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العلمانية تحت مجهر شارليز تايلور
�أ�سعد احلرا�صي

�إىل �أي��ن تتجه العلمانية يف الع�صر احلديث وما هو موقع الدين منها؟ وهل العلمانية اليوم �أ�صبحت واقعا ال منا�ص منه يف بالد الغرب؟
ت�سا�ؤالت تقودنا لكتاب الفيل�سوف الكندي ت�شارليز تايور «ع�صر علماين» الذي يدور حمور حديثه حول ق�صة العلمانية عند الغرب .وقد تكفل
�أ�ستاذ التعليم العايل يف الفل�سفة املعا�صرة فتحي امل�سكيني بتتبع �أفكار تايلور ون�شر ما خل�ص �إليه مبجلة التفاهم يف مقاله املعنون بـ«الزمن
العلماين» وعودة الدين منوذج ت�شارلز تايلور.
يفتتح الكاتب مقالته بت�سا�ؤلني اثنني مبثابة مدخل متهيدي
يلج بهما للحديث عن العلمانية وهما من ن�سج ت�شارلز تايلور
�أولهما م��اذا يعني �أننا نعي�ش يف ع�صر علماين؟ وثانيهما هل
الإن�سانية تغري قبلتها من جديد؟ ويرتك تايلور لنا الباب على
م�صراعيه للبحث عن الإج��اب��ة لينقلنا ب��دوره لعر�ض ر�أي��ه يف
الهوية احلديثة عند الغرب :هوية الأنوية ،الفردانية ،الكونية،
ال�صورية ،ذات النزعة العلمية ،الو�ضعية ،امل�ستنرية ،امللحدة �أو
على الأقل املحايدة دينيا .حيث يعترب�أنها ت�سيئ �إىل فهم جانب
خطري مما حدث با�سم الروح احلديثة وهو م�صري الدين الذي
كان ميثل كما يرى العنوان الأخالقي الأكرب للإن�سانية «قبل
احلداثة» ولعل ال�سبب يف ذلك كون احلداثة يف الغرب ال تكرتث
بالدين �أ�صال و�إمنا تن�سلخ منه يف الكثري من الأحيان وما وقع
مع جميء احلداثة لي�س فقط نزع الطابع ال�سحري «الدين»
عن العامل بل خلق ذات أ�خ��رى ق��ادرة على �أن تكون �سيدة على
الطبيعة ومن ثم نزع الدين �أو ما ي�سميه ب «�أنا العازلة « التي
هي نتاج احلداثة.
ومب��ا �أن�ن��ا يف خ�ضم احل��دي��ث ع��ن العلمانية وق�ب��ل ال���ش��روع يف
مناق�شة �أفكار تايلور يجب �أن نتعرف على معنى كلمة علماين
ف�أ�صل كلمة علمانية هي ترجمة غري �صحيحة للكلمة الالتينية
( )SECULARISMوال�ت�رج� �م ��ة ال �� �ص �ح �ي �ح��ة ه��ي
الالدينية �أو الدنيوي وما يدعم هذه الرتجمة هو ما جاء يف
دائرة املعارف الربيطانية يف مادة ()SECULARISM
«هي حركة اجتماعية تهدف �إىل �صرف النا�س وتوجيههم من
االهتمام ب��الآخ��رة �إىل االهتمام بهذه الدنيا وح��ده��ا -وكذلك
ي��ؤك��د ه��ذه الرتجمة م��ا ورد يف معجم �أك�سفورد �شرحا لكلمة
(« )SECULARISMلي�س دينيا وال روحيا» و�أما اال�سم
العربي «علمانية « فلي�س لها عالقة بالعلم ال من قريب وال
من بعيد وجعل كلمة العلمانية كم�صطلح يو�ضح الفكرة ،فيه
ت�ضليل وتعمية للنا�س .يف املقابل ي�ستخدم تايلور كلمة «قرن»
�أو «ع���ص��ر» يف ترجمته للعلمانية بينما ي�ضع ال�ك��ات��ب فتحي
امل�سكيني م�صطلحا ي ��راه م��رادف��ا منا�سبا لكلمة «العلمانية»
امل�سيحية وهي «الدنيوي» �أي االنخراط يف زمن دنيوي.
ي�ق��دم بعدها الكاتب يف �إي���ض��اح ت���س��ا�ؤل تايلور م��اذا يعني �أننا

نعي�ش يف ع�صر ع�ل�م��اين ب ��دون �إ��س�ه��اب ي��ذك��ر .ف�ه��و يفهم من
�صيغة ال�س�ؤال ب�أن تايلور يتحدث با�سم «نحن» املتمثلة يف الغرب
وال ي�ستبعد الكاتب فتحي امل�سكيني �أن تكون نحن تعني � ً
أي�ضا
الإن�سانية احلالية مبا فيها البلدان الإ�سالمية وذلك ملا يقر�ؤه
من قبول لفكرة العلمانية واملطالبة بجعل ال��دول الإ�سالمية
علمانية بني الفينة والأخرى.
ولكي نتمكن من معرفة كنه العلمانية يعر�ض الكاتب املعاين
الثالثة التي ينطلق منها تايلور يف تبيان املق�صود بالعلمانية
وه��و ي��رت�ك��ز ع�ل��ى ف�ك��رة «ارت �ب��اط ال��دول��ة ب��ال��دي��ن» وي�ن�ظ��ر �إىل
املجتمع ال�غ��رب��ي ب��أ ّن��ه جمتمع علماين لأ ّن ال��دول��ة مل تعد يف
رابطة ر�سمية بينها وبني الكني�سة �أواهلل و�أ�صبح ح�ضور الدين
وغيابه م�س�ألة �شخ�صية وقد انتهى به املطاف �إىل التمييز بني
ثالثة �أنحاء من الفهم للعلمانية يف �ضوء فكرة ارتباط الدولة
بالدين:
امل�ع�ن��ى الأول :يتمثل يف احل�ك��م ع�ل��ى ع ��دم ��ص�لاح�ي��ة الإمي ��ان
باعتباره ينتمي �إىل الع�صور قبل احلداثة حيث كانت املجتمعات
عبارة عن جماعة من امل�صلني ولي�س من املواطنني فالعلمانية
هنا مبثابة و�ضع والف�ضاءات العمومية فيها تكون مفرغة من
اهلل وك��ذل��ك ال��دوائ��ر االجتماعية امل�ستقلة ت�ك��ون مفرغة من
الدين.
املعنى الثاين :يتج�سد املعنى الثاين يف عملية ف�صل الكن�سية عن
الدولة؛ وتكون فيه العلمانية عمومية فهي ال متنع ا�ستمرار
احلياة الدينية وال متنع امل�ؤمن من الذهاب للكني�سة.
�أ ّم ��ا امل�ع�ن��ى ال�ث��ال��ث ،فيمكننا ال �ق��ول ف�ي��ه ب��أن�ن��ا نعي�ش يف زم��ن
علماين حيث ينتقل بنا م��ن جمتمع ي�ك��ون فيه الإمي ��ان باهلل
�أمرا دون منازع �إىل جمتمع يفهم الإميان على �أنه اختيارا من
االختيارات.
وك��ل امل �ع��اين ال�ث�لاث��ة للعلمانية تت�ضمن ع�لاق��ة وا��ض�ح��ة مع
م�س�ألة الدين بحيث يكون تارة ذلك ال�شي الذي «ان�سحب من
ف�ضاء العمومي «وط ��ورا» ي�ك��ون منطا م��ن الإمي ��ان واملمار�سة
يف ت��راج��ع وع ��دم ت��راج��ع» وت ��ارة �أخ ��رى ي��و��ص��ف ع�ل��ى �أن ��ه «ن��وع
معني من الإميان �أو االلتزام يتم الفح�ص عن �شروطه يف هذا
الع�صر» .وين�صب اهتمام تايلور يف املعنى الثالث م��ن معاين

العلمانية الذي يو�ضح فيه ب�أن املجتمعات الغربيه هي الوحيدة
التي �صار فيها الإمي ��ان اخ�ت�ي��ارا خا�صا وم��ا �ساقه تايلور من
تق�سيمات ملعنى العلمانية مهم ج��دا يف فهمها و�إم��اط��ة اللثام
عنها فال يفهم �أنها تكون على �شاكلة واحدة بل متعدده لي�سهل
النظر فيها و�إن كانت لرمبا ذات هدف واحد وهو �إبعاد الدين يف
جمال معني �أو كافة املجاالت.
ليم�ضي بعدها يف الت�سا�ؤل عن معنى الدين يف ع�صر علماين؟
فتكون الإجابة عليه يف كالم مطول ي�شرح فيه ر�أي تايلور عن
معنى الدين واالنزياح الذي مني به الدين يف الع�صر العلماين
حيث حتول املجتمع من «جمتمع كان من امل�ستحيل فيه عمليا
�أال ي�ؤمن �أحد باهلل �إىل جمتمع يكون الإميان �إمكانية �إن�سانية
من بني �إمكانيات �أخرى» .والدين عند تاليور عبارة عن «مكان
ممتلئ؛ نحوه نحن نوجه �أنف�سنا و�أخالقنا» و�إن كل ما من �ش�أنه
�أن ي�ساعدنا على «حت��دي��د وج�ه��ة حلياتنا» ه��و دي��ن �أو مبثابة
دي��ن بحجة �أ ّن ��ه ي�شري �إىل ن��وع م��ن احل�ضور لنمط معني من
االمتالء وهنا يجدر بنا الوقوف على �أم��ر مفاده �أن��ه لي�س كل
ما ي�ساعدنا يف حتديد وجهة حلياتنا دي��ن �أو مبثابة دي��ن كما
يدعي تايلور فهنالك �أ�شياء كانت وال زالت حتدد وجهة للكثري
منا يف حياته ال ميكننا نعتها دينا من الأ�سا�س �أو مبثابة دين.
ومل يعد ال�س�ؤال املطروح من وجهة نظر تاليور ما هو الدين؟
بل :ماذا �صار يعني الدين بالن�سبة �إلينا نحن «الغرب» الذين
نعي�ش يف زمن علماين وهنا �أي�ضا يطرح تايلور �س�ؤاال �آخر :هل
ميكن للب�شر اليوم �أن يعرتفوا ب�شيء يكون ما وراء �أو يتعاىل
على حياتهم؟
ومب��ا �أ ّن الكاتب ق��د ط��رح ت�سا�ؤل تايلور :ه��ل الإن�سانية تغري
قبلتها من جديد؟ فاجلواب يكمن يف الإن�سانية الغربية وذلك
كون حديثه من�صب حول العلمانية عند الغرب وهو ي�صرح ب�أ ّن
«الإن�سانية احلديثة  -الإن�سانية املكتفية بذاتها التي �صارت ال
تعرتف مبا هو روحي �إال بقدر ما ينبع من هويتها اخلا�صة ومن
�شخ�صها الإن�ساين -واحلديث عن الإن�سانية يف ع�صر احلداثة
ي�ستلزم وقتا ال جند �أننا منلكه حاليا ومن �أراد معرفة مف�صلة
لعله من الأف�ضل �أن يراجع كتاب تايلور «ع�صر علماين» ليجد
�ضالته فيه وي�شبع ف�ضوله يف املعرفة.
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