
فلترقدي بسالم أيتها الَعْلمنة!
الوقائع تدحض النظرية الرمادّية

 ]*[
[[[ Rodney Stark رودين ستارك

يف هذه الدراسة لعامل اجتامع الدين األمرييك رودين ستارك سوف نقرأ تحليالً سوسيولوجياً 

معّمقاً لألطروحة العلامنية يف اختباراتها ونظرياتها متعددة الظهورات يف التاريخ الحديث.

الالَّفت يف دراسة ستارك أنه يصدر حكامً معلّالً يبنّي فيه مناطق اإلشكال يف التجارب الَعلْمنيَة 

سواء يف أوروبا أو يف أمريكا الشاملية. كام يحدد إخفاقاتها يف مواجهة اإلميان واألصوليات 

الناهضة يف املذاهب املسيحية الغربية.

املحرر

الرغم  عىل  بالغة  بحفاوة  العلامين  الطرح  االجتامعية  العلوم  متخصصو  استقبل  البداية،  منذ 

من أنه مل يتفق قط مع الواقع املجرب. منذ أكرث من قرن ونصف أشار توكفيل إىل أن »الوقائع ال 

تتفق بأي شكل من األشكال مع النظرية ]العلامنية[«، ومع مرور الوقت مل تزدد حالة عدم التوافق 

هذه إال سوءاً، فالجزئية الوحيدة التي تضفي أي هالة من الصدقية عىل القول بأن العلمنة تحدث 

بعيد. سأجمع يف  أمد  منذ  انطوى  إمياين  الراهن وعرص  املقارنة بني وضعنا  تعتمد عىل  بالفعل 

مقايل هذا أعامل الكثري من املؤرخني املعارصين الذين اتفقوا عىل القول إن عرص اإلميان ليس 

*ـ  عامل اجتامع دين أمرييك، بروفسور يف علم اجتامع الدين ـ جامعة واشنطن. 
Secularization, R.I.P  :ـ العنوان األصيل للمقال

 http://web.csulb.edu/~plowentr/Secularization_Stark.pdf :ـ املصدر

ـ ترجمة: رامي طوقان. مراجعة: جاد مقديس.



2 0 1 صيــف 7
A L - I S T I G H R A B االستغراب

43 فلترقدي بسالم أيتها الَعْلمنة!

إال نتاج محض حنني إىل املايض؛ فإن كان مبقدورنا أن نقول أي يشء عن القرون الوسطى فهو 

أن االفتقاد إىل املشاركة الدينية كان فيها شائعاً أكرث حتى مام هو اليوم. سأبني بعد ذلك أن البالد 

املسيحية مل تشهد يف الواقع أي تغريات دينية حديثة تتفق مع العلمنة، حتى بني العلامء؛ بعدها 

سأوسع مناقشتي ألقيم امتداد املبادئ العلامنية إىل املجتمعات غري املسيحية، وألبني أن حتى 

األديان اآلسيوية الشعبية التي تعتمد عىل مقدار كبري من الخرافات السحرية مل تظهر أدن إشارة 

لالنحسار أمام مد متسارع للحداثة. ويف النهاية، سأقول بعض الكلامت األخرية قبل أن أدع العلمنة 

تقر يف مثواها األخري! 

لقرابة القرون الثالثة، ظل متخصصو العلوم االجتامعية املختلفة واملثقفون األوروبيون بجميع 

أطيافهم يعدون بنهاية الدين، وما فتئ كل جيل جديد يربز من هذه الرشيحة االجتامعية يتحدث 

بيقني عن »نضج اإلنسانية الذي سيتجاوز املاورائيات« واآليت ال محالة »خالل عقود قليلة آتية أو 

أكرث بقليل«. أصبح هذا الطرح يعرف بالطرح العلامين، ويبدو يل أن أوائل دعاته كانوا بريطانيني، 

فقد أدى عهد عودة امللكية يف بريطانيا والذي بدأ سنة 1660 

إىل حقبة من الهجامت الرشسة عىل املعتقدات الدينية حتى أصبح ذلك األمر شائعاً بل رائجاً 

بني الطبقات الراقية من اللندنيني )ديورانت وديورانت 1900(. بحسب ما متكنت من الوصول إليه 

يف املراجع املتوافرة لدي فقد كان توماس وولستون أول من حدد تاريخاً النتصار الحداثة عىل 

اإلميان حني كتب سنة 1710 معرباً عن يقينه بأن الديانة املسيحية ستكون قد أصبحت من مخلفات 

1733(. بعد نصف قرن من ذلك رأى إمرباطور بروسيا  1900 )وولستون  املايض مع حلول سنة 

املشهور فريدريك األكرب أن هذه التوقعات كانت يف الواقع متشامئة! فقال يف رسالة له إىل صديقه 

الكاتب الفرنيس فولتري: »ذلك الرجل اإلنجليزي وولستون... مل يكن ليقدر عىل حساب ما جرى 

مؤخراً... فالدين يتداعى عىل نفسه، ولن يكون انهياره إال أرسع« )يف ردمان، 1949: 26(. فام كان 

من فولتري إال أن غامر باإلدالء بتخمينه الخاص الذي قال فيه إن النهاية ستحل ضمن الخمسني 

املتحدة  الواليات  يف  الثانية  الربوتستانتية  الصحوة  حركة  حتى  متنع  مل  ذلك،  بعد  التالية.  سنة 

توماس جيفرسون من التكهن سنة 1822 بأنه »ال يوجد شاب يعيش يف الواليات املتحدة اليوم إال 

وسيموت وهو توحيدي العقيدة]1[« )هييل 1984: 373(، ولكن بالطبع وحتى بعد مرور جيل كامل 

]1]- التوحيدية هي حركة الهوتية مسيحية دينية سمّيت كذلك استناًدا إىل مفهومها بوحدانّية الله حيث ترفض عقيدة التثليث، باملقابل تعترب 

عقيدة التثليث معتقداً دينياً يعني أن الله الواحد ثالثة أقانيم أو ثالث حاالت يف الجوهر املتساوي نفسه. أصحاب عقيدة التوحيد يؤمنون 

أن يسوع هو بشكل من األشكال »ابن« الله، ولكنه ليس هو اإلله الواحد ]املرتجم[. 
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عىل هذا الكالم ظل التوحيديون طائفة أقلية بينام شهدت الطوائف امليثودية واملعمدانية معدالت 

منو مذهلة )فينكه وستارك 1992(. 

لكن هذا مل يفت يف عضد »أنبياء« العلمنة التالني الذين مل يكونوا أقل يقيناً من سابقيهم؛ ففي 

الوقت الذي كانت نبوءة جيفرسون قد أثبتت فشلها يف الواليات املتحدة، أعلن أوغست كومت 

من  الالهوتية«  »املرحلة  منوه  يف  يتجاوز  كان  للحداثة،  حتمية  وكنتيجة  اإلنساين،  املجتمع  أن 

نشوء املجتمع وارتقائه، وأن فجر عهد جديد قد أرشق ستحل فيه العلوم والتكنولوجيا محل الدين 

بوصفه أساساً لألحكام األخالقية؛ لكن كومت تجنب الخوض يف ذكر توقيت محدد تتم فيه هذه 

النبوءة. بالطريقة ذاتها، مل يخل تباهي إنجلز من الشامتة حني قال إن الثورة االشرتاكية ستجعل 

الدين يتبخر دون رجعة، لكنه مل يزد أيضاً عن القول إن هذا »سيحدث قريباً«! يف عام 1878 اشتىك 

ماكس مولر )الصفحة 218( من أنه: 

واسعة  والجرائد  أن املجالت  يبدو يل  ربع سنة ال  أسبوع وكل شهر وكل  يوم وكل  كل   يف 

االنتشار تتوقف عن القول إن الدين قد أصبح أمراً من املايض، وإن اإلميان ليس إال هلوسة أو 

مرضاً طفولياً، وإننا وأخرياً قد وصلنا إىل اآللهة ونجحنا يف تفجريها!

مع بداية القرن العرشين، الحظ آي إي كرويل )1905: 8( أنه »يزداد يف كل مكان انتشار الرأي 

القائل بأن الدين ليس إال مجرد بقايا من عرص... بدايئ، وأن انقراضه ليس إال مسألة وقت«. بعد 

ذلك بسنوات قالئل وبينام كان ماكس فيرب يوضح األسباب التي ستجعل التحديث يتسبب بـ«قشع 

األوهام  أعظم  اعتربه  الذي  الدين  أن  ملريديه  يؤكد  فرويد  سيغموند  كان  وبينام  العامل،  أوهام« 

من  الوقورين  العاملني  من  أي  يتمكن  النفساين، مل  املعالج  أريكة  عىل  قريباً  العصابية سيموت 

تقديم أي تكهن حول وقت حصول نبوءاتهم إال قولهم: »سيحدث قريباً«.

بعد جيل من الزمن تقريباً، حلت عبارات مثل: »األمر جار« أو »عىل الطريق« محل »قريباً«؛ 

عىل سبيل املثال بنيَّ عامل األنرثوبولوجيا الالمع آنثوين إف يس واالس )1966: 264-265( آلالف 

من الطالب الجامعيني األمريكيني أن »املستقبل االرتقايئ للدين هو االنقراض«، وعىل الرغم من 

اعرتافه بأن العملية ستتطلب »بضع مئات من السنني« حتى تكتمل، إال أنها »جارية عىل الطريق« 

150-151( خالل مساره املهني   :1982( برايان ويلسون  فتئ  املتقدمة؛ وما  الدول  بالفعل ضمن 

اإلنساين«،  املجتمع  اآلن يف  تحدث  املدى  »عملية طويلة  بأنها  العلمنة  الطويل يصف  املتميز 
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وأشار إىل أن »العملية الضمنية يف مفهوم العلمنة تقر مبارشة بوجود حالة مسبقة من الحياة مل تكن 

علامنية، أو عىل األقل كانت أقل علامنية مام هي عليه يف زماننا«. 

السابقني  التي جعلت املثقفني  الجبانة  التحفظات  1968، وخالف جميع  بعد ذلك ويف سنة 

يحجمون عن اإلدالء بتكنهناتهم، أخرب بيرت بريغر )1968: 3( جريدة نيويورك تاميز بأنه »من األرجح 

أن املؤمنني بالديانات سيصبحون مع حلول القرن الحادي والعرشين مجرد طوائف قليلة مكومة 

مع بعضها لتقاوم ثقافة علامنية ستسود العامل بأرسه«، ومل يرتدد بريغر يف إطالق العنان ملوهبته يف 

رسم الصور التي يصعب نسيانها إذ قال: »إن معضلة املؤمن اليوم تبدو وبشكل متزايد وكأنها مثل 

حالة منجم من التيبت يقوم بزيارة طويلة إىل جامعة أمريكية«. ال تخلو صورة بريغر من املفارقة 

بالطبع إذا أخذنا بعني االعتبار الصورة الشجاعة التي رسمها اإلعالم األمرييك للدالي الما والتي 

يظهر فيها وكأنه أسد من أسود الحرية والنضال وكذلك الرتحاب املهذب الذي ال يخلو من التبجيل 

الذي يلقاه مختلف الجامعات األمريكية، فإن هذا االنقالب يف مسار األحداث يجعل تشبيه بريغر 

حامالً ألوجه مختلفة متاماً عن تلك التي عناها يف ذلك الوقت! عىل جميع األحوال، وقبل انقضاء 

أجل املوعد الذي رضبه بريغر لنا بثالث سنوات، حافظ أستاذنا عىل ماء وجهه وتخىل عن إميانه 

)الراسخ سابقاً( يف العلامنية )وهو أمر سأناقشه يف نهاية هذا املقال(. السبب الوحيد الذي دفع يب 

إىل ذكر الترصيحات التي أدىل بها بريغر يف نهاية ستينيات القرن املايض هو أنها تعرب خري تعبري 

عن مزاج ذلك الزمن، وهو مزاج ال أنكر أين كنت مشاركاً فيه )أنظر: ستارك، 1963(. 

علينا أن نالحظ خمسة أشياء يف جميع »نبوءات العلمنة« التي رسدناها هنا: 

نحو  »اآللهة  سيجر  الذي  السببي  املحرك  هي  الحداثة  كون  حول  العام  االتفاق  هو  األول 

التقاعد«؛ أي إن املبادئ العلامنية كانت دامئاً تجد مرتكزها ضمن اإلطار النظري األوسع لنظريات 

وأن  بد  ال  التدين  فإن  والتصنيع  والتمدن  التحديث  يزداد  وبينام  أنه  مفاده  بطرح  فتتقدم  الحداثة، 

يتناقص )هادن، 1987؛ فينكه 1992(. علينا أن نتذكر هنا أن التحديث عملية طويلة وتدريجية وثابتة 

نسبياً؛ وأن الحروب والثورات وغريها من الكوارث قد تتسبب بنكسات مؤقتة عرضية يف خطوط 

مسار هذا التوجه، لكن العملية ككل متينة غري قابلة للتغيري. إذا كانت العلمنة إذن نتيجة التحديث، 

إن مل نقل بأنها إحدى أوجه ذلك التحديث، فإنها عملية غري متقلبة، وبدالً من أن تنبع من عمليات 

مفاجئة ومتشنجة فإنها ستعكس بدورها توجها ثابتاً نسبياً من االنحسار الديني يتناسب عكسياً مع 

أوجه الحداثة املختلفة املتجلية يف التنمية االقتصادية والتمدن وتقدم العلم والتعليم. إذا ما أخذنا 
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التحديث يتخذ شكل منحنى طويل خطي يتجه إىل األعىل؛  األمر من زاوية تسلسل الزمن، فإن 

ويفرتض أن العلمنة تتبع عكس هذا املسار؛ أي منحنى خطي طويل يتجه إىل األسفل؛ ومبا أن 

الحداثة قد حلت عىل الكثري من األمم وتطورت بحيث أصبح مصطلح »ما بعد الحداثة« هو »آخر 

رصعة« ثقافية، فهذا يعني أن علينا أن نفرتض أن العلمنة ال تزال »عىل الطريق« بقدر ما نرى توجهاً 

مهامً إىل األسفل يف التدين. 

الشء الثاين الذي نالحظه يف تنبؤات العلمنة هو أنها بالدرجة األوىل غري موجهة نحو التفرقة 

بني أدوار املؤسسات، فهي ال تتكهن بالتفرقة بني الكنيسة والدولة فحسب، أو حتى بانحسار سلطة 

القادة الكنسيني الدنيوي املبارش؛ فام تهتم به هذه النبوءات هو بالدرجة األوىل التقوى الشخصية 

املعتقدات  سيجد  له  التايل  الجيل  أن  جيفرسون  تكهن  ولهذا  اإلميان؛  مسألة  وخاصة  الفردية 

املسيحية وخاصة تلك املتعلقة بألوهية السيد املسيح أموراً غري قابلة للتصديق؛ ولذا فلن يحتفظ 

أبناء ذلك الجيل إال بالحد األدن من الحضور اإللهي ومفهوم األلوهية كام ميثله املعتقد املسيحي 

التوحيدي. األمر نفسه ينطبق عىل إنجلز الذي مل يهتم بشأن الباباوات واملطارنة، ولكنه كان يهتم 

أشد االهتامم بـ«الخرافات الدينية« التي تعتنقها الجامهري؛ وكذلك فرويد الذي كتب حول »األوهام 

الدينية« وليس حول رضائب الكنيسة؛ وكذلك واالس )1966: 265( الذي أكد أن »اإلميان بالقوى 

الغيبية محكوم عليه باملوت يف كل أرجاء العامل« ألنه، وكام رشح بريان ويلسون )1975: 81(: 

»بنية املجتمع العقالنية يف حد ذاتها ستحول دون االستغراق يف التفكري املاورايئ«. 

إن هذه النقطة يف غاية األهمية ألن العلمنة قد حظيت يف السنوات األخرية بأكرث من تعريف 

أمام  املجال  يتيح  1967( وهذا، ولألسف،  1987؛ شايرن  دوبآلير  1991؛  تشانني  1997؛  )هانسن 

بعض منارصي هذا الطرح ليك يغريوا تعريفاتهم له للتهرب من الحقائق املزعجة )أنظر: دوبآلير 

إليها  يشار  ما  –وعادة  التعريفات  هذه  إحدى   .)1997 يامني  1996؛   ،1991 ليخرن  1997؛   ،1987

بالنسخة املكربة أو املاكروية )أنظر ليخرن 1996(- متيز العلمنة عىل أنها التحرر من املؤسسات 

انحسار  إىل  اإلشارة  هو  هذا  يعنيه  ما   .)1978 مارتن  1987؛  )دوبآلير   )deinstitutionalization(

ما حيث تخلصت املؤسسات  بها يوماً  تتمتع  الدينية  التي كانت املؤسسات  السلطة االجتامعية 

االجتامعية األخرى –وخاصة تلك السياسية والتعليمية- من الهيمنة الدينية التي كانت ضحية لها. 

إذا كان هذا هو ما تعنيه العلمنة، فليس لدينا ما نتجادل حوله؛ ال يختلف اثنان بأن رجال الدين 

الكاثوليكيني يف أوروبا املعارصة مثالً مل يعودوا يتمتعون بالسلطة السياسية التي كانوا يحظون بها 
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يوماً ما؛ واألمر نفسه ينطبق عىل رجال الدين اللوثريني واألنجليكانيني )مع أن الحقيقة هي أن رجال 

الدين لرمبا مل يحظوا يف تاريخهم كله بالسلطة الواسعة التي نحسب اليوم أنهم كانوا يتمتعون بها(؛ 

كام أن الرموز والخطابيات والطقوس الدينية مل تعد تتخلل مظاهر الحياة العامة الرئيسة. لقد أثارت 

بالفعل )كازانوفا  الكثري من االهتامم األكادميي، وأدت إىل دراسات مميزة  بالطبع  التغريات  هذه 

1994؛ مارتني 1978(. لكن »أنبياء« نظرية العلمنة هؤالء مل يقوموا مبجرد الكتابة عن يشء بدهي أو 

ضيق إىل هذا الحد؛ فاألمر ال يتعلق مبجرد تكهن ضيق حول تزايد االنفصال بني الكنيسة والدولة 

بل –وكام رأينا- كان تركيزهم ومنذ البداية عىل التقوى الفردية، ومل يعربوا عن اهتامم شمويل بهذا 

األمر إال بقدر زعمهم بأن انحسار التدين الشمويل ال بد وأن يعني تدنياً يف التدين الفردي والعكس 

صحيح؛ فإذا خرست الكنيسة سلطتها فإن التقوى الفردية ستتضاءل إىل أن تختفي؛ وإذا تضاءلت 

الداعم  بيرت بريغر –الذي ظل ملدة طويلة  الكنيسة ستفقد سلطتها. وقد كان  فإن  الفردية  التقوى 

املعارص األكرث قدرة واألشد حنكة لطرح العلمنة- فقد كان شديد الوضوح بالنسبة إىل هذه النقطة؛ 

ففي رسمه الخطوَط العريضة املتعلقة بالعلمنة أبدى املالحظات التايل )1967: 108-107(: 

كذلك فإن عملية العلمنة لديها جانبها الذايت الشخيص أيضاً، فكام أنه مثة علمنة يف املجتمع 

الغرب  أن  هو  مبسطة  بكلامت  هذا  يعنيه  وما  اإلنساين.  الفرد  وعي  يف  علمنة  فثمة  الثقافة  ويف 

الحديث قد أنتج أعداداً متزايدة من األفراد الذين ينظرون إىل العامل وإىل حياتهم الخاصة من غري 

أن يستعينوا بالتأويالت الدينية لها. 

لكن وكام قلنا من قبل، فقد سحب بريغر )1997( بلطف دعمه نظريَة العلمنة، وقد ذكرت هذه 

أعجبني  لطاملا  –الذي  بريغر  مع  السابقة  خالفايت  عىل  للتشديد  ليس  السابقة  أعامله  من  الفقرة 

عمله- بل ألشدد عىل التكتيكات التي أصبح منارصون آخرون للعلمنة يتبعونها اليوم سعياً لتجنب 

هو  العلمنة  نظرية  تعنيه  ما  بأن  االدعاء  عرب  نظريتهم  تناقض  التي  املرتاكمة  األدلة  جبل  مواجهة 

فقط التحرر من املؤسسات، وأن أي توجهات ضمن التقوى الشخصية الفردية أمور ال أهمية لها؛ 

ودعوين هنا أشري إىل عملية  التجنب املشوقة التي اتبعها كاريل دوبآلير يف مقال له حول هذه 

القضية حني قال: »إن تدين الفرد ليس مؤرشاً ذا قيمة يف تقييم عملية العلمنة«. 

بل هي غري  فحسب،  تاريخياً  زائفة  ليست  التحريفية-  نقل  –إن مل  التعديلية  النزعة  هذه  لكن 

أي  الشخصية« يف  التقوى  بـ«موت  يستشهدون  أنفسهم  نجد أصحابها  ما  أيضاً؛ ورسعان  صادقة 

مناسبة يجدون فيها أدن دليل يساند نظرتهم هذه أو حني يعتقدون أنهم يتحدثون إىل جمهور من 
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»الرفاق يف االلتزام« العلامين؛ ولذلك رأينا كاريل دوبآلير نفسه هو وليليان فوييه )194: 95( يبيِّنان 

يف مؤمتر يف روما سنة 1993 أنه: »ألن العلم وجهة نظر علامنية حتى النخاع« وألنها أصبحت هي 

املهيمنة عىل املناهج الدراسية فقد أدت إىل إزالة هالة القداسة عن تعلم الطلبة ومنظورهم إىل 

العامل«، وبعد االقتباس من مقاالت سابقة لدوبآلير، تابع الباحثان ليقوال: 

لـ"اإلله  التقليدي  املفهوم  حول  أفكارنا  من  »األنسنة«  أنواع  جميع  إزالة  يف  العلوم  نجاح  إن 

الالأدرية  للنزعة  تدريجياً  روج  بدوره  وذلك  روح،  قوة  أو  حياتية  طاقة  يف  اعتقاد  إىل  كشخص« 

واإللحاد – وهذا يفرس انحسار املامرسة الدينية عىل املدى البعيد! 

هذا بالضبط ما كانه الطرح العلامين طوال الوقت! ولو كانت املزاعم التجريبية التي تقدم بها 

دوبآلير وفوييه صحيحة لكانت هذه النتيجة ستحقق كل ما تنبأ به وولستون –وإن كان يف إطار زمني 

متأخر بعض الشء عنه! لكن، وكام سنبني الحقاً، فإن هذه املزاعم التجريبية ليست صحيحة يف 

الواقع، ما هو صحيح هو أن الطرح العلامين كان وال يزال وسيظل يتنبأ بانحسار النزعة الدينية من 

الفرد وليس فقط من املجتمع أو الدولة. 

ثالث يشء علينا أن نالحظه حول الطرح العلامين، وهو أمر تتضمنه سائر صيغه، هو الزعم بأنه 

فيستوي  بالدين؛  فتكاً  الذي سيحمل املضامني األشد  العلم هو  فإن  التحديث  أوجه  ويف جميع 

الخرافات  قيود  »من  سيحررنا  العلم  بأن  زعمهم  يف  جميعهم  ودوبآلير  وفوييه  وواالس  كومت 

 :)86  :1968( ويلسون  برايان  بها  تقدم  التي  الغريبة  الصياغة  لنقتبس  لنا  كان  إذا  أو،  العقائدية«؛ 

مصداقيتها  عموم  االجتامعية  والعلوم  العلوم  أدركته  ما  آخر  تأثري  تحت  املسيحية  خرست  »لقد 

الالهوتية«. لكن، لو كان األمر كذلك لكان علينا أن نتوقع من العلامء أن يكونوا أبعد الناس، ولو 

نسبياً، عن التدين. لكن، وكام سرنى، فإن العلامء متدينون بقدر أي رشيحة اجتامعية أخرى، فليس 

إذن عدم التوافق املفرتض بني الدين والعلم إال محض خياالت. 

يتم  التي  اللحظة  إنها يف  أي  امتصاصية«؛  »حالة  أنها  العلامنية هي  إىل  السائدة  النظرة  رابعاً؛ 

التوصل إليها فال ميكن الرتاجع عنها ألنها يف نظر منارصيها تحظى بحصانة تكاد تكون غيبية. لكن 

االتجاه الذي اتخذته أوروبا الغربية ودول االتحاد السوفيتي السابق ال تدعم هذه التوقعات أبداً؛ 

بل، وكام عرب عن ذلك آندرو غرييل )1994: 272( خري تعبري، فبعد سبعني سنة من الجهود الرشسة 

التي بذلتها الدولة لتحقيق العلمنة »نجح القديس فالدميري يف طرد كارل ماركس«!
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خامساً وأخرياً: مع أن معظم الجدل الدائر حول العلمنة يركز عىل العامل املسيحي، فإن منارصي 

هذا الطرح يطبقونه عىل املستوى العاملي؛ فليس إذن هو مجرد االعتقاد بأن »املسيح كإله سيكون 

مصريه املحتوم هو املوت«، بل وكام أوضح واالس يف الفقرة التي اقتبسناها من قبل فإن األمر 

ينطبق »عىل اإلميان بالقوى الغيبية« يف جميع أشكاله، وأن هذا سيحدث »يف كل العامل«؛ وبالتايل 

وبحسب هذا الطرح فلن يظل من اسمي »الله« و»يهوه« إال »ذكرى تاريخية مثرية لالهتامم«. لكن 

مل يكلف أحد نفسه حتى اآلن بأن يبني هذا للمسلمني أنفسهم كام سرنى! 

واآلن: إىل التفاصيل!

أسطورة االنحسار الديني

الدينية  االعتقادات  بيانياً ميثل معدالت  نرسم رسامً  أن  لنا  كان  لو  بأننا  الباحثني  معظم  يعتقد 

لدى األفراد يف دول الرشق والغرب ومدى مشاركتهم يف طقوسها لوجدناها تتناسب عكسياً مع 

التي كانت موجودة يف  العالية  اتجاهات التحديث يف كل دولة؛ فإذا بدأنا مع مستويات اإلميان 

أوائل القرن الثامن عرش فإنه من املفرتض لالتجاهات الرئيسة يف هذا املجال أن تظل تتجه إىل 

األسفل حتى وصلت اليوم إىل مستويات يف غاية التدين من التدين ال ينظر إليها إال عىل أنها بقايا 

ال تكاد تستحق الذكر ستختفي بدورها قريباً )ويلسون 1966، 1982؛ بروس 1995؛ ليخرن 1991، 

1996(. وإلثبات هذه الفرضية يوجهنا الباحثون املذكورون لنالحظ الهبوط الحاد يف عدد الحضور 

يف الكنائس يف معظم أوروبا يك تستنتج من ذلك وجود تآكل يف اإلميان الشخيص أيضاً عىل 

أساس أن قلة الحضور يعني ال محالة االفتقاد إىل اإلميان الدافع إىل الحضور. 

لكن هذه الفرضيات خاطئة من جميع أوجهها؛ وقد كان ديفيد مارتن )1965( أول عامل اجتامع 

من  العلمنة  مفهوم  نزيل  أن  علينا  أن  اقرتح  بل  وواضح؛  تام  بشكل  العلمنة  طرح  يرفض  معارص 

أيديولوجيًة  كانت  املفهوم  هذا  بها  قام  التي  الوحيدة  الوظائف  االجتامعية ألن  العلوم  خطابيات 

وجداليًة وليس نظرية، وألنه ال يوجد أي دليل لصالح أي تحول عام أو حتى ثابت »من املرحلة 

لنا  يبدو  قد  هذا  أن  مع   .)465  :1991 )مارتن  علامنية«  مرحلة  إىل  اإلنسانية  الشؤون  يف  الدينية 

مذهالً، إال أن طرح العلمنة كان يفتقر إىل االنسجام والرتابط منذ البداية؛ فعىل سبيل املثال الحظ 

ألكسيس دو توكفيل رواج املبادئ العلامنية بني فالسفة القرن الثامن عرش وعلق عليه قائالً: 

أوروبا  إذ توجد شعوب يف  بأي شكل من األشكال؛  النظرية  الوقائع مع  تتفق  الحظ ال  لسوء 
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ال يعادل مدى عدم إميانها إال مستوى جهلها وحقارتها؛ بينام إذا نظرنا إىل أمريكا –وهي إحدى 

أكرث دول العامل حرية وتنويراً- نجد الناس فيها يلبون بكل حامسة جميع الواجبات الخارجية التي 

يتطلبها منهم الدين )]1840[ 1956: 319(. 

التدين األمرييك  150 سنة عىل إبداء توكفيل مالحظته هذه، ال يزال  اآلن وبعد مرور أكرث من 

كام هو، بل يف الواقع لقد ازدادت نسب االنتامء إىل إحدى الكنائس بثالثة أضعاف )فينكه وستارك 

ارتفعت بشكل متواضع )غرييل  أو  ثابتة  فقد ظلت  الديني األخرى  االلتزام  أما مؤرشات   .)1992

العلمنة  مبادئ  عليها  قامت  التي  للفرضيات  مدمراً  تحدياً  تقدم  األمريكية  الحالة  أن  ومع   .)1989

إال أن األرقام تظهر أن هذه الفرضيات تفشل حتى يف معقلها يف أوروبا. فأوالً وقبل كل يشء: ال 

يوجد أي تراجع ظاهر بعيد املدى يف املشاركة الدينية يف أوروبا! ال شك بأن مستويات املشاركة 

تختلف من وقت إىل آخر استجابة لبعض األحداث التي تتسبب باإلزاحة االجتامعية مثل الحروب 

والثورات، إال أن النقطة األهم هي أن املشاركة الدينية كانت متدنية يف شامل أوروبا وغربها لقرون 

طويلة قبل مقدم التحديث. 

أما السبب الثاين الذي يدفعنا إىل رفض مزاعم علمنة أوروبا فهو أن البيانات الحالية ال تظهر 

وصول »عرص جديد من اإللحاد«، بل إن مستويات التدين الشخيص ال تزال مرتفعة، وتصنيف أي 

دولة بأنها عىل درجة عالية من العلامنية بينام ال يزال معظم سكانها يؤمنون باإلله لهو طرح سخيف 

مناقض لنفسه. بل، وكام قالت غريس دايفي )1990: 395(، فإن السؤال املهم فيام يتعلق بالدين 

يف أوروبا ليس: »ملاذا مل يعد الناس يؤمنون؟«، وإمنا هو: »ملاذا يظل هؤالء الناس يؤمنون من غري 

أن يروا أي رضورة للمشاركة وحتى بأدن درجات االنتظام يف مؤسساتهم الدينية؟« 

القارئ  لعل  أوروبا،  العلمنة يف  املزاعم حول  لرد  للتأسيس  اللتني سقتهام  الحجتني  بني  من 

يجد الزعم أن املشاركة الدينية مل تكن قط عالية املستوى يف شامل أوروبا وغربها هو أكرثها إثارة 

للشبهات ولذلك سوف نبدأ به. 

أسطورة تقوى املايض

الكل »يعرف« بأن العامل يف املايض كان »مكاناً تحفه التقوى« ؛ أي إن الناس يف األزمنة القدمية 

كانوا يظهرون مستويات أعىل من املامرسة الدينية واالهتامم بشؤون العقيدة وبطرائق مركزية يف 

حياتهم مل نعد نراها إال يف بعض الثقافات االجتامعية الفرعية يف زمننا املعارص كام هي الحال بني 
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طائفة اآلميش املسيحية أو اليهود األرثوذكس املتزمتني أو اإلسالميني األصوليني. لألسف، وكام 

هي الحال يف أي قصة ترسمها مخيلتنا حول جامل األزمنة املاضية الساحرة، فإن هذا التصور حول 

»املايض التقي« ال يزيد عن كونه حنيناً إىل ما ال وجود له. يتفق معظم املؤرخني البارزين الذين 

درسوا الدين يف القرون الوسطى بأنه مل يكن لدينا »عرص إميان« قط )موريس 1993؛ دايف 1992؛ 

سومرفيل 1992؛ بويس 1985؛ أوبلكيفيتش 1979؛ موراي 1972: توماس 1971؛ كولتون 1938(. 

حتى يف القرن الحادي عرش، كتب الراهب اإلنجليزي ويليام أوف مامليسبوري شاكياً ندرة حضور 

الطبقة األرستقراطية للكنيسة، فاألتقياء أيضاً من بني أبناء هذه الطبقة كانوا »يحرضون« القداس يف 

منازلهم وهو مستلقون عىل فراشهم: 

نومهم وهم  بل يف غرف  املسيحية؛  الصباح كام هي طريقة  الكنيسة يف  إىل  يذهبون  هم ال 

مستلقون يف أذرع زوجاتهم، حيث ال تكاد هيبة القداس الصباحي حتى تالمس آذانهم إذ يستجلبون 

راهباً يقوم بأداء القداس لهم برسعة وعىل عجلة من أمره )يف فليترش: 1997: 476(. 

النهضة  عرص  ويف  الوسطى  العصور  أثناء  يف  معظمهم  فإن  العاديني،  الناس  إىل  بالنسبة  أما 

الخاصة  الشخصية  عبادتهم  كانت  بل وقد  الكنيسة يف حياته،  يدخل  منهم  الواحد  يكاد  كانوا ال 

موجهة إىل مجموعة من األرواح والوسائط الروحية التي ال ميت الكثري منها إىل املسيحية بصلة 

للحياة  أليكساندر موراي  تقييم  يعترب   .)1971 1977؛ توماس  1992؛ شنايدر؛ ديلومو  )جنتايلكور 

الثالث عرش  القرن  »كانت رشائح كبرية من مجتمع  الوسطى منوذجياً:  القرون  إيطاليا  الدينية يف 

تكاد ال تحرض إىل الكنيسة أصالً«؛ أضاف موراي مالحظاً أن رئيس الدير الدومينكاين هامربت دو 

رومان كان قد نصح الرهبان يف كتابه اإلرشادي »حول تعليم الوعاظ« بأن »السعي إىل الوصول 

وقد  ذلك«،  وغري  والسفن  واملسابقات  األسواق  بهم يف  اإلمساك  يتطلب  املؤمنني  إىل جمهور 

بعموم املؤمنني  اإلمساك  أنه مل يكن من املمكن  لتدل عىل  كافية  »إشارة  بأنه  فرس موراي ذلك 

]وإذا  الكنيسة  إىل   تأيت  تكاد ال  »الجامهري  أن  بوضوح  اعرتف هامربت  وبالفعل  الكنائس!«  يف 

يتعلق  الوعظ؛ ولذلك فهم ال يكادون يعرفون شيئاً عام  يأتوا إىل خطب  أن  النادر  حرضوا[ فمن 

بأمور خالصهم األخروي!«. وأخرياً، اعرتف هابرت بأن رجال الدين العاديني كانوا مستغرقني يف 

لعب القامر والسعي وراء امللذات »وأمور أسوأ« إىل درجة أنهم »ال يكادون هم أيضاً يأتون إىل 

الكنيسة«!

وبالطريقة نفسها، سجل جيوردانو دو ريفالتو أنه حني وصل إىل فلورنسا يك يعظ فيها، اقرتح 
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عىل إمرأة من أهل املدينة أن تأخذ ابنتها إىل الكنيسة عىل األقل يف أيام األعياد فقط لتخربه بأن 

 Dives and Pauper كتاب  مؤلف  اشتىك  كذلك   .)94-92  :1972 )موراي  العادة«  ليست  »هذه 

من  تشمئز  األيام...  هذه  يف  »الناس  بأن   )189  :1976  ]1410 )]حوايل  املجهول  اإلنجليزي 

االستامع إىل عظة الرب ]وحني يكون عليهم الحضور[ فإنهم يأتون متأخرين ويغادرون مبكرين. 

إنهم يفضلون الذهاب إىل حانة عىل الذهاب إىل الكنيسة املقدسة«! يف حوايل سنة 1430، كتب 

القديس أنطونينو )يف كولتون 1938: 192( بأن الفالحني التوسكانيني نادراً ما يحرضون القداس 

وأن »الكثري منهم ال يكاد يقوم باالعرتاف مرة يف السنة، وعدد الذين يأخذون املناولة قليل جداً 

جداً... ويستخدمون السحر ألجل أنفسهم وحيواناتهم... ألنهم جهلة ال يهتمون كثرياً بأرواحهم 

أو بااللتزام بوصايا الرب التي ال يعرفونها أصالً« ثم تابع أنطونينو ليلقي مبعظم اللوم عىل »ضامئر 

رهبان األبرشية املهملة والرشيرة«. 

وما يقدم املزيد من الدعم لهذه التقارير هو املسح الواسع الذي أجري لكنائس األبرشيات يف 

أجزاء مختلفة من أوروبا، والذي أظهر أن هذه الكنائس أصغر من أن تتسع إال لنسبة ضئيلة للغاية 

من السكان املحليني )بروك وبروك 1984(؛ بل وحتى مل يكن هناك إال عدد قليل للغاية من كنائس 

األبرشيات خارج املدن والبلدات الكبرية )إذا استثنينا دور الصالة الخاصة التي كانت مخصصة 

الستخدام النبالء املحليني فقط( يف وقت كانت فيه الغالبية الساحقة من سكان البالد األوروبية 

يعيشون يف األرياف. ومام يزيد الطني بلة ما الحظه إميون دايف من أن نسبة كبرية من األبرشيات 

القرن  أنه وخالل  قّدر دايف  الوقت؛ فقد  يقودها معظم  تفتقد إىل قسيس  الريفية املوجودة كانت 

املائة  أبرشيات مطرانية سرتاسبورغ و80 يف  ربع  يكن يف  املثال- مل  السادس عرش -عىل سبيل 

من أبرشيات مطرانية جنيف رجال دين أصالً، وما يجعل األمر أسوأ أنه حتى لو توافر قس ألبرشية 

محلية فإن »التغيب كان متفشياً« )دايف 1987: 88( فخالل زيارة املطران لعدد كبري من األبرشيات 

عنها  متغيبني  الدين  رجال  كان  منها   58 أن  وجد   1520 سنة  أوكسفوردشاير  يف  أبرشية   192 بلغ 

)كولتون 1938: 156(. بل إن يب إتش سوير )1982: 139( الحظ أنه ويف أوروبا الشاملية »مل يكن 

وجود مطارنة مل يزوروا أبرشياتهم قط أمراً مستغرباً«، بل كانت الكثري منها تعطى ألتباع بابويني غري 

ملزمني باإلقامة فيها )كولتون 1938(. 

ينبغي لنا أال نتفاجأ حني نكتشف أن املشاركة الدينية كانت قليلة حتى يف املدن حني نتذكر 

أن الذهاب إىل القداس يف القرن الخامس عرش مثالً كان يتطلب من اإلنسان العادي أن يقف يف 
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مبنى غري مدفأ ليستمع إىل عظة باللغة الالتينية التي مل يكن يفقه منها شيئاً يلقيها رهبان مل يكونوا 

هم أيضاً يعرفون هذه اللغة، بل يتمتمون مقاطع صوتية من غري حتى أن يدركوا معانيها وإذا كانوا 

يلقونها بطريقة صحيحة أصالً! أبدى القديس بيدا املكرم )]730[ 1955: 340( مالحظته إلغبريت 

-الذي كان سيصبح مطراناً يف املستقبل- املتعلقة بأن عدد الرهبان اإلنجليز الذين كانوا يعرفون 

أن أترجم عقيدة الرسل وصالة الرب إىل اللغة  اللغة الالتينية كانوا قلة قليلة »فقد كان عيل كثرياً 

اإلنجليزية لعدد كبري من الرهبان الجهلة«؛ ويف سنة 1222 كان الجهل ال يزال متفشياً بني الرهبان 

األغبياء« )كولتون  بـ«الكالب  األبرشيات  أوكسفورد لوصف رجال دين  إىل درجة دفعت مبجمع 

لتعليم  التي بذلها  بيدا حول الجهود  157(. حتى بعد مرور ألف سنة تقريباً عىل مالحظة   :1938

رجال الدين صالة الرب عىل األقل مل يكن يشء قد تغري، فقد الحظ ويليام تيندال سنة 1530 بأنه 

ال يكاد أحد من الرهبان والكهنة يف إنجلرتا يعرفون صالة الرب ومل يكونوا قادرين عىل ترجمتها 

إىل اللغة اإلنجليزية، وما يؤكد هذه املعلومة أن مطران غلوسرت قام سنة 1551 باختبارات منهجية 

 171 311 قساً اختربهم مل يكن  لرجال الدين لألبرشيات الواقعة تحت سلطته ليجد أنه ومن بني 

الرب!  يعلم حتى من هو مؤلف صالة  منهم مل   27 العرش وأن  الوصايا  إعادة تالوة  قادرين عىل 

األبرشيات  دين  من رجال  التالية وجد املطران هوبر »حشوداً  السنة  164(؛ ويف   :1971 )توماس 

الذين ال يعلمون من هو مؤلف صالة الرب وأين ميكن أن توجد« )كولتون 1938: 158(. أما يف 

أوروبا القارية فقد اكتشف القديس فينسنت دو بول سنة 1617 أن راهبه املحيل مل يكن يعرف أي 

كلمة باللغة الالتينية، وال حتى كلامت الحل من الخطايا التي تقال بعد االعرتاف! )ديلومو 1977(. 

إيطاليا أن  برينديزي-أوريا يف جنوب  أبرشية  بوفيو، رئيس أساقفة  اكتشف   1547 وكذلك يف سنة 

معظم رهبانه »بالكاد قادرون عىل القراءة وال ميكنهم فهم اللغة الالتينية« )جينتايلكور 1992: 42(. 

إن حالة الجهل الديني هذه غري مفاجئة إذا عرفنا أنه »مل يكن هناك تقريباً أي مدارس كهنوتية« 

وبالتايل فقد كان معظم الرهبان »يتعلمون رؤوس األقالم وبعض املبادئ السطحية للغة الالتينية« 

كمتدربني عند »راهب مل يكن هو نفسه قد نال إال القليل من التدريب والتعليم إن كان تلقاهام 

أصالً«. يف القرن الخامس عرش رصد القديس بريناردينو دو سيينا راهباً »ال يعرف إال صالة ‘السالم 

عليك يا مريم’ والتي كان ال يردد غريها حتى يف أثناء نصب القداس« )دايف 1987: 88(. وقد أظهر 

إميون دايف )1992( بفعالية جهل رجال دين األبرشيات من خالل عرض محتوى أوائل »الكتب 

التمهيدية« التي كتبت لرجال الدين والتي بدأ توزيعها يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش؛ فقد 
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كانوا يخدمون  بالالتينية وكانت موجهة إىل أشخاص  باللغة املحلية وليس  الكتيبات  كتبت هذه 

فتحتوي  العقيدة واملامرسة،  بأبسط جوانب  ولكنها ظلت محدودة  بالفعل  الكهنويت  السلك  يف 

مثالً عىل الئحات بسيطة بأرسار الكنيسة والخطايا التي ينبغي للناس أن يعرتفوا بها، ومن الواضح 

لقارئها أن مسؤويل الكنيسة آنذاك كانوا يرون أن مقدار معرفة معظم رجال الدين الذين يخدمون يف 

األبرشيات بالدين يف عقائده ومامرساته أقل بكثري مام يعرفه اليوم أي تلميذ يف العارشة من عمره 

يف املدارس الدينية!.

فإذا كان رجال الدين عىل هذا املقدار الكبري من الجهل، فينبغي لنا أال نفاجأ إذا كان عموم 

قرر مجمع   1215 سنة  املسيحي؛ يف  الدين  أساسيات  حتى عن  شيئاً  يفقهون  يكادون  ال  الناس 

عىل  مرة  واملناولة  االعرتاف  بطقيس  يقوموا  أن  الكاثوليكني  املسيحيني  جميع  عىل  أنه  التريان 

التعليم الديني  األقل كل سنة يف موسم عيد الفصح، وكذلك تقدم بفكرة القيام بحملة كبرية من 

األسايس لعموم املؤمنني؛ ومع حلول وقت مجمع المبيث سنة 1281 استجاب املطارنة اإلنجليز 

برسم هدف تعليم عموم الناس صالة الرب وصالة السالم عىل مريم وعقيدة الرسل، ثم تم توسعة 

الربنامج الحقاً ليشمل الوصايا العرش وأعامل الرحمة السبعة والخطايا املميتة السبع )دايف 1992( 

الرغم  لكن عىل  كلها.  أوروبا  املسيحي يف  الدين  أمور  العامة  لتعليم  شبيهة  وقد رسمت خطط 

طبقة  غري  من  العوام  من  كبري  عدد  يكون  أن  املرجح  غري  من  أنه  إال  األهداف  هذه  تواضع  من 

الرهبان مل يكن يعرف هذه  من  كبرياً  النخبة املتعلمة قد متكنوا من تحصيلها، خاصة وأن عدداً 

املعلومات حتى يوصلها إىل غريه أصالً. وكام عرب عن ذلك كولني موريس )1993: 232(: »كان 

الجهل مبحتوى العقيدة الرسمي عاماً بني الناس«، ثم ذلك موريس مثاالً عن راهب قرية متكن من 

تعليم الكثري من رعيته تالوة صالة الـ«أبانا« باللغة الالتينية، مالحظاً أن الرعية القروية مل يكن لديها 

أدن فكرة عن املعنى الذي تتلوه )ولرمبا مل يكن لدى الراهب أدن فكرة أيضاً!(. 

تشمل األمثلة األخرى عىل هذا الجهل عمليات االستقصاء التي أجريت لعدد كبري من حوادث 

للسيدة مريم العذراء( يف إسبانيا خالل القرنني الرابع عرش والخامس  رؤية »أطياف دينية« )غالباً 

عرش. كشفت هذه التحقيقات أن معظم أعضاء األبرشيات الذين كانوا يبلغون عن هذه الرؤى كانوا 

العرش املميتة، ومل يكن األمر مجرد عجزهم عن تالوتها  الخطايا  أو  العرش  الوصايا  ما  يجهلون 

النموذجية عىل ذلك رجل  األمثلة  تام حتى مبحتواها، ومن  بل كانوا عىل جهل  الالتينية،  باللغة 

ادعى أنه رأى السيدة مريم عدة مرات، وخالل التحقيق الذي جرى معه سنة 1518 سئل إذا كان 
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يعرف ما الوصايا العرش والخطايا السبع املميتة »فأجاب بأنه ال يعرف أياً من هذه األشياء ال يف 

كليتها وال جزءاً منها... وسئل إذا كان الكرب أو الحسد أو قتل رجل أو إهانة شخص بكلامت مسيئة 

كانت خطايا أم ال؛ وأجاب يف كل مرة بأنه ال يعلم.؛ وأما حني سئل إذا كانت الرسقة خطيئة فأجاب: 

فليحفظنا الرب، الرسقة خطيئة كبرية للغاية!« )يف كريستيان 1981: 154(. 

 كام أن علينا أن نالحظ أنه وحتى حني كان الناس يذهبون إىل الكنيسة فكثرياً ما كانوا يذهبون 

رغامً عنهم وكانوا يترصفون بشكل غري الئق يف أثناء ذلك؛ وقد الحظ املؤرخ البارز كيث توماس 

أنه يف زمن العرص الوسيط املتأخر »كان من املشكل تحديد ما إذا كانت رشائح اجتامعية معينة 

من السكان ]يف بريطانيا[ لديها ديانة من أي نوع«، ولكن وباإلضافة إىل ذلك »كان الكثري من الناس 

]الذين يذهبون إىل الكنيسة[ يفعلون ذلك مع مقدار كبري من الرتدد«. 

أما حني كان عوام الناس يأتون إىل الكنيسة، وكثرياً ما كان هذا يحدث تحت اإلجبار، وبحسب 

الدينية إىل صورة  أنها كانت تحول الطقوس  توماس فقد كانت ترصفاتهم فيها مشينة »إىل درجة 

مضحكة مشوهة عام كان ينوى أن تكونه«، وتدون لنا أعداد كبرية من سجالت املحاكم الكنسية 

واملذكرات الكهنوتية كيف »قام بعض الناس بالتصارع واالزدحام للجلوس عىل املقاعد، ووكز 

األشخاص الجالسني بجوارهم، والتنحنح والبصاق، والقيام بأعامل النسيج، وإبداء املالحظات 

الفظة أو إخبار النكات أو النوم أو حتى إطالق النار من املسدسات يف أثناء حضورهم يف الكنيسة«، 

بتهمة  املحكمة  إىل  كامربيدجشاير حول  قضية رجل يف  الكنيسة  لنا سجالت  بل حتى حفظت 

إساءة األدب يف الكنيسة سنة 1598 نتيجة »رضاطه الكريه للغاية وخطاباته الالذعة الساخرة« مام 

أدى »إىل شعور عام باملهانة بني الناس الطيبني والسعادة والضحك بني األرشار« )توماس 1971: 

159-162(. يستحيل يف يومنا هذا عىل رجل يطلق »رضاطاً كريهاً للغاية«  أن يحظى بهتافات مؤيدة 

له من قسم من حضور كنيسة بريطانية حتى لو ترافق هذا مع إطالقه خطابات ساخرة والذعة!

بانتظام  ما يجتمعون  الناس كانوا كثرياً  ومن املؤرشات ذات الداللة عىل تلك األزمنة هي أن 

وشوق يف الكنيسة ألداء نشاطات غري دينية أبداً، فقد دان رئيس أساقفة فلورنسا ترصفات الفالحني 

النساء  مع  ويغنون  ويتقافزون  يرقصون  األحيان  بعض  »يف  كانوا  ألنهم  أبرشيته  يف  التوسكانيني 

يف الكنائس نفسها« )يف كولتون 1938: 193(، وقد شهدت العصور املتعاقبة دفقاً من الشكاوى 

ليوقفوا  الكاثدرائيات  عن  املسؤولني  نحو  وحتى  محلية  أبرشيات  نحو  املوجهة  والتهديدات 

أنجلرتا  املوايش. يف  أو حتى إليواء  الزراعية  املحاصيل  لتخزين  أو  مغلقة  كأسواق  استخدامها 



امللف

   2 0 1 7 صيــف 
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

56

يف  األسواق...  عقد  ضد  أسقفية  »احتجاجات  و1367   1229 بني  ما  املدة  شهدت  مثالً  وحدها 

الكنائس« )كولتون 193: 189(. 

اعرتض  عرش،  الثالث  القرن  أثناء  يف  إيطاليا  يف  الشعبية  الدينية  الحياَة  مسحه  خالصة  ويف 

 )106  :1972( أشار  ذلك  من  وبدالً   ،)83  :1972( اإلميان«  عرص  »فكرة  عىل  موراي  أليكساندر 

إىل أن »الرهبان مل يكونوا أشخاصاً معتادين يف عرص غريب، بل كانوا أشخاصاً غريبني يف عرص 

معتاد. وكانت حياتهم الطفيلية تشكل لغزاً دامئاً ملعارصيهم، وكانوا أقلية صغرية، وكام قال الراهب 

جيوردانو: ‘العذارى قالئل، الشهداء قالئل، والوعاظ قالئل’«. 

بالطبع فقد كانت هناك نوبات دورية من الحامسة الدينية يف العصور الوسطى، خاصة حني تربز 

حركات طائفية جديدة مثل الولدينيسية والكاثاريني الذين اجتذبوا عدداً كبرياً من األتباع )المربت 

1992(، لكن وكام أوضحت يف مكان آخر فال ميكننا أن نتوقع هذه النوبات يف أماكن تكون فيها 

بالدين  االكرتاث  مشاعر عدم  فيها  تشيع  التي  األماكن  بل يف  قوية،  التقليدية  الدينية  املؤسسات 

والبعد عنه )ستارك 1996أ، 1996ب(. وما أعنيه هنا هو أن شيوع حركات التمرد الديني يف القرون 

املنظم  الدين  يف  العامة  املشاركة  حول  املعتادة  الصور  عىل  إضافياً  دليالً  إال  ليست  الوسطى 

املؤسسايت. 

ما تحسن هو  الدينية تحسنت،  املشاركة  أن  يبدو  الوسطى، ال  القرون  من  أوروبا  بعد خروج 

التي  التقارير  الدينية. ميكننا أن نجد أفضل هذه اإلحصائيات يف  السلوكيات  اإلحصائيات حول 

الزيارات  سجلت  وهكذا  ألبرشياتهم؛  مطولة  زيارة  رحالت  بعد  األنغليكانيون  األساقفة  كتبها 

األبرشية يف أوكسفود أنه يف سنة 1738 اجتذب مجموع 30 أبرشية يف أوكسفوردشاير 911 مامرساً 

للطقوس يف األعياد األربعة الكربى: الفصح والصعود والعنرصة وامليالد؛ وقد كان هذا املجموع 

أقل بكثري من 5 يف املائة من مجموع سكان هذه األبرشيات. وقد أظهرت تقارير زيارات أخرى 

معدالت متدنية مامثلة يف أثناء بقية القرن الثامن عرش )كاري والجميع؛ 1977(، فبحسب ما وثقه 

بيرت الزليت )1965( يف قرية إنجليزية يف أواخر القرن الثامن عرش مل يتجاوز عدد الحضور 125 

من 400 شخص بالغ فيها، ومن بعد ذلك وثق »أعداد حضور أصغر بكثري« يف قرى أخرى. ما ال 

 The World We« ،فقدناه الذي  العامل  )والذي سامه:  إليه  الذي أرشنا  يصدق يف عمل الزليت 

have Lost«]1[( هو أنه استخدم هذه البيانات إلثبات اإلجامع عىل اإلميان يف تلك الحقبة؛ ولكن 

]1]- وقد كتب فيه أيضاً: »جميع أسالفنا كانوا مؤمنني مسيحيني طوال الوقت«! 
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لو صدرت هذه اإلحصاءات يف القرن العرشين لكانت استخدمت مراراً وتكراراً كدليل عىل توجه 

واسع نحو العلمنة! 

إذا ما استخدمنا سنة 1800 كالسنة الفاصلة بني ذلك العامل املفقود وحقبتنا املعارصة، فخالف 

ذلك  عن  اليوم  كبري  بشكل  بريطانيا  ما يف  كنيسة  األعضاء يف  األشخاص  نسبة  ازدادت  املتوقع 

الزمن؛ ففي سنة 1800 مل ينتم إال %12 من السكان الربيطانيني إىل رعية دينية محددة، ومع حلول 

سنة 1850 كانت النسبة قد ازدادت إىل %17، ومن بعد ذلك استقرت عىل ذلك، فقد كانت النسبة 

هي نفسها سنة 1990 )ستارك وأياناكوين 1995(. يف عمل مارك سميث )1996( املتميز يف إعادة 

بناء الصورة الحقيقية للمشاركة الدينية يف مجتمعني بريطانيني هام أولدهام وسادلوورث وجد أنه 

مل يكن هناك أي تغري يذكر يف املدة املمتدة بني 1740 و1865، وهي الحقبة التي شهدت توجهاً 

تراجعاً  تظهر  زمنية  سلسلة  بناء   )1996( بدوره  أياكوين  أعاد  فقد  سنبني  كام  التصنيع.  نحو  حاداً 

طفيفاً يف نسب الحضور يف الكنائس يف بريطانيا خالل القرن العرشين، لكن أي نتيجة قد تنبني 

عىل هذا االكتشاف يناقضها عدم وجود أي تراجع مامثل يف معظم الدول األوروبية األخرى من 

يف  املشاركة  يف  ارتفاع  وجود  تقرتح  التي  الحديثة  الدراسات  أخرى  ناحية  ومن  وكذلك  ناحية، 

والتي  الدنيا  الطبقات  من  أناس  يقطنها  التي  الربيطانية  املدن  أحياء  يف  مؤخراً  الكنائس  حضور 

لطاملا متيزت بانخفاض معدالت الحضور فيها )جي سميث 1996(. أما نظريتي حول »السوق« 

 ،1993 1998ب، ستارك وأياكوين   ،1985 الدينية والتي بنيتها يف أعامل يل نرشتها سابقاً )ستارك 

1994؛ فينكه وستارك 1988، 1992( فتتوافق مع التنوع الديني: مع ازدياد التدين وكذلك مع تناقصه، 

بل إن توقعاتها املعتادة هي بوجود مستويات مستقرة نسبياً من االلتزام الديني يف املجتمعات؛ أما 

الطرح العلامين فال يتفق ال مع استقرار هذه املستويات وال مع زيادتها، وال ميكن لها أن تقدم أي 

تسويغ لتقارير مثل تلك التي تقدم بها غابرييل البرا )1963( والتي تظهر أن الكاثوليكيني الفرنسيني 

اليوم يشرتكون دينياً طوعاً وبشكل أكرب ومع فهم أفضل بكثري ملا يفعلونه مام كان الوضع عليه قبل 

قرنني من الزمن. 

مبنية  أوروبا  الدينية يف  املشاركة  كبري يف  انحسار  املزاعم حول  أن  إىل  بوضوح  األدلة  تشري 

عىل تصورات مبالغ فيها بشدة حول التدين يف املايض، قد تكون املشاركة اليوم متدنية يف الكثري 

من الدول، ولكن هذا ليس بسبب التحديث، ولذلك فإن الطرح العلامين غري ذي أهمية يف هذا 

السياق. لكن ماذا عن األوقات األكرث حداثة، فلرمبا كان منظرو العلمنة مترسعني يف توقعاتهم؟ 
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فكام قلنا من قبل: متكن لورنس أياكوين )1996( من استخدام بيانات املسح إلعادة بناء تصور 

 15 1920. يف  سنة  من  بداية  أوروبية  معظمها  دولة   18 الكنائس يف  الحضور يف  معدالت  حول 

من 18 دولة مل يجد أياكوين أي دليل حتى عىل تغري طفيف يتوافق مع تكهنات الطرح العلامين، 

وكانت االستثناءات الوحيدة لهذا هي أملانيا الرشقية وسلوفينيا وبريطانيا حيث كانت االتجاهات 

نحو األسفل بحيث تتفق مع تكهنات الطرح العلامين. لكن كام أسلفنا فإن هذا التوجه الربيطاين 

قد تغري وعاد إىل االرتفاع، أما االنحسار يف أملانيا الرشقية وسلوفينيا فلم يبدأ إال بعد فرض أنظمة 

شيوعية عليهام. 

غري  األذهان  أصحاب  االجتامع  »علامء  من  الدائم  املؤرخني  انزعاج  من  عجب  فال  إذن، 

املتناغمة مع حركة التاريخ« والذين تشبثوا بأسطورة »التقوى األوروبية املفقودة«، وال عجب من 

شكواهم من علامء االجتامع بأنهم »مل يكونوا عادلني مع حجم عدم االكرتاث والنزعات الهرطوقية 

والالأدرية والتي لطاملا وجدت يف أوروبا وانترشت فيها قبل حلول عرص الثورة الصناعية بكثري« 

لزوال  »ال ميكن  األمر:  بوضوح عن   )63  :1995( غرييل  أندرو  171( وكام عرب   :1971 )توماس 

الديانة املسيحية من أوروبا أن يحدث... ألن تحول أوروبا إىل الديانة املسيحية مل يحدث أصالً. 

أوروبا املسيحية مل توجد قط!« 

الفشل يف التحول إىل الديانة املسيحية

تثري عبارة غرييل سؤاالً يف غاية األهمية: ملاذا مل يتحقق تحول أوروبا إىل الديانة املسيحية؟ 

انترشت برسعة يف أرجاء  الديني املسيحي حركة جامهريية  الرابع امليالدي كان  القرن  بداية  يف 

اإلمرباطورية الرومانية، ومع حلول منتصف ذلك القرن كانت معظم شعوب أوروبا قد اعتنقت ذلك 

الدين )ستارك 1996أ(، فامذا حدث بعد ذلك؟ ال يخرج فشل الكنيسة يف بداياتها لتحويل األطراف 

الخارجية من اإلمرباطورية وبقية أوروبا إىل املسيحية عن منوذج السوق يف التدين )ستارك 1985؛ 

ستارك وأياكوين 1994؛ ستارك 1998ب(. الدين املسيحي الذي انترص يف روما كان حركة اجتامعية 

جامهريية يف بيئة شديدة التنافس، ولكن املسيحية التي شاعت يف أوروبا مل يتحول إليها معظم 

أبناء القارة إال بشكل اسمي يف أفضل الظروف، وقد قامت عىل كنيسة مؤسساتية تدعمها الدولة 

تحاول مد سلطانها ليس عرب توجيه البعثات التبشريية إىل عموم الناس، بل من خالل تعميد امللوك 

)ديفيز 1996: 275( ومن بعد ذلك تحويلهم إىل قديسني قوميني )فواتشيز 1997(. بعبارة أخرى: 

كانت املسيحية التي سادت يف أوروبا مزيجاً مرقعاً متقن التفاصيل يتألف من كنائس الدولة التي 
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رضيت بوالء النخب لها وبفرض متطلبات رسمية لضامن الطاعة واالمتثال دون بذل أي مجهود 

ثابت لتحويل الجامهري من الفالحني إىل الديانة )دايف 1987؛ غرييل 1995(. فليس األمر إذاً هو 

الحافز والطاقة مللء معابدها  إىل  تفتقر حالياً  الشاملية  الدولة يف إسكندنافيا وأوروبا  كنائس  أن 

بالناس، بل إن األمر دامئاً كان كذلك؛ فقد كان تحويل إحدى ماملك شامل أوروبا إىل املسيحية 

يف املايض ال يتطلب إال تعميد النبالء واعرتاف الدولة رسمياً بسلطة الكنيسة الدينية واستقاللها. 

وقد ترك هذا مسألة توجيه البعثات التبشريية لتحويل الجامهري إىل الديانة لرجال دين يستمدون 

سلطتهم الروحية من مؤسسة الكنيسة والدولة وباستقالل تام عن رفض الجامهري لهم أو قبولهم، 

مام أدى إىل افتقاد متوقع للنتائج امللموسة بني الجامهري. 

وقد أصبح بالفعل الفساد والكسل باإلضافة إىل الرصاع عىل السلطة والطاعة املفروضة بحد 

السيف هي السامت التي متيزت بها الحركة املسيحية يف القرن الرابع؛ أي مبارشة بعد أن أصبحت 

اعتناق  يتسبب  مل  الكثريين،  بني  السائد  الوهم  وخالف   .)1976 )جونسون  الرسمية  الدولة  ديانة 

من  اإلبطاء  نحو  وأهمها  الخطوات  أول  كان  بل  الدين،  هذا  بانتصار  املسيحي  الديَن  قسطنطني 

تقدمه وتفريغه من حيويته وتشويه رؤيته األخالقية؛ إذ إن معظم الرشور التي ارتبطت مع املسيحية 

األوروبية منذ القرون الوسطى ترجع إىل تحول هذا الدين إىل مؤسسة. 

يعطينا تاريخ »تحول« إسكندنافيا إىل املسيحية دليالً عىل هذا التوجه، فقد كانت الدمنارك أول 

دولة »مسيحية« يف الشامل بعد أن تراوحت مواقف سلسلة من ملوكها تجاه املسيحية بني القبول 

1016 توج مسيحي ملتزم هو امللك كانوت العظيم  والرفض وعدم االكرتاث، بعد ذلك يف سنة 

ملكاً عىل البالد )سوير 1982؛ رويزدال 1980؛ جونز 1968؛ بروندستيد 1965(. تُعّد هذه السنة اليوم 

هي التاريخ »الرسمي« لتحول الدمنارك إىل املسيحية، لكن معظم املؤرخني ال يساوون بني هذا 

التاريخ وتاريخ تحول الشعب الدمناريك إىل املسيحية إذ قالوا إن ذلك مل يحصل إال »تدريجياً« 

نتيجة  أن تحول امللوك هذا »مل يكن قط  يبدون مالحظتهم  أنهم  310(، كام   :1965 )بروندستيد 

مطالب شعبية« )سوير 1982: 139(. 

بعد ذلك جاء »تحويل« الرنويج إىل املسيحية، فحني استوىل رجل قد ترب يف إنجلرتا واعتنق 

املسيحية هو أوالف تريغفاسون عىل عرش البالد سنة 995، حاول تحويل البالد بالقوة، وقتل بعض 

املقاومة  من  يكفي  ما  أثارت  وغريها  هذه  القمعية  إجراءاته  لكن  ممتلكاتهم؛  وحرق  عارضه  من 

مات  حيث  ميالدية(   1000 السنة  حوايل  )يف  سفولدر  معركة  يف  للهزمية  تعرض  بحيث  لحكمه 
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خالل املعركة. بعد ذلك بخمس عرشة سنة غزا أوالف هارالدسون –الذي تعمد يف فرنسا- الرنوج 

كراهية  أيضاً  الديانة املسيحية، واستثار هو  لفرض  والنار يف محاولة  الحديد  أيضا  واستخدم هو 

واسعة أدت إىل ثورة دفعت به إىل الهروب إىل املنفى. لكنه مل يستسلم وحاول العودة عىل رأس 

1030. عىل الرغم من هذا  جيش حشده يف كييف، ولكنه انهزم وقتل يف معركة ستيكلستاد سنة 

إىل  الرنويج  تحويل  فضل  إليه  ونسب  أوالف  القديس  إالّ  الكنيسة  حولته  للجدل  املثري  التاريخ 

التي  الديانة املسيحية، لكن ما فعله يف الحقيقة مل يتجاوز كونه إعادة فرض سياسات التعصب 

سنها األوالف السابق له )سوير 1982؛ جونز 1968(. 

أما تحول آيسلندا فقد تبع النمط ذاته إذ بسط كل واحد من األوالفني الرنويجيني جهوده إىل 

فرض التحول إىل املسيحية عىل املستعمرة الرنويجية آيسلندا. يف اجتامع يف آلثنغ حوايل سنة 

1000 ميالدية استسلم اآليسلنديون للضغوط الرنويجية واعتمدوا قانوناً ينص عىل أن »جميع الناس 

عليهم أن يصبحوا مسيحيني، وأي واحد عىل هذه األرض مل يتلقَّ التعميد يجب أن يعمد«. ولكن 

القانون استمر لينص عىل التايل: »ميكن للناس أن يضحوا لآللهة القدمية يف منازلهم الخاصة« 

وعىل الرغم من أن الوثنية حظرت الحقا إال أن جوانب كثرية منها ال تزال باقية مع اآليسلنديني حتى 

يومنا هذا، ومل يؤد تحولهم إىل الديانة املسيحية إال إىل أدن درجات املشاركة يف الكنيسة. 

ظل البالط السويدي وثنياً حتى القرن الثاين عرش، وكذلك الفنلندي فقد ظل رسمياً وثني العقيدة 

حتى القرن الثالث عرش )سوير 1982؛ بروندستيد 1965(؛ ومام يكشف مقدار عدم االكرتاث ببذل 

أي مجهود لتحويل عموم الناس إىل الدين املسيحي حقيقة أنه مل يتم حتى إرسال أي مبرشين 

 )1900 )بولدوين  عرش  السادس  القرن  منتصف  يف  إال  والسويد  الرنويج  شامل  اليب  منطقة  إىل 

ويف الواقع فإن الوقت الحقيقي الذي بدأ فيه اضمحالل الوثنية يف إسكندنافيا ليس واضحاً، ويف 

حالة آيسلندا لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إىل القول إن الوثنية مل تضمحل فيها بالكلية أصالً )سوير 

إسكندنافيا- مطوالً حول  الشهري إىل  املسيحي  -املبعوث  برمين  فون  آدام  1993(. كتب  وسوير 

طقوس وثنية شملت أضحيات برشية تم إجراؤها يف معابد وثنية باذخة يف أوبساال يف السويد يف 

القرن الحادي عرش )جونز 1968؛ بروندستيد 1965(. بل ويبدو وأنه كان من املعتاد بالنسبة إىل 

أهل شامل أوروبا أن »يعتنقوا املسيحية« فقط من خالل إدخال السيد املسيح وعدد من القديسني 

»الندنامابوك«  كتاب  يف  مكتوباً  نجد  ولذا  آلهتهم،  مجمع  ضمن  أوالف(  )وخاصة  املسيحيني 

)Landnumabok( اآليسلندي أن »هيلغي النحيل كان مختلطاً يف عقيدته، فقد كان يؤمن بالسيد 
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)يف  الشديدة«  الحاجة  وأوقات  البحر  يف  السفر  مسائل  يف  ثور  إىل  يترضع  كان  ولكنه  املسيح 

بروندستيد 1965: 306(. الحظ يوهان برونستند )1965: 307( أن »تغيري اآللهة عند نخبة مجتمع 

ما قد يحصل بسهولة كافية، ولكن االتجاه نزوالً يف املجتمع بهذا التغيري قد يالقي مقاومة طبيعية« 

ويقرتح بروندستيد أن تحويل إسكندنافيا إىل الدين املسيحي »مل يحدث إال حني استولت الديانة 

املسيحية عىل الخرافات واالستخدامات الدينية الوثنية القدمية وسمحت لها باالستمرار يف الحياة 

تحت مظاهر جديدة«. وهكذا نرى أن الديانة املسيحية الشعبية التي برزت آخر اآلمر كانت توليفة 

غريبة تشمل الكثري من التقاليد واالحتفاالت الوثنية التي مل تحول إىل الدين املسيحي إىل تحت 

سرت رقيق ال يكاد يغطي أصلها القديم )ديفيز 1996(، وكانت النتيجة كام أشار أندرو غرييل )1996: 

ليجتذب حضوراً  الكفاية  فيه  مبا  قط عميقاً  يكن  أوروبا مل  املسيحي يف شامل  االلتزام  أن   )66

جامهريياً واسعاً »وال عميقاً كفاية ليصمد أمام تغري انتامء قادتهم السياسيني الديني خالل مرحلة 

اإلصالح الديني، والذي كان يحصل يف بعض األحيان ذهاباً وعودة عرب خطوط دينية متنوعة«. 

أوروبا  من  دولة  بست عرشة  بدأت  وقد  كمي،  بشكل  غرييل  نقاط  نظهر  أن  علينا  السهل  من 

الغربية]1[، ويف كل واحدة قمت بحساب عدد القرون التي مرت منذ تحولها املفرتض إىل املسيحية 

باريت  1996؛  )ديفيز  فنلندا  إيطاليا و7 يف  16 يف  بني  النتائج  ترواحت  القرن( حيث  ناقص   20(

1965(. هذا املتغري  بروندستيد  1968؛  1980؛ جونز  1980؛ شيربد  1982؛ رويزدال  1982؛ سوير 

مبني عىل االفرتاض بأنه كلام كانت عملية التحول إىل املسيحية متأخرة أكرث كان الدين يف هذا 

1990-1991، صنعت  القيم العاملية لسنة  أكرث. بعد ذلك وعند االلتفات إىل مسح  البلد سطحياً 

متغرياً عىل أساس معدل الحضور يف الكنائس وكام توقعت تبني أن مرحلة التحول إىل املسيحية 

لها عالقة كبرية بنسب الحضور يف الكنائس )0. 73(. وبالطريقة ذاتها فمن املعايري القابلة للتصديق 

لحساب مدى اشرتاك الدول يف حركة اإلصالح الديني الربوتستنتي )مبا أن معظم الدول الحديثة 

شملت الكثري من املناطق التي كانت تعترب دوالً مستقلة يف القرن السادس عرش( هو املقارنة بني 

نسبة الكاثوليكيني فيها مع طول مدة تحولها إىل املسيحية لنجد العالقة املبارشة بني األمرين كبرية 

جداً )0. 89(. 

]1]- القرون التي يفرتض أن تكون كل واحدة منها قد تحولت إىل املسيحية: النمسا )التاسع(، بلجيكا )السابع(، الدمنارك )الحادي عرش(، 

إيرلندا )الخامس(، إيطاليا )الرابع(، هولندا )الثامن(،  فنلندا )الثالث عرش(، فرنسا )السادس(، أملانيا )التاسع(، آيسلندا )الحادي عرش(، 

الرنويج )الحادي عرش(، الربتغال )الرابع(، إسبانيا )الرابع(، السويد )الثاين عرش(، سويرسا )الثامن(. 
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التدين الذايت الشخيص

لطاملا كان ستيف بروس من جامعة أبردين من أشد منارصي الطرح العلامين استامتة، ولكن 

حتى هو اعرتف مؤخراً بأنه ومن حيث املشاركة املنتظمة فإن عرص اإلميان الذهبي مل يوجد قط؛ 

باستجالب  كثرياً  مهتمة  تكن  الوسطى مل  العصور  كنائس  بأن   )674  :1997( أيضاً  اقرتح  وقد  بل 

الناس لحضور القداس »كام هو واضح من عامرة الكنائس وأشكال الطقوس املقدمة فيها«. ولكن 

بدالً من أن يستسلم بروس ويتخىل عن طرح العلمنة ادعى اآلن أن عرص تدين القرون الوسطى 

الذهبي كان يف الواقع ذاتياً وشخصياً، وأن الناس اعتنقوا بقوة معتقدات غيبية سواء أكانت مسيحية 

أم تنتمي إىل أي ديانة أخرى. وبعبارة أخرى: يدعى بروس أنه حتى لو كانت الجامهري يف القرون 

الوسطى ال تذهب إىل الكنيسة إال نادراً فإن علينا أن ننظر إىل معظم الناس يف تلك الحقبة عىل 

أنهم متدينون؛ ألنهم كانوا عىل املستوى الشخيص يؤمنون بشء ما. 

أنا أتفق مع هذا، فعىل ما يبدو قد كان لدى معظم الناس يف القرون الوسطى معتقدات دينية 

ما  بقدر  الطبيعية  األرواح  وعبادة  السحر  من  عنارص  وتشمل  الشء  بعض  مبهمة  كانت  لو  حتى 

تشمل عنارص من الدين املسيحي، ولذا فإن علينا أن نعترب هذه املجتمعات يف عقيدتها، إن ليس 

يف مامرستها، مجتمعات دينية )أنظر: دايف: 1993( لكن علينا أن تذكر أن نسبة كبرية من الناس يف 

أوروبا القرون الوسطى كانوا ال يأخذون معتقداتهم الدينية بالكثري من الجدية. كذلك علينا أال ننىس 

أن عدداً كبرياً –رمبا ال يقل عن العدد املوجود اليوم- من الناس رفض املعتقدات الدينية جملة 

وتفصيالً كام عرب فرانكلني باومر )1960: 99( عن ذلك بقوله: »بخالف املعتقد السائد، كان هناك 

الكثري من النزعات الشكوكية يف القرون الوسطى، وبعضها كان متطرفاً بالفعل!« وميكننا أن نرى 

من خالل عبارات التجديف عىل اآللهة املكتوبة بالغرافيتي عىل جدران بومبي أن األمر ذاته ينطبق 

عىل الحقبة اإلغريقية-الرومانية )مكالني 1981؛ ستارك 1996 أ(. 

عىل الرغم  من ذلك فأنا أفرتض أيضاً أن اإلميان كان واسع االنتشار، وأفرس شيوع املعتقدات 

الدينية عىل أنها متثل طلباً محتمالً للديانة املنظمة يف مجتمعات الناس يف ذلك الوقت، وهي 

إمكانية كانت تتطلب موزعني عدائيني مثل الولدينيسيني يك يشغلوه؛ ولكن بدالً من الرجوع إىل 

تقوى املايض لنستخدمها بوصفها عالمة نقارنها يك نظهر من خاللها مدى العلمنة التي وصلت 

معدالت  أن  فمع  اليوم؛  ذاتها  وبالقوة  تنطبق  نفسها  املالحظة  فإن  الحارض  العرص  أوروبا  إليها 

حني  كثرياً  تصغر  الفروقات  أن  إال  املتحدة  الواليات  من  بكثري  أقل  أوروبا  يف  الدينية  املشاركة 



2 0 1 صيــف 7
A L - I S T I G H R A B االستغراب

63 فلترقدي بسالم أيتها الَعْلمنة!

تصبح املقارنة عىل أساس معايري اإلميان الشخصية )ستارك وأيانوكوين 1994؛ ستارك 1998ب(. 

مل نكن أنا ورفاقي أول من الحظ هذا األمر، إذ يوجد الكثري من األدب البحثي الربيطاين حول 

ما تشري إليه غريس ديفي )1990أ؛ 1990ب؛ 1994( بـ:«االعتقاد دون االنتامء«. يف زيادة أخرية عىل 

هذا األدب لخص كل من مايكل وينرت وكريستوفر شورت )1993: 635، 648( األمر بقولهام: »األمر 

استمرار  تظهر  أوروبا  الدينية يف شامل  املعتقدات  املسح حول  عمليات  معظم  أن  هو  الواضح 

معدالت عادية من اإلميان بوجود الله وبعض أركان العقيدة املسيحية العامة من ناحية ومستويات 

متدنية من الحضور إىل الكنائس من ناحية أخرى«؛ ثم أضافا أن بحثهام »كشف عن مستوى من 

العلمنة مفاجئ يف تدنيه النسبي« – ولرمبا كان هذا هو سبب تجنب علامء االجتامع األوروبيني 

مستويات  تزال  إليها صحيحة: ال  توصال  التي  النتائج  تظل  لكن  بحثهام؛  من  لالقتباس  اآلخرين 

علامء  زعم  العامل  وأماكن يف  للعلمنة  كأمثلة  إليها  أشري  لطاملا  دول  عالية يف  الشخيص  التدين 

االجتامع أن الناس فيها قد وصلوا إىل درجة من النضج مل يعودوا فيها بحاجة إىل الدين أبداً. وقد 

يكون من املفيد لنا أن نتفحص مثاالً واحداً بتفصيل أكرب. 

ألن آيسلندا تستخدم كأول دولة عىل األرض وصلت إىل علامنية كاملة )أو شبه كاملة( )أنظر: 

تومسون 1980( فقد يكون من املناسب أن نبدأ باختبارها. يظن الكثريون أن علو مستوى العلمنة 

يف آيسلندا أمر بدهي عىل أساس الكنائس الفارغة، إذ ال يحرض إىل %2 من الشعب اآليسلندي 

أظهر   )1984( ويليام سواتوس  به  قام  الذي  الواسع  امليداين  العمل  لكن  أسبوعياً؛  الكنائس  إىل 

أنه مثة مستويات عالية من »التدين يف املنزل« يف آيسلندا اليوم باإلضافة إىل مستويات عالية من 

التعميد، كام أن حفالت الزفاف كلها تقريباً تحدث يف الكنيسة. وحتى فيام يتعلق بأمر الوفاة فإن 

للشخص  يكتبها صديق مقرب  التي  النعي  معتاد يف سطور  أمر  الشخيص«  »الخلود  اإلشارة إىل 

املتوىف يف الجريدة. إذا أخذنا هذه الظواهر االجتامعية بعني الحسبان فلن نتفاجأ حني نعلم أن 

عمليات مسح القيم العاملية التي أجريت سنة 1990 تظهر أن %81 من سكان آيسلندا يعربون عن 

%40 منهم يؤمنون  ثقتهم بالحياة بعد املوت، و%88 يعتقدون أن اإلنسان له روح، بل وتجد أن 

بتناسخ األرواح. أما حني سئل الناس الذين غطاهم املسح: »هل تصيل لله خارج إطار الطقوس 

الدينية؟« أجاب %82 أنهم يفعلون ذلك يف بعض األحيان، وقال واحد من أربعة أشخاص أنهم 

يفعلون ذلك كثرياً. باإلضافة إىل ما سبق، فلم تتجاوز نسبة األشخاص الذين قالوا إنهم »ملحدون 

عن قناعة ويقني« إال 2. %4 من مجموع اآليسلنديني، وهذا دون ريب ليس ما يعنيه املنظرون حني 
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يشريون إىل »مجتمع تسوده العلامنية«. كذلك فمن البني مام سبق أن أربعة من عرشة أشخاص يف 

آيسلندا يؤمنون بتناسخ األرواح، وعىل هذا أن يذكرنا بأن نظرية العلمنة مل تك قط محصورة بالديانة 

املسيحية ألن اإلميان بالغيبيات له صلة وثيقة للغاية باإلميان بجميع أوجهه ورضوبه، وحتى نقلة 

هائلة من اإلميان بيسوع إىل اإلميان باإلالهة الهندوسية كايل ال يعني توجهاً نحو العلامنية. ومام 

يستحق املالحظة يف هذا السياق أن النزعة الروحانية واسعة االنتشار يف آيسلندا، وقد امتد رواجها 

البيانات  1997(؛ ويف ضوء هذه  حتى بني كبار املثقفني واألكادمييني )سواتوس وغيسورارسون 

تبدو املزاعم بأن آيسلندا هي أو دولة حققت العلامنية الكاملة أو شبه الكاملة سخيفة ال تقل يف 

سخافتها عن املزاعم التي راجت يوماً ما بني اليساريني الغربني بأن الشيوعية الحقيقية عىل وشك 

أن تتحقق يف الصني تحت قيادة ماو تيس تونغ. 

الدين والعلم

إذا كان للعلامنية أن تظهر بالكامل يف مكان ما فال بد أن يكون ذلك بني العلامء! يف دراسة 

سابقة قمت بها أنا وزماليئ تفحصنا أدلة تشري إىل أن التعارض بني العلم والدين ليس إال محض 

الكنيسة عن  قابلية لحضور  العلامء ليسوا غري متدينني بشكل ملحوظ وأنهم ال يقلون  خيال وأن 

كان  كلام  األمريكيني  األكادمييني  بني  أنه  حقيقة  هو  توكيداً  النقطة  هذه  يزيد  ومام  الناس.  عموم 

مجالهم أكرث علمية كانت نسبة من يرون أنفسهم متدينني أعىل؛ فعىل سبيل املثال وجدنا أن إمكان 

أن يعرّف أحد علامء الفيزياء والطبيعية –ومبا يف ذلك علامء الرياضيات- نفسه عىل أنه »شخص 

متدين« هو أكرث من ضعف هذه اإلمكانية ضمن األنرثوبولوجيني وعلامء النفس )ستارك وزمالؤه 

1996، 1998(. لكن؛ أليس بعض العلامء من أمثال ريتشارد دوكينز وكارل سيغان ملحدين متشددين 

إىل درجة أنهم ألفوا كتباً لغاية تكذيب األديان من جذورها؟ بالطبع! لكن مام يستحق املالحظة 

أيضاً هو أن معظم هؤالء –من أمثال دوكينز وسيغان- يعتربون هامشيني ضمن مجتمع العلامء نتيجة 

عدم قيامهم بأي عمل علمي ذي قيمة، ومثة حقيقة حتى أهم من هذه وهي أن علامء الالهوت 

)أنظر كابيت 1997( وأساتذة العلوم الدينية )أنظر ماك 1996( يشكلون مصدراً أكرث خصباً لألعامل 

الشعبية الرائحة حول اإللحاد.

نرشت مجلة الطبيعة )Nature( مؤخراً بيانات سلسلة زمنية مذهلة حول معتقدات العلامء؛ ففي 

أشخاص  من  عينة عشوائية  إىل  استبيانات  لويبا  األمرييك جيمس  النفس  عامل  أرسل   1914 سنة 

مذكورين يف »رجال علم أمريكيني«، وقد طلب من كل واحد منهم يف االستبيان أن يختار إحدى 
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العبارات التالية »فيام يتعلق باإلميان بالله« )والكتابة املائلة هي يف أصل االستبيان(:

أؤمن بإله ميكنني أن أصيل له متوقعاً أن أتلقى إجابة منه، وأعني أكرث من تأثري الصالة النفيس 

الشخيص.

ال أؤمن باإلله كام هو معرف أعاله.

ليس لدي عقيدة محددة فيام يتعلق بهذا السؤال.

لقد كانت معايري لويبا فيام يتعلق باإلميان بالله صارمة إىل درجة أنها ستستثني الكثري من رجال 

ليسوا  العلم  أن رجال  يثبت  أن  يريد  فقد كان  يتعمد ذلك]1[؛  أنه كان  العام«، وواضح  »التيار  دين 

الخيار  اختاروا  البارزين  العلامء  من  عينته  من   8%  .41 أن  وجد  حني  صدم  لويبا  لكن  متدينني. 

األول، متخذين املوقف الذي قد يعتربه الكثريون »أصولياً«؛ وكذلك اختار 41. %5 آخرون الخيار 

الثاين )والذي اعرتف لويبا أنه يعني أن الكثري منهم من غري شك يؤمنون بإله لكنه ذو صفات أقل 

فاعلية يف العامل(، ومل تتجاوز نسبة من مل يتخذ موقفاً محدداً من القضية 16. %7. ال شك بأن هذه 

النتائج مل تكن ما يتوقعه لويبا ويأمل يف حدوثه ولذلك ركز أشد الرتكيز عىل حقيقة أن املؤمنني 

»األصوليني« ليسوا هم األكرثية، ومن ثم تابع ليعرب عن ثقته باملستقبل زاعامً أن هذه البيانات تظهر 

رفضاً »للعقائد الدوغامئية األصولية – وهو رفض يبدو أنه سيمتد مبوازاة انتشار العلم واملعرفة« 

.)280 :1916(

يف سنة 1996 كرر كل من إدوارد جاي الرسون والري ويتهام )1997( تجربة لويبا بحذافريها 

ليجدوا يف أيامهم أن 39. %3 من العلامء البارزين اختاروا الخيار األول –وهذا ليس اختالفاً هائالً 

عن 41. %8 الذين اختاروه سنة -1914 ويف هذه املرة اختار 45. %3 الخيار الثاين، بينام اختار 14. 

%5 الخيار الثالث. وهكذا نرى أنه وخالل 82 سنة وبكامل معنى الكلمة مل يحدث أي انحسار يف 

اإلميان باإلله بني العلامء! يا لها من علمنة! 

%45 من كهنة »كنيسة يسوع املوحدة«  1968 وجدنا أن فقط  ]1]- يف عينة من رجال الدين الربوتسننت يف كاليفورنيا تم انتخابها سنة 

قادرون عىل قبول العبارة: »أؤمن حقاً بوجود اإلله وليس لدي أي شك حول ذلك« )ستارك والجميع 1971(. أما بني املثوديني فلم تتجاوز 

النسبة %52. علينا أن نالحظ أن هذه العبارة أقل رصامة بكثري من تلك التي استخدمها لويبا إذ إن رجال الدين لديهم حرية أكرب يف تعريف 

ألوهية  لديهم شكوك حول  كانت  الدين  من رجال  العينة  معظم من غطتهم هذه  أن  أيضاً  نالحظ  أن  علينا  يريدونها.  التي  بالطريقة  اإلله 

السيد املسيح، ولذا فإن علينا أن نفرتض بأنهم يؤمنون بتصور أبعد وأكرث إبهاماً حول اإلله، ال اإلله الشخيص الذي يستمع إىل الصلوات 

ويستجيب لها. 
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الصحوات الرشقية

الذريع  الفشل  أقلها كشف  التبعات املذهلة، وليس  الكثري من  السوفيتي  كان النهيار االتحاد 

الذي منيت به أجيال متتابعة من الجهود املكرسة لجعل اإللحاد العقيدة السائدة يف أوروبا الرشقية 

واالتحاد السوفيتي السابق، وكام عرب أندرو غرييل )1994: 253( عن ذلك إذ كتب: »مل يسبق يف 

تاريخ اإلنسان أن بذل أحد مجهوداً منسقاً كهذا ليس فقط ملحو دين ما، بل ملحو كل أثر لدين... 

منها  مناص  ال  علمنة  عملية  األمام  إىل  تدفع  أنها  عىل  نفسها  تتصور  اإللحادية  الشيوعية  كانت 

سيختفي الدين عىل أثرها عن وجه األرض بالكلية – وهي العملية نفسها التي يتعربها الكثري من 

علامء االجتامع الدوغامئيني ‘ركناً عقائدياً’ وإن كان ذلك بصورة ألطف وأقل تطرفاً من الشيوعيني«. 

ولكن ما النتائج؟ ال يزال عدد امللحدين قليالً ال يزيد عن نسبة امللحدين يف أي بلد يف أوروبا 

الغربية ناهيك عن الواليات املتحدة؛ يف أغلب هذه البالد ال يزال معظم الناس يصلون، ومع حلول 

مستويات  قريبة من  مستويات  إىل  بالفعل  عاد  قد  الكنائس  الحضور يف  كان مستوى   1990 سنة 

الحضور يف أوروبا الغربية وال تزال هذه املستويات ترتفع كام يحصل مع جميع أشكال التدين 

األخرى. يف هنغاريا مثالً ارتفع مستوى الحضور يف الكنائس من %16 سنة 1981 إىل %25 سنة 

1991، بينام تراجع مستوى الذين ال يحرضون إىل الكنيسة إال مرة يف السنة أو أقل من %62 إىل 

%44. ويف الوقت ذاته تراجعت نسبة الهنغاريني الذين يقولون عن أنفسهم إنهم ملحدون مقتنعون 

من %14 إىل %4. يف روسيا أجاب %53 من األشخاص الذين شملهم مسح سنة 1991 بأنهم ليسوا 

متدينني، ولكن خالل خمس سنوات فقط تراجع هذا املعدل إىل 37%. 

بجميع املعايري، ميكننا القول بيقني إن صحوات دينية كربى تحصل اآلن خالل األيام األوىل من 

مرحلة ما بعد الشيوعية يف الكتلة السوفيتية السابقة، ويبدو أن هذا قد فاجأ معظم علامء االجتامع 

مفاجأة تامة وصاعقة )كام فعلت جميع العالمات اإلشارات األخرية التي تدل عىل تجدد الحيوية 

الدينية(؛ وحتى يف سنة 1982 أشارت ماري دوغالس إىل التايل: 

لكن ال أحد تكهن بعودة حياة األشكال الدينية التقليدية التي حدثت مؤخراً... بحسب أدبيات 

الديني يف األزمنة الحديثة ال  التغري  التي ألفت حول هذا املوضوع، فإن  الواسعة  علم االجتامع 

الدينية  التوجهات  من  أي  ]أو  التقليدية  املسيحية  الكنائس  طريقتني: سقوط  بإحدى  إال  يحصل 

يعتقد  تستمر طويالً. مل  أن  لها  يتوقع  أو ظهور طوائف شعبوية جديدة ال  ما[  التقليدية ملجتمع 
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أحد أن األديان التقليدية متتلك من الحيوية ما يجعلها تلهم ثورة سياسية عىل نطاق واسع... لكن 

انتفاضة بولندا ذات الطابع الكاثولييك الواضح والتي أثارت الكثري من اإلعجاب يف الغرب كانت 

غري متوقعة مبقدار ما كان االرتقاء الذي شهدته الكنائس األصولية يف أمريكا غري متوقع. 

أجد اقتباس ما قاله مختلف علامء االجتامع الذين كانوا عىل يقني يف يوم من األيام بأن »املربني 

املستنريين« يف »األمم اإلشرتاكية« يقومون »بتحرير األطفال« من قبضة الخرافات ويشيدون ملدة 

انتقامياً غري مفيد؛ لكن إراديت ليست قوية كفاية لتمنعني من  جديدة من العلامنية الدامئة ترصفاً 

بعض التبجح والتباهي، ولذلك سوف أقتبس من مقال قدمته يف مؤمتر سنة 1979: 

ال ميكن للدول العلامنية أن تقتلع الدين من جذوره... وبقدر ما تحاول اجتثاثه ستجد نفسها 

عرضة للمعارضة الدينية... قد يكون جسد لينني محنطاً ومعروضاً تحت الزجاج، لكن ال يفرتض 

أشد أتباعه إعجاباً والتزاماً ناهيك عن غريهم أنه صعد إىل مكان ما ليجلس عىل ميني، أو حتى عىل 

يسار، ماركس! وبغض النظر عن عظمة إنجاز السدود عىل نهر الفولغا، فإنها ال تيضء الطريق أمام 

أحد لفهم معنى الكون. عالوة عىل ذلك، يبدو أن الدول القمعية تزيد مستوى الحرمان الفردي، 

ومن خالل ذلك تصب الوقود عىل نار الدافع الديني يف ذلك الفرد. حني تجعل الدولة اإلميان أمراً 

مكلفاً للشعب، فإنها تجعل منه أكرث رضورة وأغىل قيمة. يصل الدين إىل أقىص درجات حيويته 

حني يتحول إىل كنيسة باطنية رسية )ستارك 1981: 175(. 

وهكذا كان بالفعل!

اإلسالم

إىل  ننتقل  اآلن  فدعونا  املسيحية؛  الدول  ضمن  اآلن  حتى  عرضناها  التي  األدلة  حرصنا  لقد 

االتجاهات الدينية يف اإلسالم؛ ففي تناقض استثنايئ مع عقائد العلمنة يبدو أن مثة توافقاً عميقاً بني 

الدين اإلسالمي والتحديث – فعدة دراسات يف أجزاء مختلفة من العامل تقرتح أن االلتزام الديني 

يزداد مع التحديث! 

يف دراسة أجراها جوزيف تامني )1979، 1980( حول املسلمني يف جزيرة جاوة، وجد أن االلتزام 

الديني يتالزم إيجابياً مع مستوى تعليم الفرد ومكانة وظيفته؛ أي إن األشخاص الذين يدرسون يف 

الجامعة و/أو يشغلون وظائف ذات وضع اجتامعي عاٍل هم من يرجح أن يقيموا الصلوات الخمس 

املفروضة يف اليوم وأن يؤدوا الزكاة وأن يصوموا شهر رمضان وأن يلتزموا باملامرسات اإلسالمية 
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القومية من املسلمني الذين مل يتلقوا الكثري من التعليم و/أو يشغلون وظائف وضيعة. كذلك ميز 

التايل  الحداثة. يف عمله  ازدياد  اكتشافاته تعني أن املامرسة اإلسالمية سوف تزداد مع  تامني أن 

حلل تامني )1992( »صالبة« الدين، وكيف متكن من التكيف مع تحديات الحداثة. 

كذلك وجدت دراسة لحركة إسالمية »أصولية« قيادية يف باكستان أن قادتها عىل درجة عالية 

من التعليم إذ تلقوا جميعاً شهادات جامعية عليا، أما منارصو الحركة فكانوا بأغلبيتهم الساحقة من 

األتراك عىل أساس  الطلبة  البيانات حول  1991(؛ ويؤكد هذا  )أحمد  الجديدة«  الوسطى  »الطبقة 

سلسلة وقتية حقيقية، فمنذ سنة 1978 تزايد عدد طلبة جامعة أنقرة الذين يحملون معتقدات إسالمية 

اآلراء. ففي سنة  الطلبة يحملون هذه  الساحقة من  الغالبية  1991 كانت  تقليدية، ومع حلول سنة 

1978 كان %36 من الطلبة يعتقدون بجزم أنه »مثة جنة ونار« بينام كان ثالثة أرباع الطلبة يحملون 

هذه اآلراء سنة 1991، وكام بني كاهيان موتلو )1996: 355( فإن اإلميان »بالعنارص األساسية من 

العقيدة اإلسالمية قد انترشت بني طلبة الجامعات، أي بني النخبة املستقبلية، يف أنقرة«؛ وهؤالء 

ما، كام سيكونون هم  يوماً  والسياسة  الثقافة  القياديون يف مجايل  ما هم  يوماً  الطلبة سيصبحون 

مهندسني وأطباء املستقبل. كذلك فإن تركيا يف معظم النواحي هي أكرث الدول اإلسالمية حداثة 

وقد بدأت من عرشينيات القرن املايض بتجربة استمرت عقوداً طويلة من علامنية الدولة رسمياً 

إىل درجة ومن حالة شبه رسمية من الالدينية، مع أن هذه السياسات قد بدأت باالضمحالل مؤخراً 

ألسباب توضحها البيانات خري متثيل. 

يحتاج  ال  أخرى  ناحية  ومن  ولكن  مترشذمة،  اإلسالمية  الدول  عن  البيانات  هذه  فإن  بالطبع 

املراقب صاحب أدن معرفة بخلفية الدول اإلسالمية إىل بيانات كهذه لريى الحيوية املتفجرة التي 

يتمتع بها اإلسالم يف زمننا املعارص ويك يدرك تناسب هذه الحيوية املبارشة مع التحديث والحداثة 

يف الدول اإلسالمية. 

األديان »الشعبية« اآلسيوية

األديان  تغريات رسيعة وعميقة يف  املراقبني حصول  معظم  توقع  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 

اآلسيوية وخاصة يف اليابان والجيوب الصينية املتحولة إىل الغرب مثل تايوان وهونغ كونغ وماليزيا. 

وبشكل أشد تحديداً افرتض هؤالء املراقبون أنه ويف هذا املحيط الجديد سوف تختفي األديان 

التقليدية »الشعبية« املغرقة يف سحريتها وغيبيتها لتحل الحداثة محلها، وقد لخص جون نيلسون 
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)1992: 77( اإلجامع العلمي إذ قال مالحظاً: »يبدو أنه من املرجح أن تنقرض املامرسات الدينية 

الشنتوية يف املجتمع الياباين االستهاليك الحديث املرتكز عىل التكنولوجيا املتطورة«؛ لكن ليس 

هذا ما حدث يف الحقيقة. أما يف تايوان، فنسبة معابد الديانات الشعبية اليوم إىل عدد السكان يبلغ 

أكرب من النسبة نفسها قبل قرن من الزمن، ونسبة مرتادي هذه املعابد من السكان )70 يف املائة( 

أكرب من أي وقت مىض )تشنغ 1995(. كذلك تشهد هونغ كونغ ازدهاراً يف الديانات الصينية الشعبية 

حيث يحظى معبد وونغ تاي ِسن –وهو معبد »اإلله املنفي« املستورد من الصني عام -1915 بأكرب 

1993(. يف ماليزيا تستمر األديان الصينية الشعبية باالزدهار )تان  عدد من األتباع )النغ وراغفالد 

1992(. يف  )نلسون  اليابان  للغاية يف  الشنتوية حيوية  الديانة  تظل  ذاته  الوقت  274(. يف   :1994

جميع هذه السياقات األربعة أثبتت عقيدة »قدمية الطراز« أنها قابلة للتكيف مبا فيه الكفاية بحيث 

تعترب مناسبة خصيصاً للحياة الحديثة؛ وما يعنيه هذا هو أن األديان الشعبية هذه ليست محصورة 

بالكبار يف العمر والفالحني غري املتعلمني، بل تزدهر بني شباب متعلمني وناجحني يقطنون يف 

أن  1992(. ولذلك فمن املعتاد  نيلسون  1993؛  1994؛ النغ وراغفولد  تان  1995؛  )تشن  املدينة 

واملكاتب واملصانع  املنازل  تبنى  وأن  مزار شنتوي،  عند  اليابان  الجديدة يف  السيارات  »تبارك« 

تكريس  يتم  وأن  وإلهها،  وتهدئتها هي  األرض  لتطهري  األرواح  لطرد  إجراء طقوس  بعد  الجديدة 

األوالد هناك )نيلسون 1992: 77(. وبالفعل، تلعب طقوس الشنتوية اليوم دوراً أكرب يف اليابان مام 

فعلت أيام ما قبل الحرب العاملية الثانية حني كان الناس يعتقدون أن اإلمرباطور إالهي وحني كانت 

الشنتوية هي دين الدولة الرسمي. وال ننىس هنا أن حقيقة كون الشنتوية قد تعززت من خالل إزالة 

مؤسستها الدينية هو أمر يتوافق متام التوافق مع نظرية السوق الدينية. 

ماذا عن التغيري؟

تحدثت مؤخراً مع مجموعة من املؤرخني املسيحيني، ووجد بعضهم ما عرضناه هنا حول عدم 

تقدم العلمنة كثرياً أمراً صعب التصديق؛ فذكر أحدهم أن التدين زاد بشكل ملحوظ يف أملانيا يف 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش فقط ليتهاوى بشكل كبري يف القرن العرشين، وأطال آخر يف 

تبيان تغريات املذاهب العقائدية عرب القرون األخرية، بينام بدأ ثالث بتأنيبي لعجزي عن رؤية العلمنة 

يف انحسار اإلميان بالسحر والشعوذة. بالنسبة إيل أنا شخصياً، وجدت مشكلة يف رؤية كيف كان 

هذا كله ذا عالقة بالطرح العلامين حتى أدركت أن هذه املالحظات تخرج من أناس يعتقدون بشكل 

أو بآخر أن هذا املقال يفرتض عدم وجود يشء مثل التغري الديني! بالطبع فالدين يتغري، ويف بعض 
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األزمنة واألمكنة توجد مشاركة دينية حتى درجة أعىل من اإلميان من األزمنة واألمكنة األخرى كام 

تحظى املنظامت الدينية بسلطة دنيوية أكرب يف بعض األزمنة واألمكنة. بالطبع، فإن أسس العقيدة 

تتغري مع األزمنة أيضاً، فتوما األكويني ليس هو القديس أوغسطني بكل تأكيد، وكالهام إذا قرأ عمل 

آيفري ديولز فسيجد فيه عنارص من الهرطقة، لكن التغري ال يعادل االنحسار ناهيك عن االنهيار! فلو 

تحول كل سكان كندا إىل الديانة الهندوسية السنة املقبلة فسيكون لهذا الكثري من التفسريات التي 

تستحق الدراسة، لكن العلمنة لن تكون من بينها. ما نحتاج إليه بالفعل هو نظام من النظريات يفرس 

لنا التغري الديني؛ أي يخربنا ملاذا تربز جوانب معينة من التدين وتهوي جوانب أخرى وملاذا تظل 

غريها ثابتة )ستارك 1998ب( وبهذا االعتبار فإن نظرية العلمنة ال فائدة لها تذكر كام أن املصعد 

الذي يذهب إىل األسفل فقط ال فائدة منه. 

اخلالصة

دعوين أشدد هنا أنه ليس مبقدور أحد أن يثبت أن الدين لن يزول يوماً ما، فقد يأيت يوم ال يبقى 

كان مصري  وإذا  الحداثة،  نتيجة  هذا  يحدث  لن  لكن  واملتاحف؛  الذكريات  الدين سوى  من  فيه 

اإلميان أن ينتهي يوماً ما فلن يحمل ذلك أي شبه للعملية التي افرتضتها العقيدة العلامنية؛ لذلك 

دعونا ولألبد نعلن نهاية إميان العلوم االجتامعية األعمى بالنظرية العلامنية ونعرتف بأنها كانت نتاج 

تفكري مستغرق يف األماين، وكخطاب نعي لهذه النظرية سأقدم بعض املالحظات األخرية قدمها 

ثالثة علامء بارزون: عامل أنرثوبولوجيا، بعد ذلك مؤرخ للقرون الوسطى، وأخرياً عامل اجتامع. 

جادلت ماري دوغالس )1982: 29( بقوة وإقناع ضد عقيدة العلمنة قائلة بأنها »بنيت لتجامل 

أفكاراً متحيزة« ينبغي التخلص منها »حني يلتحق علم االجتامع الديني بركب الحداثة«. الحظت 

املجتمعات  مع  بحدة  تتناقض  الحديثة  الحياة  إن  القول  الصحيح  غري  من  ببساطة  أنه  دوغالس 

البسيطة من حيث هيمنة املعتقدات الدينية؛ ورأت مع كليفورد غريتز )1966( أن عدم اإلميان مل 

يكن أمراً غري موجود حتى يف مجتمعات ما قبل انتشار التعليم أو حتى يف أزمنة العهد القديم: 

الحنني الخايل من النقد إىل املايض لعهد منرصم ال مكان له يف الدراسات الدينية، ودعونا 

نالحظ فوراً أنه ال توجد أدلة جيدة عىل أن اإلنسانية بعموم جامهريها وصلت إىل مستوى عال من 

الروحانية يف األزمنة الغابرة... وال تظهر لنا األنرثوبولوجيا أن األزمنة الحديثة تظهر انحطاطاً يف 

املستويات القدمية من التقوى. 
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أما ألكساندر موراي )1972: 106( فقد بني أن املصادر األصلية تكاد تجمع يف اعرتافها بانتشار 

البعد عن التدين يف القرون الوسطى، متسائالً من أين جاءت فكرة »عرص اإلميان« قبل أن يستنتج 

قائالً: 

أنه ليس فضيلة بل عىل أنه خطيئة أصلية  العلمي حتى تصور اإلميان عىل  التنوير  لقد أغوي 

جاء »مسيح املعرفة« يك ينقذنا منها. ما يتبع من هذا الرأي هو أن الرجال يف املايض ال بد وأنهم 

صّدقوا ما أخربتهم به الكنيسة كله، وقد حاول هذا املقال أن يهز أركان الجزء التاريخي من هذا 

التصور. 

وأخرياً، يقول بيرت بريغر )1997: 974(: 

أعتقد أن ما كتبته أنا وغريي من علامء االجتامع الديني يف ستينيات القرن العرشين كان خطأ، 

فقد كانت حجتنا األساسية هي أن العلمنة والحداثة يأتيان يداً بيد: مع املزيد من التحديث يأيت 

املزيد من العلمنة. مل تكن هذه نظرية مجنونة فقد كانت هناك بعض األدلة التي تشري إىل صحتها، 

لكني أعتقد أنها كانت يف أساسها خاطئة إذ إن أغلب العامل اليوم هو بكل تأكيد ليس علامنياً، بل 

هو متدين للغاية. 

بعد ثالثة قرون تقريباً من النبوءات الخاطئة بشكل كامل وإساءة متثيل املايض والحارض، أعتقد 

فلرتقدي  هناك:  الخاطئة ونهمس  األفكار  العلمنة إىل مقربة  قد حان يك نحمل عقيدة  األوان  أن 

بسالم! 
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