، ليس أقل 

الدين ـ بحسب  تنبأ رجال  لبني إرسائيل يف مرص«. لقد  أُظهر  مام 
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أصحاب هذه الحكاية ـ أن الشعب األمرييك سيصبح أكرث تقوى، 

فالدميقراطية  اآليت.  امللكوت  عىل  داللًة  الحدود  اتساع  واعتربوا 

جعلت الشعب سيداً، لذلك يجب أن يصبح ساكنو األرض الجديدة 

أكرث تقوى إذا ما أريد للواليات املتحدة أن تتجنب املخاطر التي 

ينطوي عليها حكم الشعب. كام يجب إنقاذ األمريكيني من التإليهية 

املوجودة عند قادتهم السياسيني. لقد اعترب رجال الكنيسة أن النزعة 

التأليهية هي العدو الشيطاين الجديد، وجعلوها كبش فداء لجميع 

اإلخفاقات الحتمية التي تلم باألمة الناشئة. فالتأليهية - كام رأوها - 

سوف تؤدي إىل تصاعد اإللحاد والنزعة املادية، ألن التأليهية كانت 

انترش خوف من  الطبيعة والعقل بدالً من عبادة املسيح. لقد  تعبد 

مؤامرة فصامية، أصحابُها كانوا ملحدين وماسونيني يتآمرون لقلب 

املسيحية يف الواليات املتحدة. وعندما أصبح جيفرسون رئيساً عام 

1800 كان هناك حملة معادية لإللحاد و»للثورة الفرنسية التي ال رب 

لها« حسب قولهم]1]. 

لقد تعاون اآلباء املؤسسون ورجال الدين يف خط سيايس لخلق 

جمهوريٍة علامنيٍة حديثٍة، لكن كال الفريقني كان ال يزال ينتمي إىل 

العامل املحافظ القديم من نواٍح عدٍة. كانوا أرستقراطيني ونخبويني. 

وكانوا يعتقدون أن مهمتهم - بصفتهم رجاالت دولة - أن يقودوا األمة 

آتيًة من  كانت  التغيري  إمكانيّة  أّن  تصوٌر  لديهم  يكن  فوق، ومل  من 

تحت. كانوا يعتقدون أيضاً أن التحول التاريخي يتأثر بالشخصيات 

األمام  إىل  يدفع  املايض:  أنبياء  دور  دورها  يشبه  التي  العظيمة 

1- كارين آرمسرتونغ ـ املصدر نفسه ص105.
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بسريوراٍت غري شخصيٍة، وبيئيٍة، واقتصاديٍة، وقوى اجتامعيٍة تحبط 

1790م حصل  و   1780 عام  فبني  القادة.  أقوى  مشاريع  مخططات 

سوف  التي  السلطة  ومقدار  الدميقراطية،  طبيعة  حول  كثرٌي  نقاٌش 

تعطى إىل الشعب. فجون دامز - الرئيس الثاين للواليات املتحدة - 

راح يشّكك بأّي حكومٍة قد تؤدي إىل حكم الرعاع وإفقار األغنياء. 

لكن أنصار جيفرسون األكرث راديكاليًة تساءلوا كيف أن بوسع القلة 

أن تتكلم بالنيابة عن األكرثية. لقد احتجوا عىل »استبداد« حكومة 

فلقد  مسموعاً.  يكون  أن  يجب  الشعب  صوت  بأن  ونادوا  آدامز، 

أمّد نجاح الثورة إحساساً بشحنة القوة، وأوضحت لهم أن السلطة 

املستقرة هي عرضة للوقوع يف الخطأ، وليست سلطة ال تُقهر بأي 

شكل من األشكال. لقد اعتقد أنصار جيفرسون أن الناس العاديني 

يجب أن ينعموا بالحرية والحكم الذايت الذي برّش به املتفلسفون. 

وأخصائيني  الدين  ورجال  واملحامني  األطباء  من  السخرية  كانت 

آخرين تنبسط عىل صفحات الصحف. ال أحد يجب أن يصدق من 

القانون، والطب، والدين، يجب أن تكون  الناس »خرباء«  يسميهم 

ملصلحة اإلدراك السليم، وضمن متناول الجميع.

فالدين والسياسةـ  يف حقبة التأسيسـ  كانا جزءاً من رؤيا واحدة. 

الباحثة كارين آرمسرتونغ أن  التي تنقلها  التاريخية  الروايات  وتذكر 

لويرنزو داو )dow( بشعره املسرتسل األشعث، وعينيه الرباقتني بدا 

مثل يوحنا املعمدان العرصي كان يرى أن العاصفة هي عمٌل مبارٌش 

من الله، واعتمد عىل األحالم والرؤى من أجل بصريته. وقد يكون 

التغري يف أحوال الطقس برأيه دليالً عىل نهاية األيام القادمة. وادعى 
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املقدرة عىل التنبؤ باملستقبل. لقد بدا لويرنزو كام لو كان النقيض 

لعامل الحداثة الجديد. مع ذلك كان يستهل موعظته باستشهاد من 

أقوال جيفرسون أو توماس باين. وأحياناً كان يقوم بدوٍر حدايثٍّ حقاً: 

وا  حث الناس أن يرموا عن كواهلهم قيود الخرافة والجهل، وأن يُنحُّ

جانباً سلطة مؤسسة املتعلمني، وأن يفكروا بأنفسهم. ففي الواليات 

املتحدة الجديدة بدا الدين والسياسة وكأنهام وجهان لعملٍة واحدٍة، 

ثم لينَسكبا بعضهام يف بعض بسهولة، مهام كان قول الدستور]1]. 

7 ـ ما بعد العلامين كمالءمٍة لتاريخٍ أٍت

هي  األمريكية  التاريخية  الظاهرة  سامت  أبرز  إحدى  كانت  إذا 

القدرة عىل التالؤم مع تقلُّب األزمنة، فهذه الِسَمة هي وليدة حالٍة 

األمريكيني  واملكان  الزمان  قابلية  ولعل  تقدير.  أبعد  عىل  دينيٍة 

واملذاهب  للفرق  الهائلة  التعددية  مع  والتجانس  لالنسجام 

الجدية عىل  الربوتستانتية يقدم املصاديق  املتفرعة من املسيحية 

مثل هذه القدرة. 

مجاالً  املعارصة  األمريكية  الدينية  االختبارات  من  اتخذنا  فلو 

لنا  لبدت  األزمنة،  األحوال  تقلّب  مع  التكيُّف  َسرْييَّة  عىل  للكالم 

أن  لتلك املصاديق. ذلك  استثنائياً  اإلنجيلية منوذجاً  الربوتستانتية 

هذه الطبقة الدينية التي وصلت إىل مركز صناعة القرار األمرباطوري 

األطوار  مع  وتواصٍل  وتركيٍب،  تداخٍل،  حصيلة  جاءت  العاملي، 

التاريخ األمرييك. وهكذا فمن ديٍن مدينٍّ، إىل  الدينية املديدة يف 

1- خوسيه كازانوفا ـ األديان العامة يف العامل الحديث ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه – ص 205.
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فرقٍة دينيٍة أصوليٍة، إىل مينٍي مسيحيٍّ جديٍد، تطرح عودة الربوتستانتية 

اإلنجيلية منذ مثانينيات القرن العرشين، ثالثة أسئلة رئيسة: 

وهذا  آخر؟  مكان  يف  وليس  أمريكا(  يف  )أي  هنا  ملاذا  األول: 

بني  الوحيد  البلد  هي  املتحدة  الواليات  أن  إىل  يعود  السؤال 

الغربية الذي ظهرت فيه حركٌة دينيٌة أصوليٌة  املجتمعات الصناعية 

ذات أهميٍة مجتمعيٍّة. 

إىل  عائٌد  السؤال  هذا  ومرد  اآلن؟  العودة(  )هذه  ملاذا  الثاين: 

القرن  ثالثينيات  بني  اإلنجيلية  للربوتستانتية  األصويل  الجناح  أن 

ويكاد  نسبياً،  ذاته  عىل  منطوياً  تََقويّاً،  كان  وسبعينياته،  العرشين، 

يكون قطاعاً مجهوالً من الربوتستانتية األمريكية. 

األصولية  لدخول  املحتملة  والنتائج  املضاعفات  ما  الثالث: 

الدينية النطاق العام يف املتجمع املعارص؟]1]

ومهام يكن من أمر، يجب النظر إىل الطابع الفريد واالستثنايئ 

التاريخية  الهشاشة  زاوية  من  األمريكية  الدينية  األصولية  لظاهرة 

االستقالل  عهد  فمنذ  أمريكا.  يف  العلمنة  مسرية  بها  اتسمت  التي 

إىل اآلن، عرفت الربوتستانتية األمريكية ثالث هزّاٍت قلّصت دورها 

اعرتاف  سحب  يف  متثلت  التي  األوىل،  الهزة  العامة:  الحياة  يف 

الكنائس  بني  الفصل«  »جدار  إقامة  إىل  وأّدت  بالدين،  الدستور 

نقاٍش.  الربوتستانتية والدول األمريكية وهي مسألٌة ال تزال موضع 

الكنسية،  املؤسسات  عن  الدولة  بفصل  األمر  هذا  تسبب  وقد 

1- كازانوفا ـ املصدر إياه ـ ص206.
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األديان  من  مواطنني  يضم  الذي  السيايس  املجتمع  تفكك  وإىل 

الدين  انحسار  إىل  بدايتها  تؤدِّ يف  مل  الدولة  علمنة  أن  غري  كافة. 

أو خصخصته، بل خالف ذلك، وكام هو معلوٌم بشكٍل عاٍم اليوم، 

شّكلت الحامية الدستورية ملامرسة الدين بحرية، اإلطار البنيوي 

»اللحاف  ماريت  مارتن  ساّمه  ملا  مسبوقني  غري  وانتشار  لظهور 

فيه  كانت  الذي  الوقت  ففي  الربوتستانتية«.  للمذهبية  املجنون 

املسيحية يف القارة األوروبية يف انحساٍر وغري قادرٍة عىل مواجهة 

األمريكية  املسيحية  كانت  والثقافية،  والسياسية  الصناعية  الثورات 

»غارقة يف بحر اإلميان«. من هذا املنطلق، باتت النزعة اإلحيائية 

اإلنجيلية هي املبدأ التنظيمي والجامع املشرتك بني جميع الفرق 

الربوتستانتية  الدينية  املنظومة  مجال  يف  تتنافس  التي  الدينية 

قد  اإلنجيلية  الربوتستانتية  كانت   ،1830 العام  وبحلول  املذهبية. 

للمجتمع املدين األمرييك.  العام  الدين األمرييك  أنها هي  أثبتت 

حملٍة  بإطالق  وتشابهها  الربوتستانتية  املذاهب  تناغم  سمح  وقد 

وهدفها  الربوتستانتية،  املذهبية  الفروق  تتخطى  كربى  إنجيليٍة 

تنصري الشعب، والنظام االجتامعي، والجمهورية]1].

نظراً لهذا التطور التاريخي، ظََهَر مبدأ الحرية الدينية الذي كرّسه 

 Virginia( الدينية«  الحرية  حول  فرجينيا  لوالية  األسايس  »النظام 

للدستور  األول  التعديل  ثم   )Statute on Religious Liberty

الصعيد  عىل  كنيسة  فتأسيس  وضوحاً.  أكرث  صورة  عىل  األمرييك 

1- املصدر إياه ـ ص 208.
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الوطني كان يعوقه من غري شك التوزُّع املناطقي من جهة، والقوة 

املتساوية نسبياً التي متتعت بها كنائس االستعامر الثالث يف زمن 

والكنيسة  املجمعية،  الكنيسة  وهي:  أخرى.  جهة  من  االستقالل 

املشيخية، والكنيسة األنغليكانية. ولكن النتيجة أوشكت أن تقيض 

إما إىل نشوء مؤسسات دينية متعددة، وإما إىل والدة دين مسيحي 

عام )أي بروتستانتي( لو مل يحصل التعاون الفاعل بني جفرسون، 

»الحقبة  هذه  فرجينيا.  يف  املعارضني  واملعمدانيني  وماديسون، 

والربوتستانتية  الجمهورية  الربوبية  بني  جمعت  التي  الجفرسونية« 

أن  استطاعت  ولكنها  ووجيزة.  هشة  كانت  التََقوية   - األصولية 

للدستور،  التدريجي  التقديس  بفضل  نجح،  دستورياً  واقعاً  توجد 

والبلد  الدستوري  البلد  تفصل بني  التي  الكبرية  للّهوة  التصدي  يف 

أو  الله  إلدراج  املتكررة  الربوتستانتية  الحمالت  وبالتايل  الفعيل، 

دولٌة مسيحيٌة، وحامية  بأنها  أمريكا  وتعريف  الدستور،  املسيح يف 

الديانة املسيحية بوصفها قانون البالد املشرتك.

السياسية  املكونات  فعاالً يف  الديني عنرصاً  العامل  كان  ولئ 

مل  أمريكا  يف  العام  الدين  فإن  األحزاب،  نظام  بداية  منذ  األمريكية 

يكن يعمل عىل صعيد املجتمع املعبّأ سياسياً. فعىل الرغم من أن 

مهامً،  كان  الديني  للمذهب  والوالء  للحزب  الوالء  بني  االنصهار 

فإن النظام الحزيب األمرييك مل يكن منظامً وفق منطق التقسيامت 

من  الكثري  يف  الحال  كانت  كام  الدينية،   - العلامنية  أو  املذهبية 

البلدان األوروبية. وإذا كان األمر كام جاء عىل لسان توكفيل من أن 

»الدين يف أمريكا يجب النظر إليه عىل أنه أول مؤسسٍة سياسيٍّة لدى 
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األمريكيني«، فهذا مرده إىل الدور الذي اضطلع به الدين يف النطاق 

العام للمجتمع املدين. فالسلطة الدينية القامئة التي كان يتمتع بها 

جيفرسون  انتخاب  دون  الحيلولة  من  تتمكن  مل  انجلند،  نيو  نظام 

رئيساً، كام فشلت يف أن تحول دون نشوء الدميقراطية الجاكسونية. 

إال أن هجومها ضد اإلميان بالله، والخيانة، واملؤامرات التي تحاك 

الصحوة  أثارته  الذي  اإلحيايئ  الحامس  إىل  إضافة  الخارج،  يف 

التنوير  حركة  إخراج  يف  جداً  فاعٌل  أثٌر  لها  كان  الثانية،  الكربى 

األمريكية عن مسارها، ومن ثم يف تنصري الجمهورية.

التاريخي  الواقع  يف  العلمنة  مفهوم  فإن  أمر،  من  يكن  مهام 

األمرييك مشوٌب بالغموض، بل ميكن القول أنه مفهوٌم غري مفكٍر 

فيه بنحٍو كاٍف يف علم االجتامع املعارص. فإذا كان مفهوم الدولة 

الذي تبلور يف أزمنة التنوير األوروبية قام عىل مبدأ التوحيد الصارم 

معاكسٍة  نشأٍة  عىل  عينه  املفهوم  ظهر  التاّمة،  العلمنة  ظل  تحت 

الدولة  برزت  األخرية  هذه  يف  األمريكية.  التاريخية  التجربة  يف 

األمريكية  للحالة  القراءات  من  األضداد.  للقاء  به  يحتذى  كمثاٍل 

الدولة  بالفكرة الحديثة للفصل بني  التي جاءت  السوسيو–تاريخية 

 )Secular State( والكنيسة، أنّه مل يتضمن مفهوم الدولة العلامنية

فالتعديالن  الفرنسية.  »الدنيوة«   )Secularisation( بعبارة  يقصد  ما 

الدستوريان األول والرابع عرش يحددان مبادئ الفصل والحريات، 

الرغم من عدم علمنة املجتمع يف مجال االخالق واإلميان  عىل 

علم  يف  األمرييك  الباحث  يرى  الصدد  هذا  يف  العامة.  واآلداب 

اجتامع األديان تالكوت بارسونز يف العام 1957 رضورة التمييز بني 
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علمنة القيم وعلمنة مؤسسات الدولة. فقد سمح التطبيق األمرييك 

بتعريف املستوى الثاين )علمنة الدولة( بشكٍل ال ميكن الخلط بينه 

وبني املستوى األول )علمنة القيم( ومن دون هذا التمييز وكان سيقع 

 )Laïcisation( العلمنة  تعريف  والفوىض يف  والغموض  االلتباس 

.[1[)Sécularisation( عىل أنها جزٌء من الدنيوة

بدرجاٍت  وإن  أفلح  األمرييك  التاريخي  املخترب  أن  البنيِّ 

خالل  من  وذلك  و»الدنيوة«.  »العلمنة«  داللتي  متيز  يف  متفاوتٍة 

ايجاد منفسح لهدنة متهِّد إلجراء املصالحة واللقاء اإليجايب بني 

علمنة الدولة و»ديننة املجتمع«. ولذا يصري الكالم عىل منوذج ال 

األمريكية  الحالة  لوصف  جائزاً  كالماً   ، بدينيٍّ هو  وال  بعلامينٍّ  هو 

التي اصطلح عليها بـ الدين املدين. لهذا يبدو التمييز بني مفهومي 

عندما  تحليليٍّة  نظٍر  وجهة  من  وضوحاً  أكرث  والدنيوة  العلمنة 

القانونية  واآلثار  والدنيا  السياسة  بني  العالقة  بدراسة  األمر  يتعلق 

بالدنيوة  يُقصد  كان  فإذا  العالقة.  هذه  عىل  املرتتبة  واألخالقية 

باعتباره  للدين  واالجتامعية  الثقافية  لألهمية  التدرجي  الفقدان 

اإلميان،  مامرسة  وطرق  واألخالق  األدب  بوجه  معيارياً  إطاراً 

الكنيسة.  الدين وسلطة  فالعلمنة تقوم عىل فصل املؤسسات عن 

إرادة  الدنيوة  مفهوم  بشكٍل أوضح من  تُظهر  العلمنة  فإن  وبالتايل 

املفاهيم  النظر عن  بغض  أفعالها  الرشعية عىل  إضفاء  الدولة يف 

تسمح  أنها  عن  فضالً  املحددة،  والدينية  واألخالقية  اإلميانية 

1- تالكوت بارسونز – أرشيف علم اجتامع الدين- الجزء الثالث – باريس – 1957 ص 

.Refelxions Sur les organisations teligieuses aux Etats – Unis .21
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بتحديد مبادئ القانون والعدالة التي عىل النظام السيايس تنفيذها 

.[1[ يف إطار دميقراطيٍة ليرباليٍة ذات سياٍق تعدديٍّ

الجمهورية األرستقراطية، مع »دمقرطة«  تزامنت »دمقرطة«  لقد 

السياسية  الثقافة  يف  مشابٌه  أثٌر  لهام  وكان  وتآزرتا؛  املسيحية، 

والدينية. فعىل الرغم من كون أندرو جاكسون انفصالياً متشدداً، كان 

يف الوقت نفسه أول رئيس أمرييك )من الطائفة اإلنجيلية(. ورسعان 

العام  بالخطاب  التحكم  قدرة  اإلنجيلية  الربوتستانتية  اكتسبت  ما 

ليربالية هارفارد  املتداول يف املجتمع املدين األمرييك. وباسثناء 

والواقعية  الكالفيني،  اإلميان  بني  جديد  توليف  بدأ  الوحدوية، 

التفاهمية االسكتلندية، والدين اإلنجييل القلبي حيث راح ينترش يف 

الكليات الربوتستانتية عىل التوايل. وقد نجح هذا التوليف يف فرض 

همينته الثقافية عىل حياة الفكر« حتى الربع األخري من القرن التاسع 

النخبوية،  الُكتل  عىل  تقترص  مل  الثقافية  الهيمنة  هذه  لكن  عرش. 

املشرتكة  واملدارس  الحكومية  املدارس  خالل  من  شملت،  بل 

ثم  بأكمله.  الديني  والتعليم  الرتبية  حيّز  األحد،  مدارس  وحركات 

وحركات  والجمعيات،  اإلعالم،  وسائل  شملت  حتى  توسعت 

املجتمعات  أرست  هكذا  واالجتامعي.  األخالقي  اإلصالح 

اإلنجيلية البنية التحتية لجميع أنواع الجمعيات التطوعية، وأصبحت 

أما يف  الربوتستانتية مهد الحركات االجتامعية األمريكية.  اإلحيائية 

مطالع القرن الحادي والعرشين فقد متكَّنت اإلحيائية الربوتستانتية 

1- Michelline Milot, Introduction: les A’merique et la Lacité la revue, 

Archies des Siences des treligions No 146 Paris 2009.
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بأحيازها الالّهوتية ورشائحها الفكرية املتعددة أن تلقي بظاللها عىل 

ثقافة أمريكا وسلوكها.

يرتبط  األمريكية  للقومية  األعظم  العرص  أن  معلوماً  بات  لقد 

ارتباطاً وثيقاً بسامٍت مفصليٍة أخرى »لالستثناء« األمرييك. لقد ورثت 

للهوية  قويًّة  عوامل  بريطانيا  من  الشاملية  أمريكا  يف  املستعمرات 

الربوتستانتية  الديانة  من  مزيٍج  عىل  ترتكز  الجاهزة  الثقافية  الوطنية 

التمثيلية]1].  والحكومة  والحرية  القانون  مبؤسسات  واإلميان 

تجسدت هذه الهوية يف مؤسساتهم الخاصة، ويف ما بعد بالدستور 

األمرييك]2].

يف أوائل القرن العرشين كتب هربرت كرويل، أول رئيس تحرير 

نيوريببليك New Republic عام 1909: إميان األمريكان ببالدهم هو 

إميان ديني، إن مل يكن بالعمق ذاته الذي لإلميان الديني، وإمنا إىل 

حد كبري، سلطته املطلقة والشاملة. إنه يتخلل الهواء الذي نتنفسه. 

يف طفولتنا سمعنا توكيده أو اإليحاء به يف حوارات كبارنا. يف كل 

مرحلة من مراحل تعليمنا أضيفت شهادات إضافية لتثبيته. الصحف 

كان  لو  حتى  املرسحيات،  وكتاب  الخطباء  الروايات،  وكتاب 

عطاؤهم ضعيفاً يف أمور أخرى إال أنهم عىل األقل كانوا واعظني 

الربوتستانتية  القوميات  من  عرش  الثامن  القرن  يف  والوطنية  الربيطانية  الهوية  تشكيل  حول   -1

-Linda Colley, Britons: Forging the Nation, 1707 :أنظر الربيطانية،  الجزر  املتنوعة يف 

New Haven: Yale University Press, 1992( 1837(. بالنسبة أليديولوجية القانون كقوة تدعم 

الدولة بربيطانيا يف القرن الثامن عرش، أنظر: 

Douglas Hay )et al.(, Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century 

England )New York: Random House, )1976(, pp. 32 -39. 

2- اناتول ليفن – أمريكا بني الحق والباطل – ترجمة: نارصة السعدون – مراجعة: سعود املوىل- 

املنظمة العربية للرتجمة – بريوت- 2008 – ص 62.
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أمناء عن الحقيقة املطلقة. من كان ينزع للشك ال يجادله أحد بل 

أكرث  التزاماً  يصبح  الذي  اإلميان  نوع  من  هو  األمر  هذا  إن  يُهمل. 

من كونه مصدراً لألفكار؛ وسواء بالوعي أم بالالوعي، فإنه يدخل 

بشكل واسع النطاق يف حياتنا الشخصيّة بوصفه تأثرياً تكوينياً]1].

تأمٍل الهويتٍّ  إىل  الحاجة  يبنيِّ  من  اليوم،  االجتامع  علامء  من 

أمريكيًة  عقيدًة  بوصفها  النفعية  تخطي  عىل  يقدر  عميٍق  منهجيٍّ 

صافيًة، بهذا املعنى يبدو الفتاً ما أومأ إليه صائغ مانيفستو العلمنة 

األمريكية هاريف كوكس يف العام 1965، وال سيام لجهة إلحاحه ال 

عىل رضورة الدين وحسب، بل عىل أطروحة كون املجتمع ككل 

هو ظاهرٌة دينيٌّة..

1-- Herbert David Croly, The Promise of American Life )New York: Macmillan 

Company, 1909; Boston: North Eastern University Press, 1989(, p. 1. 
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* من أظهر السامت التي ميكن استخالصها من اختبارات 

العقل الغريب، أنه صنع مدائن الحداثة ثم ما لبث حتى وقع يف 

له أدىن إىل  آنََس إىل صنعته حتى صارت  أنه  أرسها. كام لو 

التجربة  الذات يف  أن مساءلة  ميتافيزيقيٍة مغلقٍة. ومع  كهوٍف 

نقدياً طاول مجمل مواريثها  التاريخية للحداثة أنتجت تقليداً 

الفكرية وأمناط حياتها، إال أن هذه املساءلة- عىل وزنها يف 

الخطوط  تتعَد  مل  أوصاله-  يف  الحيوية  وبث  الفكر  تنشيط 

الكربى التي رسمتها املنظومة الصارمة للعلمنة.

بسبب من ذلك، سنالحظ أّن جلَّ املنعطفات التي حدثت 

يف حقل املفاهيم والنظريات واألفكار جاءت  مطابقًة ملعايري 

العلمية.  الثورة  وملقتضيات  األمة،  للدولة  السياسية  الفلسفة 

الحقاً، سوف يتبنيَّ لنا أن هذه الفرضية مل تستنِث فكرة ما بعد 

العلامنية من معايريها. وإمّنا تعاملت معها كأطروحٍة مستحدثٍة 

تحديات  احتواء  إىل  الغربية  املجتمعات  حاجة  أوجبتها 

الحداثة الفائضة يف مستهل القرن الحادي والعرشين.

الذي  النقص  يطالعنا يف صدد هذه األطروحة هو  ما  أول 

يشوب تعريفها ويحول دون التعامل معها كمفهوٍم ناجٍز. غري 
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قصوره  أو  الغريب  العقل  محدوديّة  مردُّه  ليس  النقص  هذا  أّن 

عن نحت املفاهيم، وإمّنا يعود إىل صدمٍة طاولت اختبارات 

ذلك  والتاريخية.  واملعرفية  األنطولوجية  بأبعادها  الحداثة 

يشري مبا ال يدع فرصًة للشّك أّن فتح أفق الكالم عىل »ما بعد 

أزمة  حول  املمتد  السجال  يف  بيِّناً  دخوالً  يدخل  العلامنية« 

املعارصة.  الغربية  للحضارة  شاملٍة  حياٍة  كمنظومة  الحداثة 

ولئ كان األمر متعلقاً هنا بالعلامنية وتطبيقاتها التاريخية عىل 

وجه التعيني، فألنّها تؤلف نقطة االرتكاز التي متحورت حولها 

مجمل البنية الغربية بأحقابها املختلفة. من هنا ميكن أن نفهم 

الخلفيات التي حفزت عدداً من الفالسفة واملفكرين وعلامء 

االجتامع عىل املبادرة إىل التنظري لرضورة تجاوز العلمنة يف 

صيغتها الكالسيكية. ولو كان لنا أن نستظهر دوافع هؤالء من 

وراء فكرة »ما بعد العلامنية« ألجملناها يف ثالثة: 

الدافع األول: يعكسه استشعارهم للآمالت التي قد ينتهي 

لجهة  سيام  ال  الحديثة.  للحضارة  التكويني  املأزق  إليها 

التقنية،  سؤال  مع  التامهي  يف  الغربية  االنتلجنسيا  استغراق 

واملعنوية  واألخالقية  الروحية  األبعاد  متاخمة  وإعراضها عن 

لإلنسان املعارص.
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إليه  انتهت  الكربى مام  األمل  تعكسه خيبة  الثاين:  الدافع 

أظهر  األوروبية.  واملجتمعات  الدول  يف  العلمنة  اختبارات 

متكني  بذريعة  الدين  إقصاء  يف  متثلت  االختبارات  هذه 

الناحية عىل  العامل«. ومن هذه  السحر عن  »إزالة  بعد  العقل 

وجه التحديد تأيت فكرة ما بعد العلامنية كانفعاٍل بهذه الخيبة 

وبالنتائج املرتتبة عليها.

عىل  األطروحة  أصحاب  رهان  يرتجمه  الثالث:  الدافع 

املجتمعات  منظومة  تشكيل  يعيد  جديٍد  معريفٍّ  أفٍق  والدة 

م ما تصدع يف بنيتها. أما السبيل إىل أفٍق كهذا  الغربية، ويرمِّ

بعد  ما  فكرة  فيها  تحتل  تفكري  اسرتاتيجية  يف  الرشوع  فهو 

العلامنية رأس أولوياتها. 

املنهج  صميم  يف  ذكرها،  مرَّ  التي  الثالثة  الدوافع  تدخل 

قيد  تزال  لفكرٍة ال  فهٍم  آلية  ترتيب  بغية  به  الذي ميكن األخذ 

املناقشات  جل  أن  كيف  رأينا  هذا  ألجل  والدرس.  املعاينة 

واالحتامل،  التخمني  إىل  أقرب  كانت  املفهوم  حول  الدائرة 

منها إىل األحكام النهائية والتقريرات الدقيقة. حتى هابرماس 

نفسه الذي يُعدُّ يف طليعة املبادرين إىل تفعيل هذا املفهوم، 

سينربي إىل متاخمته بيشٍء من الحذر والخشية. ما يدل عىل 
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التفكري يف مجاوزة  احرتازِه من إشكالية الخلط الحاصل بني 

التي  الحديثة  املجتمعات  وواقع  املعارصة،  الحداثة  أزمات 

القيمي  نظامها  يف  جذريٍة  تغيرياٍت  قبول  عىل  عصيًة  باتت 

وأمناطها االجتامعية والسياسية واالقتصادية]1].

مشكلة املنهج يف قراءة املفهوم

ألزَم  انه  الغريب،  التنويري  الفكر  يف  التكوينية  املعاثر  من 

واكتفى  وتاريخاين(  )فينومينولوجي  صارمني  مبنهجني  نفسه 

املعرفية  بحقولها  العلامنية  كانت  الدين.  شأن  ملقاربة  بهام 

رؤيته  يف  سواًء  الفكر،  هذا  بنية  عىل  حاكمًة  قيمًة  املختلفة 

للوجود، أو يف هندسته املعرفية للنظام السيايس واالجتامعي 

واألخالقي. 

سوى  ليست  العلامنية«  بعد  »ما  أن  من  لفرضيتنا  وتبعاً 

إحدى التداعيات املرتتبة عىل ما اقرتفته العلامنية من عرثاٍت 

تأثرها  مدى  عىل  التعرُّف  رضورياً  يصري  والعمل،  النظر  يف 

باملبدأ املؤسس لنظرية العلمنة.

أن  مؤداه:  أويلٍّ  استنتاٍج  إىل  اإلجاملية  القراءات  تفيض 

1- أنظر الحوار الذي أجراه مع هابرماس الباحث االيطايل ادواردو مندياتا صيف العام 

2010. أنظر فصلية »االستغراب« - العدد الثامن - صيف 2017.
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هابرماس وصحبه من املنظِّرين مل يغادروا املنهج التاريخاين 

يعود  سوسيو-تاريخية.  ظاهرًة  بوصفه  الدين  إىل  النظر  يف 

التاريخية  املادية  تركته  الذي  الكبري  األثر  إىل  الواقع  هذا يف 

الفالسفة وعلامء االجتامع املعارصين،  وازٍن من  عىل جمعٍ 

خصوصاً أولئك املحتَسبني عىل مدرسة فرانكفورت التي كان 

هابرماس من أبرز روادها املتأخرين. رمبا لهذا يصح القول أن 

العلامين  الديني كانت محكومًة باملنهج  بالشأن  عناية هؤالء 

بدا  للعلامنية  املناهض  الرأي  أن  ومع  الدين.  اجتامع  لعلم 

عىل  أصحابه  يؤكد  حيث  االجتامع  علامء  بني  رواجاً  األكرث 

واألسس  النظريات  وينقدون  الدينية  الحياة  إحياء  رضورة 

العلامنية، فقد فعلوا ذلك بأدواٍت ومناهج نظٍر علامنيٍة واضحة 

املعامل. بل حتى أولئك الذين ذهبوا أبعد من ذلك، وأعربوا 

البرشية  املجتمعات  قيادة  عىل  الدين  بقدرة  اعتقادهم  عن 

الدين]1].  اجتامع  لعلم  التاريخي  املادي  املنطق  يفارقوا  مل 

العلامنية  النظرية  تناول  قد  هابرماس  أّن  من  الرغم  وعىل 

العامل  تقترص عىل  رؤيٍة محدودٍة  إطار  والتحليل يف  بالرشح 

النظرية  لشّكه يف جدوى  األسايس  السبب  أّن  إال  األورويب، 

1- آرمان زارعي – ما بعد العلامنية يف فكر يورغن هابرماس – فصلية »االستغراب« العدد الثامن 

– صيف 2017.
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العلامنية يكمن يف اعتقاده بعدم قدرتها عىل علمنة العامل،]1] 

والالّفت يف هذا املضامر أن نزعته اإليجابية نحو الدين عائدٌة 

ثانيٍة  مستقالً، ومن جهٍة  فلسفياً  من جهٍة إىل كونها موضوعاً 

ع الظاهرة  إىل أنّها نشأت لديه إثر انتعاش الحياة الدينية، وتوسُّ

يف  والسياسية  االجتامعية  النواحي  مختلف  يف  املعنوية 

جميع أرجاء العامل. وبقطع النظر عام ذهب إليه هابرماس يف 

حرص املقرتح »املابعد علامين« بالغرب األورويب، واستثنائه 

نقاشاً  يستلزم  بالطبع  وهذا   - اإلسالمي،  العامل  ملجتمعات 

بعد  »ما  للعرص  األساسية  السمة  فإن    - آخر  مورد  معّمقاً يف 

العلامين الهابرمايس« هو التعددية الثقافية التي تتيح املجال 

يف  الفلسفية  واألفكار  والتقاليد  األديان  مختلف  تعايش  أمام 

الزمنية  الفرتة  هذه  األحيان  أغلب  ويف  واحدٍة  زمنيٍة  مرحلٍة 

تكون يف إطار مجتمع غريب. 

ال شك بأن مصطلح »ما بعد العلامنية« يومئ إىل اعرتاٍف 

ولو متأخٍر بدور الدين كمؤثٍر يف الشخصية اإلنسانية يف أغلب 

واضٍح  بتخٍل  ييش  االعرتاف  هذا  مثل  أّن  البنيِّ  ومن  العامل. 

ورصيٍح عن محاولة العلامنية اإلقصائية فرض منوذٍج عدايئٍّ 

1- Desecularization of the World. 
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تجاه الدين باعتباره منافساً لها يف إطار ما تسميه سعيها لتحرير 

الوعي اإلنساين. غري أّن ما يجدر لفت االنتباه إليه هو أّن هذا 

اإلقرار ينطلق من ذهنيٍّة علامنيٍّة أوالً وآخراً. وهو ما تعرب عنه 

عبارة »ال أحد ينترص عىل أحد« التي يقول بها املؤيدون لعودة 

الدين إىل املجال العام. األمر الذي يدل عىل أن هذه املعادلة 

صيغت تحت رعاية الدولة العلامنية، بحيث يكون الدين جزءاً 

من التنظيم العلامين للمجتمع ما بعد العلامين.

مثل هذه النتيجة سوف تضاعف من العنارص املساعدة عىل 

التحكم باملجتمع الديني بحجة منع الدين مجدداً من التحكم 

باملجتمعات املعارصة. وما استعادة ثنائية »ما لقيرص لقيرص 

الخلفي  الباب  من  العلامنية  قبيل عودة  من  إال  لله«.  لله  وما 

ما  أطروحات  نقاد  بعض  يرى  وكام  الحداثة.  مجتمعات  إىل 

بعد العلامنية.. فإن العلمنة يف مثل هذه الوضعية سوف تستمر 

البلدان  الدين. يف معظم  الحكم عىل  بروحها وفرضياتها يف 

إن  أي  بالدينّي،  االعرتاف  علمنُة  الواقع  يف  تسود  األوروبيّة 

العلمنة التي- إىل احرتامها استقالليّة كل من الدولة واألديان، 

ومع ضامنها للمبادئ األساسيّة للحريّات- تعرتف مبساهامت 

األديان اجتامعيًّا وثقافيًّا ومدنيًّا، إال أنها تدعو إىل إدماجها يف 
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حيال  تقدماً  أكرث  نظر  تلقاء هذا مثة وجهة  العاّمة]1].  الدائرة 

عىل  مختربًا  األورويّب  االتحاد  كان  إذا  التايل:  تقول  الدين 

املستوى االجتامعي السيايّس، فإنّه كذلك أيًضا عىل مستوى 

العلمنة: إنّه يخرتع علمنًة، هي مع احرتامها المتيازات الدول 

األعضاء حول عالقات الكنيسة والدولة، تروح تضمن استقالليّة 

السياسة والحريّة الفرديّة يف وجه كّل السلطات الدينيّة. املسألة 

تتعلّق هنا تحديداً مبخطٍط علامينٍّ مينح املرشوعية لـ »املا 

الفرنيس  الباحث  بعد علامين«. هذا ما يكشف عنه كام يرى 

»مخترٍب  عن  يتحدث  حني  ماّسينيون،  ب.  االجتامع  علم  يف 

ابتكار  يتّم  الدينيّة والفلسفيّة«، »حيث  التعّدديّة  حقيقيٍّ إلدارة 

أشكاٍل جديدٍة للعالقات بني املنظاّمت التي تحمل إحساًسا 

وتطلّعات سياسيّة-إداريّة« يف إطار إعادة تنظيم وظائف الدولة 

العلمنة األوروبيّة املتجددة، تَدخل متاًما  والدميقراطيّة. هذه 

ويبني  األوروبيّة،  للمجتمعات  العام  الدينّي  التطّور  ضمن 

املجتمعات  هذه  يقوُد  سوف  أنّه  التطور  هذا  مثل  ماسينيون 

التعّدديّة«، وهو »األمنوذج الذي  بـ »العلامنيّة  نحو ما يسمى 

1- Massignon B. – » Les relations entre les institutions religieuses et 

l’Union européenne : un laboratoire de gestion de la pluralité religieuse et 

philosophique ?Paris, 2003 . 

]العالقات بني املؤّسسات الدينيّة واالتحاد األورويّب: مخترب إلدارة التعّدديّة 
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ينبغي فيه للدين مامرسة السيطرة عىل الحياة االجتامعية،  ال 

ولكن ميكنه لعب دوره متاًما كمورد روحّي، أخالقّي، ثقايّف 

استقالليّة  احرتام  يف  ا،  جدًّ الواسع  باملعنى  سيايّس  حتّى  أو 

األشخاص والتعّدديّة الدميقراطيّة«]1].

هذا املوقف لدى ماسينيون يعكس بال أدىن شك وجهة نظٍر 

تنتسب إىل الفضاء الفكري ما بعد علامين، إال أنه يفصح عن 

ٍس وخشيٍة من رجوع الدين ليتبوَّأ دوره يف العامل األورويب.  توجُّ

األصل  يبقى  تعددية«  »علامنية  إىل  الدعوة  عنه  تعربِّ  ما  وهو 

الحاكم فيها للعلامنية نفسها. حتى ليبدو األمر كام لو أن السؤال 

سريته  إىل  الحالة  هذه  يف  يعود  واإلميان  الدين  وضعية  عن 

األوىل. أي إىل اللحظة التي تأسست فيها الدول الدميقراطية 

تحت ظالل الشعار الشهري »أعط ما لقيرص لقيرص وما لله لله«. 

إيديولوجيٍة تستعملها  أيقونٍة  وهو شعار ما لبث أن تحول إىل 

السلطة الدميقراطية متى تشاء.

بإزاء ذلك يُطرح السؤال االعرتايض التايل: كيف ستتصدى 

واألخالقي  املعنوي  االنهيار  لظاهرة  العلامنية  بعد  ما  الدولة 

وجه  وعىل  املعارص،  الغرب  مبجتمعات  تعصف  التي 

1- Massignon. B. IPID.
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إنتاج  إىل  ساعية  كظاهرة  اإللحاد  ستواجه  كيف  الخصوص 

علمنة تقيم الحد عىل أي عودة لإلميان الديني؟

اإللحاد كهاجس ما بعد علامين

واإلميان  الدين  موقعية  عىل  الكالم  منطقياً  يكون  ال  قد 

إىل  النظر  دون  من  علامنية،  بعد  ما  املجتمعات  يف  الديني 

استرشاء  عن  العلامنية  تاريخ  أفصح  فلقد  اإللحاد.  تحديات 

واسع النطاق للحالة اإللحادية مل تقترص أسبابها عىل اإلقصاء 

الذي مارسته الدولة العلامنية )فرنسا مثاالً( وإمنا أيضاً وأساساً 

الفلسفية للعقالنية الحادة. رمبا لهذا مل  القيم  بسبب منظومة 

الغرب  يف  العلمنة  مآالت  توصيف  من  أبلغ  عبارة  مثة  يكن 

بأنها حداثة ضد الله]1].. ومثل هذه العبارة ستدخل يف صميم 

مشاغل الفكر الناشط حول األطروحة املا بعد علامنية. فليس 

الديني  اإلميان  ثنائية  حول  ق  املعمَّ النقاش  أن  يف  شك  من 

والعلمنة، مرده إىل استشعار خطرين داهمني يحدقان بحارض 

الغرب ومقبله: األول: ضمور جاذبية العلمنة كتجربة ونظرية. 

والثاين: عودة سؤال اإلميان كرد عىل الفراغ واسترشاء اإللحاد.

 Catholicisme la fin D’un( 1- راجع: دانيال هريفيو ليجيه – الكاثوليكية نهاية العامل

Monde, Bayard-Paris, 2003

ترجمة:   – الثالث  العدد  غربية«  »مدارات  مجلة  يف  املقالة  لهذه  تعريباً  أيضاً  انظر 

جورجيت حداد – بريوت – باريس – خريف 2004.
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هنالك، بال شك، رابط وطيد بني الخطرين املشار إليهام، 

بل وينتجان بعضهام بعضاً. لذا تعدُّ الظاهرة اإللحادية من أبرز 

البيِّنات عىل تهافت العلمنة وهي تخوض معاركها الفاصلة مع 

حداثة  مع  إال  غربية  ظاهرة  ما صار  فاإللحاد  الديني.  اإلميان 

حرصت عىل نزع اإلميان حتى يتسنى لها االستحواذ عىل دنيا 

اإلنسان بال أدىن منازعة.

الوجود،  حيال  ميتافيزيقي«  »منزع  كـ  اإللحاد  قرأنا  سواء 

أو كردة فعل عىل إجراءات الحداثة املعلمنة سوف ينتهي بنا 

العلامنية  بعد  ما  منظرو  يسع  ال  إشكالية  منطقة  إىل  املسعى 

نشهد  مل  األمر،  كان  وأىّن  وتحدياتها.  أسئلتها  محاكاة  إال 

الظاهرة  ُد مرمى  يُسدِّ بال  تنظريٍ ذي  العلامين عىل  الرتاث  يف 

اإللحادية أو يسوغ مّدعاها.. حتى لقد بدا لنا يف حمى الجدل 

حول ماهية اإللحاد وهويته، أن التعريف األكرث قرباً منه وانطباقاً 

عليه هو السلب واإلعراض. حيث يركن املُلحد من أول أمره 

املؤمن  به  يؤمن  مبا  أؤمن  لن  االعرتاضية:  الجملة  تلك  إىل 

ما دمت ال أرى الدليل عىل هذا اإلميان عيناً وواقعاً حسيِّاً.. 

وبهذه املنزلة تصري املقولة اإللحادية رؤية ذات طابع إيذايئ؛ 

تُنكر عىل املؤمن إميانه بوجود صانع ومدبِّر للكون، وتزعم 



187 الفصل الخامس: نقد ما بعد العلمانّية

إمكان الفهم التام للعامل والسيطرة عليه. ومن املفارقات التي 

دونها(  من  أو  )بدراية  يلحدون  الذين  ان  إفراط،  من  تخلو  ال 

كثرياً ما يخلعون عىل إلحادهم رداء العقالنية. وما يفعلون هذا 

إال لظٍن منهم بقدرة »العقل العلمي« عىل الكشف عن أعمق 

حقائق الكون والتعبري عنها، من آلية رشوق الشمس إىل منشأ 

الطبيعة البرشية ومصريها النهايئ.

من  فإمنا  ات،  محاجَّ من  الغريب  اإللحاد  به  جاء  ما  كل 

تضخم الذات التي أسلمت نفسها لَعلْمنٍة دارت جلُّ أسئلتها 

الحديث سحابة  الغرب  فكر  مركزيتني حكمتا  فرضيتني  مدار 

أربعة قرون خلت.

والتفكري  العلم  أن  قرَّرت  ملَّا  »الِعلْموية«،  فَرَضية   -  1

دا كل ما علينا أن نتقبله عىل  العلمي قادران لوحدهام أن يحدِّ

الفيزياء  لقوانني  يخضع  أن  يجب  يشٍء  كّل  وأّن   . حقيقيٌّ أنه 

أما  العلم،  فروع  من  آخر  فرٍع  أّي  أو  والبيولوجيا،  والكيمياء 

والعاطفة  والحدس  بالجامل  الشعور  وحتى  الروحانيات 

واألخالقيات، فقد اختزلتها النظرة العقالنية إىل مجرد متغرياٍت 

يف كيمياء الدماغ تتفاعل مع مجموعٍة من القوانني امليكرو ـ 

بيولوجية املرتبطة بتطّور اإلنسان.
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من  الهدف  أّن  رأت  ملَّا  واالستحواذ،  الهيمنة  فرضيّة   -  2

بالعامل  التحكم  هو   - بيكون  فرانسيس  يقول  كام   – العلم 

جلب  إىل  الحثيث  والسعي  الطبيعة،  واستغالل  الخارجي 

املنافع أىنَّ ُوِجَدت...

من أجل ذلك سيكشف مسار الحداثة الفائضة عن خراٍب 

األملاين  االجتامع  عامل  سيُعرِّفُُه  الجمعي  اليقني  يف  مبنٍي 

دوركهايم بـ »هيكل الرشك الحديث«. وهذا هو يف الواقع، ما 

العبادي  فالشكل  الفرد وشخصانيته املطلقة.  تستجليه عقيدة 

بل  الوثنية  ليس  ـ  دوركهايم  أملَح  كام  ـ  الحديث  للرشك 

الرنجسية البرشية، حيث بلغ تضخم الذات لديها منزلة الذروة 

يف زمن العلمنة املطلقة.. 

أن  املعارصة  وامتداداتها  الحداثة  اختبارات  يف  ظهر  لقد 

ليس للمقدس لدى »الِعلْموية« بصيغتها اإللحادية من محل. 

يات التهافت يف  وهنا عىل وجه الضبط تكمن إحدى أهم خاصِّ

زائٍل  بذلك نظرها إىل اإلنسان كيشٍء  نعني  الفكرة اإللحادية. 

ككّل املوجودات الزائلة، حيث ال يعود املتعايل اإللهي بالنسبة 

إليها غري وهم محض.
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العلامنية منقودٌة من أهلها

لو كان مثة من فضيلٍة تُسجَّل يف النقاش الجاري حول ما 

التي  األطروحة  أن  النقد. صحيٌح  فضيلة  فهي  العلامنية،  بعد 

من  العلمنة  اقرتفته  ما  عىل  كاحتجاٍج  ولدت  بصددها  نحن 

معاثر وعيوٍب يف الثقافة والحياة العامة للمجتمعات الغربية، 

النقدية من جانب عدٍد من فالسفة ما بعد  إال أن املراجعات 

التفكري  وتحفيز  استظهار  يف  عميٌق  أثٌر  لها  سيكون  الحداثة 

املابعد علامين. 

أهلها.  من  العلامنية  تُنقد  حني  جالئها  عىل  الصورة  تبدو 

مغامرة  افتتح  من  أول  هم  التنوير  فالسفة  من  عدداً  بأن  ذلك 

النقد ونزع الغطاء عن معايب الحداثة... ولنا يف هذا الجانب 

بعض األمثلة املقتضبة:

أ- أدموند هورسل سيمهِّد إىل مثل هذه املغامرة ويقول: »إن 

من دواعي التفلسف أن تكون مع الرتاث وضده يف اآلن عينه«. 

مينحني  منهٍج  إىل  أهتدي  أن  ميكنني  كيف  يتساءل:  وكان 

أنه كان  اليقني. ومع  العلم  أبلغ  الذي أسري عليه ليك  الخيط 

من َورثَة ديكارت إال أنه أُخذ عليه قصور منهجه الريايض يف 

الكوجيتو. ودليله أن التفلسف فضاٌء ال متناٍه وال تحده حدود 

ء. املعادالت الصامَّ
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عليه  يقدر  مل  حيث  إىل  سيميض  هايدغر  مارتن  ب-  

إنتاج ما يتجاوز  الحداثة مل تفلح يف  األولون من قبله. عنده 

دوا الخطوط األساسية  ميتافيزيقا اإلغريق، وأن اليونان مذ حدَّ

الفضاء  خارج  من  جديدة  خطوة  تتحقق  مل  الوجود،  لفهم 

الذي ولجوه للمرة األوىل. مل يكن هايدغر لينحو هذا النحو، 

بات معه عىل درايٍة مبا انتهى  لوال أن بلغ نقده للحداثة حّداً 

تربيٌر  أو  ذايتٌّ،  نقٌد  معها  ينفع  ال  صدوٍع  من  مرشوعها  إليه 

. إيديولوجيٌّ

لتطاول  النقدية  املوجة  تطورت  متأخرٍة،  أحقاٍب  يف  ج-   

التي  الفارقة  العالمات  من  الجملة.  عىل  ومعارفها  الحداثة 

الغرب قد  السائدة يف  العلامنية  الثقافة  أّن  النقد،  ميّزت حركة 

لقد حدث رضٌب  املشاعر«.  »بنية  لهزٍّة حاسمٍة يف  تعرضت 

إنسان  لدى  العام  املزاج  يف  فقط  ليس  دراميٍّ  تحّوٍل  من 

إميانه ومناهج  وأساساً يف طرق  أيضاً  العلامين، وإمنا  الزمن 

تفكريه، ناهيك عن أمناط نشاطه العام يف السياسة واالقتصاد 

واالجتامع والسلوك الفردي.

 د-  يف مقام التفكري الفلسفي جرت وقائع النقد عىل نحو 

ألّي  عميٍق  وكرٍه  املجرد،  للعقل  عارمة  إدانة  الوقع:  شديد 
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والعلامنية  املاركسية  اإلنسان. حتى  تحرير  يستهدف  مرشوٍع 

مل  التقليدية  للرأساملية  بديلة  مشاريع  حملتا  اللتني  الليربالية 

الثقافة  صّناع  من  كثريون  ذهب  فقد  النقد.  سوط  من  تنجوا 

الغربية املعارصة إىل النظر إليهام بوصفهام فلسفتني رجعيتني 

من  كهذا  حكم  ومبعث  الزمن.  عليهام  وعفا  رونقهام  فقدتا 

األزمة األخالقية التي َوَسمت علمنة عرص التنوير وملّا تنته إىل 

أتاح  قد  إليه  املشار  العرص  أن  صحيحاً  كان  فإذا  هذا.  يومنا 

لإلنسان تحرير ذاته من تقاليد العصور الوسطى، إال أن إرصار 

املتعايل«  محل  الفردية  »الذات  تلك  إحالل  عىل  علامنيِّيه 

سيقود إىل تناقٍض ذايتٍّ، حيث تُرك العقل مجرداً من الحقيقة 

اإللهية، ثم يتحول إىل مجرد أداٍة للتصنيع وإدارة السوق ومن 

. دون هدٍف روحيٍّ أو أخالقيٍّ

  هـ-  من هذه الزاوية مل يَر جمٌع من فالسفة ونقاد ما بعد 

قيمًة  لتكون  ترقى  ال  الصفات،  بهذه  علامنيًة  أن  إىل  الحداثة 

بيَّنه الفيلسوف األمرييك جون راولز  أخالقيًّة متساميًة. وهو ما 

أو  أخالقيًّة  قيمًة  ليست  العلامنية  أن  رأى  ملّا  حاسامً،  وكان 

مفهوماً للخري، عىل الرغم من أنّها شكلت يف وجٍه من وجوهها 

إحدى قيم العدالة لجهة دعوتها إىل حريّة االعتقاد لدى األفراد.
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التنظري اإلمياين للزمان املا بعد علامين

علامنية«  بعد  »ما  الـ  للفكرة  التنظري  ينحرص  ال 

تتضافر  وازنًة  بيئًة  مثة  إّن  إذ  االجتامع،  وعلامء  بالفالسفة 

معرفياً  سياقاً  معاً  لتنتجا  والالَّهوتية،  الفلسفية  الرؤيتان  فيها 

هموم  بني  مفرتٍض  لتكامٍل  تأسيسيٍّة  مقدماٍت  عىل  ينطوي 

أطروحة  أّن  البنيِّ  من  والروحية.  املادية  املعارص  اإلنسان 

مرشوع  عن  كتعبريٍ  الديني  واإلميان  العقل  بني  التناقض 

من  ولكن  عمرها.  مقتبل  يف  الحداثة  افتتحته  الذي  التنوير 

أن  ليُبنيِّ  األطروحة  أهل  يُساجل  من  نفسه  الغرب  فضاء 

الصفة  نزع  إىل  مييل  لكان  للعقل  نقيضاً  كان  لو  اإلميان 

يدمر  العقل  ر  يدمِّ الذي  فاإلميان  اإلنسان.  عن  اإلنسانية 

يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية اإلنسان. إذ ال يقدر سوى 

كائن ميتلك بنية العقل عىل أن يكون لديه هامً أقىص. أي 

الدرجة  آٍن، وذلك إىل  بالله واإلنسان يف  يكون شغوفاً  أْن 

التي  السلبية  الثنائية  تخطي  إىل  الشغف  هذا  به  يؤول  التي 

»العقل  ملكة  ميتلك  من  وحُده  طرفيها.  بني  القطيعة  تصنع 

واإلميان  بالله  اإلميان  بني  الجامع  العقل  أي  ـ  الخالَّق« 

بني  يصل  فسيٍح  منفٍذ  بفتح  يفلح  الذي  هو  ـ  باإلنسانيّة 
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حياته]1].  املقـدس يف  لإلنسان وحضـور  الفيزيايئ  الواقع 

البعد  تستأصل  مل  العلامنية  املجتمعات  أن  صحيٌح 

الروحاين لإلنسان، لكنها استنزلته إىل أدىن مراتب االهتامم 

بليربالية االقتصاد والسياسة،  األخالقي. وما ذاك إال لشغفها 

واستغراقها يف تعظيم الذات الفردية، وسعيها إىل االستقالل 

املفرط عن أّي معياريٍّة أخالقيٍّة تنظم االجتامع البرشي عىل 

أفعال  إليها  أّدت  التي  النتيجة  أما  والعدل.  الرحامنيّة  مبدإ 

الجداالت  تحكيم  يف  دوره  العقل  فقدان  فكانت  العلمنة، 

التحكيم  خارج  معياريٍّ  يشٍء  أي  قبول  وعدم  األخالقية، 

الشخيص. وهذا ما يسميه تشارلز تايلور »إيديولوجية إنرشاح 

يف  القوة  الشديدة   )épannouissement de soi( الذات« 

الثقافة الغربية املعارصة. تلك التي استمدت قوتها من عرص 

الليربالية الجديدة، وكل  األنوار ونالت دعامً ال سابق له من 

ذلك بذريعة االعتقاد أن الكائن هو محور الكون. إال أن هذا 

الكائن مل يفتأ برهة حتى استحال رقامً سليبّاً يف منظومة رأس 

املال وجوعها الضاري إىل التكاثر.

لو دلَّ كّل ما مرَّ معنا عىل يشء، فعىل تحوٍل غري مسبوٍق 

1- تيليتش – بواعث اإلميان – ترجمة: سعيد الغامني – دار الجمل – بريوت – -2005 ص 118..
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والدنيوي.  الديني  بجناحيه  حدايث«  بعد  »املا  التفكري  يف 

داخل  وزن  ذات  معرفيٍة  منفسحاٍت  وجود  عىل  يدل  مثلام 

البيئة الغربية، كانت وال تزال ترى بهدوٍء إىل موقعيّة اإلميان 

هذه  أسفرت  لقد  والحضارات.  األفراد  الحاسمة يف وجدان 

املشار  التحول  يف  جوهريٍّة  داللٍة  ذي  أمٍر  عن  املنفسحات 

بول  األملاين  والفيلسوف  الالّهويت  الحظه  ما  منها  إليه 

تيليتش بقوله: إن ليس مثة من تضادٍّ بني اإلميان يف طبيعته 

ليس مثة رصاٌع  وإن  الحقيقية.  طبيعته  والعقل يف  الحقيقية، 

جوهريٌّ بني اإلميان بالوحي والوظيفة اإلدراكية للعقل. ومتى 

بني  السابقة  الرصاعات  ظهرت  األتّم،  النحو  عىل  ذلك  فُِهَم 

اإلميان والعلم يف ضوٍء مختلٍف متاماً. فالرصاع يف حقيقته 

مل يكن بني اإلميان والعلم، بل بني إمياٍن وعلٍم ال يعي كلٌّ 

منهام بعده الحقيقي. من قبيل املثال غري الحرصي: مل يكن 

الداروينية، والهوت بعض  التطور  نظريّة  الشهري بني  الرصاع 

رصاعاً  بل  واإلميان،  العلم  بني  رصاعاً  املسيحية  الطوائف 

حّوله  وإمياٍن  إنسانيته،  من  اإلنسان  إميان  يجرد  علٍم  بني 

مفتوحٍة  ثَمَّ إىل حرٍب  أيديولوجيا، ومن  إىل  السلطة  الهوت 

عىل العقل]1]. 

1- بول تيليتش – بواعث اإلميان - مصدر سبقت اإلشارة إليه
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رحلة  لكن  الالّهوت،  عىل  انترصت  الحداثة  أن  صحيح 

سؤال  إىل  العودة  ولعّل  شديٍد.  ببطٍء  وإن  بدأت  االستيقاظ 

عىل  أو  النخب  مستوى  عىل  سواًء  الديني  واإلميان  الدين 

الرحلة.  تلك  تجليات  من  تجٍل  هو  العام  الوجدان  مستوى 

وليس ما يدل عىل تلك العودة سوى ما يرسي اليوم من جدل 

وشأن  العامل  شأن  بني  املأمول  الوئام  صيغة  لتظهري  مضٍن 

مساراً  العلامنية«  بعد  »ما  حول  النقاش  يتخذ  فهل  الغيب. 

الثقافية.  وأوثانها  الحداثة  ماضويات  عقدة  من  تحرراً  أكرث 

لتحصيل اليقني املتشظي يف زمن الحداثة الفائضة.

بد  للنقاش املقبل، والذي ال  السؤال األكرث مدعاة  يبقى 

من طرحه يف نهاية هذه الخامتة هو التايل: 

ماذا »ما بعد العلامنية«؟.. وهل يكون مثة سياٌق تاريخيٌّ 

حضاريٌّ آخر تستثريه مثل هذه األطروحة، ويستوي فيه شأن 

العامل مع شأن الروح عىل نصاب التكافؤ الخاّلق؟]1]

من  الرغم  عىل  رحابه  يف  الخوض  يستأهل  سؤاٌل  هو 

ال  تنظرييٍّ  منفسٍح  إىل  يستدرج  بأنه  ذلك  االستباقي.  طابعه 

بقية  أيضاً عىل  الغرب األورويب وحسب، وإمّنا  يقترص عىل 

1- محمود حيدر – تدين اإللحاد – فصلية »االستغراب« العدد 7 – ربيع 2017.
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العامل. وال مناص من اإلشارة هنا بوجٍه خاٍص إىل ما يتوقع 

الرغم  فعىل  واإلسالميّة.  العربية  مجتمعاتنا  يف  تنظرياٍت  من 

من أن الدخول إىل فكرة ما بعد العلامنيّة والسفر يف عواملها، 

ال يزال ينطوي عىل حذٍر الفٍت بني مفكري وفالسفة الغرب، 

فال ينفك التعامل مع هذه الفكرة وما قبلها يف البالد العربية 

مثلام  واالختزال،  التبسيط  يشوبه  نظٍر  مبنهج  واإلسالمية 

يحكمه االندهاش واالستغراب...
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الشام: مركز املسبار- أبوظبي- 2012

11 - التصوف يف مقام السياسة- دراسات يف فكر األمري 

الثقافة  وزارة   - التحرر  فقه  مؤمتر  الجزائري-  القادر  عبد 

.2012 الجزائرية- 

12 ـ هريمنوطيقا الوحي ـ يف إطار املؤمتر الدويل تحت 

وتقديم:  تحرير  ـ  واتجاهاتها"  آفاقها  التأويل،  "فلسفة  عنوان 

سعيد توفيق، املجلس األعىل للثقافة ـ القاهرة ـ 2017.

أربعة  وتحرير-  إرشاف   – االستعامر  وأزمنة  نحن   -  13

مجلدات- املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية – بريوت 

– بغداد- 2018.

14 - نحن وتراثنا األخالقي – تأليف جامعي – إعداد: عامر 

االسرتاتيجية-  للدراسات  اإلسالمي  املركز  الوائيل-  زيد  عبد 

بريوت – النجف األرشف- 2018.
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