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 اجملهر حتت العلمانية

 املسريي الوهاب عبد. د

 العظمة عزيز. د

 العلوي جمتىب: عرض

 (.البشرية الروح وفتوحات مكتسبات إحدى شيء كل وقبل أوالً ) بأهنا العلمنة أركون زلمد يصف

 اإلسبلمي، - العريب اجملال فيها دبا متعددة ثقافية وذبارب سلتلفة أوساط يف افتتح قد كان مكتسب وىي
 ..احلقيقة إىل التوصل أو احلقيقة امتبلك أجل من تناضل وىي للروح موقف إليو بالنسبة وىي

 وكذلك مشروطة دائما احلرية ولكن احلرية، دلفهوم مرادف - أركون حبسب - العلمنة مفهوم أن يعٍت وىذا
 ..آخر إىل عصر ومن آخر، إىل رلتمع من زبتلف مشروطيتها كانت وإن العلمنة،

 التنوير عصور إبان نشأ اجتماعي سياسي مفهوم بأهنا( السياسة موسوعة) يف الكيايل الوىاب عبد ويصفها
 أساس على وتنظيمها اجملتمع على وىيمنتها الدولة على الكنيسة سيطرة ظاىرة عارض أوربا، يف والنهضة

 البشر بُت العبلقة بتنظيم يعٌت أن الدين شأن من إن) ادلفهوم ىذا ويرى والطائفية، الدينية التنظيمات
 معاملة على تقوم إنسانية أسس على االجتماعية العبلقات وبتنظيم الدولة عن الدين بفصل ونادى ،(ورهبم
 حلقوقهم وشلارستهم البشر إلرادة السياسية احلياة إخضاع وبالتايل وواجبات حقوق ذو مواطن أنو على الفرد
 .اإلنسانية وسعادهتم مصاحلهم حيقق وما يرون ما وفق

 القيصر، وسلطة هللا سلطة: سلطتُت بوجود األساس منذ اعًتفت قد ادلسيحية أن إىل ىنا التنبيو وجيب
 والئو حول اليهود إليو وجهو الذي السؤال على رداً ( ع) عيسى إىل ادلنسوب ادلشهور اجلواب يف وذلك

 (.33/32: مىت إصليل( )هلل هلل وما لقيصر لقيصر ما أدوا: )وىو السياسي
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 السياسية احلياة جوانب صبيع على ادلسيحية الوسطى العصور بدايات منذ الكنيسة جانب غلب وقد
 طيلة الكنيسة فكانت عام، بوجو ادلسيحي العامل صبيع ويف خاص، بشكل أوربا يف واالجتماعية والثقافية

 على ادلطلق السلطان صاحبة تكون تكاد مباشرة، غَت أو مباشرة بصورة ادلسيحية، الوسطى العصور فًتة
 على سلطان ذلا أن كما وعقلو، الفرد روح على مطلق سلطان دينية مؤسسة ىي دبا فلها.. شيء كل

 - األرض على هللا سلطان سبثل أهنا حيث من - أيضاً  وذلا وحلها، وصَتورهتا نشأهتا حيث من األسرة
 .اإلقطاعية واإلمارات الدولة يف ادلتمثلة السياسة ومؤسساتو اجملتمع على سلطة

 وادلؤسسة اجملتمع حقل يف أما مباشر، بشكل سلطتها سبارس واألسرة الفرد حقل يف الكنيسة وكانت
 البابويب للكرسي التابعة الكبَتة واإلقطاعات األراضي يف مباشر بشكل تارة سلطتها سبارس فكانت السياسية

 غَت بشكل سلطتها سبارس وتارة( األرثوذكسي ادلذىب يف العليا الدينية السلطات إىل التابعة أو) مباشرة
 - ادلدنية السياسية السلطة ديثل ما وىو - اإلقطاع نظام بُت القائمة العبلقات شبكة خبلل من مباشر

 ..أخرى جهة من الكنسي اجلهاز وبُت اإلدارية، وأجهزتو

 بعض إحداث إىل أدت اليت الكربى تغَتاتادل بعض حدثت أوربا يف ادلسيحية الوسطى العصور هنايات ويف
 أسئلة طرح إىل ادلتغَتات تلك وأدت العليا، قمتو ربتل الكنيسة كانت الذي العبلقات نظام على االىتزاز
 الستيعاب مؤىلة تكن مل الكنيسة أن تبُت حُت الكارثة وبدأت القائم، الوضع عدالة حول أساسية

 يكتويان ادلسيحي العامل ورائها ومن أوربا تزال ال الذي الصدام فحدث معها والتكيف اجلديدة ادلتغَتات
 .اآلن حىت بناره

 منها لتستنبط بالفلسفة - ادلسيحية مقابل يف - استعانت جديدة قوى ظهور إىل الصدام ىذا أدى وقد
 والتشريع؛ السلطة رلال يف اجلديدة للبٌت لتصوراهتا والشرعية النظري األساس ولتعطي اجلديد، التغيَت مربرات
 :حججهم وكانت

 لفكرة سلالف وىذا الناس دبصائر يتحكموا أن ذلم يتيح شلا الدين، رجال سيطرة تعٍت الدينية الدولة إن -2
 .العادل غَت الوضع ىذا من للتحرر الدولة علمنة من فبلبد ولذا العدالة
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 .ومتحجرة ثابتة قوانينها ألن التطور على والقدرة باحلركة تتمتع ال الدينية الدولة -3

 يف التفاوت إىل يؤدي شلا واحد، ومذىب واحد دين إىل مواطنيها صبيع ينتسب دولة وجود النادر من -4
 بالتصدع نفسها الدولة ويهدد العدالة، لفكرة مناف وىذا الدينية، الدولة يف وحقوقها ادلواطنية بدرجة التمتع

 .واالنقسام

 ..والفكر العلم تقدم وجو يف تقف الدينية الدولة -5

 :التالية اخلصائص فيها تتوفر علمانية دولة إقامة من البد أنو اجلديدة القوى تلك قررت ىذا على

 .اجلديدة للمتغَتات االستجابة على والقابلية التطور، على والقدرة ادلستمرة احلركة -2

 .العرقي أو الديٍت اختبلفهم رغم متساو حقوقي دبركز ادلواطنون يتمتع أن -3

 .والقوانُت للسلطة بالنسبة الشرعية مصدر واعتباره الشعب، سيطرة ربت احلكم يكون أن -4

 الطبيعة يف اجلديدة اآلفاق واكتشاف التقدم ذلما ليتسٌت الطبيعي والعلم الفكر حركة أمام اجملال فتح -5
 .عليها مفروضة دينية قيود شبة تكون أن دون واإلنسان

 اليت السياسية وادلمارسة شخصية، شلارسة اعتربهتا اليت الدينية ادلمارسة بُت فصلت قد لمانيةالع تكون وهبذا)
 يصنف معينة لطائفة انتمائو خبلل من ادلواطن الفرد معاملة ورفضت اجتماعية، كممارسة إليها نظرت
 تنادي أو الديٍت اإلديان العلمانية تنكر أن دون وذلك السياسية، احلياة يف عنو وتنوب تصنيفها حسب
 .باإلحلاد

 اإلنسان رلدت اليت اإلنسانية النظرة ىي وأمشل أوسع نظرة من انطلق التمديٍت ادلفهوم ىذا أن ىو والواقع
 للتنظيم كوسيلة بالعقبلنية ونادت اإلرادة، وحر نفسو سيد أنو على إليو ونظرت للكون، كمحور

 لعبلقة كأساس وبالدديقراطية وسعادتو، اإلنسان حاجات لتحقيق اإلمكانيات كافة ولتسخَت االجتماعي
 ..موسوعتو يف الكيايل حدده الذي التوصيف أيضاً  وىذا ،(واجملتمع بالدولة الفرد

 للعلمانية؟ نقده يف ادلسَتي الوىاب عبد.د نظّر كيف واآلن؛
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 صلح توقيع مت عندما( م2759) عاماً  الثبلثُت حرب هناية إىل ادلصطلح ذلذا الظهور بداية ادلسَتي أرجع
.. اإلنكليزية( Secularism سكيوالريزم) لكلمة ترصبة وىو احلديثة، القومية الدولة ظهور وبداية وستفاليا

 سبت إذ اإلهبام، أو الشمول أنواع من نوع بأي يتسم وال الداللة زلدود البداية يف ادلصطلح معٌت وكان
 الدولة سلطة إىل أي( دينية غَت سلطات إىل نقلها) دبعٌت وحسب؛ الكنيسة شلتلكات( علمنة) إىل اإلشارة

 وجهة من) تعٍت الكلمة أصبحت عشر الثامن القرن يف فرنسا ويف. الكنيسة لسلطة زبضع ال اليت الدول أو
 ادلفكرين رلموعة نظر وجهة من أما ،(الكنيسة دلمتلكات الشرعية غَت ادلصادرة(: )الكاثوليكية الكنيسة نظر

 كانت الكلمة فإن( ادلوسوعيُت) باسم وادلعروفُت ادلادية والعقبلنية االستنارة ُمُثل عن ادلدافعُت الفرنسيُت
 وبدأت اتسع، للكلمة الداليل اجملال ولكن(.. الدولة لصاحل الكنيسة دلمتلكات الشرعية ادلصادرة) تعٍت
 صك من أول( م2:17-2928) ىوليوك جون يد على واإلهبام الًتكيب من مزيد ضلو الكلمة تتجو

 والفلسفي واالجتماعي السياسي اخلطاب يف ادلصطلحات أىم أحد إىل وحّولو احلديث دبعناه ادلصطلح
 ..الغريب

 إصبلح بإمكانية اإلديان) بأهنا العلمانية فعّرف سباماً  زلايد أنو تصور بتعريف يأيت أن ىوليوك حاول وقد
 (.الرفض أو بالقبول سواء اإلديان، لقضية التصدي دون ادلادية، الطرق خبلل من اإلنسان حال

 وجود يفًتض فهو وىلة، ألول يبدو قد كما زلايداً، حديثاً  ليس( اإلنسان حال إصبلح) عن واحلديث
( اإلنسان حال إصبلح) ديكن قيمية معرفية ومنظومة( والكون لئلنسان) شاملة ورؤية متكامل منوذج

 منها؟ يتجزأ ال جزء أهنا أم العلمانية إىل( تضاف) ادلنظومة ىذه مثل ىل: نسأل أن لنا حيق وىنا.. حبسبها
 مثل خيتار أن رلتمع أو إنسان لكل مًتوك األمر وىل نستقيها؟ مصدر أي فمن إليها، تضاف كانت فإن
 ىوليوك حدد فهل ادلصطلح، وراء الكامن النموذج أي العلمانية، من عضوياً  جزءاً  كان وإن ادلنظومة؟ ىذه

 .النموذج؟ّ  ذلذا األساسية وادلبلمح السمات

 مصدرىا ىل) ادلعرفة قضية أو( مادية؟ قيم ىي ىل) القيمة لقضية ووضوح بصراحة يتصدى ال ىوليوك إن
 اإلنسان جوىر يشكل دلا األساسية للسمات تعريف دون اإلنسان عن يتحدث وىو( وحسب؟ احلواس
 (. مادي؟.. طبيعي إنسان ىو ىل) وبامسو عليو اإلصبلحية العملية ستتم الذي
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 ىذا يعطينا فهل( ادلادية الطرق خبلل من) اإلصبلح عن يتحدث صلده ىذا كل من الرغم على ولكن
 يعٍت وأال ادلادية؟ بالطرق( إصبلحو) ادلمكن من وذلذا حسبو؟ اإلصبلح سيتم الذي النموذج لطبيعة مفتاحاً 

 . ىوليوك؟ يّدعي كما لو، التعدي عدم رلرد وليس لئلديان، كامبلً  رفضاً  ىذا

 شاملة رؤية إىل خفي طرف من يشَت فهو سباماً، زلايداً  ليس زلايد، أنو ىوليوك تصور الذي ادلصطلح إن
 .ادلادية الطرق وتبنت الديٍت اإلديان عن انسلخت قيمية منظومة وإىل للكون،

 يعٍت أصبح حبيث ادلفكرين بعض عند تقلص فقد كثَتاً، األمر يساعد مل ادلصطلح دلعٌت البلحق والتطور
 وىي( Separation of church and state) اإلنكليزية للعبارة ترصبة( الدولة عن الدين فصل)

 ربصر والعبارة ،( (الدولة) السياسية ادلؤسسات عن( الكنيسة) الدينية ادلؤسسات فصل) حرفياً  تعٍت عبارة
 النشاطات شىت إىل بعيد أو قريب من تشَت وال.. أيضاً  االقتصادي وردبا السياسي اجملال يف العلمنة عمليات
 .الفصل عملية وراء الكامن النموذج إىل أو األخرى، اإلنسانية

 :للعلمانية ادلختلفة التعريفات

 نطاقها جيعل أي سليب، بشكل األمر بداية يف العلمانية يعّرف أنو سنجد اكسفورد قاموس إىل نظرنا إذا
 لؤلغراض ادلكرسة غَت ادلباين ىي ادلثال سبيل على( العلمانية فادلباين) اجلزئية، الصغَتة الدائرة حبدود زلصوراً 
 مدلوالً  ربمل ىنا الكلمة أن والواضح ديٍت، غَت تعليماً  تعطي اليت ادلدرسة ىي( العلمانية ادلدرسة)و الدينية،

 أنو أي ادلقدس، أو للدين معادياً  بالضرورة وليس( مقدس غَت)و( كهنويت غَت) تعٍت فهي وحسب، سلبياً 
 .الصغَتة اجلزئية الدائرة يلزم تعريف

 الرؤية من كبَت حد إىل تقًتب جيعلها شلا نطاقها، يف اتساعاً  أكثر تعريفات ذلك بعد يورد ادلعجم ولكن
 هبذا يهتم ما) وىو اخلمس، احلواس عامل أي( وادلرئي اآلين العامل ىذا إىل ينتمي ما) ىو فالعلماين الشاملة،

 ربدداً، أكثر مضموناً  العلمانية تعريف يكتسب وبذا(.. وأمورىا الدنيا للحياة ينتمي)و( وحسب العامل
 صفة ىي العلمانية وزمنية وادلكان، الزمان ىذا وىنا، لآلن تنتمي وإمنا وحسب، دينية غَت ليست فالعلمانية

 .البداية منذ هبا لصيقة
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 تنتقل أن إىل ذلك، بعد ادلعجم يوردىا اليت التعريفات يف اتساعاً ( العلمانية) مصطلح نطاق ويزداد
 للكون شاملة رؤية على تنطوي اليت األوسع، الشاملة الدائرة إىل الصغَتة اجلزئية الدائرة من سباماً  التعريفات

 البد األخبلق أن إىل تذىب اليت العقيدة باعتبارىا تعرف فالعلمانية ومعرفية، قيمية منظومات عنها تتفرع
 باهلل اإلديان من ادلستمدة األخرى االعتبارات كل وتستبعد ،(الدنيا) احلياة ىذه يف البشر لصاحل تكون أن
 ووضع مقدسة، غَت علمانية بصفة والدراسات الفنون صبغ ىي والعلمنة ،(اآلخرة) األخرى احلياة أو

 العلمانية بأن القول ديكن أنو إال التعريف ىذا غموض ورغم لؤلخبلق، متجاوزة نفعية أسس على األخبلق
 .الدنيا احلياة ىذه سوى أمامنا يبقى ال الدينية االعتبارات كل استبعاد فمع ادلادية، تعٍت ىنا

 متكاملة منظومة باعتبارىا العلمانية فيعّرف ىلت فورد توماس دلؤلفو( ادلعاصر االجتماع علم) معجم أما
 شبة أن إىل ادلعجم يشَت( العلمنة) مدخل ففي للكون، شاملة ورؤية واضحة ميتافيزيقيا على ربتوي

 يف العلمنة مفهوم) بعنوان شايز لبلري مقال عن ادلعجم نقلها االجتماعية العلوم يف أساسية استخدامات
 (:االجتماعية البحوث

 .وتراجعو الدين اضلسار -2)

 .والدين اجملتمع بُت الفصل -3

 (.روحي مستقبل إىل التطلع) من بدالً  الراىن الوقت يف ادلادية اةاحلي على الًتكيز -4

 .الدينية بالوظائف دينية غَت منظمات اضطبلع -5

 .ادلقدس فكرة اختفاء -6

 (.ادلقدس اجملتمع زلل العلماين اجملتمع إحبلل -7

 رؤية باعتبارىا العلمانية مقابل يف النهائية، باألمور لو عبلقة ال جزئياً  إجراءً  باعتبارىا العلمانية) نفسو النمط
 يعّرف هللا خلف أضبد زلمد فالدكتور العربية، الكتابات يف صلده( أحياناً  بينهما والتأرجح للكون، شاملة

 عن الدين فصل وليست الدينية، السلطة عن والتنفيذية السياسية السلطة فصل حركة) بأهنا العلمانية
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 لن منهما الواحدة إن احلياة، يف جنب إىل جنباً  السلطتان تعمل أن من ىذه الفصل حركة سبنع وال الدولة،
 (.فيها تؤثر أو باألخرى تتأثر أن غَت من مستقلة حرة تعمل وإمنا تلغيها، أو األخرى زلل ربل

 وراء ما عامل عن ادلعرفة رلاالت ببعض االستقبلل سبيل يف زلاولة) بأهنا العلمانية أمُت حسُت ويعّرف
 (.الغيبية ادلسّلمات وعن الطبيعة،

 قلصت إذ والشمول، العادلية صفة تعطها ومل للعامل، شاملة رؤية منها ذبعل مل للعلمانية السابقة التعريفات
 للحياة، األخرى اجملاالت لتشمل حال بأية سبتد ومل االقتصادي، وردبا السياسي، اجملال إىل لتشَت نطاقها من
 كل وال الواقع جوانب كل تشمل ال فهي مث ومن( الدينية القيم - األخبلقية القيم) النهائية اجلوانب أو

 يسمح( مادي غَت - غائي - هنائي - كلي - مطلق) علماين غَت حيز بوجود وتسمح البشر، تاريخ
 واألخبلقية اإلنسانية) للمطلقات واسعاً  رلاالً  ويًتك ذلا، ذباوزه وبإمكانية الطبيعة عن اإلنسان بانفصال
 - ادلادي مقابل ادلادي غَت) الثنائية من بقدر تتسم العلمانية فهذه ولذا والكليات، اجلوىر ولفكرة( والدينية
 - اجلزء مقابل الكل - األخبلقي غَت مقابل األخبلقي - النسيب مقابل ادلطلق - الطبيعة مقابل اإلنسان
 (.ادلتغَت مقابل الثابت

 الطبيعية الظواىر عن اإلنسانية الظاىرة وباستقبلل الثنائية، من بقدر تسمح اليت) للعلمانية التعريفات ىذه
 تتعامل اليت العلمانية تعريف من النقيض طرف على تقف إنساين، حيز بوجود تسمح مث ومن ادلادية، -

 (.والنهاية البداية ىو اخلمس، احلواس عامل ادلادة عامل أن ترى للكون، شاملة رؤية باعتبارىا معها

 إىل التاريخ مسار) باعتباره التحديث عن يتحدث فهو الشامل، التعريف ىذا من زلرم رضا زلمد ويقًتب
 غَت ادلستقبل إىل سبيل من وليس منو، أحدث ىو ما إال احلديث غَت فليس) تراكمية عملية وىو( ادلستقبل

 ادلساواة صورة ىي خطابو يف الكامنة الصورة أن إىل تشَت الًتاكمية النظرة)و( احلداثة تعاطي يف االستمرار
 وراء الكامن النموذج عن يتحدث حينما األمور زلرم رضا زلمد يوضح كل وعلى( ذرة فوق ذرة تًتاكم اليت

 (.ادلعاصر العلم ىي الغرب يف فالعلمانية العلمانية ىو التحديث لعملية البلزم اإلطار إن: )فيقول التحديث
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 الذي األدلاين، االجتماع عامل فيرب ماكس رؤية ادلسَتي يطرح العلمانية دلصطلح ادلختلفة التعريفات ىذه بعد
 العامة اإلنسانية اجملاالت كل لتشمل وسبتد وادلكان الزمان عرب تتحقق شاملة، رؤية باعتبارىا العلمانية يرى

 ..واخلاصة

 :الًتشيد من نوعان تصوره حسب ويوجد الًتشيد، مفهوم ىو فيرب عند العلمنة لفهم وادلدخل

( ادلضموين الًتشيد أو( )بالقيم عبلقتو يف رشيد) بعبارة ترصبتها ديكن أدلانية عبارة وىي( رايتونيل فَتت) -2
 متكامل، منهجي بشكل معو يتعامل وإمنا وجزئي، ارذبايل بشكل الواقع مع ادلرء يتعامل أال يعٍت الذي

 .هبا يؤمن اليت ادلسبقة ادلرجعية والتصورات ادلطلقة، األخبلقية القيم من رلموعة مع ومتسق

 أو( اإلجرائي أو الشكلي الًتشيد) أو( باألىداف عبلقتو يف رشيد) عبارة إىل وتًتجم( رايتونيل زفيك) -3
 اإلنسان حيدده ىدف أي ضلو وادلوجو القيم من ادلتحرر احلديث( ادلادي) الًتشيد وىو ،(األدائي الًتشيد)

 التكنولوجية بالكفاءة يتعلق الشكلي والًتشيد مصلحتو، أو رغباتو سبليو حسبما أو لو، تروق اليت بالطريقة
 شلكن، وقت أقصر ويف شلكنة تكلفة بأقل( أىداف أية) األىداف لتحقيق والتقنيات الوسائل أفضل وتوفَت
 فالًتشيد ،اإلجرائية أو الشكلية الناحية من رشداً  أكثر الفعل كان فعالية أكثر الوسائل كانت وكلما

 مطلق، بأي بو عبلقة فبل ادلتجاوزة، وادلرجعية األخبلقي أو الديٍت ادلطلق إطار يف يتم( ادلضموين) التقليدي
 (.شريرة أم كانت خَّتة) اإلنسانية والغائيات وادلشاعر األىداف عن منفصل وىو

 معرفية) أيديولوجية منظومة فثمة يسانده، ما لو ليس أيديولوجي ادعاء - األمر واقع يف - ىذا ولكن
 من التجرد يّدعي الذي الًتشيد حالة ويف. الًتشيد عمليات من عملية أية إطارىا يف تتم كاملة( وأخبلقية

 صلد( التنظَتي) أو النظري الًتشيد حالة ففي لو، هنائية مرجعية ادلادة - الطبيعة يفًتض ما عادة فإنو القيم،
 تسري اليت ادلادة - الطبيعة وقوانُت العقلية ادلبادئ من تنبع بتفسَتات الغيبية التفسَتات عن يستعيض أنو

 الواقع جعل زلاولة ىو فالًتشيد التطبيقي، ادلستوى على أما.. والطبيعي اإلنساين الواقع من كل على
 ..وادلادية العقلية للمبادئ مطابقاً 
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 إىل اإلنسان حياة( تفتيت أو) تقسيم إىل ستؤدي أهنا إذ كثَتاً، يساعد لن الًتشيد عمليات وتصاعد
 :التايل النحو على تفصيلها ديكن االقتضاب، من بشيء العميلة ىذه إىل فيرب ويشَت سلتلفة، رلاالت

 الكامنة قوانينو حسب اآلخر، تلو الواحد منها كل يتحرك سلتلفة، رلاالت إىل اإلنسان حياة تقسيم -2
 .فيها

 أنو أي اإلنساين، اجملتمع وعن اإلنسان عن ادلستقلة وأغراضو وأىدافو وآلياتو كيانو رلال لكل يصبح -3
 اليت فيو، الكامنة الداخلية ومرجعيتو معياريتو خبلل من إال العامل يرى ال بذاتو، مكتف ذاتو، مرجعية يصبح
 .لو بالنسبة ادلركز تشكل

 من شرعيتو نشاط كل ويكتسب أغراضو، ربقيق يف كفاءتو مدى منظور من رلال كل على احلكم يتم -4
 ويف ،(الربح) اقتصادية االقتصادي اجملال يف ادلعايَت فتصبح( واحملسوسة الزمنية) أىدافو ربقيق يف صلاحو مدى
 ،(اآلخر على واالنتصار الغزو) عسكرية العسكري اجملال ويف ،(والسيطرة القوة) سياسية السياسي اجملال

 .ما علماين مطلق أساس على أي ادلادي، الزمٍت األساس ىذا على واحلوادث الظواىر كل وتفسر

 بو يكًتث وال اإلنسانية ومرجعيتو اإلنسان قبضة من يفلت اآلخر، بعد الواحد رلال، كل أن يعٍت ىذا -5
 أم أخبلقية أم دينية أكانت سواء) عنو خارجة قيمة أو غائية أو معيارية أية عن ينفصل مث هبا،ومن أو

 مًتابطة، غَت متجانسة غَت رلاالت إىل وتتحول اإلنسانية احلياة رلاالت وتتفتت منها، ويتحرر( إنسانية
 زلايدة نسبية مادة رلرد مفتتاً، عليها، غريباً  عنها، منفصبلً  ذبده العامل اإلنسانية الذات تواجو وحينما
 .وحسب ادلادة حلركة خاضعة

 إىل مث( الفراغ أوقات - األسرة) اخلاصة اإلنسان حياة إىل مةالعا احلياة رلاالت من العملية ىذه تنتقل -6
 (.مثالياتو - أحبلمو) أيضاً  ذاتو داخل

 يربطها ال متناثرة، مًتابطة غَت متجانسة غَت رلاالت بأسره اجملتمع يصبح أن إىل العملية ىذه تتصاعد -7
 .أخرى وظائف أو نشاطات أي مع تشابكها وعدم والوظائف النشاطات ربدد يتزايد مث ومن رابط،
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 ومن اخلاصة، احلياة إىل العامة احلياة من وتنتقل( ادلادي والًتشيد) الشاملة العلمنة عمليات تتغلغل -8
 ادلتكامل، اإلنساين ادلنظور من وبدالً  والعامل، اإلنسان تفكيك يتم وبذلك بأسره، العامل إىل واحد، وطن
 ..ادلطلقة النسبية وتسود متصارعة متعددة منظورات تظهر

 آذلة تشبو هنائية أفكار عدة بل واحدة، هنائية فكرة إطار يف يدور لن احلديث اإلنسان أن يعٍت ىذا كل
 احلديثة اآلذلة أن ىو واحد فارق مع متصارعة، آذلة لعدة القرابُت يقدم أن اإلنسان على كان حُت الوثنيُت،

 اإلنسان فيرب وصف وقد والتفاصيل، اإلجراءات خارج ذلا معٌت ال والقداسة، واجلبلل السحر عنها نُزع
 (.ادلعٌت من خالية علمانية أزلية لو، آفاق ال هنائي ال سهل يف يعيش) بأنو احلديث

 :للعلمانية الكامن النموذج

 تعريفنا نطرح أن ديكن العلمانية دلصطلح التعريفات بعض فيها حللنا اليت نوعاً، الطويلة اجلولة ىذه بعد
 فكرة سنطرح الدائرتُت بُت االتساق وعدم التأرجح مسألة ولتجاوز ورائها، من الكامن وللنموذج للعلمانية

 :والشاملة اجلزئية العلمانيتُت

 مث ومن( ادلعرفية) والنهائية الكلية أبعاده مع تتعامل ال( إجرائية) للواقع جزئية رؤية ىي: اجلزئية العلمانية -2
 وردبا االقتصاد، وردبا السياسة عامل عن الدين فصل وجوب إىل الرؤية ىذه وتذىب بالشمول، تتسم ال

 ىذه ومثل( الدولة عن الدين فصل) بعبارة أحياناً  عنو يعربّ  ما وىو العامة، احلياة من األخرى اجلوانب بعض
 مطلقات وجود ةبالضرور  تنكر ال أهنا كما احلياة، من األخرى اجملاالت بشأن الصمت تلزم اجلزئية الرؤية

 منظومات عنها تتفرع ال ولذا وميتافيزيقيا، ورائيات ما وجود أو دينية، وردبا وإنسانية، أخبلقية وكليات
 جوانب بعض يف مادياً  - طبيعياً  إنساناً  تراه قد فهي لئلنسان، زلددة رؤية أهنا كما أخبلقية، أو معرفية
 وفيما حياتو، من األخرى باجلوانب يتصل فيما الصمت تلزم ولكنها وحسب،( العامة احلياة رقعة) حياتو
 - الطبيعية الواحدية يف تسقط ال فهي ولذا التجاوز، على اإلنسان ومقدرة اإلنساين الوجود بثنائية يتصل

 ادلسلمُت اإلديانيُت ادلفكرين من كثَت ويرى) ،(شاء إن) فيو يتحرك اإلنساين حيزه لئلنسان تًتك بل ادلادية،
 (..الديٍت واإلديان العلمانية من النوع ىذا بُت تعارض ال أنو وادلسيحيُت
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 عبلقة ربديد صرامة بكل رباول( وهنائي كلي) معريف بُعد ذات للعامل شاملة رؤية: الشاملة العلمانية -3
 إطار يف تدور مادية، عقبلنية رؤية وىي احلياة، رلاالت بكل( ادليتنافيزيقية) وادلاورائيات وادلطلقات الدين

 العامل وأن لو، متجاوز أو مفارق غَت فيو، كامن الكون مركز أن ترى اليت ادلادية، والواحدية الكامنة ادلرجعية
 ال دائمة حركة حالة ويف أسرار، أية ربوي وال قداسة أية ذلا ليست واحدة، مادة من أساساً  مكون بأسره
 من كبلً  تشكل ادلادة ىذه الثوابت، أو ادلطلقات أو التفرد أو باخلصوصيات تكًتث وال ىدف، وال ذلا غاية

 احليز فتلغي الثنائيات تصفي مادية طبيعية واحدية رؤية الشاملة فالعلمانية مث ومن والطبيعة، اإلنسان
 الرؤية ىذه عن ويتفرع ادلادي، - الطبيعي احليز ىو واحد حيز لسوى رلال فيها يوجد ال إذ سباماً، اإلنساين

 يكفي ما داخلو حيوي حبواسنا ادلعطى فالعامل ادلعرفة، مصدر ادلادي والواقع احلواس) معرفية منظومات
 أن وردبا لؤلخبلق، الوحيد ادلصدر ىي ادلادية ادلعرفة) أخبلقية رؤية عنها يتفرع كما ،(معو والتعامل لتفسَته

 وإن واحداً، مساراً  يتبع التاريخ) تارخيية وأخرى( ثابتة أخبلقية قيم أية توجد ال دائمة، حركة حالة يف ادلادة
 جزء اإلنسان) لئلنسان ورؤية ،(نفسها النهائية النقطة إىل األمر هناية يف سيؤدي فإنو سلتلفة مسارات اتبع
 البعد، أحادية بسيطة ظاىرة ىو مث ومن عنها، تفصلو مستقلة حدود لو ليس ادلادة، - الطبيعة من يتجزأ ال

 واالختيار التجاوز على قادر غَت ادلختلفة، ادلادية للحتميات خاضع مستقل، وعي لو ليس كائن وىو
 (.األخرى بالكائنات وتسويتو تفكيكو يتم أنو أي احلر، األخبلقي

 رلرد ذلا، قداسة ال نسبية زمنية تارخيانية األخَت، التحليل ويف األمر هناية يف األمور كل أن يعٍت ىذا كل
 .استعمالية مادة

 أو الدولة عن تلك أو القيمة ىذه أو الكهنوت عن الدين فصل رلرد ليست ادلعٌت؛ هبذا الشاملة والعلمانية
 لقوانُت ادلتجاوزة) واإلنسانية واألخبلقية الدينية القيم لكل فصل ىي وإمنا ،(العامة احلياة) يسمى كما

 حبيث والطبيعة،( واخلاصة العامة اتوحي يف) اإلنسان من كل عن أي العامل، عن( واحلواس ادلادية احلركة
 ..ذلا قداسة ال نسبية مادة العامل يصبح

 :للعلمانية األساسية اإلشكاليات
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 قدر البداية يف صاحبها ولذا الواقع، وتغيَت التوظيف هبدف للعلمانية واالختزال التبسيط عملية جرت لقد
 كثَت صدور يثلج أمر ىو الكون على الكاملة السيطرة وإمكانية ادلادي بالتقدم فاإلديان التفاؤل، من كبَت
 :التالية النتائج ظهرت ىذا ومع البشر من

 للشر، مساوياً  اخلَت وأصبح متساوية، األمور كل أصبحت أخبلقي أو معريف يقُت أي غياب يف -2
( وادلعٌت والغاية وادلعيار اذلدف وغياب) العدمية وأصبحت ادلطلقة، النسبية وظهرت للظلم، مساوياً  والعدل

 أنو أم ىذه؟ ادلطلق الشك حالة يف يعيش أن لئلنسان ديكن ىل: نتساءل أن حقنا ومن بيننا، دائماً  زائراً 
 اجلماىَت تبنت حينما حدث كما واألمان األمن من قدراً  وتعطيو طريقو يف تقابلو ميتافيزيقا أي سيتبٌت
 !.الطائرة؟ واألطباق والتنجيم بالسحر ادلؤمنُت عدد تزايد يف اآلن يتبدى وكما والعنصرية، النازية الغربية،

( أخبلقيات)و ميتافيزيقا زبفي واجهة سوى ليس وادلعرفية القيمية ادلنظومات وغياب الطبيعة حياد لكن -3
 واحلواس ادلادي للعامل متجاوزة مرجعية أي وترفض استعمالية، مادة إىل العامل ربول الشاملة فالعلمانية القوة،

 ادلتعة) الطبيعي القانون ربقيق على تساعد القيم أن إىل تذىب - ادلادي إطارىا بسبب - ولكنها اخلمس،
 ألن ولكن الشر، فهو ربققو طريق يف يقف ما أما ،(البقاء معركة يف االنتصار - القوة - ادلادي البقاء -

 وخيدم النسبية ادلواقف حيسم الذي اإلمربيايل السوبرمان القوة، صاحب الفرد يظهر نسبية األمور كل
 اآلخرين، حساب على( ولذتو ومنفعتو) بقاءه وحيقق لصاحلو، الواقع ويوظف إرادتو فيفرض بالقوة، مصلحتو

 االجتماعية الداروينية وإن حضارتنا، يف األساسي ادلفهوم ىو أصبح الصراع أن ادلصادفة قبيل من وليس
 يف ظاىرة أىم ىي اإلمربيالية وإن العامة، أو اخلاصة بُت اءسو  انتشاراً، وأكثرىا الفلسفات أىم أصبحت

 .احلديث عصرنا

 فاحلياة للفردية، تعميق أي مطلقة، نسبية من صاحبها وما ىذه الشاملة العلمنة عمليات عن ينجم مل -4
 للعملية األوىل ادلراحل يف إال تتحقق مل لؤلمم القومية اخلصوصيات إن بل الشديد، بالتنميط تتسم احلديثة

 متجاوزة مرجعية أية غياب ومع مستقلة، سلتلفة أنساق إىل العامل تفتت مع أنو ىو حيدث وما التحديثية،
 اذلويات فتتساقط والوحيدة، األساسية ادلرجعية باعتباره ادلادة يف الكامن الطبيعي العام القانون يظهر

 الواحدية أو للحركة العامة القوانُت أو العام الطبيعي القانون مع ليتفق العامل صياغة ويعاد واخلصوصيات،
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 البَتوقراطية النماذج وسيادة التنميط ظواىر صلد ىنا ومن احلياة، مناحي كل على تدرجيياً  تسيطر اليت ادلادية
 ...العودلة وأخَتاً  والكمية،

 على بل ادلوضوع، الواقع يف أو اإلنسانية الذات يف التحكم زيادة الشاملة العلمنة عمليات عن ينتج مل -5
 اإلنساين، للوجود األساسي اذلدف باعتبارمها واللذة ادلنفعة وربديد الطبيعي، اإلنسان ظهور فمع العكس،

 تسارعت وقد واللذة، ادلنفعة من مزيد فيو السلع من مزيداً  أن وتصور االستهبلكية، إىل نفسو ىذا ترجم
 الذي ىو االخًتاع أصبح االخًتاع، أم ىي احلاجة كانت أن وبعد مذىبًل، تسارعاً  االستهبلكية ىذه وتائر
 يشعر اإلنسان وبدأ يريدىا، أنو سباماً  متأكداً  ليس وأجهزة بسلع زلاطاً  نفسو اإلنسان فوجد احلاجة، يولد
 صنعو، من ليس عامل يف حيدده مل ىدف عن ينتهي ال حبث يف يدخل وأنو شيئاً، أمره من ديلك يعد مل أنو

 ..يريدىا ال سلع فيو تًتاكم

 بقوانُت الكاملة ادلعرفة أي وصلاحو، الشامل العلماين النموذج ربقق أن وىي طريفة، أخرى إشكالية شبة -6
 اإلنسان يف التحكم إىل األمر هناية يف سيؤديان الصفر، نقطة إىل والوصول الواقع يف والتحكم الضرورة
 .وتغيَته بل بسلوكو والتنبؤ

 ال من البشر من ىناك إنكارىا، ديكن ال اليت العلمانية احلداثة دلنظومة الضخمة ادلادية االذباىات رغم -7
 النظام إىل أبعاده صبيع يف رده ديكن ال ولكنو ،!ادلادة - الطبيعة يف يعيش كائن اإلنسان بأن يؤمن يزال

 خاصة ومكانة خاص مكان لو البشري اجلنس أن ىؤالء يؤمن مث ومن ،(وادلطرد واحلتمي ادلادي) الطبيعي
 ينتجو الذي السلع وكم إنتاجيتو، معدل زيادة على مقدرتو يف تكمن ال اإلنسان إنسانية وإن الكون، يف

 اإلنسان فإنسانية بكثَت، ذلك من أعمق مسألة ىي وإمنا وحسب، معيشتو مستوى وربسُت ويستهلكو،
 الذي اإلنساين جوىره ربقيق وعلى الداخلي، واتزانو وخصوصيتو ىويتو على احلفاظ على مقدرتو يف تكمن
 اخلَت بُت أو إنساين وغَت إنساين ىو ما بُت احلر االختيار على مقدرتو ويف واألشياء، ادلادة سطح يتجاوز
 ومنظمات زللية حكومات عليو تسيطر عادلاً  جيدون العامل، جياهبون حينما ىؤالء مثل ولكن والشر،

 الصارمة لآلليات سباماً  خاضع سوق إىل بأسره العامل ربويل أجل من ىاجهد قصارى تبذل دولية، وشركات
 يسري الذي الطبيعي القانون بساطة يف وأحادياً  بسيطاً  اإلنسان ذبعل أن ورباول والطلب، العرض لقانون
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 حلقة دوران لضمان مستمراً  تزايداً  االستهبلكية توقعاتو تتزايد ومستهلك منتج إىل ربويلو تكفل عليو،
 .واالستهبلك اإلنتاج

 مفهوم وىو للكون الشاملة العلمانية للرؤية األساسية الركائز إحدى خبصوص الشكوك ثارت وقد -8
 وجود من باذلدف اخلاص والنهائي الكلي السؤال عن الشاملة العلمانية اإلجابة ىو( التقدم)و التقدم،
 الركائز إحدى ىو وأصبح بو، اإلديان وترسخ ادلادية، ادلرجعية إطار يف تعريفو مت وقد الكون، يف اإلنسان

 أن إال بالتقدم اإلديان تغلغل ورغم ولآلخر، ولذاتو وللطبيعة للكون الشامل العلماين لرؤية األساسية
 :العشرين القرن بداية منذ خبصوصو أثَتت الشكوك

 وعقل العلم من كبلً  أن لنا ظهر فقد التقدم، مفهوم إليها يستند اليت األسس من كثَت تساقطت( أ
 وىم، بعده ما وىم ىو إمنا العامل يف الكامل اإلمربيايل التحكم حلم أن لنا تأكد مث ومن زلدود، اإلنسان

 يف السلبية اآلثار بعض لنكتشف ناحية يف التقدم ضلرز فنحن بسيطة، لنماذج طفويل اختزايل حلم وأنو
 البيئي فالنظام البشرية، النفس مكونات وبكل البيئي النظام مكونات بكل إدلامنا لعدم نتيجة أخرى، ناحية
 .تركيباً  أكثر واإلنسان مركب

 سكاهنا يشكل اليت( ادلتقدمة) الدول وإن زلدودة، الطبيعية ادلصادر أن أيضاً  اإلنسان اكتشف( ب
 طبيعية مصادر من يوجد ما أن يعٍت وىذا الطبيعية، ادلصادر من%( 91) يستهلكون البشر من%( 31)
 .نفسها االستهبلكية ادلعدالت إىل ويصلوا البشر بقية يتقدم ألن يكفي ال

 دّعم وقد اإلنساين، األداء يف ربسن بالضرورة عنو ينجم مل التكنولوجي التقدم أن اإلنسان الحظ -9
 أنو يدرك اإلنسان وبدأ األسرة، وتآكلت اجملتمع، شكوك من التقدم، فكرة ىيمنة بعد الغريب، التاريخ مسار
 غَت شبنو يدرك مل وأنو ادلدى، قصَت وادلباشر احملسوس التقدم لعائد إدراكو من انطبلقاً  التقدم مفهوم بلور

 ىذه الغريب اإلنسان الحظ ذبدي، تعد مل التقليدية ادلادية ادلؤشرات وإن ادلدى، بعيد ادلباشر غَت احملسوس
 السلع -( الستهبلكها ادلعنوية والتكاليف إلنتاجها، ادلادية التكاليف) اإلباحية العالية التكلفة ذات الظواىر
 مع التعامل طريقة - األسرة تآكل - إحساسو من تعمق وال اإلنسان معرفة إىل تضيف ال اليت التافهة

 - الكومبيوتر بسبب الناس بُت التواصل تراجع - أسرتو مع اإلنسان يقضيو الذي الوقت تناقص - العجائز
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 العنف تزايد النفس، وضيق احلساسية أدوية -( العصيب والتوتر االتزان وعدم االكتئاب) النفسية األمراض
 باالغًتاب اإلحساس تزايد - الواقع معرفة على القدرة بعدم اإلحساس تزايد - والصراع والقوة واجلردية

 الكرة تدمَت إمكانية ظهور - البيئة زبريب - القتل وأدوات التسليح على اإلنفاق تزايد - والغربة والوحدة
 وحركة السياسة أثر -( البيئية الكوارث خبلل من) بالتدريج أو( األسلحة خبلل من) فجأة إما األرضية،

 .تراثها يف اجملتمعات نسيج يف التنقل


