
ما بعد العلمانّية كحادٍث تاريخي
معاينة لالستثناء األمريكي
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تقارب هذه الدراسة نظرية ما بعد العلامنية يف إطار التجربة التاريخية األمريكية. ومن أجل 

س البحث عىل َفرَضية تقول إن النظرية مابعد العلامنية من قبل أن تجد سبيلها  هذه الغاية يتأسَّ

العسرية  الوالدة  بالفعل يف  الحادي والعرشين، كانت حارضة  القرن  بدايات  إىل املداولة مع 

واملعقدة ألمريكا يف القرن السابع عرش. ومثل هذه الفرضية تجد أحد مرتكزاتها يف 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.

هذه الدراسة تحاول تحصيل الجواب عن هذا التساؤل، وكذلك عن َفرَضية موازية تنظر إىل 

حكاية أمريكا كدولة ومجتمع وحضارة بوصفها حكاية ما بعد علامنية. ذلك أنها جمعت بطريقة 

غري مسبوقة العلمنَة واإلميان الديني ضمن بوتقة واحدة.

)م ـ ح(

التنظري  يجري  ملا  معلن  غري  َعَمالين  إجراء  أول  بوصفها  االمريكية  التاريخية  التجربة  ترتاءى 

له اليوم حول ما سمي »املجتمع ما بعد العلامين«. هذه الَفرَضية تبدو مستغربة بعد انرصام نحو 

ثالثة 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 

لتتخذ مسارها املفارق  ما كانت  الوالدة  تلك  أن  له  يتبني  الرسمية« ألمريكا سوف  »الوالدة  حكاية 

 لوال متيزها من والدات الدول الحديثة يف أوروبا. وملَّا الحظ عامل االجتامع االمرييك بيرت بريغر

 P. Berger  ولو متأخراً، أن العامل مل يعد علامنياً، فهو مل يكن مبنأى عن استقراء البيئة الثقافية األمريكية 

*ـ  باحث يف الفلسفة السياسية واالجتامع املعارص ـ مدير التحرير املركزي لفصلية »االستغراب« ـ لبنان.
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التي ينتمي اليها. نومئ إىل أهمية هذه الالَّفتة لدى بريغر عىل الرغم من املسحة اإليديولوجية التي 

"العامل غري املعلمن" وَحرَصَها  دائرة   املتحدة من  والواليات  أوروبا  استثنى  نظريته حني  طبعت 

يف اطار املجتمعات اإلسالمية. ولعلنا نهتدي إىل هذا العيب يف رؤية بيرت بريغر حني نعرف أن 

الغرب بجناحيه األورويب واألمرييك دخال عىل حني غرة يف العامل غري املعلمن. فاالتحاد األورويب 

علامين عىل املستوى الرسمي )الدستوري(  بينام مجتمعاته تحيا يف محيط عام 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 عليها مباين الدول الحديثة ترتبط بشكل وثيق ببعض األديان التي تتمتع بوضع قانوين وسيايس 

واجتامعي متميز، كام ترتافق مع الدعم املادي لهذه األديان.

يف املخترب التاريخي األمرييك ال تبدو الصورة عىل ما هي عليه يف التعقيد األورويب. بل ميكن 

القول إن حاصل هذا املخترب هو رضٌب من التكامل بني وجهني يبدوان يف الظاهر عىل تناقض عنينا 

بهام الوجه الديني والوجه العلامين.

هل هو االستثناء األمرييك الذي اعتاد العمل خارج الرسديات الكربى للحداثة، ثم يعود ليدخل 

عىل الحداثة نفسها مبباغتات ال تلبث أن تتحول إىل مفاهيم ال مهرب ألحٍد من سطوتها؟

إذا كانت »االستثنائية« هي الركن الذي يُنظر من خالله لتمييز أمريكا عن املسار األورويب، فإن 

هذه االستثنائية ال تنحرص فقط بالبعد امليتافيزيقي لألطروحة األمريكية، بل كذلك وبصورة أكرث عمقاً 

وداللة يف التآلف العجيب بني الديني والعلامين عىل مستوى السلطة واملجتمع.

كان الكاتب والفيلسوف األمرييك »إمرسون« )1882-1802(،  يحرص تعريف مصطلح االستثنائية 

بالقول: »إن أمريكا هي »أكرب 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 

ن يف الفضاء امليتافيزيقي األمرييك ومكوِّن أسايس فيه. متضمِّ

االجتامع  ورد عن عامل  ما  نقرأ  األخرى  األمم  تجاه  املوقف  هذا  اليوم جذور  نتعرَّف  وليك 

األمرييك »نوربري بيال« ما يسميه يسميه »الديانة املدنية« يف الواليات املتحدة، وهو التعبري إياه 

الذي استخدمه جان جاك روّسو يف كتاب »العقد االجتامعي« وان كان وظَّفه هذا األخري ملقصد 

الله ووجود حياة أخرى، ومن  تقوم عىل اإلميان بوجود  الديانة املدنية  فإن  بيال،  آخر. بحسب 

وجه دنيوي تقوم عىل الفضائل األخالقية ودرء املفاسد والتسامح الديني. ولذا فال شك يف أن 

الرؤساء  يتبناها  سوف  املدنية«  »الديانة  ففكرة  األمرييك.  الفكر  يف  تأثريه  له  كان  األنوار  عرص 
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األمريكيون األوائل، ثم لتنغرس عميقاً يف الضمري األمرييك]1[.

من أهم اآلثار  املرتتبة عىل مفهوم الدين املدين هو جمعه الشأن الدنيوي إىل الديني بصورة غري 

مسبوقة يف الحضارة الغربية الحديثة.

هذا الجمع هوـ  عىل وجه التعينيـ  أحد أكرث مقومات االستثناء األمرييك مدعاة للغرابة. ذلك إىل 

حد أن أياً من فالسفة التاريخ أو علامء االجتامع مل يكن يتوقع أن تولد أول جمهورية ما بعد علامنية 

يف التاريخ عىل يد نخبة دينية كانت العلمنة ركناً كامناً يف الهوتها السيايس. حتى هيغل الذي كان 

شغوفاً باستشعار البعد امليتافيزيقي لنشوء الدولة الحديثة يف أوروبا، سيغيب عن باله ذلك املكّون 

الجيني للمولود األمرييك. والذين مضوا يف تأويل الجواب الهيغيل وجدوا أّن أمريكا قامت عىل حكم 

قيمّي حضاري وميتافيزيقي يقيض بتفوق اإلنسان األورويب عىل اإلنسان الهندي واألفريقي]2[... غري 

أن ما هو مفارق يف منطق النشأة األمريكية، أنها قامت أيضاً وأساساً عىل االنسالخ عن أصلها، والبدء 

بأصل جديد. 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 عناية فلسفية خاصة. لقد رأى 

أن العامل األنكلوساكسوين لألمركة قرر تدمري أوروبا. ما يعني برأيه، تدمري الوطن. أي تدمري البدء 

الخاص بالعنرص الغريب. وهذا ما يفرسه كالم ارنست رينان )1823-1892( حول رضورة نسيان ما 

ميكن تسميته باألخطاء التاريخية، باعتبار أن هذا النسيان هو أمر جوهري لوالدة األمم الحديثة.

هل يعني هذا أن الجذرية التي حكمت الهوت التأسيس هي العصب الذي يرفد ويغذي الشعور 

العميق بالفرادة واالستثناء؟

مل تشهد القيامة األمريكية، ال يف أزمنتها االبتدائية، وال يف تطوراتها الالَّحقة، أي انفصال بني 

الديني والدنيوي. كان مثة تركيب وتداخل وتناسج يف غاية التعقيد بني النزعات املتنوعة التي تؤلف 

الشعور اإلجاميل لساكني األرض الجديدة. فاإلميان الديني الذي أخرجه الطهرانيون االنكليز عىل 

ينفصل يف حركته عن  الروحية واملعنوية، مل  السكان  لحاجات  تستجيب  منظومة الهوتية  صورة 

الشعور القومي الذي أخذ يتشّكل مع تقادم الوقت. وأما الكالم عىل امليتافيزيقا السياسية التي تِسُم 

النشأة األمريكية فهو كالم ينتسب إىل الرؤية املاهوية ألمريكا. ذلك هو الشء الذي حدا بالعالَّمة 

"الكسيس دو توكفيل" ليك يستنتج من وحدة الدين والسياسة ظهور إحدى أكرث ركائز الدميوقراطية 

غرابة يف التاريخ السيايس الحديث.

[1[ -  Nicole Guétin, Etats - Unis L'Imposture Mesianique,  L'Harmattan. Paris, 2004. P 64.

]2] - فتحي املسكيني ـ الفيلسوف واالمرباطورية، يف تنوير اإلنسان األخري، املركز الثقايف العريب، بريوت، 2005، ص 79.
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1ـ خاّصية العلامنية املتساهلة
إذا كان من مزايا  الحداثة أنها أطلقت فضاءات النقد، إال أن نزعتها االنتقادية مل تتوقف عند حد. 

حتى اليقينياتـ  التي كان ال بد منها لضبط أزمنتها الحضاريةـ  مل تنُج من املراجعة والتفكيك وإعادة 

تشكيل مقاصدها وغايتها. ولنئ كانت علمنة املجتمعات الحديثة قد ارتقت إىل رتبة املقدس يف 

التجربة التاريخية ألوروبا، فقد جاءت السرية األمريكية لتعيد َمْوَضعة هذا املقدس يف غرف العناية 

الفائقة. عند هذه النقطة بالذات سيالحظ الربوفسور األمرييك يف علم االجتامع باري كوزمان كيف 

سة أدركت هذه الحقيقة وسعت إىل تكييف مرشوعها عىل نحو يجعله  أن النخبة األمريكية املؤسِّ

مفارقاً لألبوة األوروبية. ولذلك اتبع الدستور األمرييك عقالنية سياسية شقت السبيل إىل هذا التوجه 

يف املسار الجديد. وهذه السياسة تقدم مثاالً عىل الكيفية التي ميكن للمبادرات السياسية أن تنشئ 

علامنية متساهلة عىل املستوى االجتامعي من املؤسسات 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 ال دور لها يف السياسة والحياة العامة يف الدميوقراطية األمريكية، وإمنا مثة 

متايز بني املؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة من زاوية الدستور والقانون. وأما املصطلح الفلسفي 

الذي يشري إىل هذه الحالة فهو »التعددية« وأما نقيضه فـ »األحادية« أو )الحكم الديني والشمويل(]1[.

إىل  ينتمون  غالبيتهم  هم يف  ديانة  أي  إىل  ينتمون  ال  بأنهم  أنفسهم  يصفون  الذين  األمريكيون 

معايري »العلامنية املتساهلة«. هذا النوع من العلامنية يظهر من خالل إعراضهم عن أي أن يكونوا 

ملحدين متشددين أو حتى ال أدريِّني. إذ ال يشكل أتباع هذين املذهبني أكرث من 1 % من مجموع 

السكان ـ ولكن وباملقابل فإّن نسبة 67 % من غري املنتمني إىل أي ديانة يؤمنون بوجود إله للكون؛ 

و56% 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 الذين ال ينتمون إىل 

مؤسسات دينية، أو ال يعتربون أنفسهم جزءاً من مجتمعات دينية فهم يحملون معتقدات واهتاممات 

تقليدية يف األلوهية؛ ولذلك فعىل الرغم من تزايد عدد الناس الذين يصفون أنفسهم بأنهم علامنيون 

يف الواليات املتحدة منذ سنة 1990  إال 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]2[.

الواليات املتحدة؛ ومثلام هي  العلامنية أشكاالً كثرية يف  تتخذ  الديني،  بالشأن  يتصل  ما  يف 

الحال يف الدين تختلف العلامنية يف شدتها مع مسارات االنتامء واالعتقاد والسلوك. كثريون من 

]1] - راجع: باري أ. كوزمني – العلامنية املتساهلة – ترجمة جاد مقديس – فصلية »اإلستغراب« – العدد الثاين – شتاء 2016.

]2]ـ املرجع نفسه.
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لوا مشاعر مشرتكة حول طبائع املجتمع األمرييك، وتوصلوا إىل نتيجة تقول إن  علامء االجتامع سجَّ

الجمهور األمرييك ال يتبع نظاماً ثنائياً. أي االختيار الحاّد بني أمرين مع باملطلق أو ضد باملطلق، 

وهو األمر الذي كان حاصالً مع حكاية العلمنة يف فرنسا بوجه خاص ملا أخذ بها بوصفها بديالً 

من الدين. فالعلامنية يف الواليات املتحدة هي خيار من ضمن الكثري من الخيارات يف مجتمع 

قائم عىل فكرة السوق الحرّة كام ينبّه عدد من علامء االجتامع. ثم إّن الحدود الفاصلة بني الدين 

والعلامنية، وحتى بني األديان املختلفة، ليست مرسومة بدقة وثبات. لذا ميكننا توقع هذا االرتباك 

متنوعة. يف  مختلفة ويف مجاالت  مستويات  مختلفة وعىل  بأشكال  تطورت  العلامنية  أن  بسبب 

هذا الصدد يتحدث رينهولد نيبوهر ـ وهو أحد أكرب علامء الالهوت األمريكيني يف القرن العرشين 

عام يعتربه تناقضاً عجيباً يف الشخصية األمريكية. إذ كيف لألمريكيني أن يكونوا أكرث الشعوب تديناً 

وأكرثها علامنية يف الوقت نفسه؛ ثم يسأل: »هل ميكن أن يكون أحد أسباب كون األمريكيني هم 

األكرث تديناً أنهم أكرث الثقافات الكونية علامنية؟«]1[.

بالطبع مل يأِت الجواب عن مثل هذا التساؤل املحريِّ بيِّناً ورصيحاً، بل غالباً ما نجده منطوياً يف 

البحوث العلمية عىل نحو املقاربة واالمتال. وهذا ما فعله عامل االجتامع االمرييك  ويل هريبرغ 

ملَّا بحث يف هذا التناقض العجيب بني »العلامنية السائدة والتديُّن املتزايد يف بالده«. فقد رأى أن 

ذلك يحتاج إىل عقلية تتطلب التفكري والعيش ضمن إطار واسع من الواقع الذي يتجاوز بكثري عقيدة 

الشخص التي يؤمن بها يف نفسه. وهذا التناقض ال يزال موجوداً حتى يومنا هذا ألنه جزء من الرتاث 

الثقايف األمرييك]2[.

الدينية حتى  السلوكيات  باحثوهم ـ مبؤسسات حكم تستوعب  ـ كام يشري  يرغب األمريكيون 

ضمن الحكومة العلامنية  نفسها؛  وهذا مظهر من املظاهر املتعددة لرباغامتية املجتمع األمرييك 

الذي صنَّع علامنيته املخصوصة من غري تنظري مسبق. فمثالً تجد أن األمريكيني يتقبلون أن يحرض 

شخص ينتمي إىل مؤسسة دينية أو عسكرية طقوساً دينية، أو أن يتلقى إرشاداً وقيادة دينية، وأن تدفع 

النذور لهذا األمرـ  كام هي الحال يف الجيش أو يف كنائس السجن. كذلك مل يكن من اعرتاض حني 

باعتبارهم معارضني  الكويكرز أو املينوناتية  القانون ملتدينني معادين للحرب مثل طوائف  سمح 

وأصحاب ضامئر حية. ويف التقليد األمرييك »املا بعد علامين« يصري من املهم يف املجتمع الحر 

أن يحرتم عقائد جميع مواطنيه، ومن املهم لنظام سيايسٍّ تعددي ومتاميز وعلامين أن يتيح مساحة 

من الحرية الدينية، وأن يُبقي هذا املجال مستقالًّ عن الضغوط الحكومية إىل أقىص درجة ممكنة]3[. 

[1[- Neibuhr, Reinhold. Pious and Secular America )New York: Scribners, (.

[2[- Herberg, Will. Protestant, Catholic, Jew )New York: Doubleday(.

]3] - باري كوزمان – مصدر سبق ذكره.
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2ـ االصالح البوتستانتي كمنتج لزمن ما بعد علامين
دأبت الربوتستانتية وهي تفتتح مسار االصالح الديني يف املسيحية عىل القيام بدور مركب جاءت 

حصيلته العامة أقرب إىل التأسيس لزمن ما بعد علامين ذي بواعث دينية.

الربوتستانتية  الكتلة  استمرت  وجٍه  من  التالية:  املعادلة  ضمن  املركب  الدور  هذا  بدا  ولقد 

ذات الغالبية يف أمريكا عىل موقفها الحاد املناهض للبابوية الكاثوليكية. ومن وجٍه آخر كان عىل 

الربوتستانتية أن تنشئ نظاماً سياسياً اجتامعياً وأخالقياً غري مبنيٍّ عىل االنفصال بني الدنيوي والديني.

تالزماً واملهمة التاريخية املركبة هذه أخذت تتشكل نواة العقيدة األمريكية أو ما يسمى "االستثناء 

األمرييك". الوجه التطبيقي لهذا التشكل َسلََك مساراً دراماتيكياً متثّل بحمالت صليبية بروتستانتية 

لتنصري أمريكا كام يبني عامل األنرثوبولوجيا خوسيه كازانوفا]1[. يف سنة 1830 – وهي السنة التي 

ظهرت فيها أول صحيفة معادية للكاثوليكية يف نيويورك – افتتح ليامن بيترش، أبو »املدرسة الجديدة« 

لكالفينية نيو انجلند، سلسلة عظات معادية للكاثوليكية، رابطاً ما بني الكاثوليكية واالستبداد بوصفهام 

الربوتستانتية  اكتست  اإليرلندية،  الهجرة  وترية  تسارع  ومع  األمريكية.  الجمهورية  للمبادئ  عدوين 

أشكاالً اجتامعية وسياسية تجسدت يف الحزب األمرييك الجمهوري يف أربعينيات القرن التاسع 

عرش، وحركة »الالَّأدرية« يف خمسينيات القرن التاسع عرش. وكان القس هوراس بوشنيل وهو أبو 

ر الربوتستانت يف أمريكا قائال: »إن الخطر االول عىل مستقبلنا هو  الالهوت األمرييك الليربايل، حذَّ

الرببرية وبعدها تأيت الكاثوليكية«]2[.

فضاء  داخل  وتنتهي  تبتدئ  الكاثوليكية مجرد خصومة الهوتية   مع  املحموم  التناظر  يكن  مل 

آفاقه  تعددت  حيث  شموالً  أكرث  التناظر  هذا  كان  لقد   اإلميانية.  القوانني  منظومة  عىل  الخالف 

وتوسعت ميادينه تبعاً للغاية العليا التي رمى إليها رواد اإلصالح الربوتستانتي وعىل رأسها مارتن لوثر 

وجون كالفن. لقد كان رضورياً للمرشوع الربوتستانتي املتكيِّف إىل أقىص حدوده مع مقتضيات 

اإلصالحية  مهمته  إنجاز  نحو  السبيل  يشق  ليك  الكاثوليكية  اليوتوبيا  أركان  يزعزع  أن  الحداثة، 

املنشودة. فقد أفلحت الربوتستانتية يف حمل الكاثوليكية عىل مجاراة ثورتها إىل الدرجة التي باتت 

معها األخرية راضية مبا سمي بـ»الدين املدين« األمرييك. لكن عدة عوامل سوف تسهم يف رسم مالمح 

الكاثوليكية األمريكية وهي متيض قدماً طريق التكيف مع النمط املابعد علامين. أما هذه  العوامل فهي: :

1ـ  عىل الصعيد الداخيل، تشكلت الكاثوليكية األمريكية عرب موجات الهجرة املتعاقبة من مختلف 

األمم األوروبية. وقد حافظت أغلب الجامعات الكاثوليكية املهاجرة، التي تنتظم وفق التجمعات 

األبرشية، عىل والء كاثولييك، وكذلك عىل التشّكل ضمن جامعة إثنية كاثوليكية أمريكية موحدة. 

]1]ـ خوسيه كازنوفا – األديان العامة يف العامل الحديث. ترجمته: املنظمة العربية للرتجمة ـ بريوت.

]2] - املصدر نفسه. ص
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2 ـ طاملا كان عىل الكاثوليكية يف الواليات املتحدة أن تتعايش مع التوتر الدينامييك الناتج من 

كونها أمريكية ورومانية يف الوقت نفسه. يعني ذلكـ  ، يف ما يخص بنيتها العقائدية الطقسية والتنظيمية 

ـ أن الكنيسة الكاثوليكية األمريكية، كانت دوماً عضواً يف الكنيسة الكاثوليكية الكونية املتجاوزة 

للحدود الوطنية. ونتيجة لذلك، كان عىل الكاثوليكيني دامئاً أن يربهنوا عىل والئهم املطلق للدين 

املدين األمرييك ليك يتم قبولهم يف امليثاق الوطني، ولكن من 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.

هذا الرتكيب يف الهوية الكاثوليكية هو من أظهر املفارقات التي وسمت االختبارات الدينية يف 

الذي كان  السؤال  الربوتستانتية. حتى  العمل(  )فلسفة  "الرباكسيس"  يبقى خارج  أمريكا. فال يشء 

مشتعالً لدى األقلية الكاثوليكية وحول هويتها امللتبسة راح يتبدد شيئاً فشيئاً بعدما ُحِتَم الجدل حول 

ثنائية أن تكون كاثوليكيا وأمريكياً يف اآلن عينه؟

من البنيِّ تاريخياً أنه يف اللحظة التي أصبحت فيها الكاثوليكية ظاهرة أمريكية، أعاد الفاتيكان 

فتح النقاش حول مشكلة العالقة بني الهويتني األمريكية والكاثوليكية. إال أن األمر مل يعد ذا جدوى 

حيث أُجربت الكاثوليكية األمريكية ألول مرة عىل مواجهة الحداثة. ومل تعد املسألة أن يكون املرء  

كاثوليكياً تقليدياً وأمريكياً حداثياً يف آن. لقد أصبحت املسألة اآلن هي كيفية تحديث الكاثوليكية 

القدمية وتجديدها بعدما زال التناقض بني اإلميان واألمركة إىل غري رجعة. 

لكن حقيقة أن الكاثوليكية استطاعت أن تتأقلم بشكل الفت مع الرشوط األمريكية من غري أن 

تواجه الحداثة أبدا لهو أمر الفت حقاً. وهو ما أفرد له ألكسيس دو توكفيل تفسرياً معقوالً بالقول: 

لقد »قسم الكهنة الكاثوليك يف أمريكا العامل الفكري إىل قسمني: يف القسم االول، 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[.

أهم  من  األنكلوساكسونية  األمركة  مع  الكاثولييك  التكيف  أحدثه  الذي  التحّول  هذا  يكون  قد 

يتباهون يف  الرواد األوائل  العلامين. كان  التي تأسس عليها االستثناء األمرييك ما بعد  املحطات 

اإلعالن عن تفوقهم الخلقي عىل االنجليز، يف الوقت الذي كانوا يعرتفون فيه بدونيتهم تجاههم 

من حيث امللبس والثقافة. ويف هذا الخصوص يرى األنرثوبولوجي شارل سانفورد أن البحث يف 

ي التخوم هو الذي يساعد عىل فهم أصول عقدة التفوق األمرييك، سواء ظهرت هذه  نشاطات مبرشِّ

العقيدة يف مجال السياسة الخارجية، أم يف ذلك الجهد املحموم لنرش طريقة العيش األمريكية عىل 

]1]ـ عودة إىل خوسيه كازانوفا ـ املصدر نفسه.
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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 مل يقلل من حامستهم األخروية، 

إذ إن املواعظ الدينية التي كانوا يسمعونها يومياً كانت تقول لهم إن آالم اإلبحار وعذاباته ليست سوى 

امتحان أخالقي وروحي البد منه قبل الوصول إىل الفردوس األريض الذي وعدوا به. كان الرواد 

البحر األحمر، متاماً  األوائل يعتربون أنفسهم يف وضع مامثل لوضع "اإلرسائيليني" بعد عبورهم 

مثلام كانوا ينظرون إىل حياتهم السابقة يف إنجلرتا وأوروبا، عىل أنها رضب من العبودية املرصية. 

فكان البد بعد االبتالء الرهيب يف الصحراء أن يدخلوا أرض كنعان. هكذا عربَّ كوتون ماذر بالقول: 

»إن الربية التي نجتازها من أجل الوصول إىل أرض امليعاد مليئة باألفاعي النارية الطائرة«.

وما من ريب، فإن اهتامم العلامء الغربيني بالطوباويات يكتيس دالالت عميقة يف التجربة املشار 

إليها. يبدو ذلك مهامً  إىل الحد الذي ميكننا معه القول إن هذا االهتامم يشكل إحدى السامت 

املائزة للثقافة األمريكية املعارصة. بالطبع مثة أسباب عديدة لهذا االهتامم. فهناك الفضول الذي 

العرص  من  األخرية  العقود  يف  »البدائية«  باملجتمعات   عصفت  التي  املسيحانية  املذاهب  تثريه 

االستعامري. ثم هناك األبحاث الجديدة التي تناولت الحركات 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 األبحاث وإثارة مثل هذه املسائل ينم عىل توجه فكري يقول لنا الشء 

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 األوَّالين«، و»بداياتهم املطلقة«. 

الرغبة  ينم أيضاً عىل  أوَّالين،  العودة إىل االصول ويف استعادة وضع  الرغبة يف  والحال، أن هذه 

يف استئناف البدء من جديد، وعىل الحنني إىل استعادة الجنة األرضية التي كان أجداد الشعوب 

األمريكية قد قطعوا أهوال املحيط األطليس بحثاً عنها]1[.

]1] - مريسيا إلياد – البحث عن التاريخ واملعنى والدين – ترجمة: سعود املوىل – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت -2007 ص 189.
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3 ـ الديني ـ العلامين يف رحلة كولومبوس
حني كان يتهيَّأ لبلوغ ما يعتقد انه أرض املسيح املخلص مل يكن ينتاب كريستوف كولومبس 

التيارات املائية العذبة التي  أي شك يف أنه قارب الوصول إىل الفردوس األريض. كان يعتقد أن 

لقيها يف خليج باريا إمنا تنبع من األنهار األربعة التي تروي جنة عدن. مل يكن البحث عن الفردوس 

األريض، عند كولومبس، وهامً أو خياالً، بينام كان هذا البحار الكبري يسبغ معايَن ودالالت أخروية 

عىل اكتشافاته الجغرافية. كان العامل الجديد بالنسبة إليه أكرث من قارة جديدة تنفتح أمام نرش البشارة 

املسيحية. فاكتشاف القارة األمريكية الجديدة عنده هو يف حد ذاته يحمل بعداً أخروياً.

آمن كولومبس أن النبوءة املتعلقة بنرش اإلنجيل يف كل بقاع 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]1[.

العابرة للمحيطات، واالكتشافات الجغرافية  البعثات  يف هذا الجو املفعم باملسيحانية جرت 

بوالدة  الناس  اعتقد  أوروبا  ففي كل مكان من  تغيرياً جذرياً.  الغربية وغرّيتها  أوروبا  ت  التي خضَّ

جديدة وشيكة للعامل عىل الرغم من أن أسباب هذه الوالدة الجديدة كانت متعددة وأحياناً متضاربة.

الالهويت وامليتافيزيقي  األمريكية وبعدها  التجربة  دنيوية  الوطيد بني  التواصل  وللداللة عىل 

تجدر اإلحالة إىل حقبة التأسيس 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 االقل، يف استئناف بدايات التاريخ املقدس واستعادة 

األحداث املذهلة التي يتحدث عنها الكتاب املقدس. لذا كانت أدبيات ذلك العرص، فضالً عن 

الفردوسية واآلخروية. فاالنكليز،  التي تكتب، تزخر باالشارات  التي تلقى، واملراسالت  املواعظ 

ُم  تاريخاً  عاهمـ  ويتمِّ مثالً، كانوا ينظرون إىل استعامر أمريكا عىل أنه استعامر يستكملـ  بحسب مدَّ

مقدساً كان قد بدأ مع عهد االصالح الديني. كام أن اندفاع الرواد االوائل نحو الغرب كان يستكمل 

مسرية الحكمة والدين الحقيقي التي كانت قد اندفعت من الرشق  إىل الغرب. 

من هذا النحو يكتب الالهويت األنغليكاين، وليم كراشاو يقول »إن إله إرسائيل هو.. إله إنكلرتا«. 

الشء نفسه عرب عنه أيضاً الشاعر األنغليكاين جورج هربت يف ديوانه »الكنيسة املكافحة« بالقول: 

[1[ - 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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إن »الدين عندنا يقف عىل رؤوس أصابعه مستعداً للقفز نحو الشاطئ األمرييك«]1[.

كانت الواليات املتحدة، أكرث من أي أمة أخرى، نتاجاً من نواتج اإلصالح الربوتستانتي الذي 

كان يبحث عن فردوس أريض  ويستكمل فيه إصالح الكنيسة. وكانت الصالت القامئة بني اإلصالح 

واستعادة الفردوس األريض أمراً صدم عدداً كبرياً من الكتاب، ابتداء من هايرنيخ بولينجر، وانتهاء 

بشارل دميوالن. فهؤالء الالهوتيون كانوا يرون أن االصالح من شأنه أن يعجل بحلول العرص الكبري: 

عرص الغبطة الفردوسية. لذلك مل يكن مستغرباً مالحظة أن املعتقد الديني الشعبي الذي ساد يف 

املستعمرات، كان يذهب يف زعمه حد القول أن أمريكا اختريت من دون سائر أمم األرض لتكون 

الثاين للمسيح، وأن األلفية، عىل الرغم من طابعها الروحي يف األساس، ستكون  موئل املجيء 

مصحوبة بتحول األرض تحوالً فردوسياً، باعتبارها عالمة خارجية عىل امتام الكامل الداخيل. هكذا 

كان للطهراين األمرييك املعروف »انكريز ماذر« الذي ظل رئيسا لجامعة هارفرد من 1685 إىل 1701، 

أن يقول: »حني يتسنى ململكة املسيح أن متأل األرض قاطبة، سيكون لهذه األرض أن تعود إىل 

حالتها الفردوسية«]2[.

كام سبق أن أرشنا، فقد خضع املذهب األلفي األخروي ومسألة انتظار الفردوس األريض إىل 

ما أسفر عن ذلك من  أهم  ما هو جديد  التقدم وعبادة كل  علمنة دهرية جذرية. وكانت أسطورة 

نتائج. وعىل الرغم من الصورة العلامنية الدهرية القاسية التي ظهرت بها هذه النتائج، فإننا نستشف 

من خاللها تلك الحمية الدينية وذلك االنتصار األخروي اللذين كانا يلهامن األجداد. وباختصار، 

فإن ما جمع بني الرواد األوائل، واملهاجرين الذين أتوا يف ما بعد من أوروبا، هو مسريهم صوب 

أمريكا عىل أنها البالد التي سيتسنى لهم أن يولدوا فيها من جديد، ثم يستأنفوا فيها بدء حياة جديدة. 

لهذا فإن »الجدة« التي ما زالت تبهر األمريكيني حتى اليوم، إمنا هي رغبة ذات أساسات ودعائم 

دينية. ففي الجدة يتطلع املرء إىل والدة ثانية، ويبحث عن حياة جديدة. ولو نظرنا إىل مسّميات 

األماكن واملدن لتوّضح لنا مدى شغف األمريكيني بكل ما هو جديد ومفارق للأملوف. لنستعرض 

اللوحة التالية:

نيو إنجالند )إنكلرتا الجديدة( نيويورك )يورك الجديدة( نيوهافن )هافن الجديدة، أي السامء أو 

الجنة(، هذه األسامء كلها ال تعرب فقط عن حنني املرء إىل مسقط  رأسه الذي خلفه وراءه، بل تعرب 

أيضاً وبشكل خاص عن الرجاء يف أن تكون الحياة عىل هذه األرايض الجديدة ويف هذه املدن 

الجديدة ذات آفاق جديدة. وليست الحياة هي املعنية هنا وحسب: بل كل يشء، 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 

.Sanford, Ibid, P 53 :1] - ذكر يف[

[2[ - Increase Mather, Discourse on Prayer,
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تكن تستطيع الطريان، وإن الديكة الرومية تصل يف عظمها إىل حجم النعاج]1[. وهذا املنزع األمرييك 

نحو األبهة والتفخيم، الديني أيضاً من حيث جذوره، نجده أيضاً حتى عند أصحاب العقول النرية.

الغبطة والحبور، يتضحان  ثانية يف حياة جديدة، والتطلع نحو مستقبل ملؤه  إن الرجاء بوالدة 

أيضاً يف عبادة األمريكيني لكل ما هو شباب. وبحسب شارل ل. سانفورد فإن األمريكيني أخذوا منذ 

أبنائهم. كام يرى املؤلف نفسه أن  بداية التصنيع، يبحثون أكرث فأكرث، عن براءتهم املفقودة عرب 

متجيد كل ما هو جديد، والذي رافق الرواد األوائل حتى »الغرب األقىص«، قد عزز النزعة الفردية 

ورسخها يف وجه السلطان، لكنه أسهم كذلك يف بلورة قلة احرتام األمريكيني للرتاث والتاريخ]2[.

عن  يبحثون  وهم  األوائل  املستكشفني  لدى  بقوة  حارضاً  الديني  اإلميان  كان  كيف  رأينا  لقد 

الفردوس األريض عرب املحيط. كانوا يعتقدون بأنهم يقومون بدور خطري يف تاريخ الخالص، وأن 

أمريكا صارت بعد متاهيها مع الفردوس االريض، أفضل مكان الستكامل اإلصالح الذي يُفرتض أن 

ينجزوه بعد فشله املزعوم يف أوروبا. وقد رأينا كذلك إىل أي حد كانت والدة أمريكا الحديثة نتيجة 

هذه الرجاءات املسيحانية وهذه الثقة بإمكانية تحقيق جنة الفردوس عىل األرض.

3 ـ التأويل البوتستانتي للزمن "املا بعد علامين".
بقدر ما شكل اإلصالح الربوتستانتي عرب لوثر وكالفن، حالة متاٍه مع الحداثة، أطلق يف الوقت 

عينه أزمنة من النزاعات املتامدية مع الكنيسة الكاثوليكية. كانت اإلجراءات التأويلية عىل الكتاب 

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 متأثرة 

عىل نحو بنّيٍ بالعوامل السياسية، والثقافية، واإليديولوجية، واالقتصادية، الناجمة عن الرصاعات 

التي شهدتها املجتمعات الغربية الداخلة للتو يف فضاء التحديث]3[. فلقد بدا بوضوح أن التحوالت 

يف الهرمينوطيقا الدينية ترافقت مع التطورات يف التكنولوجيا مبا لها من أثر بنيِّ يف حداث التحوالت 

يف أمناط العيش والكيفية التي ينظر فيها إىل العامل. أما النتيجة من كل ذلك، فهي انتشار التعليم، 

حتى بني الناس ذوي الوسائل املتواضعة واملعرفة املحدودة، وهكذا بدأ تعلّم اإلنجيل باللغات 

األم كاإلنكليزية، واألملانية، والفرنسية، وغريها. وحسب التأويلية اللوثرية فقد أصبح اإلنجيل بعد 

الثورة التكنولوجية ملك كل إنسان، حتى يف وظيفته العامة. لقد صار بإمكانه االبتعاد عن تعقيدات 

الدراسة، وتقييدات الكهنوت.ومع ذلك يبقى االستعجال يف إصدار حكم ما أمراً غري جائز. فلوثر 

كان عاملاً قروسطياً بذات القدر الذي كان فيه مصلحاً. بل أكرث من ذلك فثمة من وجد لوثر الهوتياً 

]1] - ترد هذه النصوص يف:املصدر نفسه، ص 111.

]2] - املصدر نفسه، ص 112 وما يليها.

]3]ـ 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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قروسطياً بامتياز، حني رفض تدريجياً 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 

القارىء  التفاعل مع تجربة  الحرية لإلنجيل يف  الحديث يف املسيحية كانت منصبّة عىل إطالق 

الذاتية، ال 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 يف النص. ويف محارضاته يف جامعة وتنربغ )1513-1514( أرّص 

لوثر عىل أن يكون لكّل تلميذ نسخة عن اإلنجيل كمرجع خاص به. وكانت نصيحته لتالميذه هي 

التالية: »التجربة رضورية لفهم الكلمة، التي ال تتحصل مبجرد تكرارها أو معرفتها، بل بأن تعاش أو 

تُحّس. وإذاً، فالكلمة املفتاح -عند لوثر كام يبنّي مؤِّولوه- هي التجربة، ال معرفة الاّلهوت أو تعاليم 

أي  قراءته كريستولوجية وذاتية.  تاريخية، وإمنا كانت  اإلنجيل كوقائع  يقرأ  فهو مل  الكنيسة. ولذا 

تلك 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 مرحلة تالية من حركة اإلصالح الربوتستانتي مع جون كالفن. سوى أن ما 

يتبدى من القراءة التاريخية لهذا األخري، أنه مل يفارق لوثر يف جوهر التعامل مع النص املقدس. بل 

عمد إىل استئناف الهرمينوطيقا الدينية تبعاً ملعطيات ورشوط تطورات الحداثة.. 

يُعترب كالفن شخصية اإلصالح الثانية بعد لوثر. ولكونه متمرساً بوصفه محامياً، فقد كان ذهنه 

أكرث تنظيامً من لوثر كام يزعم بعضهم. ومع قطع النظر عن مزايا تيَّاره األصويل الذي ُعرف فيام بعد 

بالكالفينية، فقد كان كالفن أكرث تكيُّفاً مع التعاليم اإلنسانوية كالتي وجدناها عند إيراسموس. كانت 

قراءة كالفن لإلنجيل تقوم عىل أرضية االنعكاس العقالين والفهم الذايت، والحس املشرتك، وقد أكد 

ذلك بقوله: »بدون معرفة أنفسنا، فإن معرفة الله لن يكون لها مكان«. 

مل تبَق أفكار جون كالفن محصورة يف قالع مغلقة. بل هي ستجد لها من علامء االجتامع من 

هو  املهمة  هذه  سيتوىل  من  أبرز  ولعل  واالقتصادي.  السيايس  التفاعل  مجال  تسييلها يف  يتوىل 

عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب )-1864 1920(. الذي يُنظر إليه كأحد أبرز واريث الهرمينوطيقا 

الكالفينية. لكن أهمية األفكار التي وضعها فيرب تعود إىل أنه مىض بعيداً يف تأويل مذهب كالفن، 

ليبنّي أن األخالق الربوتستانتية املرتكزة عىل الهوت القضاء والقدر، سيكون لها األثر الكبري يف 

والدة الرأساملية. ال سيام لجهة ما ينطوي عليه مخزونها الَعَقدي واإلمياين من قدرة عىل تربية كائن 

بالذات  النقطة املفصلية  الزهد، والتوفري، واالستثامر. وعند هذه  برشي من نوعية خاصة، صفاته 

يشري الفيلسوف الفرنيس رميون آرون، فيام كان يدرس أفكار ثالثة من علامء االجتامع الذين ظهروا 

]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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يف نهاية القرن التاسع دوركهايم وباريتو وماكس فيرب( إىل أن األفكار التي قّدمها هؤالء، تنطوي عىل 

آراء حول العالقات بني العلم والدين، وبني الفكر العقالين والشعور، ويف الوقت نفسه، تبعاً ملا 

يقتضيه الفكر العلمي العلامين، وملا تقتضيه الناحية االجتامعية من ثبات ووفاق. 

والحقيقة أن جميع كتابات فيرب العديدة والعميقة والواسعة حول الدين، بوجه عام، واملسيحية 

بوجه خاص، إمنا كانت محاوالت لتقعيد الرأساملية عىل أسس علمية وكاملة إىل أقىص حد ممكن. 

ففي كتابه » األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية« يسعى فيرب إلثبات أخالق خاصة بالربوتستانتية 

الزهدية. فقد كان ذلك، عنده، رضورياً ألجل تأمني قدرة الرأساملية الغربية عىل النمو. أما يف كتابه 

»الخلق االقتصادي يف األديان العاملية«، فإنه يبحث عن الكيفيات التي شكلت من خاللها أديان 

عقالنية  رأساملية  ظهور  أمام  حواجز  والبوذية  والهندوسية،  والطاوية،  كالكونفوشيوسية،  عاملية، 

انطالق  نقطة  العكس من ذلك،  القدمية كانت، عىل  اليهودية  أن  الغرب، وكيف  برأساملية  شبيهة 

عملية العقلنة التي ستبلغ ذروتها يف الرأساملية الحديثة. 

»األخالق  املشهورة حول  دراسته  األخّص يف  معروفاً عىل  فيرب  كان  فإذا  أمر  من  يكن  ومهام 

الربوتستانتية وروح الرأساملية« )1905(. فإن هذا العمل يقع يف إطار مجموعة تحليالت مطّورة حول 

الروابط بني االقتصاد والدين. وهي تحليالت يُظهر فيرب من خاللها، أهمية ما للمعتقدات الدينية من 

تأثريات اقتصادية، سواء كانت تلك املعتقدات متأتِّية من الكونفوشيوسية، أو الطاوية، أو الهندوسية، 

أو البوذية، أو اليهودية القدمية. 

مل تبَق العقيدة واإلميان الدينيان يف التجربة التاريخية األمريكية ضمن علياء التجريد. كان عىل 

استثنائية من أجل تسييل االعتقاد يف  يبذلوا جهوداً  َخلََفُهم فيام بعد، أن  املؤسسني األوائل ومن 

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 ما ميكن وصفه بامليتافيزيقا السياسية للواليات املتحدة، حيث تظهر اإليديولوجيا هنا تجلياً 

فريداً للتجربة التاريخية يف ما وراء املحيطات. 

نة 4 ـ العلامنية املتديِّ
قد تكون املفارقة يف املشهد التاريخي لحضورية الدين يف القيامة األمريكية هو ـ عىل وجه 

التعيني ـ الزواج العجيب بني الدين والعلامنية. لقد لفت دانييل بيل االنتباه إىل رضورة وجود عالقة 

متعالية تربط بني األفراد مبا فيه الكفاية، ليصبحوا قادرين، يف حال الرضورة عىل تقديم التضحيات 

الرضورية بأنانيتهم. تلك »العالقة املتعالية« أي الدينية يجب أن تحتل املوقع املخّصص للعقالنية، 

يُظهر  حني  يف  الجديدة.  الليربالية  منهم  ستطلبها  التي  التضحيات  معنى  الشعوب  ستعطي  وهي 

املرحلة  خالل  النضال  يف  الدين  موقع  عن  الحديث  لدى  حامسة  فوقها  ليس  حامسة،  كثريون 
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»الرأساملية  مصدر  املسيحي«  »اليهودي  الدين  يف  بعضهم  يرى  حني  ويف  الجديدة.  الليربالية 

الخاصة  يشبه املؤسسات  ما  اليوم إىل  الكنائس تحولت  أسفهم ألن  ويبدون  بالذات،  الليربالية« 

والطوعية مام أفقدها الدعم العام، وجعلها عاجزة عن مواجهة خصومها. يذهب آخرون إىل أبعد 

س:  من ذلك مثل مايكل نوفال ليصوغوا الهوتاً حقيقياً للرأساملية الدميقراطية هو، كالثالوث املقدَّ

ثالثة نظم يف نظام واحد: اقتصاد تسيطر عليه السوق، وتنظيم سيايس يحرتم الحقوق الفردية يف 

الحياة، ومجموعة من املؤسسات الثقافية التي تحركها ُمثُل الحرية والعدالة للجميع. وإذ تنطلق 

الدين  الحميم بني  اللقاء  ايديولوجيو  يبنيِّ  ما  الثالوث عىل  أعايل  » من  الدميقراطية  الرأساملية   «

والليربالية العلامنية - فإنها تعود وتنزل نحو التواضع والتجسد، وتصبح واقعية ألنها تعلم أنه »إذا 

كان الله قد أحّب إىل أبعد الحدود أن يتعَذب ابنه الحبيب، فلامذا يجنبنا نحن العذاب؟ وإذا كان 

الله مل يرسل فيالق املالئكة لتغيري العامل من أجل ابنه، فلامذا نحلم بتغيري مفاجئ. لذا فالرجاء 

تجاه  ومتيقِّظ  والظالم،  القسوة  ومستعد ملواجهة  واقعي،  رجاء  هو  ـ  هؤالء  بحسب   - املسيحي 

قوى الضالل والخطيئة، وبشكل مشابه فإن دياسبورا الشعب اليهودي، معسكرات اإلبادة يف القرن 

العرشين َمَنَحا هذا الشعب غريزة واقعية عميقة، وجعاله مستعداً ملا هو أسوأ، ألن غياب األوهام 

هو شكل راق من أشكال الوعي اليهودي واملسيحي]1[. 

يجد هذا التصدير الفلسفي - الاّلهويت حجته يف التأويل املسيحاين لجدلية األمل والتجسد. 

التجسد  يف  املتمثّلة  الحجة  أن  من  الكالفينية،  الربوتستانتية  مفكرو  يقوله  ما  يف  ذلك  ويندرج 

تكمن يف احرتام العامل كام هو، واالعرتاف بحدوده ونواحي ضعفه، وكذلك جوانبه الالعقالنية، 

وقواه الرشيرة، ورفض االعتقاد بالوعد القائل إن العامل سيتحول اآلن، أو يف املستقبل إىل جنة 

الله عىل األرض. حتى الرصاع الرشس الذي يخوضه الجميع يف السوق الرأساملية التي تودي 

بشكل مستمر بحياة ما ال يحىص من البرش، يجد تسويغه الاّلهويت الكامل يف األمثال اإلنجيلية 

املؤمنني  دعا  بقرون طويلة، حينام  الدميقراطية«  »الرأساملية  بولس  القديس  يسبق  أفلم  الذكية. 

إىل التنافس، وإىل أن يكونوا متنافسني«؟

وهكذا يخلص هذا النوع من التفكري الذي يشكل أحد األسس الكربى لخصوصية فهم الدين يف 

أمريكا، إىل النتيجة التالية: إذا كان الرتاكم يتطلب يف البداية زهاداً ومستثمرين تربُّوا بشكل منهجي 

عىل الاّلهوت والدين الكالفيني - كام يينيَّ ماكس فيرب - فإننا نحتاج اليوم إىل أشخاص أنانيني إىل 

أقىص حد، وقادرين عىل خوض »حرب الكل ضد الكل« لتحل جميع العذابات التي تفرضها الذات 

األنانية. وهؤالء األشخاص هم الذين يتم تشكيلهم بواسطة هذا النوع من الاّلهوت]2[. 

إن هذه املفاهيم التي تحولت إىل رضٍب من االعتقاد الديني، سوف تفيض إىل مفارقات ذات 

]1]ـ روبن دريـ  الجذر الدينيـ  الفلسفي لليربالية الجديدةـ  تعريب: جاد مقديسـ  مجلة "مدارات غربية" العدد الثالثـ  خريف 2004 بريوت.

]2]ـ كارين آرمسرتونغ ـ النزعات األصولية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم. ترجمة: محمد الجورا ـ دار الكلمة ـ دمشق 2005 ص81.
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الباحثة كارين آرمسرتونغ وهي  إليه  التأسيس للجمهورية األمريكية. وهو ما تشري  داللة عميقة يف 

تعرض لحضور الدين يف العملية السياسية والدستورية ألمريكا األوىل. وحسب آرمسرتونغ فقد أّدى  

الدين دوراً رئيساً يف والدة أول جمهورية علامنية حديثة. ولكن بعد أن وضعت الواليات املستقلة 

دساتريها سوف يظهر نوع من التناقض. إذ مل يرد فيها ذكر الله إال َعرَضاً. ففي عام 1986 نقض توماس 

جيفرسون االعرتاف بالكنيسة األنغليكانية يف فرجينيا، ورّصح إىل اإلعالم أن اإلكراه يف مسائل الدين 

كان »خطيئة واستبداد«، وأن الحقيقة سوف تسود إذا ما ُسمح للناس باالحتفاظ بآرائهم.. مثل عىل 

ذلك: املعمدانيون والطرائقيون والربيسبيترييانز يف فرجينيا، الذين كانوا يكرهون موقع االمتياز لكنيسة 

إنجلرتا يف الوالية ساندوا اإلعالن. ويف مرحلة تالية حذت الواليات املتحدة حذو فرجينيا، وسحبت 

االعرتاف بكنائسها. وعندما ُوضعت مسودة الدستور الفيدرايل يف معاهدة فيالدلفيا 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 الدين، فمن 

اآلن فصاعداً سيكون الدين مسألة خاصة طوعية يف الواليات املتحدة. كانت هذه خطوة ثورية، 

ومتت مباركتها من جانب التيارات العلامنية الليربالية بوصفها  إحدى إنجازات العقل. كانت هذه 

الخطوة مستمدة فعالً من فلسفة التنوير املتسامحة، لكن اآلباء املؤسسني كانت تحركهم اعتبارات 

براغامتية أكرث. كانوا يعرفون أن الدستور الفيدرايل أسايس 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 

مندوب الكونغرس عن ماساتشوشتس ليصادق عىل دستور يرسخ الكنيسة األنغليكانية. لهذا السبب 

ألغت املادة السادسة من الباب الثالث من الدستور االمتحانات الدينية عند طلب الحصول عىل 

الفيدرالية. كانت هناك نزعة مثالية يف قرار املؤسسني للتخيل عن االعرتاف  وظيفة يف الحكومة 

بالدين، وعلمنة السياسة، لكن مل يكن يف وسع األمة الجديدة أن تبني هويتها عىل أي من الخيارات 

الحديثة  الدول  احتياجات  تطلبت  لقد  واحد.  رعاياها يف وقت  بوالء جميع  واالحتفاظ  الطائفية، 

الواليات  التاسع عرش أصبحت  القرن  أن تكون متسامحة، وعلامنية. لكن بحلول منتصف  ذلك: 

املتحدة العلامنية أمة مسيحية متحمسة، وهذه مفارقة كبرية. ففي خالل 1780-1790 شهدت جميع 

الكنائس منواً جديداً، وبدأت تناهض ايديولوجيا التنوير التي نادى بها اآلباء املؤسسون. لقد قدسوا 

االستقالل األمرييك، وقالوا مدافعني: إن الجمهورية الجديدة كانت إنجاز الله. وقالوا: إن املعركة 

الثورية جعلت السامء ضد الجحيم. وإن إرسائيل القدمية فقط عرفت تدخالً إلهياً مبارشاً كهذا يف 

الدستور. لكن تيمويث دوايت راح يحث طالبه، أن »متحَّصوا تاريخ بالدكم، فسوف تجدون براهني 

ونَِعاَمً للخالص اإللهي، ليس أقل مام أُظهر لبني إرسائيل يف مرص«. لقد تنبأ رجال الدين ـ بحسب 

أصحاب هذه الحكاية ـ أن الشعب األمرييك سيصبح أكرث تقوى، واعتربوا اتساع الحدود داللة عىل 

امللكوت اآليت. فالدميقراطية جعلت الشعب سيداً، لذلك يجب أن يصبح ساكنو األرض الجديدة 
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أكرث تقوى إذا ما أريد للواليات املتحدة أن تتجنب املخاطر التي ينطوي عليها حكم الشعب. كام 

يجب إنقاذ األمريكيني من التأليهية املوجودة عند قادتهم السياسيني. لقد اعترب رجال الكنيسة أن 

النزعة التأليهية هي العدو الشيطاين الجديد، وجعلوها كبش فداء لجميع اإلخفاقات الحتمية التي 

املادية، ألن  والنزعة  اإللحاد  تصاعد  إىل  تؤدي  - سوف  رأوها  كا   - فالتأليهية  الناشئة.  باألمة  تلم 

التأليهية كانت تعبد الطبيعة والعقل بدالً من عبادة املسيح. لقد انترش خوف من 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[. 

حديثة،  علامنية  جمهورية  لخلق  سيايس  خط  يف  الدين  ورجال  املؤسسون  اآلباء  تعاون  لقد 

لكن كال الفريقني كان ال يزال ينتمي إىل العامل املحافظ القديم من نواح عدة. كانوا أرستقراطيني 

األمة من فوق، ومل  يقودوا  أن   - دولة  - بصفتهم رجاالت  أن مهمتهم  يعتقدون  ونخبويني. وكانوا 

يكن لديهم تصور أن إمكانية التغيري كانت آتية من تحت. كانوا يعتقدون أيضاً أن التحول التاريخي 

يدفع إىل اإلمام بسريورات غري  أنبياء املايض:  التي يشبه دورها دور  العظيمة  بالشخصيات  يتأثر 

عام فمن  القادة.  أقوى  مشاريع  مخططات  تحبط  اجتامعية  وقوى  واقتصادية،  وبيئية،   شخصية، 

 1780 - 1790 حصل نقاش كثري حول طبيعة الدميقراطية، ومقدار السلطة التي سوف تعطى إىل 

الشعب. فجون دامز - الرئيس الثاين للواليات املتحدة - راح يشّكك بأية حكومة قد تؤدي إىل حكم 

الرعاع وإفقار األغنياء. لكن أنصار جيفرسون األكرث راديكالية تساءلوا كيف أن بوسع القلة أن تتكلم 

بالنيابة عن األكرثية. لقد احتجوا عىل »استبداد« حكومة آدامز، ونادوا بأن صوت الشعب يجب أن 

يكون مسموعاً. فلقد أمد 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. كانت السخرية 

الدين وأخصائيني آخرين تنبسط عىل صفحات الصحف. ال أحد  من األطباء واملحامني ورجال 

القانون، والطب، والدين، يجب أن تكون ملصلحة  الناس »خرباء«  يجب أن يصدق من يسميهم 

اإلدراك السليم، وضمن متناول الجميع. 

فالدين والسياسة ـ يف حقبة التأسيس ـ كانا جزءاً من رؤيا واحدة. وتذكر الروايات التاريخية التي 

تنقلها الباحثة كارين آرمسرتونغ ان لويرنزو داو dow بشعره املسرتسل األشعث، وعينيه الرباقتني بدا 

مثل يوحنا املعمدان العرصي كان يرى أن العاصفة هي عمل مبارش من الله، واعتمد عىل األحالم 

والرؤى من أجل بصريته. وقد يكون التغري يف أحوال الطقس برأيه دليالً عىل نهاية األيام القادمة. 

وادعى املقدرة عىل التنبؤ باملستقبل. لقد بدا لويرنزو كام لو كان النقيض لعامل الحداثة الجديد. 

]1]ـ كارين آرمسرتونغ ـ املصدر نفسه ص105.
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مع ذلك كان يستهل موعظته باستشهاد من أقوال جيفرسون أو توماس باين. وأحياناً كان يقوم بدور 

وا جانباً سلطة مؤسسة  حدايث حقاً: حث الناس أن يرموا عن كواهلهم قيود الخرافة والجهل، وأن يُنحُّ

املتعلمني، وأن يفكروا بأنفسهم. ففي الواليات املتحدة الجديدة بدا الدين والسياسة وكأنهام وجهان 

لعملة واحدة، ثم لينَسكبا بعضهام يف بعض بسهولة، مهام كان قول الدستور]1[. 

5 ـ ما بعد العلامين كمالءمة لتاريخ أٍت
إذا كانت إحدى أبرز سامت الظاهرة التاريخية األمريكية هي القدرة عىل التالؤم مع تقلُّب األزمنة، 

فهذه الِسَمة هي وليدة حالة دينية عىل أبعد تقدير. ولعل قابلية الزمان واملكان األمريكيني لالنسجام 

والتجانس مع التعددية الهائلة للفرق واملذاهب املتفرعة من املسيحية الربوتستانتية يقدم املصاديق 

الجدية عىل مثل هذه القدرة. 

فلو اتخذنا من االختبارات الدينية األمريكية املعارصة مجاالً للكالم عىل َسرْييَّة التكيُّف مع تقلّب 

األحوال األزمنة، لبدت لنا الربوتستانتية اإلنجيلية منوذجاً استثنائياً لتلك املصاديق. ذلك أن هذه 

الطبقة الدينية التي وصلت إىل مركز صناعة القرار األمرباطوري العاملي، جاءت حصيلة تداخل، 

التاريخ األمرييك. وهكذا فمن دين مدين، إىل  الدينية املديدة يف  وتركيب، وتواصل مع األطوار 

فرقة دينية أصولية، إىل ميني مسيحي جديد، تطرح عودة الربوتستانتية اإلنجيلية منذ مثانينيات القرن 

العرشين، ثالثة أسئلة رئيسة: 

الواليات  أن  إىل  يعود  السؤال  وهذا  آخر؟  مكان  يف  وليس  أمريكا(  يف  )أي  هنا  ملاذا  األول: 

املتحدة هي البلد الوحيد بني املجتمعات الصناعية الغربية الذي ظهرت فيه حركة دينية أصولية 

ذات أهمية مجتمعية. 

الثاين: ملاذا )هذه العودة( اآلن؟ ومرد هذا السؤال عائد إىل أن الجناح األصويل للربوتستانتية 

اإلنجيلية بني ثالثينيات القرن العرشين، وسبعينياته، كان تََقويّاً، منطوياً عىل ذاته نسبياً، ويكاد يكون 

قطاعاً مجهوالً من الربوتستانتية األمريكية. 

الثالث: ما املضاعفات والنتائج املحتملة لدخول األصولية الدينية النطاق العام يف املتجمع 
املعارص؟]2[

جامعية مفهوم املابعد علامين
ومهام يكن من أمر، يجب النظر إىل الطابع الفريد واالستثنايئ لظاهرة األصولية الدينية األمريكية 

]1]ـ خوسيه كازانوفا ـ األديان العامة يف العامل الحديث ـ إصدار املنظمة العربية للرتجمة وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربية ـ ترجمة 

قسم اللغات والرتجمة يف جامعة البلمند ـ بريوت 2007، ص205.

]2]ـ كازانوفا ـ املصدر إياه ـ ص206.
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من زاوية الهشاشة التاريخية التي اتسمت بها مسرية العلمنة يف أمريكا. فمنذ عهد االستقالل إىل 

األوىل،  الهزة  العامة:  الحياة  يف  دورها  قلّصت  هزّات  ثالث  األمريكية  الربوتستانتية  عرفت  اآلن، 

الكنائس  بني  الفصل«  »جدار  إقامة  إىل  وأّدت  بالدين،  الدستور  اعرتاف  سحب  يف  متثلت  التي 

الربوتستانتية والدول األمريكية وهي مسألة ال تزال موضع نقاش. وقد تسبب هذا األمر بفصل الدولة 

كافة.  األديان  من  مواطنني  يضم  الذي  السيايس  املجتمع  تفكك  وإىل  الكنسية،  املؤسسات  عن 

غري أن علمنة الدولة مل تؤدِّ يف بدايتها إىل انحسار الدين أو خصخصته، بل خالف ذلك، وكام هو 

معلوم بشكل عام اليوم، شّكلت الحامية الدستورية ملامرسة الدين بحرية، اإلطار البنيوي لظهور 

وانتشار غري مسبوقني ملا ساّمه مارتن ماريت »اللحاف املجنون للمذهبية الربوتستانتية«. ففي الوقت 

الذي كانت فيه املسيحية يف القارة األوروبية يف انحسار وغري قادرة عىل مواجهة الثورات الصناعية 

والسياسية والثقافية، كانت املسيحية األمريكية »غارقة يف بحر اإلميان«. من هذا املنطلق، باتت 

النزعة اإلحيائية اإلنجيلية هي املبدأ التنظيمي والجامع املشرتك بني جميع الفرق الدينية التي تتنافس 

يف مجال املنظومة الدينية الربوتستانتية املذهبية. وبحلول العام 1830، كانت الربوتستانتية اإلنجيلية 

املذاهب  تناغم  وقد سمح  األمرييك.  املدين  للمجتمع  العام  األمرييك  الدين  هي  أنها  أثبتت  قد 

الربوتستانتية وتشابهها بإطالق حملة إنجيلية كربى تتخطى الفروق املذهبية الربوتستانتية، وهدفها 

تنصري الشعب، والنظام االجتامعي، والجمهورية]1[.

نظراً لهذا التطور التاريخي، ظََهَر مبدأ الحرية الدينية الذي كرّسه »النظام األسايس لوالية فرجينيا 

للدستور  األول  التعديل  ثم   )Virginia Statute on Religious Liberty( الدينية«  الحرية  حول 

األمرييك عىل صورة أكرث وضوحاً. فتأسيس كنيسة عىل الصعيد الوطني كان يعوقه من غري شك 

التوزُّع املناطقي من جهة، والقوة املتساوية نسبياً التي متتعت بها كنائس االستعامر الثالث يف زمن 

االستقالل من جهة أخرى. وهي: الكنيسة املجمعية، والكنيسة 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، وماديسون، واملعمدانيني املعارضني 

يف فرجينيا. هذه » الحقبة الجفرسونية » التي جمعت بني الربوبية الجمهورية والربوتستانتية األصولية 

التقديس  بفضل  نجح،  دستورياً  واقعاً  توجد  أن  استطاعت  ولكنها  ووجيزة.  هشة  كانت  التََقوية   -

الفعيل،  والبلد  الدستوري  البلد  بني  تفصل  التي  الكبرية  للّهوة  التصدي  يف  للدستور،  التدريجي 

وبالتايل الحمالت الربوتستانتية املتكررة إلدراج الله أو املسيح يف الدستور، وتعريف أمريكا بأنها 

دولة مسيحية، وحامية الديانة املسيحية بوصفها قانون البالد املشرتك.

ولنئ كان العامل الديني عنرصاً فعاالً يف املكونات السياسية األمريكية منذ بداية نظام األحزاب، 

]1]ـ املصدر إياه ـ ص208.
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فإن الدين العام يف أمريكا مل يكن يعمل عىل صعيد املجتمع املعبّأ سياسياً. فعىل الرغم من أن 

االنصهار بني الوالء للحزب والوالء للمذهب الديني كان مهامً، فإن النظام الحزيب األمرييك مل 

يكن منظامً وفق منطق التقسيامت املذهبية أو العلامنية - الدينية، كام كانت الحال يف الكثري من 

البلدان األوروبية. وإذا كان األمر كام جاء عىل لسان توكفيل من أن »الدين يف أمريكا يجب النظر 

الدين  به  الذي اضطلع  الدور  فهذا مرده إىل  أول مؤسسة سياسية لدى األمريكيني:،  أنه  إليه عىل 

يف النطاق العام للجتمع املدين. فالسلطة الدينية القامئة التي كان يتمتع بها نظام نيو انجلند، مل 

تتمكن من الحيلولة دون انتخاب جيفرسون رئيساً، كام فشلت يف أن تحول دون نشوء الدميقراطية 

الخارج،  يف  تحاك  التي  واملؤامرات  والخيانة،  بالله،  اإلميان  ضد  هجومها  أن  إال  الجاكسونية. 

إضافة إىل الحامس اإلحيايئ الذي أثارته الصحوة الكربى الثانية، كان لها أثر فاعل جداً يف إخراج 

حركة التنوير األمريكية عن مسارها، ومن ثم يف تنصري الجمهورية.

مهام يكن من أمر، فإن مفهوم العلمنة يف الواقع التاريخي األمرييك مشوٌب بالغموض، بل ميكن 

القول إنه مفهوم غري مفكر فيه بنحو كاٍف يف علم االجتامع املعارص. فإذا كان مفهوم الدولة الذي 

تبلور يف أزمنة التنوير األوروبية قام عىل مبدأ التوحيد الصارم تحت ظل العلمنة التاّمة  ظهر املفهوم 

عينه عىل نشأة معاكسة يف التجربة التاريخية األمريكية. يف هذه األخرية برزت الدولة كمثال يحتذى 

بالفكرة الحديثة  التي جاءت  القراءات للحالة األمريكية السوسيو –تاريخية  للقاء األضداد. من  به 

للفصل بني الدولة والكنيسة مل يتضمن مفهوم الدولة العلامنية )Secular State( ما يقصد بعبارة 

)Secularisation( "الدنيوة" الفرنسية. فالتعديالن الدستوريان األول والرابع عرش يحددان مبادئ 

واآلداب  واإلميان  االخالق  مجال  يف  املجتمع  علمنة  عدم  من  الرغم  عىل  والحريات،  الفصل 

العامة. يف هذا الصدد يرى الباحث األمرييك علم اجتامع األديان تالكوت بارسونز يف العام 1957 

بتعريف  األمرييك  التطبيق  سمح  فقد  الدولة.  مؤسسات  وعلمنة  القيم  علمنة  بني  التمييز  رضورة 

املستوى الثاين )علمنة الدولة( بشكل ال ميكن الخلط بينه وبني املستوى األول )علمنة القيم( ومن 

دون هذا التمييز وكان سيقع االلتباس والغموض والفوىض يف تعريف العلمنة )Laïcisation( عىل 

.]1[)Sécularisation( أنها جزء من الدنيوة

"العلمنة"  داللتي  متيز  يف  متفاوتة  بدرجات  وإن  أفلح  األمرييك   التاريخي  املخترب  أن  البنيِّ 

بني  اإليجايب  واللقاء  املصالحة  إلجراء  متهِّد  لهدنة  منفسح  ايجاد  خالل  من  وذلك  و"الدنيوة". 

بديني،  هو  وال  بعلامين  هو  ال  منوذج  عىل  الكالم  يصري  ولذا  املجتمع".  و"ديننة  الدولة  علمنة 

التمييز بني  يبدو  لهذا  الدين املدين.  بـ  التي اصطلح عليها  الحالة االمريكية  لوصف  كالماً جائزاً 

العلمنة والدنيوة أكرث وضوحاً من وجهة نظر تحليلية عندما يتعلق األمر بدراسة العالقة  مفهومي 

]1]- تالكوت بارسونز – أرشيف علم اجتامع الدين- الجزء الثالث – باريس – 1957 ص 21.
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بني السياسة والدين واآلثار القانونية واألخالقية املرتتبة عىل هذه العالقة. فإذا كان يُقصد بالدنيوة 

الفقدان التدرجي لألهمية الثقافية واالجتامعية للدين باعتباره إطار معيارياً بوجه األدب واألخالق 

وطرق مامرسة اإلميان، فالعلمنة تقوم عىل فصل املؤسسات عن الدين وسلطة الكنيسة. وبالتايل 

أفعالها  الرشعية عىل  اضفاء  الدولة يف  إرادة  الدنيوة  مفهوم  من  أوضح  بشكل  تُظهر  العلمنة  فإن 

بتحديد  أنها تسمح  النظر عن املفاهيم اإلميانية واألخالقية والدينية ىاملحددة، فضالً عن  بغض 

مبادئ القانون والعدالة التي عىل  النظام السيايس تنفيذها يف إطار دميقراطية ليربالية ذات سياق 

تعددي]1[.

لقد تزامنت » دمقرطة » الجمهورية األرستقراطية، مع »دمقرطة« املسيحية، وتآزرتا؛ وكان لهام أثر 

مشابه يف الثقافة السياسية والدينية. فعىل الرغم من كون أندرو جاكسون انفصالياً متشدداً، كان يف 

الوقت نفسه أول رئيس أمرييك )من الطائفة اإلنجيلية(. ورسعان ما اكتسبت الربوتستانتية اإلنجيلية 

هارفارد  ليربالية  وباسثناء  األمرييك.  املدين  املجتمع  يف  املتداول  العام  بالخطاب  التحكم  قدرة 

الوحدوية، بدأ توليف جديد بني اإلميان الكالفيني، والواقعية 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 عرش. لكن هذه الهيمنة الثقافية مل تقترص 

عىل الُكتل النخبوية، بل شملت، من خالل املدارس الحكومية واملدارس املشرتكة وحركات مدارس 

األحد، حيّز الرتبية والتعليم الديني بأكمله. ثم توسعت حتى شملت وسائل اإلعالم، والجمعيات، 

وحركات اإلصالح األخالقي واالجتامعي. هكذا أرست املجتمعات اإلنجيلية البنية التحتية لجميع 

أنواع الجمعيات التطوعية، وأصبحت اإلحيائية الربوتستانتية مهد الحركات االجتامعية األمريكية. أما 

يف مطالع القرن الحادي والعرشين فقد متكَّنت اإلحيائية الربوتستانتية بأحيازها الالّهوتية ورشائحها 

الفكرية املتعددة أن تلقي بظاللها عىل ثقافة أمريكا وسلوكها.

من علامء االجتامع اليوم، من يبنيِّ الحاجة إىل تأمل الهويت منهجي عميق يقدر عىل تخطي 

العلمنة  مانيفستو  إليه صائغ  أومأ  ما  يبدو الفتاً  بهذا املعنى  أمريكية صافية،  النفعية بوصفها عقيدة 

األمريكية هاريف كوكس يف العام 1965، وال سيام لجهة إلحاحه ال رضورة الدين وحسب، بل عىل 

طروحة كون املجتمع ككل هو ظاهرة دينية..

[1[ - Michelline Milot, Introduction: les A'merique et la Lacité la revue, Archies des Siences des treligions 

No 146 Paris 2009.


