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ٌمقدمة

  تبدو 
ً
 ومرتبكة

ً
استجاباُت الفكر العربي املعاصر ألزمات الواقع العربي ومشكالته متأخرة

 
ً
في غالبيتها. فهي تتخذ شتى صيغ الوعظ والنصح تارة، وتلبس لبوس الحلول السحرية  وشكالنية

 والوصفات الجاهزة تارة أخرى. 
ً
َعدُّ قليلة

ُ
املحاوالت التي تتعامل مع البحث والتنقيب كأسلوب  وت

ي م ِّ
 واقف مسبقة ومنهجياٍت ُمَعدة سلفالستكشاف الجوانب املختلفة للظواهر دون تبن 

ً
 ، صا

ً
الحة

ِّ زمان ومكان
 !في نظر أصحابها لكل 

األزمات والحروب بنتائجها  أسهمت

 وفضح الخطابات الخالصيةبتعرية  وخيباتها

والنصوص التي وعدت الناس بالفردوس 

املفقود، كما فككت اإليديولوجيات 

والسرديات الكبرى في نظر أصحابها وفي 

ترافق ولم ت ،عيون اآلخرين. إذ لم تتمكن هذه املقوالت من بناء وعي أعمق بواقع املجتمعات العربية

ا يقال وما يمارس، على ما عاءات أصحابها بداللة الفرق الكبير بين مإال بممارسات فاضحة الد  

التجارب املصرية والليبية والعراقية والسورية وسواها. وتصدعت بدرجات متفاوتة  به تشهد

اُت  أكان  سواء ،الكبرى القومية والدينية لتسود أشكال نكوحية وتفتيتية من الوعي الضيق اليقيني 

 
ً
 أم عشائريا

ً
 أم قبليا

ً
 أم طائفيا

ً
ع بين ما نبشر به وما نمارسه. وتهاوت وبدا أن البون شاس ،مذهبيا

دعاوى دولة الخالفة على أرضية ممارسات الجماعات املتطرفة والتكفيرية األشد دموية واألكثر 

انتسابها إلى الخبرات اإلسالمية والوعي  بتأكيدِّ ، ولم تنفع محاوالت تسويقها وتجميلها 1همجية

  أويله وإعادة إنتاجه في امليديا املعاصرة.املرتكز التراثي اإلسالمي، كما تم  ت ي الجمعي ذو 

الباهظة ومعاناة الناس، تبين بوضوح أن صيغة  واألثمانوأمام مأزق انسداد اآلفق هذا، 

نماذج ال وأن  الدولة الدينية غير قابلة للحياة في مجتمعات ذات بنية اجتماعية وثقافية تعددية، 

دمت في هذا السياق غير مقنعة وقد آلت إلى السقوط، وباملثل فإن نماذج الدولة العلمانية 
ُ
التي ق

                                                           
لي التفكيكية، ونصوص ع للمزيد من التوسع حول الفرق بين الخطاب واملمارسة، يمكن العودة إلى كتابات جاك دريدا 1

 كتابه 
ً
 (.5102 املركز الثقافي العربي، )بيروت: نقد الحقيقةحرب في مؤلفاته النقدية، وخصوصا

الباهظة  واألثمانأمام مأزق انسداد اآلفق 

ومعاناة الناس، تبين بوضوح أن صيغة الدولة 

الدينية غير قابلة للحياة في مجتمعات ذات 

 .بنية اجتماعية وثقافية تعددية
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ذج لحل بتبني نمو ا يكون  فهل وإن العتبارات مختلفة، نفسه، التحدي تواجه –املكتملة غير–

  انية؟الدولة املدنية كتجاوز للصيغتين املتناقضتين؛ أي الدولة الدينية والدولة العلم

ٌومتى؟ ،ف إليها الفكُر العربيفما الَعلمانية؟ وكيف تعرٌ 

ٌ  
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ٌ
ا
 التاريخي ومسارها "العلمانية" مصطلح في -أول

 اتها،كما والهجوم عليها ومعاد يستدعي التداوُل الواسع واالنتشاُر املتعاظم ملفهوم العلمانية،

 إلى أصل املفهوم، في محاولة لرصد مكوناته والتعرف 
َ
املتزامنان مع معنى غامض وملتبس، العودة

 إلى صيغته 
ً
إلى االنعطافات والسيرورات واالنقطاعات التي شهدها في مجرى تكوينه وتطوره، وصوال

 .الراهنة

النصوص ظهور حاضر في الثقافة الغربية منذ  Laïcité, Secularism مفهوم العلمانيةإن  

الفلسفية الكبرى التي تعود إلى القرن السابع عشر، ولكنه أقدم من ذلك بكثير من حيث االشتقاق 

اليونانية تعني الشعب خارج اإلكليروس )رجال الدين(؛ أما في يونانية بيزنطة  laïkosاللغوي: فكلمة 

ي الحياة املدنية املضبوطة ِّ
 أما عبارة. 2بقواعد الرهبانيات املتأخرة )القرن الثالث عشر(، فهي تسم 

Secularism  اإلنكليزية، املستقاة من الكلمة الالتينيةsæculum  فإنها تعني لغوي ، 
ً
ل من الجي ا

 الناس؛ وقد أصبحت تشير الحق
ً
زه عن العالم الروحي ا   .إلى العالم الزمني في تميُّ

 
ٌ

 العربية، ثار خالف
َ
ومنذ دخولها اللغة

 "لمالع" ول نسبتها: فهناك َمن ينسبها إلىح

لمانية، بكسر العين(، في حين ينسبها فريق  )عِّ

ٍ ولك –َعلمانية، بفتحها( " )العالم"آخر إلى 
 ل 

 قفنتو  لن. ومبرراته تفسيره االتجاهين من

 ا،نظرن في ،األكثر أهمية ألن الخالف هذا عند

 بير ك ليس فالبون . االتجاهين عند للعلمانية املشتركة الخصائص رصد هو
ً
شؤون بين االهتمام ب ا

 العلم الحديث مرتبط بالعالم لزوماالهتمام بشؤون العلم: فو العالم 
ً
، إذ هو بطبيعته زماني ال ا

 يزعم الخلود، والحقائق العلمية نسبية وقابلة للتصحيح والتجاوز دا
ً
ث . ولم يكن العلم الحديئما

 ممكن
ً
ية زاع أمور الدنيا من املؤسسات الدينإال مع التحوالت االجتماعية الكبرى التي أفضت إلى انت ا

التقليدية وإلى تركيزها في أيدي السلطة الزمنية. في حين يربط الرأُي اآلخر بين الَعلمانية ومعنى 

العالم، أي بما يحدث في هذا العالم، على األرض، في مقابل األمور الروحانية التي تتعلق باآلخرة. 

                                                           
 .01، ص (0995، مركز دراسات الوحدة العربية)بيروت:  العلمانية من منظور مختلفعزيز العظمة،  2

الَعلمانية ليست بالظاهرة التي يمكن لنا 

توصيفها في بساطة ويسر. فهي جملة من 

التحولت التاريخية )السياسية والجتماعية 

ن مجرد تندرج في إطار أوسع مٌووالثقافية(؛ 

 .التضاد بين الدين والدنيا
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ل كل منهما لل  ِّ
إال في حال النظر إلى العلم بمعناه الضيق  –3لهخر ومالزم وعليه، فاملعنيان مكم 

: عندئٍذ يحدث استبداٌل للعقيدة العلمية، في معناها "عقيدة"واعتباره  positivist  الوضعي

لى العالم إ الدوغمائي الضيق، بالعقيدة الدينية، فيكون الفضاء الداللي واملعرفي لنسبة الَعلمانية

 أرحب وأكثر دقة وضبط
ً
 .ا

نستخلص مما سبق أن الَعلمانية ليست بالظاهرة التي يمكن لنا توصيفها في بساطة ويسر. 

فهي جملة من التحوالت التاريخية )السياسية واالجتماعية والثقافية(؛ وهي تندرج في إطار أوسع 

 :، وتنطوي على وجوه عدة(من مجرد التضاد بين الدين والدنيا )كما هو شائع

 ي نفي واستبعاد األسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية والتاريخيةيتمثل ف: وجه معرفي -

 الدائم؛ التاريخي التحول  على التشديد وفي –أي الظواهر امليتافيزيقية –

س ي - ور مؤسسة خاصة تضم د بصفتهايتمثل في النظر إلى املؤسسة الدينية  :وجه آخر مؤسَّ

 العبادة وأنظمتها ومستلزماتها؛

 لدين عن السياسة )الدولة(؛ وأخير في عزل ايتمثل  :وجه سياس ي -
ً
 ،ا

 .يربط األخالق بالتاريخ وبالضمير :وجه أخالقي قيمي -

 ومساراٍت تعتمد على الظروف التي نشأت عنها، وتنطوي على 
ً
ما يعني أن للَعلمانية أشكاال

 ير إيديولوجية. لذا فهي ليست شأنتواريخ حقيقية غ
ً
 ناجز  ا

ً
تامَّ التحقق أو غير ممكن التحقق، بل  ا

ب القوى ، بحسسيرورة تاريخية قابلة لالستمرار والتقدم كما أنها قابلة لالنتكاس والتراجع هي

 .التي تساندها أو تعارضها على أرض الواقع االجتماعي

الَعلمانية إلى اللقاء األول مع الغرب في أواخر القرن الثامن  علىف الفكر العربي يعود تعر  

كان العلم األوروبي في أوج زخمه وعطائه، فتمكن آنذاك من إبهار العقول وبناء آمال  حينماعشر، 

ر مفكوطموحات أوصلت إلى استخالص نتائج غير دقيقة، بل ومتعارضة مع العلم ذاته. وق رون د عبَّ

، فتبنوا الرؤيا الَعلمانية، مؤكدين أن الخالص من تخلف العصور "نبهاراال "عرب كبار عن هذا 

ها ِّ
 
يه بعناصره كل ِّ

 
لمانية . 4الوسطى لن يتم إال بأخذ النموذج األوروبي وتبن وقد اتسمت تلك العِّ

 :بسمات ثالث هي أنها

                                                           
 .572، ص 0919الكتاب الثامن، تشرين األول ، قضايا فكرية، "العلمانية ضرورة حضارية"فؤاد زكريا،  3
 .57مرجع سابق، ص  ،العلمانية من منظور مختلفعزيز العظمة،  4
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، بمعنى أنها تسعى إلى تحقيق هدف حضاري هو بناء املجتمع على النموذج إيجابيةكانت  .0

 ألوروبي؛ وا

ٌمشروعكانت  .5
ا
ٌ ا

ا
ها على النمط الغربي  متكامال ِّ

 
يستهدف تحديث جوانب الحياة العربية كل

 )تجربة محمد علي(؛ و

وهاهنا املفارقة: فاالقتداء بأوروبا كان يهدف إلى التخلص  – موجهة ضد أوروباكانت  .2

 علمي والتقني في الغرب يمثل تحديمنها، باعتبار أن التقدم ال
ً
ه إال ال يمكن مواجهته وقهر  ا

 .بتقدم مماثل

وبعد مرور املجتمع العربي بتجارب 

متعددة إبان االستقالل، لم يعد التحرر من 

 االستعمار 
ً
 هدفا

ً
، بل أخذت قضايا ُمسيطرا

الوحدة والتنمية والعدالة تستقطب صراع 

اتجاهات عدة، ليبرالية وقومية ويسارية 

ودينية. بذلك أصبحت للَعلمانية خصائص 

ر عن دفاعيةجديدة، من أبرزها أنها  ِّ
، ال تمتلك وال تستهدف بناء مشروعها الخاص بقدر ما تعب 

ِّ املشكالت الحقيقية رفض التصور السلفي الديني الذي لن يؤ 
دي، برأي الَعلمانيين، إلى حل 

للمجتمع. بهذا بات من مطالب الَعلمانية توفير الشروط الصحيحة التي يدور في إطارها أي صراع 

 عماعي، بحيث يصير صراأو حوار اجت
ً
ن من االختيار بين البدائل العديدة "بشرية"على أرض  ا ِّ

 
، فيمك

  ما ،"سماوية"ويزيل احتكار االستناد إلى مرجعية 
ً
 .5يلغي شروط الصراع أصال

 هذا املطلب األخير، تحديد
ً
 ونظر . ، هو الذي فتح باب االنتقادات املوجهة للَعلمانيةا

ً
همية أل  ا

 صفسوف نستعرض أبرزها ونناقشها، خصو  ،تحليل هذه االنتقادات
ً
االنتقادات التي تمتلك  ا

 أو مستوى معرفي   "علمية"مسحة 
ً
 علم ،–الدنيا الحدود في وإن  – ا

ً
 ذات الخطابية االنتقادات أن ا

 تأثير  تقل ال للَعلمانية الدعائي اإليديولوجي الطابع
ً
 هةاملوج االنتقادات فما. سابقاتها عن ا

، ومعيار املشروعية التاريخية معيار: بمعيارين للواقع مطابقتها مدى وما للَعلمانية؟
ً
، أوال

ة  ، ثانياملعرفية الصدقي 
ً
 ؟ا

                                                           
 .572مرجع سابق، ص  ،فكرية قضايا ،"حضارية ضرورة العلمانيةفؤاد زكريا، " 5

بات من مطالب الَعلمانية توفير الشروط 

الصحيحة التي يدور في إطارها أي صراع أو 

ٌ
ا
على أرض  حوار اجتماعي، بحيث يصير صراعا

 ."بشرية"
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ٌ
ا
 للَعلمانية املوجهة النتقادات -ثانيا

ؤكد نقاد الَعلمانية أنها اتجاه ظهر في املجتمعات األوروبية ي: الَعلمانية خاصية أوروبية .أ

كتعبير عن ضرورة تاريخية مرتبطة بالظروف الخاصة التي مرت بها أوروبا في أثناء انتقالها 

يها في مجتمعات غير  ِّ
من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، وأن اعتناق الَعلمانية وتبن 

 يعنيانأوروبية 
ً
 تنم عن انعدام الشخصية ، بالتالي، محاكاة

ً
ثم إن الصراع بين . 6ببغائية

العلم والدين خاصية كاثوليكية، مثلها مثل وجود الكنيسة ورجال الكهنوت، األمر الذي 

 دين بوصفهال يوجد له مقابل في اإلسالم 
ً
 ودنيا. وباالعتماد على االعتبارات السابقة، فإن ا

وإنما   […]بل ول حتى ملواجهة قوى التخلف   […]العلمانية ليست سبيلنا إلى التقدم  […]

 .7السبيل هو الوعي والفقه لحقيقة موقف اإلسالم: الدين

 أور  املستعربين"وعليه، يرى محمد عمارة أن 
ً
 استعاروا مشكلة

ًّ
وبية كي يستعيروا حال

"أوروبي  
ً
 .8ا

إن أول ما يالَحظ على االنتقادات 

 ذإالسابقة هو فهمها السطحي للَعلمانية، 

ختَزل فيها إلى مجرد الفصل بين الدين 
ُ
ت

والدولة، وبالتالي، إلى رفض وصاية املؤسسة 

–الدينية على الشؤون الدنيوية للمجتمع، 

 "النضالية" الَعلمانية خصائص إحدى وهذه

فصال الكنيسة عن الدولة ، والتي أدت إلى ان(0719) وثورتها الخاصة بظروفها فرنسا، سادت التي

 نهائي  
ً
لية مجموعة من القيم العق اعتبارها على للَعلمانية واألشمل األعمق الفهم ينطوي  حين في –ا

 تستهدف إحراز استقالل الفكر وضمان حريته حيال تحليل ونقد العقائد واإليديولوجيات

 :؛ فكما يقول محمد أركون موقف للروح أمام مشكلة املعرفةسياسية، دينية(. إنها )

                                                           
؛ وكذلك: محمد 065، ص (0912، لألبحاثاملؤسسة الجامعية )بيروت:  العلمانيةمحمد مهدي شمس الدين، انظر:  6

 .02-00، ص (0911، العربيالزهراء لإلعالم )القاهرة:  في الرد على العلمانيينيحيى، 
 .62-60، ص (0915، الوحدةدار  :بيروت) اإلسالم والعروبة والعلمانيةانظر: محمد عمارة،  7
 .55/11/0919، عدد جريدة الحياةمحمد عمارة،  8

 لىع للَعلمانية واألشمل األعمق الفهم ينطوٌي

مجموعة من القيم العقلية تستهدف  اعتبارها

إحراز استقالل الفكر وضمان حريته حيال 

 .تحليل ونقد العقائد واإليديولوجيات
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ٌرفة أسرار الكون واملجتمع اعتمادمعبمعنى حق اإلنسان في  […]
ا
على عقله وخبراته.  ا

ٌوقفبهذا ل تكون الَعلمانية م
ا
بل من قضية املعرفة. والَعلمانية الفلسفية   […]من الدين فقط  ا

ٌعن املعرفة، يدخل فيه الدين أيض ليست الكفر؛ إنها بحث
ا
ٌ، تقول بالدين وتبحث فيه بحثا

ا
 ا

ٌعلميٌ 
ا
ِ موقف علمي هو فضح الثوب التنكري التمويهي الذي  ا

ول تقصد هدمه البتة. فهدف كل 

 .9ارتداه الفكر اإلسالمي العربي

ه املؤسسة الدينية على العلماء في العصور الوسطى  ثم هل يشكل االضطهاد الذي مارست 

ِّ عقيدة توتاليتارية األوروبية 
 خاصة فريدة، أم أنه سلوك ألصحاب كل 

ً
 يستدعي محاربة كلحالة

 َمن يخرج عليها بذريعة البدعة أو الكفر أو الهرطقة )الزندقة( أو االنحراف؟

فبالعودة إلى التاريخ العربي اإلسالمي، 

ا القى فيه مراحليمكن لنا العثور فيه على 

العلُم والعلماُء كلَّ الرعاية والتشجيع )وهذا 

ما تحاول السلفية تعميمه على التاريخ 

ه(، كما يمكن العثور على اإلس ِّ
 
 لمراحالمي كل

 شتى 
ُ
أخرى عانى فيها العلماُء والفالسفة

ضروب االضطهاد والقمع. وإال فكيف نفسر 

االضطهاد الذي عاناه املعتزلة وإخوان الصفا والعديد من الصوفية )كالحالج وابن عربي 

إنكار االشتغال بالفلسفة نفسر إحراق كتب ابن رشد واضطراره إلى  وبَم والسهروردي وغيرهم(؟ 

دين أبي يعقوب "يوسف بن عبد املؤمن"أمام  ، ثم اعترافه بذلك بعد أن طمأنه سلطان املوح 

األخير بأنه هو اآلخر على صلة وثيقة بها؟ وكيف استطاعت فلسفة أبي حامد الغزالي أن تتسيد مع 

ل ل قرون عديدة، في مقابالتيار األشعري وتصبح املمثلة الرسمية للفكر العربي اإلسالمي طوا

 انحسار التيار العقالني من هذه الفلسفة؟

وباالنتقال إلى العصر الحديث، ماذا نقول عن هروب عبد الرحمن الكواكبي إلى مصر وعن 

وفصله من هيئة األزهر؟  اإلسالم وأصول الحكممصادرة كتاب الشيخ األزهري علي عبد الرازق 

                                                           
 أيض. وانظر 02، ص 0979، تشرين األول 2، العدد مجلة اإلحياء العربي لـ محمد أركون، في حديث 9

ً
إن ": طه حسين ا

 من أدوات السلطة
ً
 ، صيفقضايا وشهادات)عن كتاب  ".املشكلة ليست في الدين، وإنما في الدين عندما يصبح أداة

 (206، ص 0991

ضرورية للتخلص من التعصب العلمانية 

إذ إن . والجمود الفكري ومحاصرة الحريات

ليست مرحلة زمنية  "العصور الوسطى"

فقط؛ إنها حالة ذهنية وعقلية متكلسة 

 .تستدعي الَعلمانية، ملواجهتها وتجاُوزها
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ٍ من  في الشعر الجاهليوهل يكفي التذكير بما حلَّ بكتاب طه حسين 
واملوقف من مؤلفات كل 

 محمد أحمد خلف هللا وصادق جالل العظم ونصر حامد أبو زيد وغيرهم؟

ها، فيقسمون 
َّ
املشكلة، إذن، في العقائد املغلقة التي يعتقد أصحاُبها أنهم يملكون الحقيقة كل

 أهل" وإلى –انتمائه بحسب كل تلك، أو العقيدة هذه أصحاب وهم–" أهل الحق"البشر إلى 

ن ال ينتمون إلى هذه العقيدة. بهذا يحسم مناهضو الَعلمانية والتفكير الحر أيَّ نقاش الذي "الباطل

 !حتى قبل أن يبدأ

 للتخلص من عصور الظالم في أوروبا القروسطية فقط، 
ً
وعليه، ال تكون الَعلمانية ضرورية

العصور "إذ إن . ورية للتخلص من التعصب والجمود الفكري ومحاصرة الحرياتضٌربل هي 

ا تستدعي الَعلمانية، أينم حالة ذهنية وعقلية متكلسةليست مرحلة زمنية فقط؛ إنها  "الوسطى

ى وجدت، ملواجهتها وتجاُوزها
َّ
 .وأن

كبديهية غير قابلة التي يتم تداُولها ، 10"اإلسالم دين ودنيا"إن عبارة : اإلسالم دين ودنيا .ب

للنقاش، هي األساس الذي يستند إليه نقاُد الَعلمانية: فبما أن الدين اإلسالمي يخلو من 

 
ً
املؤسسة الدينية ومن رجال الكهنوت، تكون الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة دعوة

 .11مستوردة، غريبة عن روح مجتمعنا وجوهره األصيل

هذه النقطة إجراَء دراسات ومقارنات تهدف إلى توضيح وجوه  عنتستدعي اإلجابة املتأنية 

التشابه أو التباين بين أوروبا القروسطية ودور الكنيسة وموقعها فيها وبين عالقة اإلسالم 

باملؤسسة الدينية. وهذه الدراسة ال تدعي إمكان قيامها بمثل هذه الدراسات واملقارنات، غير أن 

 في  ألم تكن الكنيسة الكاثوليكية :تساؤالتذلك ال يمنعنا من طرح بعض ال
ً
 وزمنية

ً
 روحية

ً
سلطة

 آٍن مع
ً
ل قوُل السيد املسيح: ا  (21 :22)إنجيل متى  "أدوا لقيصر ما لقيصر، وهلل ما هلل"؟ ألم يؤوَّ

 مختلف
ً
 تأويال

ً
عند مسيحيي العصور الوسطى؟ ثم ما هو دور مؤسسة األزهر وهيئة كبار العلماء  ا

وصالحياتهم فيما يتصل بشؤون الحياة واملجتمع اإلسالميين؟ وبعد، ماذا يبقى من وهيئة اإلفتاء 

                                                           
. هكذا نجد 0919 /أبريلنيسان 2، لسابعاليوم اانظر الحوار بين محمد عابد الجابري وحسن حنفي على صفحات  10

 من أن يشكك في بديهية األفكار االجتماعية الشائعة، يصادق عليها ويأخذها دون مناقشة! فبما 
ً
أن املفكر العربي، بدال

أن الجميع يقولون: ال كهنوت في اإلسالم كما هو موجود في املسيحية، وبالتالي فإن العلمانية ليست واردة في اإلسالم، 

 فإنه يقول قولهم!
 .017، ص (0972، اللبنانيدار الكتاب  :بيروت) سقوط العلمانيةأنور الجندي،  11
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ون كالم الذين   ونتاج "مؤامرة على اإلسالم"الَعلمانية  يعد 
ً
 يهودي   ا

ً
 تلمودي   ا

ً
، ثم يصرون عل ا

ً
ى أصيال

 فالربط بين الَعلمانية واملاسونية ومخططات الصهيونية والثورة الفرنسية وعصر التنوير؟! كي

ة واحدة؟! أال ينم 
َّ
تسنى لهؤالء وضع اليهود واملاسونية مع الثورة الفرنسية وعصر التنوير في سل

 هذا عن جهل بالتاريخ أو، في أحسن األحوال، عن تجاُهل لعقل القارئ؟

إن الكالم على عصر التنوير والثورة 

الفرنسية بهذه الطريقة الهجائية الرعناء ال 

ل من أهمية اإلنجازات التي تحققت في  ِّ
 
يقل

لتي ا فالنقلة: هاتين اللحظتين التاريخيتين

في  les Lumières "األنوار"قام بها مفكرو 

مجال الفكر والوجود، بجعلهم اإلنسان 

ِّ النظر عن مشروعيته الدينية أي
 الفرد مركز االهتمام، بغض 

ً
ِّ ذاته.  ا

 في حد 
ً
كانت، جعلت منه قيمة

ومن الواضح أن التقدم العلمي والتقني وازدهار البرجوازية في القرن الثامن عشر قد أتاحا ملفكري 

التنوير تحقيق هذه النقلة النوعية الكبرى. كانت تلك املقدمات، إضافة إلى الحروب الدينية 

 نين السادس عشر والسابع عشر، هي األسس التيالطويلة بين الپروتستانت والكاثوليك طوال القر 

 يات املذهبية والدينية وتفتح أفقنهضت عليها إيديولوجيا مستنيرة ترتفع فوق الحساس
ً
للمستقبل  ا

ل املجتمع املدني في 
ُّ
ل قطيعة معرفية مع مفاهيم العصر الوسيط وتصوراته، أفضت إلى تشك

َّ
شك

نة القومية.
َ
واط

ُ
 :كذلك قامت الثورة الفرنسية بتغيير نظام املشروعية دول أوروبا على أساس امل

فبعد أن كان يستند إلى القاعدة الالهوتية واملذهبية، أصبح يرتكز على قاعدة االقتراع العام 

والتصويت وإرادة األغلبية. هذه السيرورة التاريخية التي استغرقت أكثر من قرنين، وسال من أجل 

 ر أيضقها الكثير من الدماء والحبتحقي
ً
 .12، تجعل من الصعب القبول بتهميشها وهجائها في بساطةا

القول بالَعلمانية ال يعني تجاُهل التراث أو نسفه. : الَعلمانية تتجاهل التراث وتنسفه .ج

 أوروبا شهد تطور الَعلمانية جنب فتاريخ
ً
إلى جنب مع دراسة التراث وإحيائه على يد  ا

يكن هناك تعاُرض بين التوجهين، كما يحلو ولم  .Humanism  أصحاب املذهب اإلنساني

ون ا، الذين لنقاد العلمانية عندن ، أن يزعموا. لهذا ال نستطيع، "حماة التراث"أنفسهم  يعد 

                                                           
-51، ص 0992، 015-010، العدد الوحدة، "الثقافة العربية في مواجهة الثقافة الغربية والتحديات"هاشم صالح،  12

50. 

ن قوام الَعلمانية مرتكز إلى مجموعة من إ

القيم العقلية وامتالك روح النقد والتمسك 

وأن هذه القيم ل تقتصر على باملنطق العلمي، 

ٌ
ا
 الحضارة األوروبية وحدها، بل إن لها جذورا

 .ي عمق الحضارة العربية اإلسالميةف
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في رأيهم، أن نحافظ على هويتنا ونتمسك بجذورنا إال برفض الَعلمانية، متجاهلين أن 

الك روح النقد والتمسك القيم العقلية وامتقوام الَعلمانية مرتكز إلى مجموعة من 

 إن لهاوأن هذه القيم ال تقتصر على الحضارة األوروبية وحدها، بل  ،باملنطق العلمي

 جذور 
ً
في عمق الحضارة العربية اإلسالمية، وهي امتداد لتراث املعتزلة والفارابي وابن  ا

 .الهيثم وابن رشد وغيرهم

هنا تبرز أهمية القراءات املعاصرة للتراث التي قام بها عدٌد من الكتاب واملفكرين العرب، 

 لىإ تنظر التي القراءات تلك –من أمثال محمد أركون، طيب تيزيني، نصر حامد أبو زيد، وغيرهم 

ه وال التاريخي إطاره في التراث   تعد 
ً
ِّ ما  ةبشري خبرة بل الحاضر، على تطبيقه يجب أعلى مثال

بكل 

 ملاض َي اإليجابي اتنطوي عليه من مزايا ومثالب. ومن هنا فهي ال تستبدل بالحاضر السلبي ا
ً
ستبداال

 ذهني  
ً
ظه، يصعب حتى حف بل، كما يفعل السلفيون، بل تؤكد أنه ال يمكن االستفادة من التراث، ا

ذه اجهة الحاضر )هفي إسار التبعية للماض ي في مو وبمعزل عن ذلك سنبقى دراسته ونقده، ب إال

 صر(. وال يقل عن هذه املثلبة سوءواحدة من أبرز خصائص الخطاب السلفي املعا
ً
ي مطلُب التأس  ا

َر استحضار مرجعياته ونقل مفاهيمه ومنهجياته ب   األعمى بالغرب واعتباره النموذج الذي ُيحتذى عِّ

َر التفريط بالعالقة بين العام  ب  ِّ النظر عن حاجات مجتمعنا ومشكالته، أي عِّ
على عواهنها، بغض 

َر الوقوع في إسار التغريب ب  والتطويح westernization  والخاص، بين الداخل والخارج، أي عِّ

 .بخصوصيتنا االجتماعية والتاريخية
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ٌثالث
ا
 الَعلمانية خصائص -ا

 لوجي واللغة السجالية، التي كثير االنتقال من َعلمانية الشعار اإليديو واآلن، كيف يمكن 
ً
ما  ا

 ى أرحب وأكثر إيجابية، تشكل موقفوسمت الفكر العربي املعاصر، إلى َعلمانية أخر 
ً
  ا

ً
شامال

 ومتماسك
ً
حول قضايا اإلنسان والدين واملجتمع، فتفسح املجال للتنوع والتمايز، مرتكزة على  ا

 وضروري  ، وتكو تراف باآلخرالتعددية والع
ً
 ن، بالتالي، مبدأ أصيال

ً
اع بين للبشرية كلما نشب الصر  ا

ما هي الخصائص األساسية التي تشكل قوام هذه الَعلمانية؟ وما  13؟استقاللية الفكر وخضوعه

 هي ضروراتها؟

رة األديان الخاصة األولى:  ِّ
 
رها للمجتمعات املعاصرة، املتكث ِّ

 
القدرة االستيعابية التي توف

ر لها جميع والطوائف ِّ
 
 واألعراق. إنها توف

ً
ر لها  ا ِّ

 
ر املرجعية املحايدة للحوار فيما بينها، وتوف

ُ
األط

األرضية العمومية للمصالح املشتركة التي 

ر  ِّ
 
يمكن االحتكام إليها عند اللزوم، كما توف

ية والتصورات املعرفية  ِّ
 
لها املقوالت الكل

العابرة للخصوصيات الدينية، التي تتحول 

دوات تتوسط التناقضات اإليمانية وإلى إلى أ

ميكانزمات وآليات عمل المتصاص 

الصدمات والهزات التي ال بدَّ أن تعصف 

 .14بمثل هذه املجتمعات من حين آلخر

الحياد اإليجابي للدولة، بأجهزتها وأدواتها وممثليها ومؤسساتها، إزاء األديان  الخاصة الثانية:

 .15واملذاهب والطوائف واألعراق

                                                           
 .519مرجع سابق، ص "، العلمانية ضرورة حضارية"فؤاد زكريا،  13
دمشق،  ، جامعة"األسبوع الثقافي األول "، محاضرة ألقيت في "العلمانية في الفكر العربي الحديث"صادق جالل العظم،  14

 .2، ص 0992نيسان 
 أيض. انظر 6املرجع السابق، ص  15

ً
، 211، ص (0992، الساقيدار  :لندن) األسس الفلسفية للعلمانية: عادل ضاهر، ا

جملة من التدابير جاءت وليدة الصراع الطويل بين السلطتين الروحية والزمنية »بأنها  حيث ورد تعريف شبلي العيسمي

واستهدف فك االشتباك بينهما واعتماد فكرة الفصل بين الدين والدولة، مما يضمن حياد الدولة تجاه الدين، أي ]…[ 

 .«دين، ويضمن حرية الرأي، ويمنع رجال الدين من إعطاء آرائهم صفة مقدسة

دائمة تفرض نفَسها كضرورة  حاجةالَعلمانية 

ِ مجتمع مهدد بطغيان التفكير 
معرفية على كل 

الغيبي السلطوي ومهدد بقولبة التفكير 

وانتزاع القدرة على التساؤل والنقد والبحث 

 .املستقل
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اندالع الحروب األهلية:  أزمنةتبدى أهمية هذه الخاصية في أثناء غياب دور الدولة وفي ت

، وانتهاًء بالوضع 16فمن لبنان، إلى أفغانستان، إلى جمهوريات يوغسالفيا السابقة، إلى رواندا

 ، يتبين في وضوح كم هي مرعبة والعقالنية محاوالُت السيطرة وتكريس التفرد17املأساوي في العراق

ِّ طرف عبر العنف وإلغاء اآلخر، حتى لو كان الثمن دفع الجميع إلى الهاوية! فهل ينطوي هذا 
ألي 

ف أنفسنا عناء البحث عنها؟ "حكمة"الخراب كله على  ِّ
 
 !ما؟! وهل لنا أن نكل

 ساواة بين جميع املواطنين، ذكور امل الخاصة الثالثة:
ً
 وإناث ا

ً
، أمام القانون ومساواتهم في ا

ِّ النظر الفرص 
ِّ النظر عن قناعاتهم الدينية، وبغض 

واملسؤوليات والواجبات والحريات إلخ، بغض 

 .18عن انتماءاتهم املذهبية أو الطائفية أو امليتافيزيقية أو غيرها

 ، ضرورة اجتماعية وسياسيةفالَعلمانية، بهذا املعنى، 
ً
ِّ نظرا

 
 ره من اتساع في مجالملا توف

 مالحريات 
ً
ِّ حك قارنة

ِّي مع أي 
يات ويقو  ِّ

 
 من اضطهاد األقل

َ
ن األغلبية ِّ

 
م ذي طابع ديني أو مذهبي يمك

ُسودة
َ
 األخرى. فالحريات العامة، وخصوص املذهب السائد على املذاهب امل

ً
حرية االعتقاد  ا

 د وُتهَدر إذا كان الحكُم مستندوالتفكير، يمكن أن تقيَّ 
ً
ا كلَّ َمن يخالفه تعد  قة إلى حقائق مطل ا

 منحرف
ً
 ووفق. ا

ً
 دائمة تفرض نفَسها كضرورة معرفية  ا

ً
لالعتبارات السابقة، تكون الَعلمانية حاجة

ِّ مجتمع مهدد بطغيان التفكير الغيبي السلطوي ومهدٍد 
  على كل 

ً
القدرة  بقولبة التفكير وانتزاع أيضا

 .19على التساؤل والنقد والبحث املستقل

  

                                                           
انت حصيلة املليون ضحية في رواندا، بحسب تقديرات األمم املتحدة، شاهد يطال أكثر من ُبعد من أبعاد الحضارة ك 16

 اإلنسانية على مشارف القرن الحادي والعشرين.
ر بمئات األلوف، الدائم و ضحايا االقتتال  17  .اوأكبر منها في بلدان عربية منها سورية وليبياليومي في العراق، التي تقدَّ

 صادق جالل العظم، املرجع السابق. 18
 .592مرجع سابق، ص "، العلمانية ضرورة حضارية"فؤاد زكريا،  19
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ٌرابع
ا
 الحضارية والستجابة اإليديولوجي الشعار بين الَعلمانية -ا

لكي تكون الَعلمانية استجابة حضارية باملعنى الشامل، ال بدَّ لها من مواجهة بعض 

 :تجاُوزهاو التحفظات 

حول الت عدميتعلق التحفظ األول بقدرة الَعلمانية، في إطار مواجهة العقائد األخرى، على  .0

كها بصفة . إلى عقيدة جامدة جديدة  ، ما يجعل نقَدها متعذر "علمية"وال يفيد هنا تمسُّ
ً
 ا

 والخروج عليها انحراف
ً
. وتاريخ اإليديولوجيات الكبرى مليء باألمثلة على هذا النوع من ا

 .الدوغمائيات

في حين يقوم التحفظ الثاني على تحول الَعلمانية من سيرورة تاريخية، قابلة للتقدم  .5

أي  ؛زة لحل جميع املشكالتصيغة جاهواالزدهار كما أنها قابلة لالنحسار والتراجع، إلى 

 بالشعارات  "شعار"أن تتحول إلى مجرد 
ً
إيديولوجي سرعان ما ُيفرغ من مضمونه أسوة

  .اإليديولوجية األخرى 

 ، علمتبني العلمانية ملواجهة الدينأما ثالث هذه التحفظات فإنه يكمن في  .2
ً
 تساوي أنها ال  ا

اإللحاد، بل تعني التصرف وفق مقتضيات العقل املتحرر والنقدي. فالتعارض بين العلم 

ش. والدين، بين العقل والشري
َ
ناق

ُ
عة، أو التوافق بينهما، مقولة قروسطية بائدة لم تعد ت

والعلم الحديث يهتم، في جملة ما 

يهتم به، بطبيعة املعرفة الدينية 

ويحاول فهمها وتفسيرها؛ وهناك 

العديد من الفروع العلمية 

املتخصصة في هذا النوع من 

املعارف، ليس علم االجتماع الديني 

 .غير واحد منها

ٌقراطية شكالنيٌ العلمانية بالديميبقى ارتباط التحفظات هو أن  آخر هذه .2
ا
ل وأال يطا ا

قراطي ومؤسساته: فتعميق البعد الديم Civil Society االهتماَم بُبنى املجتمع املدني

تعميق البعد الديمقراطي للَعلمانية، بما 

ينطوي عليه من تعددية واعتراف باآلخر 

 إلى 
ا
ه في التمايز والختالف، وصول ِ

 
وبحق

ل أعمق الهتمام  ِ
 
بالفاعلين الجتماعيين، يشك

 .مضامين الَعلمانية وأكثرها جوهرية
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ً
ه في التمايز واالختالف، وصوال ِّ

للَعلمانية، بما ينطوي عليه من تعددية واعتراف باآلخر وبحق 

ل أعمق مضامين الَعلمانية وأكثرها جوهريةإلى االهتمام  ِّ
 
 .20بالفاعلين االجتماعيين، يشك

قراطية في غير ديم العديد من تجارب التاريخ أن الَعلمانية يمكن لها أن تكون  وقد شهد

 ديمقراطية َعلمانية ومنفتحة دومبعض املراحل أو املجتمعات، بينما تبقى ال
ً
 .ا

  

                                                           
 تقدم النصوص السيسيولوجية املعاصرة هذا املعنى عبر كتابات بيير بورديو ونظريات التفاعل الثقافي وسواها. 20
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 خاتمة

على خاصيتها العقالنية وميزاتها النقدية، وبالتالي إذا مارست ذا حافظت يمكن للعلمانية إ

، أن تتحول من شعار وإيديولوجيا إلى استجابة حضارية أحوج ما 
ً
النقد على ذاتها ومقوالتها أيضا

نكون إليها في هذا التيه الفكري الذي يحاول إغالق منافذ الفهم واالجتهاد وإمكانيات تجديد 

 .الخطاب الفكري والسياس ي

فهل تكون صيغة الدولة املدنية القائمة على مبدأ املواطنة وحكم القانون، مع ضمان 

الت تجاوز عوائق ومشك بوساطتهاحريات التفكير والعبادات واملعتقدات، هي الصيغة التي يمكن 

 الصيغتين الدينية والعلمانية؟ هذا ما يحتاج إلى نقاش ومقاربة ال نملك ترف إضاعتها مرة أخرى. 
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