
 العلمنة واللْيئكة 
أوجه التمايز بني مفهومني تاريخيني

]*[
[[[ Jean BAUBÉROT جان بوبريو

والليئكة  العلمنة  مفهومي  تأصيله  سياق  يف  بوبريو  جان  الفرنيس  االجتامع  عامل  يالحظ 

بوصفهام فعالً تاريخياً، أن علامء االجتامع ناقشوا مفهوم »العلمنة« sécularisation، مبعناه 

الحديثة.  املجتمعات  بعض  يف  للّدين  االجتامعية  األهّمية  فقدان  يعني   أنه  ووجدوا  األعّم 

وقد أشار إىل أن هذه املجتمعات هي بالتحديد تلك التي تعمل وفق معايري العقالنية األََدويّة 

instrumental املُرتبطة بالعلوم والتقنيات. وهذا »الفقدان« ُمرتبط برأيه بالتغيريات االجتامعية 

الناجمة عن ديناميكية الرأساملية الصناعية. وهكذا، فإّن املوضع األصيل للعلمنة، برأي بيرت 

بريغر Peter Berger )يف سنة 1967( كان الدائرة االقتصادية، بخاّصة »القطاعات االقتصادية 

املُختلفة التي لها مصدرها ضمن عمليات رأساملية وصناعية«. 

املحرر

لقد أَنتََج املجتمُع الصناعي الحديث قطاعاً يعمل وفق قواعد ُمستقلّة عن الدين. وتدريجيّاً 

تعاظم فقدان أهّمية الدين وامتدَّ إىل قطاعات أخرى يف املجتمع. إن هذه التحليالت استَنَدت 

الشهري  كتابه  التي نجدها بشكل خاّص يف  العامل«  »فّك ِسحر  فيرب ومفهومه  إىل ماكس  غالباً 

 *ـ مؤرخ فرنيس وعامل اجتامع مختّص باألديان، ومؤسس علم اجتامع العلامنية، شغل منصب رئيس قسم التاريخ وعلم اجتامع العلامنية 

يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا. ألف عرشين كتاباً، من بينهم رواية تاريخية.

secularisation et laïcisation :ـ العنوان األصيل للمقال

ـ املصدر:

 http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_011025-_.pdf

ـ ترجمة: عامد أيوب.
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الرأساملية(.  وروح  الربوتستانتية  )األخالقيات 

ضمن هذا املنظور، تُشري العلمنة sécularisation إىل عملية )غربية املُنطَلَق( مُتيّز الدين من 

الدالالت واألنشطة االجتامعية األخرى. عاشت املجتمعات غري العلامنية وفق أنظمة اجتامعية 

دينية استندت إىل علوم الكونيات وأثّرت يف ُمختلف األنشطة االجتامعية وفرضت إيقاعاً خاّصاً 

داخل  العيش  لطرق  رشوطاً  ووضعت  االجتامعي  الفضاء  وحّددت  االجتامعي  الوقت  عىل 

املجتمع. تحّققت تدريجياً، وبدرجة ُمتفاوتة، عمليات علمنة يف الغرب ثّم يف مجتمعات أخرى، 

فيام كان الغرُب يفرض نوعاً من التحديث والعقلنة. لقد كان لبعض تصّورات العلمنة تصّور َخطّي 

التطّور املعارص للدين يف الحداثة كلعبًة حاصلها  mécanisme لألمور، ويُدرك  وحتْمي وإوايل 

ُمنعدم: فبقدر ما »تتقّدم« الحداثة »يرتاجع« الدين أكرث. ضمن هذه الرؤية، إن انحطاط الدين، ويف 

النهاية زواله، يبدوان حتمينّي. 

لكن معظم علامء اجتامع الدين مل يتقاَسموا هذه النظرة إىل األشياء. إن تناقص تأثري الدين يف 

عمل املجتمعات ال يعني زوال الدين من اإلدراك الفردي والجامعي وإمنا نهاية جْمع التمثيالت 

املجتمع،  الحياة يف  من  خاّصاً  قطاعاً  الدين  أصبح  وعليه،  الديني.  اإلشباع  بوساطة  االجتامعية 

ُممتّداً أو ضيّقاً، وارتبط أكرث فأكرث بثقافة الذاتية. فكريّاً، مل يُهيِمن الالهوت عىل املعارف ومل يعْد 

)كام يف العرص الوسيط األورويب( تتويجاً للمعرفة، وأصبحْت تدريجيّاً بعُض املساعي الفلسفية 

ثم العلمية ُمستقلّة. بصورة عاّمة، اجتامعياً، مل نعْد نصف العامل )باملعنى الذي قصده بول ريكور 

صدم   )1859 األنواع،  )أصل  كتاب  صدور  لحظة  ديني.  نحٍو  عىل  و»رسديّة«(  »قّصة«  بكلمتي 

néo- الجديدة  الخلق  نظرية  )نسبًة إىل  الجديد«  »الخلقي  الهجوم  إن  اليوم،  الفكر.  أهل  داروين 

créationnisme( )»التصميم الذيك«(، حتى وإن حاول أن يأخذ يف االعتبار نظريات التطّور، هو 

الذي يصدم نخبة املُفّكرين يف املجتمعات الحديثة. 

تغيريات  أحدثت  فإنها  الدين  زوال  تعني  تكن  sécularisation مل  العلمنة  أن  من  الرغم  عىل 

يأخذ  أن  إىل  واضطُرَّ  ما  حّد  إىل  يتناقص  االجتامعي  فضاَءه  أن  يرى  الديُن  كان  دينية.  اجتامعية 

التكيّف،  محاوالت  يرشح  الداخلية«  »العلمنة  مفهوم  إن  والتقنيات.  املعارف  تطّور  االعتبار  يف 

مثل التحديث الكاثولييك الذي نصَّ عليه املجمُع الفاتيكاين الثاين. من جهتي، اقرتحُت مفهوم 

َمْت فيها بعُض التيّارات الدينية  »العلمنة الدينية« لتسمية الوضعيات االجتامعية التاريخية التي قوَّ

)الحركات الربوتستانتية األنكلوسكسونية مثالً(، حرصاً عىل األصالة الدينية، فْصل املسيحية عن 
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د عدد من علامء االجتامع، يف سياق علامين، عىل تطوير سوق دينية تنافسية  املجتمع الكيّل. شدَّ

تتكاثر فيه حركات دينية جديدة يف مقابل أديان تاريخية مل تعْد يف وضع احتكاري أو شبه احتكاري. 

أُجِريَت تلك التحليالت قبل كل يشء يف بلدان غربية. لكّن ذلك مل يكن يعني أنه ال توَجد يف 

مكان آخر عمليات علمنة وتحويل للدين لها صلة بعمليات تحديث أخرى. يجب بال ريب أن نُبدي 

تُرَّد األشكاُل الجديدة  أنه يوَجد تعّدد يف أشكال الحداثة. ال يجب أن  َمعرفياً وأن ال ننىس  َحذراً 

للثقافات غري الغربية إىل وجوه ُمحوَّلة املركز لِنموذج ُمختلَق يف الغرب. يف بعض البلدان ميكن 

أن يكون هناك ترابط بني التصنيع وتعزيز التضامن املُشرتك ذي البعد الديني. بيَْد أن النموذج الغريب 

سيطََر تاريخيّاً وكان هناك بعض املُشابهات يف املداخل املُؤّدية إىل هذه الحداثات. 

وعليه، بحسب جان بيري ِبرتون Jean Pierre Berthon، فإّن التصنيع والتمّدن الرسيع يف اليابان 

نهاية القرن التاسع عرش ويف القرن العرشين أنتجا عملية علمنة للمجتمع الياباين من خالل اإلسهام 

البُنية الرتكازها  ورسوخ   )chi-en( باألرض  الصلة  إىل  اإلشارات  إن   :shintô الّشنتو  تحويل  يف 

اإلقليمي متّددت تدريجيّاً. أصبح ديُن القرية »ديناً يف املدينة«. ظهرت أنواع جديدة من أبناء الرعيّة 

 )hayarigami )هياريغامي  »الرائجة«  باآللهة  الخاّصة  الفضائل  وجذبتهم  »عامئة«  دينية  وطبقة 

والروزنامات املُلّونة لبعض أعياد الّشنتو أكرث مام جذبهم التعلّق القديم مبكان يعمل عىل توحيدهم 

 .)ujiko ک»أطفال األلوهية الوِصيّة« )أوجيكو

مثّة مشكلة أخرى: هل نحرض اليوم »إبطال العلمنة«؟ هذه هي وجهة النظر التي تبّناها بشكل 

األصولية  والحركات  اإلسالمية  الحركات  من  انطالقاً  الذي،   Peter Berger بريجيه  بيرت  خاّص 

األخرى، يعترب أن بداية القرن الحادي والعرشين هي »دينية بغضب«. سأعود إىل املوضوع لكن 

أَوّد أن أُشري عىل الفور إىل أن ذلك، برأيي، ال يتحّدث إاّل عن مفهوم واحد للعلمنة ليس بتطّوري 

نُغرّي  أال  يعني   désécularisation العلمنة«  »إبطال  عن  الحديث  )إّن   linéaire بخطّي  وال  للغاية 

خالف  تُبنّي،  تود  وإميانويل  كرباج  يوسف  تحليالت  مثل  تحليالت  هناك  فإّن  وبعُد،  النموذج(. 

أطروحة بريجيه، أن عملية العلمنة تعمل عملَها حالياً يف بلدان ذات ثقافة إسالمية )ناتجة بشكل 

خاّص من انخفاض الدميغرافية، ومن سلسلة تحّوالت تهّم بشكل خاّص تعليم األّميني، ومكانة 

املرأة(. برأي هؤالء، إن هجوم الحركات املُتطرّفة هو رّد فعل عىل التغيريات االجتامعية التي تقوم 

بها العلمنة. إننا نشهد »أزمة انتقال«. 

يف املقابل، تبدو يل االنتقادات املُتكّررة التي تلوم مفهوَم العلمنة عىل انتشاره املُفرط وتعّدد 
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معانيه، ووجهه اإلجاميل املاُلئم أحياناً ملزيج من املنظور االجتامعي والخيارات االعتقادية، تبدو 

يل ُمرّبرة أكرث. برأيي، إذا غرّي بيرت بريجيه رأيَه جذرياً  يف ما يتعلّق بصوابية مفهوم العلمنة، فأَِلنه 

 modernisme العرصانية  بأن  اعتقد  الداخلية،  العلمنة والعلمنة  بتحقيق معادلة بني  عىل األرجح 

الدينية )التي يتمّسك بها شخصيّاً( أصبحت الشكل املُهيمن اجتامعياً للديني. والحال أن الديني 

»املجتمعات  أنواع من  تشكيل  يُحاول  وأن  للعلمنة،  املقاومة  نوع من  يُعرّب عن  أن  أيضاً  بإمكانه 

من  التاسع عرش عن طريق شكل  القرن  األوروبية يف  املجتمعات  ما حَدَث يف  هذا  املُضاّدة«. 

الكثلكة يُسّميه املؤرّخون »الكثلكة املُتشّددة« والتي تعارضت بشّدة مع بعض املساعي العلمية، 

ومع تطّور الحريات الحديثة. 

يُحلّل  تنتسب إىل ماكس فيرب، فإن إمييل دوركايم  العلمنة  الدراسات املُستِندة إىل  إذا كانت 

التطّور االجتامعي-التاريخي للدين انطالقاً من عملية لَيْئكة laïcisation بوساطتها تُصبح السلطة 

السياسية وُمختلف املُؤّسسات االجتامعية ُمستقلًّة عن الدين وتتزّود بقوانني عمل خاّصة ومتثيالت 

خاّصة. والحال أنه، كام تُشري ميشلني ميلوت Micheline Milot "يُسلّط التحليل من وجهة نظر 

العلمنة وحدها بعَض الضوء عىل اإلعدادات البنيوية، ال سيام القانونية منها، التي تُقّررها الدولة 

وموازين القوى بني الفئات االجتامعية املُشاركة يف اتّخاذ القرارات«. أراد بعض علامء االجتامع 

مُتيّز كاريل  للعلمنة. وعليه،  بُعداً  laïcisation بوصفه  الليْئكة  النقص من خالل تأسيس  سّد هذا 

دوبلري »علمنة ُمسترتة« من »علمنة ظاهرة« التي قد تكون الليْئكة. 

إن هذا التفريق عىل درجة عالية من األهّمية. يأخذ دوبالر كمثال عىل العلمنة املسترتة ظهور 

الساعة يف الغرب ابتداًء من القرن الرابع عرش. »إن التطورات العلمية والصناعية والتجارية تتطلّب 

ُمتواليات  تُنظّم  التي  الكنائس واألديرة  تُوفّره أجراس  النظام الذي  أنظمة أخرى لضبط الوقت غري 

الصالة«. إن اخرتاع الساعة »سمح بتحرير الوقت من العبء الديني وبذلك أتاح علمنته.« بعد مرور 

بضعة قرون، ومع ظهور السّكة الحديدية والطائرة ووسائل اإلعالم انتظم الوقت »تبعاً لرضورات 

تكنولوجية واقتصادية )التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي( وهذا يُشّكل مثاالً عن العلمنة املُسترتة 

ألن مثل هذه النتيجة مل تُبَحث طوعاً«. وبالعكس، تظهر الليْئكة laïcisation لدى دوبلري وكأنها 

»عملية علمنة ظاهرة، أي ُمدرِكة ومطلوبة. وتهدف هذه العلمنة عْمداً إىل تعزيز التاميز الوظيفي بني 

النظام الفرعي الديني وباقي األنظمة الفرعية للمجتمع، مثل التعليم والطّب والقانون، من خالل 

تأسيس بُنى قانونية تُكرّس استقاللية كل من هذه األنظمة«.
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والتفريق بالغ األهّمية لكن املسعى ال يصل إىل نهايته. إذا أردنا كذلك تشغيل مثلني-منوذجني 

ُمختلفني، فلامذا الرغبة باإلبقاء عىل هذه الكلمة الواحدة من أجل ضّم املثلني-النموذجني، بينام 

يُسلّط الكثرُي من النّقاد الضوء عىل األهمية الكبرية ملفهوم العلمنة؟ مثّة علامء اجتامع من القارتني 

األمريكيتني، من بينهم ميشلني ميلوت وروبرتو بالنكارت وفورتيناتو مالياميس، وأنا واحد من هؤالء 

الليْئكة  sécularisation ومفهوم  العلمنة  التمييز بشكل واضح بني مفهوم  أنه ال مناّص من  يرون 

laïcisation. يف الواقع إن هكذا تفريق يسمح يف وقٍت واحد بالحصول عىل أفضل دقّة مفهومية 

وتوسيع املنظور. 

أفضل دقة مفهومية: إن التمييز بني مفهومني يسمح، بطريقة منوذجية مثالية، بتطويق عمليتني 

االجتامعية  العملية  إىل  العلمنة  تُشري  بالرضورة:  ذاته  باملنطق  ليستا  لكنهام  تتداخال  أن  ميكن 

ويتحّول  معياريّاً  إطاراً  بوصفه  للدين  االجتامعي  الدور  خاللها  ينحرف  التي  والرمزية  والثقافية 

ويتحلّل ويتألّف من جديد. ميكن أن يبقى الدين ُمثرياً لالهتامم بالنسبة لألفراد والجامعات وهو 

ال يفرِض معايريه عىل املجتمع. لقد جرى تخليص التمثيالت االجتامعية املُسيِطرة من اإلشباع 

 ،tendanciellement نزّاعة  لذا، وبصورة  للديناميكية االجتامعية؛  املُعّقدة  اللعبة  بوساطة  الديني 

تكون العلمنة فعالً »مسترتة« وهذه عموماً نتيجة »غري مرغوٍب فيها« )برأي ماكس فيرب( للتغيريات 

االجتامعية. تُشري الليْئكة laïcisation إىل عملية »تُدِخل يف السيايس إقصاء مؤّسساتيّاً للدين يف 

الضبْط العاّم للمجتمع، وبخاّصة يف سياق تعّددي« )ميشلني ميلوت(. إن الوجه غري الديني لهذا 

الضبْط يرُتجم بشكل خاّص يف تفكيك النظام القانوين الدويل )واليوم تفكيك االتّفاقات الدولية( 

من جهة، وتفكيك املعايري الدينية من جهة أخرى. إن عملية الليئكة تُعيد تهيئة العالقات بني الدولة 

السلطة  واستقالل  الدين  السياسية عن  السلطة  وتعمل بصورة منوذجية-مثالية الستقالل  واألديان 

الدينية عن السيايس. 

إنني هنا أستعيد عْمداً التفريق الفيربي بني »السلطة« pouvoir و»النفوذ«  autorité. يف الظروف 

الوسيط،   األورويب  العرص  يف  نفعل  كنا  كام  مُنيّز،  أن  القضية  تكن  مل  الليْئكة،  فيها  جرت  التي 

»سلطة زمنية« من »سلطة روحية«. إن السلطة مع إمكان اإلكراه التي تشتمل عليها تنتمي إىل النظام 

السيايس –وهنا نجد مشكلة املُواطنية والدميقراطية إلخ... 

إن ضبْط الدين هو من شأن السلطة ويجب أن يستبطنه كل العب ليك يتّم القبول به؛ إن تخصيص 

الدين بوساطة عملية الليْئكة laïcisation ال يعني بتاتاً زوال التعابري الدينية من الفضاء العاّم. إن 
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تخصيص الدين يعني أن قبول  الدين أو رفضه مرتوك للخيار الخاّص، أي الخيار الشخيص، دون 

الذي  املعتقد«  »حرية  مبدأ  نجد  هنا  االجتامعي.  التعزيز(  )أو  لإلكراه  موضوعاً  الدين  يكون  أن 

»يف   laïcisation الليْئكة  مالياميس  فورتيناتو  يُعرّف  هكذا  الحديثة.  املجتمعات  يف  قيمة  أصبح 

البلدان ذات األغلبية الكاثوليكية كام هي حال أغلب بلدان أمريكا الالتينية« بأنها »معرب ذو طابع 

تصادمي وغري خطّي، من مجتمع يُنظر فيه إىل الحقيقة الكاثوليكية عىل أنها قانون، إىل مجتمع تُِقّر 

فيه حريُة املعتقد بحقوِقه ويُعرَتف بها«. 

 )Ritsuryô kokka( »بال شّك، أنا ال أّدعي أنني ُمختّص باليابان لكن يبدو يل أن »دولة الرموز

التي أُنِشئت يف القرن الثامن تُقيم شبكة معادالت بني الوظائف الدينية والوظائف اإلدارية النموذجية 

ل»الالليْئكة« non-laïcisation. وعىل الرغم من أن آالن روشيه Alain Rocher ينتقد تطبيق فكرة 

الليْئكة عىل الحالة اليابانية فإنه يعرتف بأن »الديني يبدو كيّل الوجود يف التشّجر املَُسّمى »مثانية 

أقسام ومئة مكتب« التي مُتيّز النظام املُصنّي للرموز. لقد ُوِضعت وزارة اآللهة )أو شعائر الّشنتو(، 

الفرنسية  الالئيكية  تاريخ  الحديث عن  الدولة«. من خالل  قّمة جهاز  jingikan، يف  »جنجيكان« 

سرنى أن الرصاعات حول الليْئكة laïcisation ميكن أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبسألة الُهوية الوطنية. 

بالسيطرة  التهديد  إدراُك  يُؤّدي  إذ   Edo يبدو يل إحدى الخصائص ملرحلة »إيدو»  الجيّد ما  ومن 

وهي  البوذية  إن  البوذية.  املعابد  إىل  قرسي  انضامم  نظام  ونشوء  املسيحية  حظَر  إىل  األوروبية 

تتعايش مع الّشنتو تحتكر إذن، تقريباً، اإلدارة الدينية. عقب ثورة »ميجي« Meiji انطوت محاولة 

تعزيز الّشنتو، التي متيّزت من البوذية بوصفها دين الدولة، عىل ما يبدو يل، عىل نتائج متناقضة 

يف ما يخّص الليْئكة laïcisation. يف الواقع تُوَجد الّشنتو مع املاّدة 28 من دستور عام 1889 التي 

تنّص عىل حرية املعتقد لليابانيني ضمن حدود النظام العاّم وواجباتهم تُجاه األمرباطور. إن الرسالة 

1946 اللذين فصال الدين عن الدولة، أّسسا الئكية  اإلمرباطورية القائلة ب الالألوهية ودستور عام 

عىل الطريقة اليابانية. 

العلمنة  بني  املفهومي  التفريق  خالل  من  أنه  إىل  أِلشري  املغامرة  االعتبارات  عند  هنا  أقف 

sécularisation والليْئكة laïcisation صار بوسعنا توسيع املنظور. إذا فُِحَص عن الليْئكة بوصفها 

للعلمنة فإنه سيتّم دراسة املؤّسسة الدينية وحدها عىل نحو تجريبي يف إطار هذا التمييز.  وجهاً 

العالقة بني املؤّسسات واألخذ يف  نتفّحص  الليْئكة االستقاللية ميكننا أن  من خالل مْنح عملية 

االعتبار بشكل أسايس دوَر السيايس والقانوين يف هذا التمييز. إن مفهوم الليْئكة يُجربنا عىل عدم 

مختلف  بالتحّوالت يف  بالرضورة  الليْئكة  عملية  دراسة  تهتّم  الدين.  اجتامع  علم  بحقل  االكتفاء 
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عىل  تطرأ  التي  بالتحّوالت  وصلتها  بعض،  تجاه  بعضها  بها  تتفاعل  التي  والطريقة  املُؤّسسات، 

الدولة-األمة واملجتمع. إن علم االجتامع وتاريخ الدولة، واملؤّسسات الطبية والدراسية، والفلسفة 

السياسية، والعلوم السياسية والقانونية كلّها َمْدُعّوة إىل االجتامع. 

تجديد  مع  يتّفق  فإنه  العلمية،  الفروع  بني  الفاصلة  بالحدود  يصطدم  الليْئكة  مفهوم  كان  إذا 

الطّب  وتاريخ  الدين  تاريخ  بني  التقاطعات  فإن  كذلك  والقانونية.  السياسية  بالسلطتني  االهتامم 

أو الرتبية قد تكاثرت. بذلك، فرَض الديُن يف أوروبا ألمد طويل بعَض الحدود عىل الطّب، ألن 

التحضري الجيّد للخالص يف اآلخرة ظهر ُمهاّمً أكرث من الشفاء، وإن عشوائيا جّداً. يف املذهب 

يُنبّه املريض  الكاثولييك، عىل املرء أن ميوت ومعه »األرسار األخرية« وعىل الطبيب بالتايل أن 

عىل اقرتاب األجل؛ ما يعني أنه يعرتف بحدود قدرته عىل الشفاء. يف القرن التاسع عرش، وبفضل 

بعض القوانني، انتظَمْت املؤّسسة الطبية انتظاماً مستقاّلً، وهيْمنت عىل الدين يف الحالة الفرنسية 

بينام تحالفت معه يف الحالة اإلنكليزية، وقد أوضحُت ذلك يف أحد مؤلّفايت. إن عملية الليْئكة 

laïcisation يف فرنسا بدت ُمهيمنًة يف مقابل عملية العلمنة sécularisation، بينام جرى خالف 

ذلك يف إنكلرتا. منذ أمٍد بعيد انطوى العمُل الديني عىل التلقني، لكن إنشاء وزارة املعارف العاّمة 

)بداية القرن التاسع عرش يف بروسيا وسنة 1900 يف أسبانيا( وتطّور املدرسة الرسمية التي تُديرها 

فيها، مُيثاّلن عملية  العمل  تَعهد إىل مستوى محيّل باإلرشاف عىل سري  أو  الدولة  وترُشف عليها 

يبقى درس  الدينية. عموماً  أو تسوية مع املُؤّسسات  بنزاع  ُمتفاوتة، وُمرتبطة  ُمتزاِيدة بدرجة  لَيْئكة 

دين واحد لكنه ال يشمل الدروس األخرى والذي جرى غالباً تجريد برنامجه من الطابع الطائفي 

يف البلدان ذات الثقافة الربوتستانتية وأُثِبَت بوساطة الدولة ال بوساطة املُؤّسسة الدينية )»املسيحية 

املُشرتكة«(. إن اللَيْئكة الكاملة تُؤّدي إىل حْذف هذا الدرس )أسرتاليا 1872، فرنسا 1882، اليابان 

1946( أو االستعاضة عنه بدرس عن األديان )كيبيك، 2008(. 

من  نرى  ُمعّقدة  داللية  مبشكلة  دامئاً  ُمتعلّق  والليْئكة  العلمنة  بني  النظري  التفريق  هذا  لكن 

البناء  الرضوري التطرّق إليها؛ ألنها ترهن جزءاً من البحث، ويف الوقت نفسه تُسلّط الضوء عىل 

كعملية  بنمذجته  قمُت  ما  إن  مفارق،  بشكل  املشكلة هي:  لاّلئكية. وهذه  االجتامعي-التاريخي 

ملحوظ  بشكل  يختلف  الذي  »العلمنة«،  لِمصطلح  وسياسياً،  قانونياً  قدمياً،  معنًى  يستعيد  ليْئكة 

عن املعنى االجتامعي الحايل ملفهوم »العلمنة«. يُشري املعنى القديم إىل عبور ُملك يف أوروبا، 

خاّص باملؤّسسة الكنسية، مجاَل الدولة وامللِك املدين. وهو يتلّقى سيامته السياسية من خالل 

النقاشات التي سبقت معاهدة »ويستفاليا« عام 1648. إن هذه املعاهدة التي هي محطة حاِسمة 
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السيايس  انبثاق فضاء مستقّل، حيث  تُسهم يف  ا. كريستني(  تعبري  األديان« )عىل حّد  من »سالم 

إننا هنا  الدين تجسيدها.  التي ال يستطيع  العاّمة  تنبني فيه املصلحة  والقانوين هام املكان الذي 

أمام عملية ليْئكة باملعنى الذي فهمناه. يف هذا السياق ينبني تفسري هوبز للدولة، وهو أن »لفيتان« 

Léviathan قادر عىل احتواء العنف الذي أنتجتْه االنقسامات الدينية. 

ال نجد املَملَكية régalisme لدى الفيلسوف جون لوك يف نهاية القرن السابع عرش والذي ميكن 

أن ننظر إليه عىل أنه املُنظّر األول يف موضوع فْصل الدين عن الدولة. يؤكّد لوك »الرضورة املطلقة« 

للتمييز بني »من ينظر إىل الحكومة املدنية، ومن ينتمي إىل الدين، وتعيني الحدود الصحيحة التي 

تفصل بني حقوق الفرد وحقوق الفرد اآلخر. يرى لوك أن الدولة هي »مجتمع إنساين أُنِشَئ لغرض 

وحيد هو تأسيس مصالح األفراد املدنية والحفاظ عليها«. أما الكنيسة فهي مؤّسسة دينية تُشّكل 

»مجتمعاً من البرش ينضّمون بشكٍل طوعي بعضهم إىل بعض من أجل خدمة الله بشكل عمومي« 

ولها الحّق بإلقاء الحرم الكنيس رشيطة أن يحتفظ املُْستَبعد »بجميع حقوق اإلنسان واملُواطن«. 

القانون  ويقع  الطابع املؤّسيس إىل حدٍّ كبري.  ويُنَزع عنها  فيرب  االتّحاد عند  بفئة  الكنيسة  وترتبط 

الفرنيس املُتعلّق بفْصل الكنائس عن الدولة )1905( ضمن هذا املنطق كام سرنى.  لكن النسب 

الرئييس ل »لوك« هو يف الواليات املُتحدة. إذ يُعطي عدد من املُنظّرين األمريكيني للدولة العلامنية 

secular state، مثل القايض د. ا. سميث وم. غاالندر ثالثة مؤرّشات لتعريفها. أوالً، الحرية الدينية 

)حرية املعتقد وحّرية االتّحاد ألهداف دينية، والتدّخل املحدود جداً للدولة فقط ألغراض تتعلّق 

بالصحة واألخالق والنظام العام(؛ املُواطنية الالئيكية )حقوق وواجبات كل مواطن ليست ُمرتبطة 

باالنتامء الديني(. وأخرياً الفصل )إن رشعية الدولة تصدر من مصدر علامين: قَبول املحكومني، 

 secular الدولة ال تُشّجع وال مُتّول أي دين(. إن الدولة، ضمن هذه الرؤية، ميكن أن تكون علامنية

بدرجة متفاوتة. 

secularism، وعىل الرغم من القرب الداليل، مُتثّل منظوراً مختلفاً  إننا نرى أن هذه الدنيوية 

الذي سنعيد  التعريف  من  كثرياً  وتقرتب  االجتامعي.   sécularisation العلمنة  مفهوم  منظور  عن 

الحديث عنه بخصوص الالئيكية الفرنسية، الذي أعطاه الفيلسوف فرديناند بويّسون للدولة الالئيكية 

»املُحايدة تُجاه كل األديان واملُستقلّة عن كل رجال الدين« والتي توَجد فيها »حرية العبادة بأشكالها 

كافة« و»مامرسة الحقوق املدنية املكفولة خارج أي اعتقاد ديني«. إن الفْصل الصوري غري ُمدرج 

ويقرتح عالُِم االجتامع »روبرتو بالنكارت« تعريف املستوى األدن حيث الالئيكية تنتج من عملية 

الليْئكة بوصفها »نظام تعايش يرُبَهن عىل مؤّسساته السياسية بشكل أسايس بواسطة السيادة الشعبية 
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ال بوساطة العنارص الدينية. إن هذا التعريف يُذكّر بأن أصل كلمة »الئكية« laïcité يأيت من اليونانية 

laos أي الشعب املُختلف عن رجال الدين، ويرتبط بفكرتني رئيستني هام: مبدأ السيادة األفقي، 

وفكرة الفرد صاحب الحقوق. أخرياً يُشري التعريف إىل أن الالئيكية ميكن أن تكون بحالة توتّر مع 

الدولة نفسها: يرُّص بالنكارت عىل »بقاء أشكال تقديس السلطة وإن تحت ترسيامت غري دينية بتاتاً« 

األمر الذي ميكن أن يُثري رصاعات »من أجل لَيْئكة الالئيكية«. 

ومَيِيز كُتّاب اللغة اإلنكليزية الدنيويَة secularism التي هي منطق سيايس وقانوين ومؤّسيس، 

من العلمنة secularization باملعنى الخاّص بالنظريات االجتامعية للعلمنة، التي تعلّل السلوك 

واملامرسات واإلدراكات يف املجتمعات الحديثة. حينئذ، أليس واضحاً أكرث يف عامل تكون فيه 

للكلامت أصول لغوية متعّددة التمييز بني العلمنة والليئكة، باملعنى الفرنيس والالتيني األصيل، 

وعن نتيجتها التي هي الالئيكية laicity؟

تعّرجات.  تنطوَي عىل  أن  الدول وميكن  laïcisation بحسب  الليئكة  تنّوعت عمليات  لقد 

 Elisa أياال«  كارديناس  »إليزا  أدركت  وهكذا،  العاّمة.  البُنى  بعض  إبراز  املمكن  من  لكن 

التاسع  القرن  الالتينية خالل  أمريكا  Cardenas Ayala وجود ثالث سامت مهمة ومشرتكة يف 

الليْئكة.  عرش يف موضوع 

الّسمة األوىل هي »تحديث األسس القانونية للدولة«. يف بادئ األمر أعطت الدوُل وضعاً دستورياً 

للدين، ومن ثم سعت برامج القوى السياسية الليربالية إىل إزالته من دون أن تنجح دامئاً بذلك. 

السياسية  بالسلطة  يتعلّق  ما  إىل  الليربالية  األحزاب  لدى  السلبية  النظرة  هي  الثانية  الّسمة 

الرامية إىل  الليْئكة كانت ضّد رجال الدين( و»املحاوالت  واالقتصادية وحتى الروحية )ألن هذه 

تفكيك املؤّسسات التي كانت تُعرّب تعبرياً ملموساً]عن هذه السلطة[ باسم مبادئ الليربالية«. 

د، بهدف النيابة  أخرياً، الّسمة الثالثة هي »إنشاء مؤّسسات الدولة، التي رافقها أيضاً الترشيع املُجدِّ

عن الكنيسة الكاثوليكية يف الوظائف االجتامعية املهمة املُتعلّقة بتنظيم األحداث الرئيسة يف الحياة 

الفردية وإدراجها يف املجتمع«. نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص إنشاء الدولة املدنية، وليْئكة املقابر 

واملؤّسسات االستشفائية، ُمحّولًة املحبّة إىل إحسان، وإنشاء املدارس الرسمية... إلخ. 

قانوُن  إذا سمح  وتحّقَق غالباً عىل نحٍو استبدادي بل عنيف.  بِقَي هّشاً  البناء الالئيك  إن هذا 

فصل الكنائس عن الدولة الذي أُِقّر عام 1905 يف فرنسا، كام سرنى، بتهدئة الرصاعات السياسية-
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أحياناً(  نجحت  )والتي  االستيالء  إلعادة  الالتينية  أمريكا  يف  الكاثوليكية  املحاوالت  فإن  الدينية 

كانت عديدة، وأّدت يف بعض األحيان إىل حروب أهلية مثل »الحرب املسيحوية« التي وقعت يف 

املكسيك يف الثالثينات. لقد دامت الرصاعات. 

الالتينية-األمريكية يف  الليْئكة  أن  تُفرّس ذلك هو  التي  الرئيسة  العوامل  أحد  أن  يبدو  والسبب؟ 

القرن التاسع عرش ُمورِست يف سياق علمنة ضعيفة. إن مالءمة العوامل الدينية أثّرت بشكل كبري 

يف الثقافة املُشرتكة، ال سيام الثقافة الشعبية. طبعاً إن هذا التأكيد القوي جداً رمبا يجب مخالفته. 

أرّص روبرتو بالنكارت عىل وجود عقلية علامنية يف شامل املكسيك لدى صغار ماليك األرايض 

بشكل خاّص. ويُشري بحّق إىل أن الليْئكة ما كانت لتتّم من غري حركة اجتامعية كانت املُحرّك لها. 

إن الليْئكة تتضّمن الوجود والفعل السيايس لالعبني االجتامعيني العلامنيني بدرجة متفاوتة. لكن 

بحسب اتّساع العلمنة، ستتحقَّق الليْئكة بصورٍة ُمغايرة. 

إذ  تركيا  يف  أيضاً  ُمهاّمً  كان   sécularisation والعلمنة   laïcisation الليْئكة  بني  التباين  إن 

تأّسس نظام ُمستقّر للدولة الالئيكية وسيطر عىل الدين، وفُرِضت الالئيكية فيها عىل يد الجيش 

وطبقة اجتامعية متأوربة. يخضع هذا النظام حالياً الختبار التناوب الدميقراطي مع وصول حزب 

بحسب  إسالمي.  دميقراطي  حزب  وهو  أعوام،  بضعة  منذ  السلطة  إىل   AKP والتنمية  العدالة 

ذلك  خالف  أو  ودميقراطي،  مستقّر  باألساس  هو  الذي  النظام،  هذا  من  ستنتج  التي  الالئيكية 

أيضاً  وتحّققْت  تغيريه.  املسلمني ميكن  أرض  الالئيكية يف  مستقبل  فإن  تطئيفه،  إعادة  ستجري 

ليْئكة استبدادية يف إيران، وفق النموذج الرتيك جزئياً. لكن تأسيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

délaïcisation. لكن، ويا للمفارقة، إن إيران اليوم هي، من غري  عام 1979 فرض إبطال الليْئكة 

شّك، أكرث علامنية مام كانت عليه يف عهد الشاه، وإن السلطة السياسية الدينية ال تُحافظ عىل 

نفسها إال بطريقة استبدادية وغري دميقراطية. 

بل تشخيصات  بإجراء تحليالت،  الليْئكة يسمح  العلمنة من  أن متييز  نرى  أن  وهكذا، ميكننا 

ال تتحّقق عند استخدام مفهوم واحد بطريقة اختزالية. وإذا أخذنا يف االعتبار تحليالت »كرباج« 

تُنادي  حركات  بريجيه،  يعتقد  كام  ليست،  الحالية  الراديكالية  اإلسالمية  الحركات  فإن  و»تود«، 

désécularisation بل هي حركات تُحاول قلْب عملية العلمنة عرب السعي إىل  ب»إبطال العلمنة« 

أن تَفرِض سياسياً، وبطريقة عنيفة، إلغاء عنارص الالئيكية التي جاء بها )بطريقٍة استبدادية أيضاً يف 

أغلب األحيان( االستعامر ثم تفكيك االستعامر، ال سيّام القومية العربية. ميكن أن يكون لحركات 
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أخرى هدف ُمامثل من خالل التدّخل يف اللعبة السياسية واالستفادة من إخفاقات الحكومات التي 

 )Olivier Roy تشّكلت عقب تفكيك االستعامر. لكن، كام أشار بعُض الباحثني )مثل أوليفييه روي

فإن هذا اإلدماج يف اللعبة السياسية أجرَبَ تلك الحركات عىل القبول بالتسويات. 

هناك  جاذبية.  أقّل  تبدو  الحديثة  املجتمعات  يف  ُمسيِطرة  أصبحت  التي  العلمنة  فإّن  وبعُد، 

أسباب عّدة تُساِعد عىل ذلك مثل الفْصل بني التقّدم العلمي والتقّدم التقني. بالفعل، إذا كان التقّدم 

العلمي َسَمَح ويسمح دامئاً بحدوث التقّدم التقني، فإنه اآلن يُفرّسه أيضاً. يف بادئ األمر، تدريجيّاً 

يف القرن العرشين، جرى الفْصل بني تقّدم حريب سيّئ )أوشفيتز، هريوشيام( وتقّدم سلمي جيّد. 

التنّوع  واالعتداءات عىل  الحراري،  واالحتباس  املدنية،  النووية  الطاقة  اليوم حول  النقاشات  إن 

املعارف  بتقّدم  املُرتبطة  املوارد،  واستنفاد  املستشفيات،  يف  املُكتسبة  واألمراض  البيولوجي، 

التقني املتواصل ألغراض سلمية  التقّدم  العلمية يف هذه املجاالت، كل هذه النقاشات تُبنّي أن 

أن، يف  والحال  ُمنتجة.  بها وغري  مرغوٍب  غرُي  نتائج  له  تكون  أن  وميكن  ُمتناقضاً  أيضاً  هو  يبدو 

ُمتعّددة  أصبحت  الحديثة  املجتمعات  غالبية  أن  يعنيان  الشعوب  وامتزاج  العوملة  ذاتها،  اللحظة 

الثقافات وُمؤلّفة بالتايل من أشخاص تختلف درجة العلمنة يف ما بينهم )خصوصاً عىل مستوى 

املهاجرين وأحفاد املُهاجرين(. لذلك أراد بعضهم )كام يف فرنسا وكيبيك عىل سبيل املثال( أن 

يفرض علمنة أكرث حزْماً بوساطة شكل استبدادي لاِّلئكية. وخالف ذلك، يُحاول آخرون، مثل بعض 

الحركات األصولية أو النزعة املُحافظة السياسية الدينية يف الواليات املُتّحدة األمريكية، استخدام 

عمليات فّك سحر العلمنة لِصالح تقلّص الالئيكية وإعادة الحديث عن فْصل الدين عن الدولة. 

وميكن أن تستند إعادة الحديث هذه إىل أيديولوجيا قومية قدمية يك تُعطي ُمجّدداً بُعداً دينياً للُهوية 

الوطنية يف مقابل العوملة و/أو الصعوبة الحالية للتخطيط لِمرشوع سيايس يبني املستقبل. ويبدو 

يل أن بعض ترصيحات الرئيس ساركوزي يف فرنسا ومرشوع إعادة إدخال علم األساطري القومي 

يف املنهج الدرايس االبتدايئ يف اليابان تذهب يف هذا االتجاه. 

إن عمليات العلمنة والليْئكة ليست إذاً عمليات خطّية. فهي مرتبطة بعوامل ُمعّقدة، وال شّك يف 

أن التفسري الذي أعطيته يبقى ناقصاً لكنني أردُت اقرتاح طرق للتفكري والتحليل وإخضاعها للنقاش. 


