
العلمانية المتساهلة 
معاينة للنموذج التارخيي األمريكي]]]

]*[ Barry A. Kosmin باري أ. كوزمني 

يهتم الباحث األمرييك باري كوزمني يف هذا البحث بالتعرّف عىل طبيعة مجاالت نشاط 

فإّن نظرية  الكاتب  يبنّي  ما  النظري والتطبيقي. وبحسب  الجانبني  اليوم يف  العلمنة والعلامنية 

العلمنة تعني دراسة أحوال األفراد وصفاتهم االجتامعية والنفسية بينام تشري العلامنية إىل مجال 

املؤسسات االجتامعية. 

يقارب كوزمني مسعاه هذا من خالل صياغة عدد من األسئلة أدرجها عىل الوجه التايل: من 

الذي ميكننا أن نقول عنه أنه علامين اليوم؟ ما هي نسبة الشعب األمرييك أو غريه من الشعوب 

التي ميكننا أن نقول عنها إنّها علامنية بحق؟ ما الذي يؤمن به العلامنيون؟ وكيف ميكن لتوجه 

انتامئهم ومعتقداتهم  األفراد ويف طريقة  قبل  الشخيص من  يتجىل عىل املستوى  أن  علامين 

الشخصية وسلوكياتهم االجتامعية؟ 

هذه أسئلة ستتم اإلجابة عليهاـ  يف هذه املقالةـ  من خالل معاينة وتحليل النموذج التاريخي 

األمرييك للعلامنية.

املحرر 

الشخصية لالعبني منفردين، والتامهي مع  السلوكات  »العلامنية« )secularity( تشمل  أن  مبا 

.)Trinity College( ـ مدير معهد دراسة العلامنية يف املجتمع والثقافة يف جامعة ترينتي / هاتفورد*
ـ العنوان األصيل للمقال: )Contemporary Secularity and Secularism( وهو مقّدمة كتاب "العلامنية والعلمنة: وجهات نظر 

دولية معارصة" الصادر سنة 2007. 

ـ تعريب: د. جاد مقديس. 
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 )Securality( األفكار والتقاليد العلامنية كوسيلة للوعي واإلدراك، فبإمكاننا إذن، أن نقارب العلامنية

بالتحليل التجريبي. كذلك ميكن لتجليات العلامنية )Securality( من حيث االتجاهات العامة أن 

تقاس وتقارن بالعالقة مع الدول األكرب الناطقة باإلنجليزية ـ أي بريطانيا وكندا وأسرتاليا والواليات 

املتحدة. 

التعبري  تعكس  التي  القانونية  والبنى  املنظامت  فتشمل   )Secularism( العلامنية«  »النزعة  أما 

املؤسسايت عام هو علامين يف حقل السياسة ضمن الدولة وحياتها العامة. إن تحديد قيمة معينة 

لهذه املتغريات أمر أصعب نظراً لطبيعتها، خصوًصا إذا أردنا أن ننظر إىل األمر عامليّاً. ميكن ألشكال 

النزعة العلامنية )Securality( أن تختلف بحسب اإلطار الديني الذي تتطور فيه؛ سيجد املؤلفون 

لكل  الديني  للمرياث  والثقافية  الرمزية  للشيفرات  الكمي  التقويم  يف  صعبة  مهمة  هنا  والقارئون 

من الهندوسية )الهند(، واليهودية )إرسائيل(، واإلسالم )إيران(، والكاثوليكية )فرنسا(، والربوتستنتية 

)الدمنارك والواليات املتحدة األمريكية ودول الكومونولث الربيطانية( سواء يف املؤسسات الوطنية 

العامة أم يف عقليات األفراد. 

 )Securality( علينا أن نقدم متييزاً من نوع آخر بني أشكال »متشددة« و»متساهلة« من العلامنية

والنزعة العلامنية )Securalism(. وهذا يتعلق بالدرجة األوىل بطريقة التعامل مع أوجه الفصل بني 

»العلامين« و»الديني« والعالقة الناتجة بينهام بسبب هذا الفصل. يف ما ييل سنقدم دراسة للتصنيف 

)الشكل ( يجمع بني مجموعتي التمييز هاتني وميكننا استخدامها ألجل التحليل وصياغة السياسة. 

التقليد العلمين

و»علمنة«   )Securalism( علامنية«  و»نزعة    )Secular( »علامين«  مثل  ملصطلحات  إن 

 »saeculum« معايِنَ متخلفًة ولكن الكلمة يف األصل مشتقة من الكلمة الالتينية )Securalization(

التي تعني »هذا العص« أو »هذا العامل« فتجمع بني املفهوم املكاين واملفهوم الزماين. يف العصور 

الوسطى كانت مشتقات هذه الكلمة تشري إىل الرهبان الذين كانوا يعملون يف عامل األبرشيات املحلية 

للتمييز بينهم وبني الرهبان الذين أخذوا عهود الفقر واعتزلوا يف مجتمعات األديرة  ـ والذين كانوا 

 )Securalization( »العلمنة«  الربوتستنتي أشار مصطلح  دينيني«. خالل اإلصالح  ْون »رهباناً  يُسمَّ

إىل االستيالء عىل املمتلكات الكنسية الكاثوليكية واستخدامها ألغراض غري دينية. يف جميع هذه 

الحاالت كان مصطلح »العلامين« )Secular( يشري إىل »البعد عن املقدس واألبدي واألخروي«. 
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يف جميع العصور الالَّحقة بدأ »العلامين« يفصل نفسه من السلطة الدينية أكرث فأكرث ولكن علينا 

أن نتساءل: هل ذهب العامل اآلن إىل حد صنع وجود مستقل للعلامين )Secular(؟ منذ مثانينات 

القرن  الواليات املتحدة ومنذ ثالثينات  الخلفي من ختم  الجانب  الثامن عرش، نجد، عىل  القرن 

 »Novus Ordo Seclorum« العرشين عىل الجانب الخلفي من ورقة الدوالر الواحد، نجد عبارة

)والتي قد ترتجم إىل »نظام جديد عرب العصور«(. إّن تفسريي لهذه العبارة هي أن مؤسيس جمهورية 

الواليات املتحدة رأوا يف هذه العبارة وعن قصد بداية حقبة جديدة تزول فيها السلطة املستقطبة 

 .)Secular( بني امللك والكنيسة لتحل محلها حياة عامة يحكمها نظام جمهوري علامين

أنتجت ثورتا القرن الثامن عرشـ  األمريكية والفرنسية تقليدين فكريني ودستورين من النزعة العلامنية 

للدين  كان رصيحاً يف عدائه  وقد  الفرنيس،  اليعاقبة  تقليد حزب  مع  األول  يرتبط  )Securalism(؛ 

ودعا بوضوح إىل اإللحاد، لكن هذه الحالة برزت من الحقيقة التاريخية لهذه التجربة الثورية التي 

واجهت االستبداد السيايس ممثالً يف امللك واالستبداد الديني ممثالً يف الكنيسة الكاثوليكية. ال تزال 

هذه البنية السياسية يف جوهرها مستمرة تحت نظام الالئكية )laïcité( الذي فصله قانون سنة 1905. 

ال يحتل هذا التقليد إال مساحة هامشية من الحياة األمريكية العامة والسبب يف ذلك بالطبع هو أن 

الواليات املتحدة هي يف الواقع وريثة تراث اإلصالح الربوتستنتي والذي مبوجبه تسبق النزعة الفردية 

الدينية واالستقاللية الشخصية أي مفهوم من االستقاللية السياسية. كانت النتيجة أن اعتمد األمريكيون 

مقاربة أكرث اعتداالً تتميز بعدم االكرتاث بدين الفرد الشخيص، أو بتشجيع التعددية الدينية التي دعا 

إليها أتباع املدرسة الربوبية الفلسفية )Deists( والربوتستانت الليرباليون يف أيام الجمهورية األوىل. 

دراسة تصنيف

يف ضوء هذا العرض الرسيع للخلفية التاريخية من املمكن لنا أن نرسم دراسة لتصنيف النزعة 

العلامنية )Securalism( عىل أساس النموذج الثنايئ للنزعة العلامنية املتشددة والنزعة والعلامنية 

املتساهلة. ال يشكل تشعب وجهات النظر العلامنية حول الدين إال جانباً واحداً من جوانب دراسة 

الجانب  إن  إذ  واملؤسسات  األفراد  بني  التمييز  عىل  مبني  فهو  الثاين  الجانب  أما  هذه  التصنيف 

بالبنيات  فيتعلق  املؤسسايت  الجانب  أما  واإلدراك،  الوعي  بحالة  األوىل  بالدرجة  يتعلق  الفردي 

االجتامعية وأنظمتها الثقافية. 
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دراسة التصنيف املبنية عىل هذين الجانبني هي ما نعرضه يف الشكل  يف األسفل؛ ويف والواقع 

هذه ليست مجرد خاليا مغلقة بل مجاالت ممتدة بني أقطاب وأبعاد مختلفة، إذ ميكن أن توجد 

لدينا علامنية »شديدة التشدد« وعلامنية »شديدة التساهل« وجميع األطياف من املواقف املتوسطة 

بني هذين الطرفني. 

األعىل  الصف  بها يف  يرتبطون  التي  واأليديولوجيات  مختلفني،  وضعنا الئحة مبفكرين  لقد 

لعرض تراتبية أفكارهم، أما يف الصف األسفل فقد وضعنا الئحة بهرمية تربط هؤالء املفكرين مع 

أقرب مستوى من العلامنية الدستورية أو املؤسساتية التي يتامهون معها. 

باإلضافة إىل ذلك فإن الحد بني الفرد واملؤسسات ليس مرسوماً بوضوح يف الحياة الواقعية، 

من  املؤسسات  من  الناشئة  والضغوط  االجتامعية  التوقعات  مثل  يشمل عوامل  تداخل  يوجد  إذ 

ناحية والحاالت العقلية الشخصانية املتطرفة املبنية عىل الفرد من ناحية أخرى. فعىل سبيل املثال 

فإن مفهوم علم االجتامع عن »الدور« يشري إىل كل من الضغوط البنيوية واملشاعر واملعتقدات 

الشخصية.  

إذا أخذنا الشكل )1( كنموذج أو دليل، من املمكن لنا أن نصنف ونتفحص كيف تعمل التقاليد 

العلامنية املختلفة يف مختلف مجاالت الحياةـ  املجتمع والسياسة والتعليم والثقافة. من هم اليوم 
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مؤيدو التقاليد املختلفة النابعة من ثوريت القرن الثامن عرش )األمريكية 1776، والفرنسية 1789(؟ 

يتحقق من إجابتها يف  أن  نفوذهم يف عاملنا املعارص؟ كيف يجب عىل أسئلة كهذه  أين يكمن 

 )Caltural  ـ Cross( القرن الحادي والعرشين يف عامل أكرث تكامالً وتقارباً؟ إن تحليالً عرب ـ ثقايف

وإرسائيل  الهند  يف  األمر  هذا  نقاش  يظهر  كام  خاص  نوع  من  تحديات  يضع  للعلامنية  معارص 

وإيران مبا أن الديانات الهندوسية واليهودية واإلسالمية ال تختلف فقط يف املبادئ الدينية والتقاليد 

املتعلقة بالدولة فحسب بل يف نظرتها إىل دور الفرد يف املجتمع. 

التحول نحو العلمنية

فالتاميز يصف  بالتاميز؛   )secularization( »العلمنة«  يرتبط  الحديثة  نظرية علم االجتامع  يف 

التقسيم املتزايد للعمل يف مجتمع حديث متر فيه الحياة بعملية تشظٍّ إىل مجاالت كثرية يعمل 

كل واحد منها بقوانينه ومبادئه الخاصة. كنتيجة لذلك ال يوجد اآلن مبدأ سائد ميكن له أن يدمج 

هذه الجوانب املتعددة من الحياة االجتامعية واملؤسسات واألفكار واملثل مع بعضها البعض يف 

وحدة متكاملة. 

منذ نهاية القرن التاسع عرش تنامى متييز داريس األديان بأن املبادئ الالهوتية واملؤسسات التي 

متثل األديان قد شهدت تحوالً كبرياً بسبب عملية العلمنة. لقد وصف ماكس فيرب عملية العلمنة بأنها 

»خيبة األمل من العامل«]1]  وهو توصيف لعملية »العقلنة« استمده من الشاعر األملاين فريدريك شيللر. 

من خالل وصفه لهذه العملية سعى فيرب إىل توصيف التحول النفيس والثقايف حيث أزاحت العقالنية 

والتجريبية العنارص السحرية والرمزية من الفكر اإلنساين. أّما هاريف كوكس فقد َوَصَف العلمنة عىل أنه 

»تخلص اإلنسان من السيطرة الدينية ثم امليتافيزيقية  عىل عقله ولغته... التخلص من جميع النظرات 

املغلقة إىل العامل وكرس جميع األساطري فوق ـ الطبيعيّة والرموز املقدسة«]2] وعىل مستوى اجتامعي 

فيها قطاعات من املجتمع من سيطرة  تتحرر  التي  »العملية  أنه  العلمنة عىل  بيرت بريغر  أوسع عرف 

املؤسسات والرموز الدينية«]3]. 

[1] Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Trans. Talcott Parsons )New York: 

Charles Scribner’s Sons, (.

[2] Cox, Harvey. The Secular City )New York: The Macmillan Co., (.

[3]  Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion )New York: 

Doubleday, (.
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يشري علامء االجتامع اليوم إىل أن عملية التحول إىل العلامنية هي عملية جدلية: فكلام أصبحت 

العقول والقلوب يف حالة »نزع للّسحر« أكرب كلام فقدت املؤسسات التي تتخصص يف الرتويج لعملية 

»ترسيخ "السحر" )em dantment(« مصداقيتها وسلطتها. وكلام فقدت هذه املؤسسات مصداقيتها 

وسلطتها كلام فقدت العملية النفسية العاطفية التي ترّسخ السحر )en dantment( أثرها عىل عقول 

وقلوب األفراد. ما هو مدى تقدم عملية العلمنة يف املجتمعات املختلفة منذ نهاية القرن التاسع 

عرش وما هي آثارها بالنسبة للتنظيم االجتامعي والسيايس وصالح اإلنسان جميعها مسائل تجري 

حولها نقاشات مستمرة بني علامء االجتامع وعلامء الالهوت باإلضافة إىل السياسيني واملخططني 

االجتامعيني وسوف نغطي بشكل جيد الوضع الحايل للدول الناطقة باإلنجليزية يف هذا الكتاب. 

العلمنية املتشددة والعلمنية املتساهلة

حررت  فقد  العلمنة.  عملية  من  رافقها  ما  مع  التاميز  فتيل  أشعل  ما  هي  الحداثة  كانت  لقد 

الثقاقية مثل الفنون والقانون والسياسية والتعليم والعلوم  الحداثة املجاالت املختلفة من الحياة 

والتجارة من كونها مزروعة يف أعامق حضارة مسيحية وأتاحت لهم املجال يك يسريوا يف طرق 

تطورهم الخاصة؛ ولذلك اتبع الدستور األمرييك سياسة حكيمة شقت السبيل إىل هذا التوجه يف 

املسار الجديد، حيث منبعث »االختبارات الدينية للوصول إىل املناصب العامة«. وهذه السياسة 

تقدم مثاالً عىل الكيفية التي ميكن للمبادرات السياسية أن تنشئ علامنية متساهلة عىل املستوى 

االجتامعي من املؤسسات، وترتك مسائل الضمري لخيارات الفرد الشخصية. 

للسياسة 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 فقط أنه من زاوية الدستور 

والقانون مثة متايز بني املؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة. واملصطلح الفلسفي الذي يشري إىل 

هذه الحالة هو »التعددية« وضده هو »األحادية« )الحكم الديني والشمويل(. 

معظم األمريكيني سواء كانوا ليرباليني أو محافظني؛ مسيحيني أو يهوداً أو من أي ديانة أخرى، 

يؤمنون بالتخطئة املعرفية وبالتايل فهم تعدديون أي أنهم علامنيون متساهلون. فهم يعتقدون أنه 

وعىل املستوى األسايس يجب أال تسيطر املؤسسات الدينية، أو رجال الدين عىل القانون والسياسة 

الناحية االجتامعية  فإذن ومن  تقاليده وفضاؤه وديناميكيته.  يوجد لكل مجال  بل  والتعليم  والفن 
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والبنيوية ورغم الضغوط الظاهرة كانت أمريكا وتظل بهذا املعنى جمهورية علامنية متساهلة. 

يقول رينهولد نيبوهر ـ وهو أحد أكرب علامء الالهوت األمريكيني يف القرن العرشين قبل حوايل 

الوقت نفسه أكرث الشعوب تديناً وأكرثها علامنية؛  ـ أن األمريكيني هم »يف  الزمن  نصف قرن من 

فكيف لنا أن نفرس هذا التناقض؟ هل ميكن أن تكون إحدى أسباب كون األمريكيني هم األكرث تديناً 

هو أنهم أكرث الثقافات علامنية؟«]1].

يف كتابه »بروتستانتي، كاثولييك، يهودي« )Protestant, Catholic, Jew( كتب ويل هريبرغ عن 

التناقض بني »العلامنية السائدة والتدين املتزايد«]2] يف عقلية تتطلب التفكري والعيش ضمن إطار 

واسع من الواقع الذي يتجاوز بكثري عقيدة الشخص التي يؤمن بها يف نفسه. ال يزال هذ التناقض 

موجوداً حتى يومنا هذا ألنه جزء من الرتاث الثقايف األمرييك. 

كعلامنيني متساهلني يريد األمريكيون حكومة تستوعب السلوكيات الدينية حتى ضمن الحكومة 

يتقبلون أن يحرض شخص ينتمي إىل مؤسسة دينية أو عسكرية  نفسها؛ فمثالً تجد أن األمريكيني 

طقوساً دينية، أو أن يتلقى إرشاداً وقيادة دينية وأن تدفع النذور لهذا األمرـ  كام هو الحال يف الجيش 

أو يف كنائس السجن ـ من نقود دافعي الرضائب. كذلك ومل يعرتضوا حني سمح القانون ملتدينني 

معادين للحرب مثل طوائف الكويكرز أو املينوناتية باعتبارهم معارضني أصحاب ضامئر حية. إن 

اإلجامع العام هو أنه 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. 

إن وجود الدين يف مجاله املناسب، مع وجود مجاالت أخرى متميزة ضمن املجتمع التعددي 

تتبع علامنية  أمريكا  أن  نقول  له، ولهذا  الذي ذكرناه وليس رفضاً  التاميز  لهذا  املعارص هو متثيل 

متساهلة. من املثري لالهتامم أن نذكر أن دولة دميوقراطية أخرى هي الهند، تتبع العلامنية السياسية 

كأيديولوجية رسميَّة للدولة وتفرس هذه العلامنية هناك كذلك عىل أنها تعتمد التعددية والتسامح مع 

الفروقات الدينية. 

أما األيديولوجية املتشددة فهي مصطلح ميكننا ربطه مع »تغيري الوعي واإلدراك« الذي ذكره 

فيرب، وعادة ما تكون محض عقالنية وشخصية بدالً من أن تكون اجتامعية أو سياسية. ميكننا أن 

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

[2]  . Herberg, Will. Protestant, Catholic, Jew )New York: Doubleday, (.
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نجد مقدمة لهذا النوع من العلامنية يف كتابات هوبز الذي زعم أن الذين يتبعون نور العقل ال بد 

وأن يتخلصوا من اإلميان ألنه بنظره غري موثوق عىل املستوى العقيل ولذلك فهو خطر أخالقيّاً. 

لقد اتبع ماركس رؤى هوبز وفالسفة آخرين ذوو أفكار مشابهة، حني ذكر بأن اإلميان أيديولوجية 

تتميز بالتضاد مع املعرفة تستخدمها األنظمة بهدف السيطرة السياسية. أما فيرب فقد رأى يف عملية 

بالعامل من خالل  النهائية   »disenchantment العقلنة ومبا هي »نزع السحر  العلمنة ذروة عملية 

العلم الحديث. 

بهذا املعنى يشري »العلامين« إىل نظرة إىل العامل، أو نظام من املعتقدات، أو منط من تعقل 

 »disenchanted األمور هو يف جوهره الديني عن قصد وتصميم. ذلك ألن الكون »املنزوع السحر

هو الكون املحض فيزيايئ ومادي والذي ال يوفر أي دعم ال للمثل األخالقية ـ التي يعتربها هذا 

النمط من التفكري كمجرد نتائج لعمليات النشوء واالرتقاء البيولوجية وال للمعتقدات الدينية ـ التي 

يعتربها مجرد نواتج عالقة من عصور أكرث سذاجة يجب إزالتها يف نهاية األمر من خالل انتصار 

وجهة نظر علمية محضة ومناسبة. 

تيار "نزع السحر"

يُشري »نزع الّسحر« الذي يريده هؤالء املتشددون إىل إفراغ الحياة من السحر والغموض وأي 

إشارة إىل التسامي أو اإلميان بحقائق وكيانات وقوى غيبية ال ميكن رؤيتها، يف حني يعتقد الحدس 

بوجودها وكونها جوهرية يف خري اإلنسان وازدهاره. يشمل املتحدثون باسم وجهة النظر هذه أناساً 

من أمثال ريتشاد دوكينز وبول كريتز والطبيب املحامي الناشط من كاليفورنيا مايكل نيوداو وقد أخذ 

جميعهم العلامنية املتشددة إىل نهايتها املنطقية: اإللحاد ـ أي االعتقاد بأن اإلميان بالربوبية ال 

معنى له وال منطق وراءه. لكن يندر أن نرى علامنيني متشددين كهؤالء يف الواليات املتحدة وإن 

كانوا أكرث شيوعاً يف أوروبا سواء الغربية أو الرشقية. 

لكن الفرد العلامين املتساهل ليس ملحداً مقتنعاً وال هو مادي من حيث املبدإ والعقيدة؛ وقد 

ال يجد يف نفسه عداء ضد أي معتقدات أو مؤسسات دينية؛ بل إن الغالبية من هؤالء هم متدينون 

ليرباليون. يجد العلامين املتساهل يف نفسه قبوالً لفكرة التعامل مع الدين عىل أساس »العيش وترك 

اآلخرين يعيشون« طاملا ال يحد الدين من حريته الشخصية أو يحاول السيطرة عىل املؤسسات 

األمريكية العامة؛ وبالنسبة للعلامين املتساهل الدين يف مكانه املناسب هو أسلوب حياة شخيص 

ال ينبغي أن يهدد الحرية والتناغم االجتامعي يف مجتمع متاميز وتعددي. 
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حتى األمريكيني الذين يصفون أنفسهم بأنهم ال ينتمون إىل أي ديانة هم يف غالبيتهم ينتمون 

بأي شكل من األشكال  ليسوا  أنهم  »العلامنية املتساهلة«. ويظهر مستوى علامنيتهم  إىل معايري 

ملحدين متشددين أو حتى ال أدريني ـ إذ ال يشكل أتباع هذين املذهبني أكرث من 1 % من مجموع 

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

للكون؛ 56% منهم يؤمنون أن هذا اإلله يتدخل شخصيّاً يف حياتهم ملساعدتهم؛ و5 %7 يعتقدون 

أن اإلله يخلق املعجزات. 

فنتيجة هذه االكتشافات إذن هي أن غالبية العلامنيني يف الواليات املتحدة هم يف حقيقتهم 

متدينون بطريقة أو بأخرى؛ وحتى هؤالء الذين ال ينتمون إىل مؤسسات دينية، أو ال يتعربون أنفسهم 

جزءاً من مجتمعات دينية فهم يحملون معتقدات واهتاممات تقليدية يف األلوهية؛ ولذلك فرغم أن 

عدد الناس الذين يصفون أنفسهم بأنهم علامنيون يف الواليات املتحدة قد تضاعف 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. 

االستثناء األمريكي

كام هو الحال يف الدين، تتخذ العلامنية أشكاالً كثرية يف الواليات املتحدة؛ وكام هو الحال يف 

الدين أيًضا تختلف العلامنية يف شدتها مع مسارات االنتامء واالعتقاد والسلوك. يظهر كتاب »الدين 

يف سوق حرّة« )Religion in a Free Market( أن الجمهور األمرييك ال يتبع نظاماً ثنائياً، العلامنية 

يف الواليات املتحدة مجرد خيار واحد من ضمن الكثري غريها من الخيارات يف مجتمع قائم عىل 

فكرة السوق الحرّة. إّن الحدود الفاصلة بني الدين والعلامنية، وحتى بني األديان املختلفة، ليست 

مختلفة  بأشكال  تطورت  العلامنية  أن  من  بسبب  االرتباك  هذا  توقع  وثبات. ميكننا  بدقة  مرسومة 

وعىل مستويات مختلفة ويف مجاالت مختلفة. 

الحداثة إىل  تدخل  فبينام  العلمنة؛  التحديث درجة من  اشتمل  التاميز املؤسسايت  من خالل 

الطرق وقد  بالكثري من  تتغري  أن  الدينية  املجتمعات ميكن ملعتقداتهم وسلوكياتهم ومؤسساتهم 

يشمل هذا أنواعاً من ردود الفعل نحو العلامنية التي يشتمل عليها التحديث، سواء يف شكلها املتساهل 

املتشدد أو . وميكننا القول أن األصولية الدينيةـ  التي ال يجب الخلط بينها وبني الدين التقليدي يف حد 

ذاته كام كان قبل الحداثةـ  هي تكيف مع ظروف التحول الحديث نحو العلامنية. 
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باملقابل تُظهر الواليات املتحدة حداثة فائقة إىل جانب تدين حقيقّي ومتني لسكانها، مام يثبت 

أن العلمنة مل تكن ساحقًة وال تامًة وال شاملًة. إّن الوضع هناك ال يتجاوز ما آمن به الكثري من مفكري 

التنوير »العلامنيني املتساهلني« من أمثال جون لوك وآدم سميث وتوماس جيفرسون وتوقعوه وحبذوه. 

لقد جسد الرتاث األمرييك من الحرية الدينية عرب اجتامع النزعة العلامنية املؤسساتية املتساهلة 

الذي  الرتاث  وهو  الفردي؛  املستوى  الديني عىل  الوعي  إىل  الحيوية  الرامية إلعادة  الجهود  مع 

كانت  الذي  ـ  ماديسون  وجيمس  بني  وويليام  ويليامز  روجر  أمثال  من  الهوتيون  مفكرون  صنَّعه 

الالهوتية  باإلشارات  املليئة   )Memorial and Remonstrance( واالحتجاج«  »التذكار  رسالته 

نتيجة للخيال األخالقي والديني الربوتستانتي املعارض. حتى عبارة الفصل بني الكنيسة والدولة 

التي استخدمها جيفرسون للمرة األوىل سنة 1802 يف رسالة إىل اتحاد دانربي املعمداين جاءت 

من الالهويت »روجر ويليامز« الذي سعى ألن يبقي »الكنيسة« منفصلة عن سياسة الدنيا. 

لقد نشأت الحرية الدينية كمبدإ دستوري يف عامل كان الكثريون فيه يعتربون أن واجبهم نحو 

اإلله يفوق واجبهم نحو الدولة، وأن عىل الدولة أن تفسح املجال أمام مواطنيها يك يقوموا بعمل 

للواجب  خدمة  مسألة  العلامين  السيايس  النظام  تحقيق  كان  وهكذا  املواطنة؛  عمل  من  أسمى 

قانون  الكونغرس من مترير  )الذي مينع  التأسيس«  »بند  الدستوري كان  الديني. وعىل املستوى 

يحدد دين الدولة الرسمي( يف خدمة »بند املامرسة الحرة«. ومن وجهة النظر هذه ميكننا القول أن 

علمنًة اجتامعيًة ـ بنيويًة مل تكن تعني زيادة علمنة وعي األفراد بل الحد منه. 

العلمنة املتساهلة ذات غايات دينية

أو الشبه عىل أننا إذا أردنا صياغة العبارة بصيغة »علم اجتامعية« أقوى نقول أن الهدف من التحول 

إىل العلمنة املتساهلة هو تحقيق بعض الغايات الدينية. كان الهدف العلامين هو الدميوقراطية بدالً 

من الحكم الديني وكذلك تقدم غري مقيد للعلوم؛ بينام كان عىل الدين أن يلعب دوراً هاّماً يف ضبط 

سلوكيات األفراد وجعل املجتمع الحر والجمهورية الدميوقراطية الفيدرالية حقيقة قابلة لالستمرار. 

هذا بكل تأكيد ال ينطبق عىل بالد أخرى كان فيها الفصل بني الكنيسة والدولة ـ أو كام نصفه 

إن  الناس.  وعي  علمنة  املزيد  إدخال  بهدف  تأسس  قد  ـ   البنيوية  ـ  االجتامعية  العلمنة  نحن: 

لعل  ولكن،  اليعاقبة.  مرحلة  يف  الفرنسية  الثورة  املتشددة  العلامنية  النزعة  لهذه  األبرز  النموذج 

املثال األكرث راديكالية هو االتحاد السوفيتي السابق وما تبقى من دول شيوعية اليوم؛ فقد كانت 

الدين من وجهة نظر  العلم متفوق عىل  بأن  االقتناع  مبنية عىل  اللينينية  ـ  األيديولوجية املاركسية 
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معرفية وأن تطور العلوم سوف يؤدي بال محالة إىل إنهاء الوعي الديني. كانت العلمنة التي نشأت 

مًة عىل نحو يهاجم ويطمس الدين  عن هذه األيديولوجية يف مستوياتها االجتامعية والسياسية مصمَّ

باستخدام أجهزة الدولة  ـ وكثرياً ما كان يتم هذا بأشد الطرق وحشية ـ  بهدف إنشاء مجتمع علامين 

متشدد وذلك بشكل شامل ودائم. 

كذلك األمر، فإّن فرنسا وتركيا املعارصتني تفصالن الدين عن الدولة بهدف تقديم أيديولوجية 

عن  ينشأ  والذي  لالهتامم  املثري  الجانب   .)Lacite( العلامنية  أو  الجمهورية  النزعة  من  علامنية 

املجالني  املركزية ودوالين خاصة يف  مساًرا شديد  الدولتني طورَّتا  هاتني  أن  هو  السياسة،  هذه 

االجتامعي والتعليمي. تطالب الدولة بالوالء من حيث الوعي وهدفها هو مجتمع متسق املعايري 

ومتجانس وعلامين متشدد نسبياً. بخالف ذلك تشجع سياسات الواليات املتحدة والهند التعددية 

بني الناس، من هنا ميكننا القول أّن أمريكا ُمَعلَْمنة إىل حد أقل من فرنسا عىل مستوى الوعي الفردي 

عند غالبية املواطنني، وكذلك يف نظرة هؤالء األفراد إىل العامل وحساسياتهم األخالقية. 

تتيح  أنّها من دون شك  »الرتكيبة«  لهذه  األهم  امليزة  اجتامعي محاسنه وتكاليفه؛  تنظيم  ألي 

املجال أمام التعايش السلمي بني أفراد وجامعات دينية متباينة، وجامعات غري دينية أصالً، وبذلك 

يكون هذا النظام قد تجنب كالًّ من الحروب الدينية والحكم الديني. 

فام هي إذن الكلف أو املشاكل املتعلقة بعلامنية الواليات املتحدة بينام ندخل القرن الواحد 

والعرشين؟ املشكلة السياسية األوضح خالل السنوات األخرية هي أن املحيط العام، بات ساحة 

معارك بني أولئك الذين ال يتقبلون الوضع الراهن للنزعة العلامنية املتساهلة ـ وخاصة املتشددين  

من ذوي النزعة العلامنية واملتدينني الراديكاليني والثيوقراطيني. من املشاكل األخرى أن الغالبية 

تفتقد إىل املعنويات  العلامنية املتساهلة  النزعة  التقليدي من خالل  التنوع األمرييك  تتقبل  التي 

العالية، واألدوات الفكرية والتنظيمية يك تدافع وتعيد الحيوية إىل هذا التنوع. 

من املشاكل الكربى يف مجال السياسة العامة هي أن النزعة العلامنية املتشددة وتلك املتساهلة  

إىل  الصارم«  »الفصل  وصل  العرشين  القرن  منتصف  ففي  الترشيع؛  مجال  يف  خاصة  تتنافسان 

التصويت ونجح يف إزالة الصلوات اليومية وقراءة الكتاب املقدس من الربنامج اليومي للمدارس 

يف  سابقة  مرحلة  أي  من  الحكومية  والخلفيات  الدينية  املامرسة  بني  أكرب  مسافة  وفرض  العامة 

ت من هذا التوجه نحو  التاريخ األمرييك. غري أّن ردة الفعل السياسية املحافظة بعد سنة 1970 حدَّ

معيار أنقى من العلمنة االجتامعية ـ البنيويّة. 
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أدت أعداد كبرية من قرارات املحاكم، صدرت بعد سنة 1990، إىل عكس تحركات العلمنة املتشددة 

يف الحياة العامةـ  أو عىل األقل عّقدت من مجرى هذه الطريقة يف العلمنة. إن استخدام املال العام لتقديم 

قسائم تعليمية يف مدارس خاصة دينية يف الغالب وفشل التحديات القانونية يف إيقاف تقدم املبادرات 

القامئة عىل اإلميان ـ مثل التمويل الفيدرايل ملقدمي الطقوس الدينية االجتامعية أو الحفاظ الرمزي عىل 

كلمة »تحت اإلله« يف قسم الوالء للواليات املتحدة والعرض العام للوصايا العرش يف ظروف معينة، إن كل 

هذه املظاهر تربهن عىل رغبة النظام العلامين الحايل يف السامح للتقارب املؤسسايت مع النظام الديني. 

بل إن السيادة العامة وقررات املحكمة العليا األمريكية جميعها تعكس مؤخراً ازدياداً يف تدين 

الشعب األمرييك ولذلك فإنها تحد من النزعة العلامنية األمريكية املتشّددة من وجهة نظر املواطنني 

العلامنيني املتشددين تُعترب هذه القراراُت نكساٍت. 

شهدته  ما  هو  العام  املحيط  يف  العلامنية  املؤسسات  تواجهها  التي  اإلضافية  التحديات  من 

املساوئ  أن  ومفادها  املفارقة،  من  تخلو  ال  نظرة  من  الناخب  األمرييك  الجمهور  غالبية  أمزجة 

الحداثة والعلوم واقتصاد  والورطات والتحديات االجتامعية للحياة والقيم األرسية والتي جلبتها 

السوق الحرّة قد أقنعتهم بالرغبة يف مقدار أكرب من التقارب بني الكنيسة والدولة ودور أوسع للدين 

يف املجتمع كام هو الحال يف املبادرات القامئة عىل اإلميان. ويبدو أن التوجه هو نحو »النزعة 

بالقيم  تتعلق  نقاشات عامة حول مواضيع حساسة  األديان يف  تتحاور  اإلجرائية« حيث  العلامنية 

بينام تلعب سلطات الدولة دور الوسيط ملوازنة وإدارة الفروقات الحقيقية. 

يف دول أخرى تتفاوت يف أنظمتها مثل فرنسا وإرسائيل والهند وإيران نرى أن التوتر بني الدين 

والنزعة العلامنية أشد وضوحاً وشدة من الواليات املتحدة )حيث يستخدم كل من الدين والنزعة 

»يقدس«  تقليد  أي  إىل  تفتقر  الدول  هذه  إن  دوري(  بشكل  اآلخر  تعريف  ويعيد  اآلخر  العلامنية 

الدينيني  واالرتباط  االنتامء  العلامين يف  املجتمع  ويؤثر  مجتمع علامين  أهداَف  الديُن  بواسطته 

كام هو الحال يف الواليات املتحدة. ولذلك فليس من املفاجئ أن تبدو أمريكا وكأنها تصبح أكرث 

علامنية يف الوقت الذي تصبح فيه االنتامءات الدينية معلنة بشكل أكرب. 

باإلضافة إىل ذلك فاألمريكيون الذين يجدون أمامهم أعداداً كبرية من الخيارات الدينية يعون 

متام الوعي أن الدين ليس كله ضيق أفق وتعصب؛ والجواب للغز الذي يتساءل عن كيف ميكن 

لدولة علامنية أن توجد لشعب متدين يقع يف دراسة التصنيف التي رسمناها يف الشكل )1( وميكننا 

أن نراه يف سائر مراحل التاريخ األمرييك. 
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تربز حقيقتان تاريخيتان: األوىل هي أن الواليات املتحدة كانت أول مجتمع غريب ينشأ بعد 

عصور اإلقطاع؛ ولذلك مل تشهد الصاع بني السلطات الكنسية والدنيوية. والثانية هي أن الواليات 

الكاثوليكية  الرومانيتان  الكنيستان  تحمل  فلم  نشأتها.  منذ  بروتستانتية  دولة  أول  كانت  املتحدة 

واألرثوذكسية وتراتبيتهام أي وزن فيها. املفارقة يف األمر هي أنه وبسبب الطبيعة املتدينة لعدد كبري 

من الجمهور األمرييك فإّن النظرة الرباغامتية املحضة ترى بأّن الحل األمثل هو دولة وحياة عامة 

بنزعة علامنية. إذ إن العقائد والروابط الدينية املتشعبة، ولكن التي يؤمن بها الناس بشدة تحتاج 

إىل ساحة لعب محايدة؛ فاليوم وكام كان الحال سنة 1790 إذا أردنا، يف أمريكا، أن يكون لنا دولة 

وجمهورية يجب أالّ يكون لنا كنيسة قوميّة، أو دين وطني.

أفق عاملي

مبا أن النزعة العلامنية والعلمنة تطورتا يف أمريكا بشكل مختلف عن أوروبا وبالطبع عن آسيا 

فعلينا أن نتوقع اختالفاً عرِبـ  ثقايف )Crossـ  Cultural( يف كيفية تأويل املصطلحات. يف الواليات 

املتحدة تعني  النزعة العلامنية املعارضة ألي دين أن يكون هو دين الدولة أو للهيمنة الدينية يف 

الدولة  تعتربها  كنيسة  فيها  نرى  التي  ـ  البلدان  العامة. ولكن حتى يف بعض  أو  السياسية  الساحة 

دستوريّاً كنيستها الرسمية كام هو الحال يف بريطانيا والدامنارك ـ فإّن النزعة العلامنية التي برزت 

يف هذه البلدان ترفض بوضوح السلطة التامة لهذه الكنائس عىل املجتمع ومؤسساته الجامعية.

إن فتح مجال جديد يفتقد إىل اللغة املشرتكة أو أدوات التحليل مثل أن دراسة العلامنية عملية 

تتطلب تعلاّمً. إن أطروحة إنغليهارت ووينزل األخرية]1] تؤكد عىل أن القيم والثقافات القومية لها 

القيم  أن  التعددية. مبا  أو  الدميقراطية  السياسية، وبالتايل عىل نشأة  أمرث مبارش عىل املؤسسات 

الرأساملية مرتبطة بشكل لصيق بهذه العملية وكام هو ملحوظ فإنها تختلف من ثقافة إىل أخرى، 

فيمكننا أن نتوقع بروز أشكال متنوعة من العلامنية.

ميكننا التفكري يف النزعة العلامنية بهذا االعتبار عىل أنها املرشوع السيايس، باملعنى الواسع 

أن  ميكن  هذا  أن  املتحدة  والواليات  الهند  حالتا  تظهر  "العلامين".  مفهوم  ينشد  الذي  للكلمة، 

يحصل بغض النظر عن توزيع املعتقدات الدينية بني املواطننيـ   أي مستوى العلامنية الذي يظهره 

العموم. هذه العالقة غري الخطية تعمل بالعكس بحيث نرى أن مقداراً كبرياً من العلمنة ومستويات 

 Inglehart, Ronald and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change, and Democracy: The ـ [1]

Human Development Sequence, )Cambridge: Cambridge University Press, 2005(.
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من العلامنية بني الناس قد تحصل إىل جانب مقدار قليل من النزعة العلامنية يف الدولة )كام هو 

الحال يف ديانات الدولة الدستورية يف الدامنارك(. ولكن الفصل بني الكنيسة والدولة هو مجرد 

جانب واحد من النزعة العلامنية. 

مع أن تعريف النزعة العلامنية يف جملة واحدة قد يكون صعباً بل وغري حصيف، إال أنه يبدو 

أن هناك إجامًعا بني مؤلفي كتاب "النزعة العلامنية والعلامنية": وجهات نظر دولية معارصة« عىل 

الصفات واملبادئ املشرتكة بني الظواهر التي يدرسونها. فالسمة املشرتكة للنزعة العلامنية التي 

يكشفون عنها تشمل االعرتاف القانوين بالحرية واالستقاللية الفردية وحرية الفكر والدين والتعايش 

السلمي بني املجموعات االجتامعية والتطلع إىل اإلجامع يف الكثري من املساحات العامة واحرتام 

الترشيع  أولويته  يفوق يف  أن  الديني ال يجب  الترشيع  أن  لفكرة  العام  والقبول  العقد االجتامعي 

املدين. 

إن هذا النموذج أو التعريف للنزعة العلامنية يقرتح بأنه ال يوجد حد نظري تقف فيه الثيوقراطية 

العلامنية  النزعة  مع  أيضاً  العلامنية املتساهلة فحسب؛ بل يوجد حد  الديني عىل طرف  الحكم  أو 

املتشددة. تستثني األخرية الدول التي تُبنى تصوراتُها األحادية حول املؤسسات السياسية من خالل 

اللينينية. إذ أن أنظمة شيوعية كهذه تطالب كالًّ  ـ  أيديولوجيات دوغامتية استبدادية مثل املاركسية 

من األفراد واملؤسسات االجتامعية )كِال الصفني يف الشكل )1( ( بااللتزام بوجهة نظر معادية للدين 

واعتناق اإللحاد. إن مثل هذه السياسات من العلمنة التي تفرضها الدولة تعكس رفضاً للقيم التي يريد 

الكثريون الحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من جوهر العلامنية. 

تشهد املجتمعات والثقافات يف كل قارة تطوراً دامئاً، ولكن مع كل قضية جديدة تعود أسئلة قدمية 

لتربز يشهد الواقع أّن الواليات املتحدة نفسها ليست »منتجاً نهائيّاً«، ألن املجتمع والدستور األمريكيني 

كالهام يعمل يف منظور مستمّر. تنطبق هذه الحقيقة البديهية عىل كل دولة وبذلك فإن فهم دور القيم 

العلامنية وعملية العلمنة يجب أن يشهد إعادة تعريف دامئة. إن مهمة معهد دراسة العلامنية يف املجتمع 

الحادي  القرن  العلامنية يف جميع أشكالها يف  النزعة  )ISSSC( ودافعه األسايس هو دراسة  والثقافة 

والعرشين. ليس فقط كصورة مرآتية  للدين منعكسة يف املرآة بل كقوة فكرية واجتامعية يف حد ذاتها. 


