
العلمانية
ماهيتها ـ تعريفاهتا ـ مقاصدها

كريم عبد الرمحن]*[ 

عىل الرغم من الكم الهائل من الكتابات حول مصطلح العلامنية، ال يزال الغموض يكتنف 

هذا املصطلح )لفظاً ومعنى(. ولجالء هذا الغموض، كثرياً ما كانت تجري الدعوة إىل استعادة 

النص التاريخي الذي يحيك قصة العلمنة من خالل تجاربها. بل غالباً ما عكف الباحثون عىل 

تناول هذا املوضوع الحيوي ومراجعته انطالقاً من التجربة الفرنسية بالذات. وسبب ذلك عائد 

الحية للمفهوم، خصوصاً عندما تم  إىل أن الجغرافيا الحضارية لفرنسا كانت ساحة االختبار 

وبالتايل  التعليم،  مجال  يف  وبخاصة  واالدارية،  السياسية  السلطة  مامرسة  عن  الكنيسة  إبعاد 

إعادة كل ما يتعلق بعامل السياسة واالجتامع إىل العامل الدنيوي. 

يف ما ييل إحاطة إجاملية باملصطلح والكيفية التي عولج فيها من جانب مفكرين غربيني 

استناداً إىل اختبارات التاريخ الغريب، وكذلك من جانب مفكرين مرشقيني قرأوا املسار الذي 

جرى فيه تلقيِّ العلامنية يف بالدهم.

املحرر

يعرض املفكر األملاين الري شايرن ستة تعريفات للعلامنية، هي: أفول الدين، والتناغم مع هذه 

الدنيا، وتحرر املجتمع من قيود الدين، وتحول املعتقدات واملؤسسات الدينية، وسلخ القدسية 

عن العامل، والسري من املجتمع القديس إىل املجتمع العلامين]1]. لكن يف ضوء الجذر اللغوي 

واملسرية التاريخية للعلمنة، يبدو تعريفها بـ »التناغم مع الدنيا« و»أصالة الشؤون الدنيوية« تعريفاً 

* ـ أكادميي وباحث يف الفلسفة وعلم االجتامع الغريب ـ  األردن.
[1] ـ الري شايرن، »مفهوم العلمنة يف البحوث التجريبية«، مالكوم هميلتون، علم اجتامع الدين، ص289. راجع أيضاً معجم علم االجتامع 

املعارص )Dictionary of Modern ( للربيطاين توماس هولت.
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عاماً ودقيقاً للعلامنية. ذلك أن »التحول إىل الدنيوي« يف األدبيات الفلسفية والعقالنية الغربية يعني 

التحول إىل الـ »هنا«، وإىل الحال، وإىل األرض، أي أّن الوجود يف علم الوجود )األنطولوجيا( 

ينحص يف العامل املادي املحسوس، بينام ترتك عوامل ما وراء الطبيعة، واآلخرة، والله للنسيان. 

الدنيا  مستوياتها  إىل  لإلنسان  املادية  وغري  املعنوية  األبعاد  تختزل  األنرثوبولوجية  الناحية  من 

إنكار  إىل  ويصار  كمعرفة،  الوضعي  العلم  يقبل سوى  اإلبستيمولوجية ال  الناحية  ومن  واملادية، 

الدور املعريف ملصادر أخرى من قبيل الوحي، والعرفان، والفلسفة]1].

بذاته،  بالعقل املكتفي  تؤمن  التي  نفسها. وهي  العقلنة  الحقيقة  بهذا املعنى هي يف  العلمنة 

وتقيص يف جانبها السلبي القدسية عن الحياة. فالعلمنة يف الوهلة األوىل تركِّز عىل دور اإلنسان 

دور  من كل يشء  واألهم  عقله.  فيها  يستخدم  التي  املجاالت  تفكريه يف  واستقالل  الوجود  يف 

اإلنسان يف الوجود مبا يف ذلك اكتشاف األهداف الجديرة بالتحقيق يف هذا العامل وأساليب هذه 

األهداف، بصورة مستقلة عن الدين. لكن عملية العلمنة بهذا املعنى تقف يف مواجهة الدين، ذلك 

القوانني  بالدين وزعزعة  الثقة  العقالنية، تفيض إىل عدم  العلمنة يف األساس مبعنى استقالل  أن 

الدينية يف الحياة البرشية عن طريق تكريس محورية العقل. وبناء عىل هذا النوع من الفهم تصبح 

رشعية القوانني البرشية وكذلك األخالق قامئة عىل العقل وليس عىل الدين. وحجة أصحاب هذا 

الرأي تقول: إذا كان الله قد أمرنا يف موضع ما بإطاعة القوانني البرشية الوضعية فألن هذه القوانني 

متالمئة مع األخالق والعقل]2].

والعلامنية  العلمنة  مثل  ببعض  بعضها  ومتصلة  شائعة  مفاهيم  بني  التمييز  مستوى  عىل  أما 

يدل عىل  األوىل  أن مفهوم  ـ إىل  ويلسون  برايان  يقول  ـ كام  االنتباه  الرضوري  فمن  والعلامين، 

العملية، والثانية عىل التوقف، والثالثة عىل البنية، مبعنى أن العلمنة تشري إىل عملية عينية تصبح 

وأساليب  واملعتقدات  الدينية  األنشطة  بتقليص  ترتبط  واألمور علامنية، وهي عملية  األشياء  فيها 

التفكري الدينية وبالتايل زوالها، وتتالزم عادة مع سائر عمليات التحول يف البُنى االجتامعية أو تظهر 

كنتيجة غري إرادية أو غري واعية لتلك العمليات]3].

العلامنية إذن، مفهوم كيل منه تصدر املفاهيم الجزئية املتفرعة عنه. وهي كام يقول الباحث 

[1]ـ  عادل ضاهر، األسس الفلسفية للعلامنية، دار الساقي ـ بريوت ـ لندن 1998 ـ بريوت ـ  ص 37ـ 38.

[2]ـ أمان الله فصيحي ـ املجتمع العلامين: املكونات واملميزات ـ دراسة ضمن كتاب »العلامنية مذهباً« بإرشاف محمد تقي سبحاين ـ 

ترجمة: حيدر نجف ـ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ بريوت ـ 2014 ـ ص 21.

[3]ـ  برايان ويلسون، »فكرة انفصال الدين عن الدنيا«، ص 126، راجع أمان الله فصيحي ـ مصدر سبق ذكره. 
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االنكليزي برايان ويلسون يشء فوق اإليديولوجيا، ألنها تدعو إىل رؤية كونية محددة وهي يف اآلن 

عينه تعاضد عمليات العلمنة يف الواقع الخارجي من خالل توظيفها وتكييفها يف إطار خصوصية 

كل بيئة أو مجتمع. من هنا كانت العلامنية متعارضة مع الدين دوماً، ألن كليهام يطالب بنوع من 

اإلميان وااللتزام والطاعة، ويتنازعان دوماً ومبارشة للسيطرة عىل أرض واحدة. ال نقاش يف أساس 

النزاع بني الدين واإليديولوجيا العلامنية، بيد أن مثة نظرتني يف إطار هذا النزاع: العلامنية املتطرفة 

واإللحادية ترفض كافة أشكال االعتقاد باألمور املاورائية واألعامل ذات الصلة بها، وتدعم املبادئ 

غري الدينية واملعارضة للدين باعتبارها ركائز األخالق الشخصية والنظام االجتامعي يف مختلف 

ميادين الحياة اإلنسانية، أما العلامنية االجتامعية وخصوصاً تلك التي تسود امليدان السيايس، فهي 

تختزل الدين إىل مؤسسة مختصة بالحياة الفردية لإلنسان]1] .

يف ضوء ذلك يبدو حسب البعض أن املراد من املجتمع العلامين هو املجتمع الذي تكتسب 

القائم  الحديث  العلامين هو ذاك املجتمع  للمجتمع  الكامل  العلمنة حالة واقعية، والنموذج  فيه 

حالياً يف العامل الغريب، والذي ميكن أن يساعدنا يف معرفة خصائص املجتمع العلامين.

إشكالية املصطلح

مل يستِو تعريف »العلمنة« أو »العلامنية« عىل خط واحد، محّدٍد وواضح. وهذا املفهوم، هو  

يبدو ضبطها  أخرى  مشابهة  مفاهيم  إلخ.. فضالً عن  والحداثة  والتنوير  والعقالنية،  كالدميقراطية 

وحقول  الزمان  تحيُّزها يف  من  أي مبعزل  التجريد.  دائرة  بقيت يف  طاملا  متعذراً  أمراً  وتحديدها 

التجربة. إذ أن املفهوم يف إطاره النظري املجرد يبقى ماهية بال هوية. فقط عندما يتحيّز يف مجال 

اإلختبار والتجربة يغدو املفهوم قابالً إلجراءات النقد أو الحكم عليه. 

الرؤية  فيها  تداول متازجت  منطقة  عائد إىل صدوره من  التعريف،  آخر الضطراب  مثة سبب 

التي أطلقت املفاهيم  بالتجربة االنسانية والسياسية  لـ “قوننة” املفاهيم،  االبستمولوجية كمجال 

وتعاملت معها وفقاً لرشوطها الزمانية واملكانية الخاصة.

مفردتني  هام  والعلمنة  العلامنية  فإن  التاريخية  واالستعامالت  اللغوية  بالجذور  يتصل  ما  يف 

متأتيتني من الجذر الالتيني )Saeculum(، وهو ترجمة للمفردة اليونانية »آيون« أو »آيوناس« مبعنى 

 »Aion« األيام أو القرن أو االهتامم بالحال. ومفردة العلامنية يف الكتاب املقدس هي ترجمة لـ

[1]ـ  فصيحي نقاًل عن أحمد رضا يزداين ـ مصدر سبقت اإلشارة اليه.
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هذا  كان  البداية  يف  الزمن.  وطول  والحياة،  الحياة،  طاقة  مبعنى  هومر  استخدمها  وقد  اليونانية، 

املصطلح يعرّب عن طول عمر اإلنسان، أو الجيل، ثم شاع عند أفالطون ومعارصيه مبعنى العمر 

الخالد، والخلود، واألزلية، ملفردة )aion(، جذور هندو ـ أوروبية، وهي مشتقة من )ai-o( مبعنى 

 ،)ayuh( ،)ayus( ،)ayuni( ،)ayn( :مدة العمر أو قوة الحياة، ويف السنسكريتية نواجه مفردات

الالتينية، ومبا أن كلمة »يوم« استخدمت يف العربية مبعنى اليوم الواحد، والنهار، واأليام، والدهر، 

والعصور، والعص، والعهد، وطول الحياة، والعامل، ميكن القول إن »يوم« له بهذا املعنى نفسه 

جذور مشرتكة مع املصطلح الهند ـ أورويب.

وهكذا ميكن تفسري العلمنة باعتبارها التطابق مع القرن، والزمن، واأليام، وهذه الدنيا، أو مبعنى 

أو  »العاملية«  مبعنى  وأخرياً  »الدنيوي«،  و  »األيّامي«  و  العاملي«،  »هذا  و  العص،  مع  التكيّف 

»العوملية«]1].

يذهب علامء االجتامع إىل أن مفهوم العلامنية استخدم تاريخياً عىل الصعيد التطبيقي ضمن 

طرق وُصَوٍر شتى. يف هذا املجال يشري باحثون إىل أربع ُصَور عىل الشكل التايل:

الصورة األوىل: ترك املناصب الكنسية: يف نهاية القرن الثالث أطلقت العلمنة عىل عملية ترك 

القس مناصبه وأدواره الكنسية، وميله نحو الـ »Soeculom« )القرن، الزمن، األيام، أو الدنيا(، هنا 

أو  »القرن«  يف  الحياة  »القاعدة«،  كلمة  »القرن«  يقابل  املسيحية  املصطلحات  علم  يف  وكذلك 

الخاصة  الحياة  وهي  القواعد،  وحسب  القواعد  يف  الحياة  من  الضد  عىل  تقع  العامل«  »هذا  يف 

برجال الدين )Clerc( مثة نوعان من الحياة، ونوعان من الواجبات والتكاليف، ونوعان من اإلنسان 

املسيحي، من جهة يوجد رجال الدين املبتعدون عن املشاغل الدنيوية والذين يقفون حياتهم كلها 

لشؤون الكنيسة والرب، ومن جهة ثانية توجد »مخلوقات الله« التي تعيش يف »هذا العص« وتشكل 

مجتمع املؤمنني، وكام كانت العملية تسمى العلمنة، كان رجال الدين الذين يتخلون عن مناصبهم 

الكنيسة يسمون رجال دين علامنيني.

نقل  عملية  عىل  العلمنة  أطلقت  الحق  مبعنى  دنيوية:  الكنيسة  أمالك  جعل  الثانية:  الصورة 

ممتلكات الكنيسة ورجال الدين إىل السلطة والدولة، متيّز مفردتا »Sacred«، و«Secular«، عىل 

العموم الشؤون املاورائية عن شؤون هذا العامل، ومع أن بعضاً يعتربون سلب ملكية الكنيسة الجوهر 

[1]ـ للمزيد من التعريف املعجمي مبصطلح العلامنية ميكن العودة إىل املوسوعة الفلسفية الصادرة عن معهد اإلمناء العريب ـ بريوت 

1984 ـ بإرشاف الربوفسور الراحل معن زيادة ومشاركة فريق واسع من الباحثني واملفكرين من لبنان والعامل العريب.
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ومضموناً  تاريخياً  جوهراً  تفتقد  الحقيقة  يف  العلمنة  أن  بيد  للعلمنة،  األصيل  واملعنى  التاريخي 

اقتصادياً واحداً، وتظهر يف األزمنة واألمكنة املختلفة بأزياء وأشكال متنوعة.

والحركات  )التنويرية(  العقالنية  الثقافة  يف  العلمنة  الدين:  من  اإلنسان  تحرر  الثالثة:  الصورة 

املجاالت  عن  الدين  فيها  يزاح  عملية  عن  تعرّب  الدين،  لرجال  املناهضة  واالجتامعية  السياسية 

العامة كالنظام السيايس واالجتامعي والثقايف ليدفع إىل املجال الشخيص لإلنسان، ويدير اإلنسان 

مجاالته العامة العامة اعتامداً عىل عقله بصورة مستقلة عن الدين.

الصورة الرابعة: إعادة التفكري يف أسس الالهوت املسيحي: أدت العلمنة يف الالهوت املسيحي 

إىل إعادة التفكري والتغيري يف األسس الالهوتية الخاصة بالعالقة بني الدين والدنيا. مل تكن املسيحية 

األوىل دين الدنيا، ولذلك مل تستطع كدين »قديس« وشامل االهتامم بالدنيا بنحو مستقل ويف إطار 

تعاطيها مع اآلخرة، وكان من تبعات االفتقار للمساحة الدنيوية وعدم املوازنة اإليجابية بني الدينا 

واآلخرة ظهور »التاريخ القديس« يف الحضارة املسيحية. لكن التكوين العلامين يف املسيحية كان 

بحاجة إىل تحول يف الركائز النظرية لالهوت املسيحي، ذلك أن هذا الالهوت ال يعرتف مبكان 

خارج املساحة »القدسية«، وهو ما دفع الكنيسة املسيحية يف القرون املتأخرة إىل أن تقوم مبراجعة 

فعلية يف أسس فهمها وتعيد بذلك قراءة العالقة بني الدين والدنيا وهو ما أطلق عليه اسم العلمنة. 

عىل هذا األساس ووفق تصور خاطئ للعلامنية، يعترب بعض املفكرين املسلمني املعارصين أّن 

التحول إىل النزعة الدنيوية يف اإلسالم سالباً بانتفاء املوضوع، ألن اإلسالم بسبب اهتاممه بالدنيا 

علامين يف ذاته]1].

ضبابية املفهوم

سبق وأرشنا إىل أن العلامنية مل تتحول إىل مفهوم يركن إىل قاعدة معرفية موحدة ومتفق عليها 

يف الفكر السيايس الحديث. وهذا يعود إىل كون املصطلح من أكرث املصطلحات غموضاً وإبهاماً 

بني املفاهيم التي رافقت أزمنة الحداثة يف أوروبا والغرب. كان املؤرخ واملفكر املصي الراحل 

عبد الوهاب املسريي أحد أبرز املفكرين العرب املتأخرين الذين تصدوا لهذه املشكلة املعرفية. 

حول هذا املشِكل يضع املسريي مجموعة من األسباب توضح مصدر ضبابية املصطلح]2]:

األول: إن مصطلح »علامنية« هو مصطلح منقول من املعجم األجنبي، ومن التشكيل الحضاري 

[1]ـ فصيحي ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه ص 25.

[2]ـ عبد الوهاب املسريي ـ العلامنية تحت املجهر ـ دار الفكر املعارص ـ بريوت ـ دمشق ـ 2000 ـ ص 35.
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التشكيل  هذا  إىل  وكذلك  املعجم  هذا  إىل  باإلشارة  تتحدد  الحقيقية  داللته  فإن  لذلك  الغريب. 

الحضاري بحيث يكتسب مضمونه الحقيقي منهام.

الفرنيس  التشكيل  فرعية:  تشكيالت  عدة  الغريب  الحضاري  التشكيل  داخل  الثاين: تُوَجد 

والتشكيل  )الربوتستانتي(  األملاين  التشكيل  ـ  اإلنجليزي  الحضاري  التشكيل  ـ  )الكاثولييك( 

الرويس )األرثوذكيس(، وقد عرَّف كل تشكيل هذا املصطلح بطريقة مختلفة إىل حدٍّ ما من خالل 

تجربته الخاصة.

الثالث: خاضت هذه التشكيالت الحضارية تحوالت مختلفة، وتزايدت فيها معدالت العلمنة 

واختلفت املواقف من العلامنية باختالف املرحلة التاريخية وباختالف الجامعة التي تقوم بعملية 

التعريف.

املضطرب  الداليل  املجال  فإن  اإلسالمي،  العريب  العامل  إىل  املصطلح  انتقال  مع  الرابع: 

للكلمة ازداد اضطراباً واختالالً لألسباب التالية:

وتتم  آخر  حضاري  معجم  إىل  حضاري  معجم  من  »علامنية«  مثل  مصطلح  ينتقل  حينام  أ(ـ 

الذي يظل مرجعية  السابق  الحضاري  قوية من سياقه  آثاراً  يبقى يحمل  فإنه  »ترجمة« املصطلح، 

صامتة له.

ب(ـ تجربة العرب واملسلمني مع متتالية العلمنة مختلفة؛ فعمليات العلمنة مل تولد يف واقعهم 

التاريخي واالجتامعي “رغم وجود عنارص علمنة مختلفة فيه” وإمنا أىت بها االستعامر الغريب.

وهكذا أُختُزلت مناقشة املصطلح يف العامل العريب إىل مجرد طريقة ترجمته، ومل تَُعد القضية 

أو  تجربتنا وسعادتنا  “من خالل  نحن  نراها  وتسميتها حسبام  وتحليلها  العلامنية  الظاهرة  وصف 

»علامنية«  لكلمة  الرتجامت  أحسن  مناقشة  عىل  والبحثي  الفكري  الجهد  انصب  بل  بها”  شقائنا 

وأقربها إىل املعجم الغريب وأكرثها دقة. وهكذا سقطنا يف رشك  املوضوعية املتلقية]1].

وهنا يشري املسريي إىل أّن املعجم العريب يزخر برتجامت مختلفة لكلمة »سكيوالر« و»الئيك« 

مثال ذلك:

1 ـ  »الِعلاْمنية« )بكرس العني( نسبة إىل »الِعلْم«.

2 ـ  »الَعلاْمنية« )بفتح العني( نسبة إىل »الَعلْم« مبعنى »العامل«.

[1]ـ املصدر نفسه ـ ص 36 ـ 37.
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3 ـ  »الدنيوية« أي اإلميان بأنها هي »الحياة الدنيا« وال يوجد سواها.

4 ـ  »الزمنية« مبعنى أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان وبالدنيا وال عالقة لها بأية ماورائيات.

5ـ   وتُستخَدم أحياناً كلمة »الئيك« )الئييك والئيكية(، خصوصا يف املغرب ولبنان من دون تغيري]1].

ماهية العلمين.. ماهية العلمنية؟..

الدين  العلامنية كمصطلح لوصف رجال  مفردة  استخدمت  امليالدي  الثالث  القرن  أواخر  يف 

املعرضني عن العزلة والرهبانية واملقبلني عىل الحياة الدنيوية. ما استخدم هذا املصطلح يف ذلك 

العص للتمييز بني »املحاكم العرفية« و»املحاكم الكنيسة«.

يف بواكري القرن السابع عرش امليالدي كانت مفردة »سكوالريس« secularis  شائعة بني الناس 

مفهوم   .Secular الدنيوية  العرفية  واألمور   Scared الدينية  املقدسة  األمور  بني  للتمييز  وتستخدم 

العلامين كان يستخدم لألمور الخاصة بهذا العامل أو غري املقدسة والناسوتية، وكان هذا االستخدام 

يلمح إىل القول بتفّوق األمور واملفاهيم املقدسة أو الدينية.

الدنيوية  تأمني سعادته  الدينية يف  بالشؤون  يهتم  الذي ال  اليوم عىل الشخص  العلامين  يطلق 

ويؤمن احتياجاته كلها من العلوم التجريبية ومن عامل املادة ومن العقل الذايت املحور.

العلامنية املستمدة من مفردة العلامين، فقد استخدمت يف معان ومجاالت متنوعة. هذه  أما 

اللفظة عالمة وعنوان لعدد هائل من األحداث واآلليات والتقاليد واملؤسسة واألقوال والنظريات 

وااليديولوجيات، وهذا التنوع والتعدد أفرز تعاريف مختلفة لهذه املفردة. من جهة، ألن مثل هذه 

التعريف الحدي لليشء  األلفاظ ليست من األمور املاهوية، لذلك ليس لها تعريف حدي، ألن 

ممكن عندما نتوفر عىل جنسه وفصله]2]. كذلك ميكن اعتبار العلامنية نزعة تدعو إىل إقصاء أو 

بهذا املعنى من  العلامنية  البرشية.  الحياة  للدين وتهميشه عن مختلف مساحات  عدم االكرتاث 

بعض  وحسب  الغبية،  الحداثة  مكونات  ومن  الحديثة  الفرتة  يف  والثقافة  الحضارة  خصوصيات 

التعابري فهي الجوهر الرئييس للحداثة الغربية.

أنصار العلامنية يحاولون عن وعي وإرادة واختيار اقصاء وتخطئة كل أشكال االعتقاد باألمور 

واملفاهيم املاورائية واالستخدامات الخاصة بها، ومنارصة األصول غري الدينية وبتعبري إيجايبـ  االصل 

[1]ـ  املصدر نفسه ـ ص 36.

[2]ـ محمد رس بخيش العلامنية مذهباً ـ دراسات نقدية يف األسس واملرتكزات ـ اإلرشاف العلمي: محمد تقي سبحاين  ـ إعداد: مهدي 

أميدي ـ ترجمة حيدر نجف ـ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ بريوت ـ ط1 ـ 2014 ـ ص 191.



325 العلمانّية: ماهيتها ـ تعريفاتها ـ مقاصدها

2 0 1 ء 6 شــتا
A L - I S T E G H R A B االستغراب

التجريبية والعقالنية كأساس لألخالق الشخصية والنظام االجتامعي ومهام يكن من قول يف هذا الشأن 

فإّن من النقاط الالفتة يف تعريف هذه املفردة هي أن معظم القواميس واملوسوعات اعتربتها نظرية 

أخالقية، وقالت يف تعريفها: العلامنية نظرية حول أن األخالق يجب أن تبتني فقط عىل أمور ترتبط 

بسعادة اإلنسان يف الحياة الدنيا، وترك كل االعتبارات واملالحظات األخرى من قبيل االعتقاد بالله 

والعامل اآلخر. يف ضوء هذا التعريف ميكن إعتبار العلامنية نظرية حول الجانب العميل من حياة البرش 

ومتييزها عن النظريات الفلسفية املحضة. بكلمة ثانية: العلامنية فلسفة حول الحياة وليست نظرية 

معرفية أو انطولوجية حول حقائق العامل. تأيت هذه الرؤية نتيجة حص سعادة اإلنسان يف حدود تدخل 

العقل والتجارب البرشية، الحؤول دون تدخل الدين يف هذا املضامر. وعليه، ينبغي عدم الخلط بني 

العلامنية والنظريات واملدارس األخرى املطروحة حاليا يف االدبيات الفلسفية واالجتامعية يف العامل. 

لهذا  أوامر وتعليامت خاصة  ليست  لكنها  البرشيني،  نظرية عامة حول األخالق والسعادة  العلامنية 

الشأن. بتعبري آخر: ليست العلامنية ايديولوجيا محددة كباقي االيديولوجيات الشائعة، ومع ذلك لها 

عالقاتها بكل تلك االيديولوجيات. إذا أردنا فحص العالقة بني العلامنية وااليديولوجيات االخرى مثل 

الليربالية والشيوعية، لكانت العلامنية إطاراً معرفياً عاماً، ويف الوقت ذاته إلزامياً ميكن عىل املستوى 

العميل الجمع بينه وبني كل هذه املدارس. شعار العلامنية هو: يجب عدم تخصيص مرجعية للدين 

يف تأمني السعادة الدنيوية، واملرجعية املعتربة الوحيدة لذلك هي العقل الربي املستقل )املنقطع عن 

الوحي( والتجربة. بهذه املرجعية تغدو أي مدرسة عملية ناتجة عن العقل والتجربة مقبولة من وجهة 

نظر العلامنية، وهذه النقطة تحديداً هي رمز التعددية السائدة يف العص الحديث]1].

تاريخ ظهور نظرية العلمنية

يالحظ الباحثون إىل أّن أول من طرح العلامنية كنظرية رسمية هو جورج جي. هاليواك يف نحو 

سنة 1846م يف بريطانيا. ومع أن رفض تدخل الدين يف مجاالت الحياة املختلفة يعود إىل عص 

النهضة وعص التنوير »القرنني الخامس عرش والسادس عرش للميالد« نتيجة النزاعات التي نشبت 

بني العلم والدين من جهة وبني العقل والدين من جهة ثانية، فإّن من املفيد عدم الخلط بني حالة 

تاريخية حدثت تلقائياً، ونظرية ايديولوجية عرضها عدد من املفكرين كأطروحة بديلة إلدارة حياة 

البرش وتحقيق سعادة اإلنسان.

منذ القرون الوسطى، ويف نهاية هذه القرون عىل وجه التخصيص، تعالت نداءات تدعو إىل 

[1]ـ رس بخيش ـ العلامنية مذهباً ـ مصدر سابق ـ ص193.
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الذايت  العقل  إحالل  يف  بعض  وفكر  املختلفة،  البرشية  الحياة  ميادين  يف  الدين  تدخل  رفض 

العلامنية مثرة طبيعية للعلمنة ولها  ثانية: تارة تكون األخالق  املحور والعلوم االجتامعية. بعبارة 

الرؤية  أساس  عىل  الدينية  املجتمعات  لعلمنة  رضورياً  حتمياً  الزماً  تعترب  وتارة  الإرادي،  طابع 

العلامنية املفروضة]1].

العلمنية كقراءة مرشقية

انصف  العريب واالسالمي.  العاملني  وتقنياتها عىل  الحداثة مبعارفها ومفاهيمها  تدفقات  مع 

الباحثني واملفكرين ـ عرب ومسلمني ـ  إىل البحث عن إطار معريف جامع ملصطلح  رهٌط من 

العلامنية. ومع أن كثريين من املرشقيني اجتهدوا يف تأصيل املصطلح إال أنهم مل يتجاوزوا ما فعله 

نظراؤهم الغربيون من تأصيالت ظلت مفتوحة عىل التأويل ومل تبلغ نتائجها الحاسمة.

فلقد أخفق علم االجتامع الغريب كام مّر معنا يف تطوير منوذج مركب وشامل للعلامنية، األمر 

الذي أدى إىل تعدد املصطلحات التي تصف جوانب وتجليات مختلفة للظاهرة نفسها، واالفتقار 

إىل وضوح الرؤية العامة العريضة والعجز عن تحديد البؤرة املحددة.

      مثة من هؤالء من انصف إىل تقسيم للمفهوم فأقامه عىل ناحيتني: األوىل جزئية ويعني بها 

العلامنية باعتبارها فصل الدين عن الدولة، والثانية شاملة وال تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، 

وإمنا فصل كل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية، ال عن الدولة وحسب وإمنا عن الطبيعة وعن 

حياة اإلنسان يف جانبيها العام والخاص، بحيث تُنزع القداسة عن العامل ليتحول من بعد ذلك إىل 

مادة استعاملية ميكن توظيفها لصالح األقوى]2]. 

االقتصاد،  عامل  ورمبا  السياسة  عامل  عىل  تنطبق  للواقع  جزئية  رؤية  الجزئية”  تعني“العلامنية 

الكهنوتية”  “املؤسسات  تعني  هنا  والكنيسة  الدولة.  عن  الكنيسة  فصل  مبقولة  كثرياً  عنها  ويعرب 

ليعني  التعريف  البعض هذا  املختلفة”. ويوسع  الدولة  تعني “مؤسسات  فهي  الدولة  أما  عموماً، 

فصل الدين)والدين وحده( عن الدولة مبعنى الحياة العامة يف بعض نواحيها. والعلامنية الجزئية 

وفق هذا التأويل، توفر حيِّزاً واسعاً للقيم االنسانية واألخالقية املطلقة، بل وللقيم الدينية ما دامت 

هذه القيم ال تتدخل يف عامل السياسة )باملعنى املحدد(، أي أنها صيغة ال تسقط يف النسبية أو 

العدمية. وهذه الصيغة هي الشائعة بني عامة الناس يف الرشق والغرب، بل وبني الكثري من املفكرين 

[1]ـ املصدر نفسه.

[2]ـ عبد الوهاب املسريي ـ العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة ـ الجزء األول ـ دار الرشوق ـ القاهرة ـ 2002 ـ ص 15. 



327 العلمانّية: ماهيتها ـ تعريفاتها ـ مقاصدها

2 0 1 ء 6 شــتا
A L - I S T E G H R A B االستغراب

املفكرين  بعض  هناك  إن  ثم  االنسانية”،  أو  األخالقية  “العلامنية  تسميتها  وميكن  العلامنيني. 

االسالميني ال يرون أن هذه العلامنية الجزئية األخالقية تتناقض واملنظومة الدينية اإلسالمية، وأنهام 

ميكنهام التجاور والتعايش.. بل والتكامل(]1].

للكون  شاملة  رؤية  فهي  رـ  املسريي  حسب  ـ  العدمية«  »العلامنية  أو  الشاملة،  العلامنية  أما 

بكل مستوياته ومجاالته، ال تفصل فقط الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة، وإمنا 

تفصل كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية عن كل جوانب الحياة العامة ىف بادئ األمر ثم عن 

كل جوانب الحياة الخاصة يف نهايتها، إىل أن يتم نزع القداسة متاما عن العامل )اإلنسان والطبيعة( 

والعامل، من منظور العلامنية الشاملة )شأنها ىف هذا شأن الحلولية الكمونية املادية(، مكتٍف بذاته، 

أو  االنقطاع   يعرف  وال  ثغرات  أية  تتخلله  ال  عضوى،  بشكل  متامسك  عامل  ذاته،  مرجعية  وهو 

الثنائيات، خاضع لقوانني واحدة كامنة فيه، ال تفرق بني اإلنسان وغريه من الكائنات. ولذا فهو عامل 

يتسم بالواحدية املادية الصارمة )وهذه كلها صفات الطبيعة / املادة(. والعلامنية الشاملة بطبيعة 

الحال ال تؤمن بأية مطلقات أو كليات، ولعل املنظومة الداروينية الصاعية هى أكرث املنظومات 

اقرتاباً من منوذج العلامنية الشاملة.

»املطلق« هو املركز الذي يتجاوز كل األجزاء وال يتجاوزه يشء، وهو املبدأ الواحد والركيزة 

أو املرجعية النهائية. واألنساق الفكرية العلامنية الشاملة قد تنكر أية نقطة مرجعية متجاوزة لهذه 

أو  اإلنسان  أو  )الطبيعة  املادة  يف  كامنة  نهائية  ومرجعية  أساسية  ركيزة  إىل  تستند  أنها  إال  الدنيا، 

التاريخ(، ولذا فهي مرجعية نهائية مادية تشكل مطلق هذا النموذج، فهي من ثم »مطلق علامين«. 

ى من خالل عدة أشكال )اليد الخفية وآليات السوق  وهذا املطلق ميكن أن يتخذ عدة أسامء ويتبدَّ

عند آدم سميث ـ وسائل اإلنتاج عند ماركس ـ الجنس عند فرويد ـ الروح املطلقة عند هيجل ـ 

قانون البقاء عند داروين ـ إرادة القوة عند نيتشه ـ التقدم الالنهايئ يف الحضارة العلامنية ـ عبء 

الرجل األبيض يف التشكيل االستعامري الغريب ـ روح التاريخ عند الهيجليني(. وكل هذه املفاهيم 

إن هي إال تنويعاً سطحياً عىل مفهوم الطبيعة/املادة. 

وقد بدأت املنظومة العلامنية بأن جعلت اإلنسان املطلق العلامين. ولكن مركز املطلقية انتقل، 

وبالتدريج، إىل عامل األشـياء )الطبيعة/املادةـ  الدولةـ  السـلعةـ  وسـائل اإلنتاج... إلـخ(. ومن ثم 

أصبحت كل األمور، يف نهاية األمر ويف التحليل األخري، طبيعية/مادية ال قداسة لها.]2]

[1]ـ  املسريي ـ العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة ـ الجزء الثاين ـ دار الرشوق ـ القاهرة ـ 2002 ـ ص 471.

[2]ـ  املصدر نفسه ص 473.
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ثالث قراءات سوسيولوجية

ما يلفت إليه كثري من علامء اإلجتامع أن السجال حول »العلمنة« أو »العلامنية« يف املجتمعات 

اإلسالمية له أفقه وسياقه الخاص وإن تشابه يف بعض وجوهه مع السجال الدائر داخل املجتمعات 

الغربية. يف هذا املضامر يجري الحديث عن ثالث رؤى يف قراءة املوضوع هي: القراءة األدىن، 

والقراءة األقىص، والقراءة املعتدلة:

الدين وحصه  تقليص دور  للقراءة األدىن تحاول  العلامنية وفقاً  القراءة األدىن:  الرؤية األوىل: 

باملجال الفردي لإلنسان وعدم تدخل الدين يف امليادين االجتامعية. ويف قراءة خاصة تطالب بإقصاء 

الدين عن ساحة السلطة والحكم. طبقاً لهذه الرؤية يحق لكل واحد من أبناء البرش أن يعمل بطريقة 

الرؤية يف  اشتهرت هذه  الدين،  الشخيص، وتنظيم حياته طبقاً ألوامر  إطار سلوكه  دينية متاماً يف 

األدبيات السياسية لبالدنا بعبارة »فصل الدين عن السياسة«، وكان لها أنصارها ومعارضوها. وبتسليط 

الضوء عىل النظريات الشبيهة للعلامنية نالحظ أن فصل الدين عن الدولة ورفض مرجعية الدين يف 

إدارة الحياة االجتامعية هو مضمون النظرية الالئيكية )الدنيوية( املختلفة عن العلامنية]1].

وكام أسلفنا ترمي العلامنية كمدرسة فكرية ـ عملية إىل اقصاء الدين واألمور املاورائية عن كل 

البرشية  الحياة  ميادين  كل  تفريغ  املذهب  هذا  يحاول  واالجتامعية.  الفردية  العالقات  مستويات 

من املفاهيم املعنوية املاورائية والدينية، وعىل حد تعبري بعض أنصاره: يريد تطهري هذه امليادين 

الحياتية من السحر، وإخالءها من األمور القدسية غري القابلة للنقد. لكن الالئيكية هي التي تدعي 

فصل الدين )وبطابعه الكنيس( عن الدولة وترفض تدخله يف ميدان السياسة.وحينام تكون العلامنية 

نظرية عامة، أي تختص بعدم تدخل الدين يف تأمني السعادة الدنيوية للبرش، مبا يف ذلك املجال 

السيايس، فستكون يف هذا السياق هي والالئيكية شيئاً واحداً. لكن من حيث املفهوم واملنبت 

[1]ـ  محمد رسبخيشـ  األخالق العلامنية أم العلامنية األخالقيةـ  دراسة ضمن كتاب »العلامنية مذهباً« دراسات نقدية  يف األسس واملرتكزات 

ـ اإلرشاف العلمي : محمد تقي سبحاين ـ ترجمة حيدر نجف ـ  مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ بريوت ـ 2014 ـ 1990.
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ليست هاتان النظريتان بيشء واحد]1].

الرؤية الثانية: القراءة القصوى للعلامنية: العلامنية يف هذه الرؤية تساوي اإللحاد. طبقاً لهذه 

العلامنية  إّن  أحياناً  يقال  ومرتوك.  مرفوض  فهو  ديني  طابع  له  معتقد  أو  سلوك  أي  فإّن  الرؤية 

الحقيقي  االدعاء  مع  يتطابق  ال  أيضاً  االدعاء  هذا  أن  ويلوح  اإللحاد.  من  نوعاً  تستصحب 

الذين  النظرية  هذه  أنصار  من  ملحوظ  عدد  هناك  ثانية،  بعبارة  الحاالت.  من  كثري  للعلامنية يف 

حاولوا التنظري لها وإضفاء الطابع العميل عليها ال يحملون مثل هذه الرؤية، وال يرفضون اإللتزام 

الذايت املحور  العقل  التي ال تتعارض مع مرجعية  الدينية  الدينية وأداء السلوكيات  باملعتقدات 

العلمية. والتجارب 

وعىل  أساساً،  للعلامنية  ليس  القراءة  لهذه  طبقاً  للعلامنية:  املعتدلة  القراءة  الثالثة:  الرؤية 

املزدوجة،  املعايري  رفض  هو  املهم  الدين،  مع  تعارض  أي  التقادير،  أقل  يف  االدعاء  مستوى 

واملرجعية الدينية واملعتقدات واملامرسات الدينية مقبولة طاملا مل تتعارض مع مرجعية العقل 

العلامين وتطابقت معها وتكون محبّذة يف بعض األحيان]2]

تأصيل املفهوم انثروبولوجّيًا

بعمق  ومقاربتها  العلمنة  فكرة  تأصيل  إىل  الحديث  التاريخ  فالسفة  من  ذهب  من  أكرث  لعل 

وتفصيل هو املفكر االمرييك من أصل أرجنتيني خوسيه كازانوفا يف كتابه املعروف: »األديان 

العامة يف العص الحديث«]3]. يدعو كازانوفا يف مقاربته إىل التمييز بني مفهوم العلمنة من جهة 

مفهوم  بني  التمييز  أن  يرى  مفهوماً  بوصفها  بالعلمنة  يتصل  ما  يف  أخرى.  جهة  من  ونظرياتها 

»علامين« أو اشتقاقه »علمنة« من جهة، والنظرية السوسيولوجية للعلمنة نفسها من جهة أخرى، 

[1]ـ  وكان عامل االجتامع الفرنيس جان بول ويالّم ، من أكرث الذين عالجوا قضية العلامنية، ويعتقد ان الالئيكية مصطلح معروف لدى 

املتكلمني بالفرنسية، بينام مصطلح العلامنية والعلمنة )سكوالريسم وسكوالريزاسيون( معروف أكرث لدى املتكلمني باالنجليزية. وهذا 

ناجم عن ان قضية فصل الدين عن الدولة يف فرنسا طرحت كقضية مهمة ومأزومة، وكانت الالئيبكية حالً ملعالجة هذه املشكلة. والحال 

ان االنجليزي مل يواجهوا مثل هذه املشكلة. ومن وجه آخر يعتقد بعض علامء االجتامع ان عملية مكافحة القدسية يف املجتمع ويف كل 

مجاالت الحيا ة البرشية عموماً موجودة يف العلامنية ويف االئيكية، والفرق هو انها يف أحداهام تحصل بهدوء وبدون اشتباكات ورصاعات 

)العلامنية(، لكنها يف الثانية تحصل يف غمرة رصاعات واشتباكات واحيانا أعامل عنف )الالئيكية(. السبب هو انه يف البلدان التي يسودها 

املذهب الكاثولييك مثل فرنسا، وبسبب إرصار الكنيسة عىل التدخل يف شؤون الحكم والشؤون الدنيوية عموما، كانت الرصاعات بني 

الكنيسة ومعارضيها شديدة، وظهرت العملية عىل شكل الئيكية. أما يف البلدان التي سادها املذهب الربوتستانتي مثل بريطانيا وبسبب 

انفعالية الدين حيال الشؤون الحكومية وعدم االرصار عىل تويل املرجعية، فقد سارت عملية مكافحة القدسية بهدوء من دون اشتباكات 

See:The Encyclopedia Britannica :وأزمات. هذا التفسري ينسجم إىل حد كبري مع ما يشري إليه ويلم. انظر موسوعة بريتانيكا

[2]ـ املصدر نفسه.

[3]ـ  خوسيه كازانوفاـ  األديان العامة يف العرص الحديثـ  املنظمة العربية للرتجمةـ  توزيع: مركز دراسات الوحدة العربيةـ  بريوت 2005ـ  ص 26.
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هو متييز جوهري. ذلك ألن املفهوم نفسه متعدد األبعاد للغاية، ومتقلب بشكل ساخر يف دالالته 

الضمنية املتناقضة، وبالتايل، فهو مفهوم مثقل بدالالت متنوعة تراكمت عرب مساره التاريخي. 

لتأصيل املفهوم تقوم عىل  الغموض والتعقيد يقرتح كازانوفا قاعدة نظرية  وللخروج من هذا 

مالحظة ثالث مراحل:

املرحلة األوىل:

الكلمة  أن  ـ  كازانوفا  منظورية  بحسب  لوجدنا  املفهوم،  لهذا  اللغوي  األصل  إىل  عدنا  لو 

االخرى.  عن  منها  الواحدة  تتميز  ال  دالالت  ثالث  تتضمن   saeculum القروسية  الالتينية 

)secolo, siglo, siècle(. فكلمة siglo، كام وردت يف معجم كاسيل للغة االسبانية، تعني: »قرن، 

يف  متداولة  ظلت  األخرى  الدالالت  من  غريها  دون  »قرن«  األوىل  الداللة  أن  غري  عامل«.  زمن، 

»الزمن« العلامين املعارص و»العامل« العلامين املعارص، مبا أن متييز الزمان واملكان إىل حقيقتني 

مختلفتني، االوىل مقدسة والثانية دنيوية، أصبح فارغاً حقاً من أي معنى منذ عهد بعيد، حتى يف 

إسبانيا الكاثوليكية.

املرحلة الثانية: وهي ذات صلة باملرحلة السابقة بالرغم من اختالفها عنها من خالل القوانني 

الكنيسة، حيث تشري العلمنة إىل ما قد يسمى »فعالً قانونا« ترتتب عليه نتائج قانونية حقيقية بالنسبة 

»الديني  الشخص  التي يرتك مبوجبها  )القانونية(  الرشعية  السريورة  تدل عىل  فالعلمنة  الفرد،  إىل 

الدير من اجل العودة إىل »الدنيا« وإغواءاتها، فيصبح بالتايل شخصاً »زمنيا«. ومن الناحية القانونية، 

الدنيا  من  االنسحاب  قرروا  الذين  والكهنة  معاً.  و»زمنيني«  »دينيني«  يكونوا  أن  للكهنة  ميكن 

)saculum( وتكريس أنفسهم لحياة مثالية شكلوا األكلريوس الديني. أما الكهنة الذين عاشوا يف 

الدنيا فقد شكلوا االكلريوس الدنيوي. وحني يصف ماكس فيرب العلمنة بأنها العملية التي يتحرك 

بواسطتها مفهوم »الدعوة«، أو ينتقل من النطاق الديني إىل النطاق الدنيوي تعبرياً، وللمرة األوىل 

يف هذا السياق، عن مامرسة االنشطة الزمنية يف الدنيا، فهو يلجأ إىل املعنى الرشعي للمفهوم عىل 

سبيل املقارنة.

للمرة  »علمنة«  مصطلح  استعمل  الفعلية،  التاريخية  السريورة  إىل  وباالشارة  الثالثة:  املرحلة 

األديرة واألراض واألوقاف  نطاق واسع، مبصادرة  عادة، وعىل  الدولة  قيام  للداللة عىل  األوىل 

التابعة للكنيسة، واستمالكها عقب االصالح الربوتستانتي والحروب الدينية التي نجمت عن هذا 

األشخاص  نقل  ]أو  واالنتقال،  »املمّر«،  تعني  العلمنة  أصبحت  الحني،  ذلك  ومنذ  االصالح. 
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إىل  الديني  النطاق  يف  التقليدي  موقعها  من  دواليك[،  وهكذا  واملعاين،  والوظائف  واألشياء 

النطاقات الزمنية. وعىل هذا النحو، أصبح من املتعارف عليه االشارة إىل العلمنة باعتبارها استيالء 

الكنسية  التي كانت املؤسسات  الوظائف  الواقع، عىل  أو بحكم األمر  الزمنية، قرساً  املؤسسات 

تسيطر عليها تقليدياً]1].

غري أن النقطة التي تحتاج إىل عناية مضاعفة يف سياق رؤية كازانوفا للمراحل الثالث التي إِبتنى 

عليها تأصيله للعلامنية، هو االختبار التاريخي الذي خضع له مفهوم العلامنية. وبهذه املالحظة ميكن 

القول أن املراحل املشار إليها ال تجد بياناتها ومصاديقها ما مل تسلِّم بحقيقة أن الواقع التاريخي 

م الدنيا  ألوروبا خالل القرون الوسطى، ويف كثري من جوانبه، كان يقوم فعلياً عىل نظام تصنيفي يقسِّ

إىل مملكتني أو نطاقني متباينني: »ديني« و»زمني«. والفصل بني هاتني اململكتني ضمن هذا النوع 

من التقسيم الخاص غري املألوف تاريخياً بني املقدس والدنيوي مل يكن بالتأكيد مطلق التباين كام 

االلتباس الصيح  إعتقد دوركهايم دامئاً. فقد شابَُه الكثري من الغموض واملرونة والخلط، وغالباً 

بني حدوده الفاصلة. ولعل األنظمة العسكرية هي مثال واضح عىل ذلك. أما ما يجب إدراكه فهو ان 

الثنائية قد متأسست يف أنحاء املجتمع كله بحيث تهيكل الحيز االجتامعي بحد ذاته بصورة ثنائية]2].

نظرية العلمنة ف العلوم اإلجتمعية

لعل نظرية العلمنة هي النظرية الوحيدة التي استطاعت االرتقاء إىل وضعية منوذجية حقيقية ضمن 

العلوم االجتامعية الحديثة، فبشكل أو بآخر، ورمبا باستثناء ألكسيس دي توكفيل وفيلفريدو باريتو 

ووليم جيمس، أجمع كل اآلباء املؤسسني لهذه العلوم عىل مقولة العلمنة: من كارل ماركس إىل 

جون ستيوارت ميل، ومن أوغوست كونت إىل هربرت سبنرس، ومن إ.ب. تايلور إىل جيمس فريزر، 

ومن فريدناند تونيس إىل جورج سيمل، ومن اميل دوركهايم إىل ماكس فيرب، ثم ليتواصل االجامع مع 

فيلهلم فوندت وسيغموند فرويد، وليسرت وارد ووليم ج. سامرن، إىل روبري بارك وجورج هـ. ميد. ويف 

الواقع، فقد بلغ هذا االجامع مبلغاً إىل الحد الذي مل تعد تتعرض فيه هذه النظرية للتشكيك، حيث مل 

تربز الحاجة عىل ما يبدو إىل اختبارها ألن الجميع سلموا بها، مام يعني أن هذه النظرية، أو باألحرى 

مقولة العلمنة، بالرغم من كونها املقدمة املنطقية غري املعلنة للكثري من نظريات اآلباء املؤسسني، مل 

تخضع إطالقاً لدراسة رصينة بل ومل يحدث أن صيغت صياغة رصيحة ومنهجية.

[1]ـ كازانوفا ـ املصدر نفسه ـ ص 34.

[2]ـ املصدر نفسه ـ ص40.
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ونظرية العلمنة، باملعنى الضيق للكلمة، مجرد نظرية فرعية لنظريات متايز عامة، إما من النوع 

التطوري الشامل كام اقرتحه دوركهايم أو من النوع املتسم بخصوصيته التاريخية يف نظرية التحديث 

الغريب كام وضعه فيرب. ويف الواقع، تتداخل نظرية العلمنة تداخالً عضوياً مع كل نظريات العامل 

الحديث. ومع اإلدراك الذايت للحداثة ال يسع املرء إغفال هذه النظرية ببساطة من دون التشكيك 

بالنسيج كله، وبالكثري من اإلدراك الذايت للعلوم االجتامعية.

تتمثَّل املغالطة األساسية يف نظرية العلمنة عند كازانوفا يف االلتباس الحاصل بني السريورات التاريخية 

للعلمنة نفسها، والنتائج املزعومة التي يفرتض بهذه السريورات ان متارسها عىل الدين. وكام ذُكَِر آنفا، 

التحديث املجتمعي كسريورة متايز وظيفي  العلمنة ومقولتها االساسية هي مفهمة سريورة  فنواة نظرية 

وتحرر للنطاقات الزمنية ـ وخاصة الدولة، واالقتصاد، والعلم ـ من النطاق الديني ومتايز الدين وتخصصه 

املتزامنني ضمن نطاقه الديني املستحدث. وغالباً ما ترتبط بهذه املقولة األساسية التي ميكن أن ندعوها 

مقولة التاميز، مقولتان فرعيتان ترشحان افرتاضاً ما سيؤول إليه الدين جراء سريورة العلمنة تلك: 

املقولة الفرعية االوىل، مقولة أفول الدين، وهي مقولة تفرتض أّن العلمنة سوف تجُر يف أعقابها 

االنحسار التدريجي للدين، ثم افوله، فاندثاره أخرياً كام تضيف بعض اآلراء املتطرفة.

املقولة الفرعية الثانية، وهي مقولة الخصخصة، وهي ترى ان سريورة العلمنة سوف تؤدي إىل 

خصخصة الدين، واىل تهميشه كام يضيف بعضهم، يف العامل الحديث. وليس بوسعنا ان ندرك 

تعقيد الواقع التاريخي الحديث إدراكاً تاماً إال اذا فصلنا هاتني املقولتني تحليلياً]1].

هنا يالحظ كازانوفا ثالث مراحل تاريخية ميكن مقاربة العلامنية عىل أساسها]2]:

أوالً: دراسة التحوالت التاريخية الحديثة من منظور العلمنة يعني، إىل حد كبري، دراسة الواقع 

من منظور الدين. أي أن الزمني، بوصفه مفهوماً، ال يتضح إال بالنسبة إىل نظريه الديني.

ثانياً: إن االدعاء املعلن، أو املضمر بأن الدين ينحرس يف العامل الحديث ويستمر يف انحساره 

حتى اندثاره، هو ادعاء يحتاج إىل دراسة معّمقة قبل إصدار األحكام حول بطالنه أو صوابيته.

الخصخصة يف  مقولة  وتعني  الدينية.  املقولة  يُسمى »خصخصة  األمر مبا  هذا  ويتعلق  ثالثاً: 

منطلقها وسريورتها االساسية ـ حسب كازانوفا ـ ان سريورة العلمنة قد أخذت مجراها إىل حد كبري، 

[1]ـ  خوسيه كازانوفا ـ مصدر سبق ذكره.

[2]ـ املصدر نفسه ـ ص 37.
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2 0 1 ء 6 شــتا
A L - I S T E G H R A B االستغراب

وان هذه السريورة ال عودة عنها عىل األرجح، وان نتائجها بالنسبة إىل الدين املسيحي أو أي دين 

آخر هي تلك التي لّخصها فولفغانغ سلوشرت ضمن مقولتني:

ان املعتقدات  األوىل: يف ما يتعلق باملواقف الفكرية السائدة، تعني العلامنية املكتملة كلياً 

الدينية أصبحت ذاتية جراء ظهور التأويالت البديلة للحياة، ومل يعد باإلمكان مبدئياً إدراج ذلك يف 

نظرة دينية شاملة.

الثانية: يف ما يتعلق باملؤسسات، تعني العلمنة املكتملة كلياً أن الدين املتامسس قد تجرّد من 

طابعه السيايس جراء متايز وظيفي للمجتمع، ومل يعد باإلمكان مبدئيا إدراج ذلك من خالل »الدين 

املتأمسس«]1].

غري  »الدين  كتاب  يف  املرتابطتني.  املقولتني  لهاتني  منهجياً  وضع  من  أول  لوكامن  كان  لقد 

املريئ«، قام لوكامن بتجذير مقولة العلمنة، فرأى أن املؤسسات الدينية التقليدية أصبحت، عىل 

نحو متعاظم، غري رضورية وهامشية لآللية التي يعمل بها العامل الحديث، وبأن موقع الدين نفسه 

مل يعد داخل الكنائس]2]. إىل ذلك فقد تراجع البحث يف األزمنة الحديثة عن الخالص واملغزى 

التحليالت  مستبقاً  لوكامن،  ويحاجج  للذات.  الخاص  النطاق  يف  لينحص  للوجود  الشخيص 

الالحقة للرنجسية و »الوعي الديني الجديد«، بأن »التعبري عن الذات« و»تحقيق الذات« أصبحا 

»الدين غري املريئ« للحداثة.

مهام يكن مآل االجتهاد ملفهوم العلمنة لغة وإصطالحاً وتجربة واقعية، يظل هذا املفهوم يحمل 

قابلية التأويل ما دام مل  يستقر عىل تعريف معجمي محدد وواضح املعامل.

 [1]schlichter, religion and domination: A Webrian perspective pp. 223 – 254.

]2[ – Lukmannm The Invisible Religion The problem of religion in modern New York: Harper 

and Row 1970 ـ  p. 86.


