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التداخل بين الدين والعلمانية
ناصر الكندي
يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «�إ�شكاليات الدين والعلمانية والدولة املعا�صرة يف �ضوء جديد» ،يتناول الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف املقدمة كتاب طالل
�أ�سد «تكون العلماين ،امل�سيحية ،الإ�سالم ،واحلداثة» ،الذي يقع يف ثالثة �أق�سام� :أولها يحاول الإجابة عن �س�ؤال :ما العلماين �أو ماهية العلماين ،ويتابع يف
الق�سم الثاين جتربة العلمانية؛ مثل :حترير الإن�سان من خالل حقوق الإن�سان وامل�سلمني بو�صفهم �أقلية دينية يف �أوروبا ،وين�شغل الق�سم الثالث بعملية العلمنة؛
من خالل �إعادة ت�شكيل القانون والأخالقيات يف م�صر �إبان اال�ستعمار.
ويُ�شري ر��ض��ون ال�سيد ب ��أ َّن الكاتب ط�لال �أ��س��د يعر�ض وجهة
نظر خمتلفة يف عالئق ال�سيا�سي بالديني� ،إذ كان من ال�صعوبة
ف�صل ال�سيا�سي ع��ن ال��دي�ن��ي ف���ص� ًلا ك��ام� ًلا رغ��م ال���ص��راع��ات
الكبرية بني الفريقني ،وذكر �أ َّن �إخفاء هذا ال�صراع كان �أكرث
من اجلانب الديني على النقي�ض من اجلانب العلماين ،الذي
كان �شديد العالنية والفخار ب�ش�أن االنت�صارات التي حققها
بالنظر �إىل �أنه روح الع�صر واحلداثة وقيم حقوق الإن�سان...
وغريها .ويعد ط�لال �أ�سد من �أوائ��ل علماء الإنرثوبولوجيا
الذين اهتموا بنقد اخلطاب اال�ستعماري ومن ثم العلمانية يف
الدول احلديثة ،ذلك �أ َّن اال�ستعمار بطبيعته متحيز مع الدول
امل�ستعمرة وينكر عليها ح��ق احل�ي��اة ،كما �أ َّن��ه ينتقد اخلطاب
العلماين حني ين�شغل بتتبع الأدي��ان والهويات الثقافية لدى
ال�شعوب واخرتاقها بالعلمنة ،ويقارن بذلك مع امل�سيحية التي
ت��داخ�ل��ت ت��داخ�لا عميقا م��ع العلمانية ول�ك��ن دون الت�صريح
بذلك.
وت�ت��داخ��ل العلمانية م��ع امل�سيحية م��ن خ�لال �ضبط الأخ�يرة
لت�صبح جزءا من بنية الدولة ولي�س بغية «�إزالة �سحر العامل»
املقولة التي �أطلقها الفيل�سوف كانط ،ويرتبط احلديث عن
«ع��ودة الدين» مبقولة كانط الفل�سفية �سالفة الذكر؛ وذلك
�أنه تت�صل يف نظره الدوافع العميقة لدى الإن�سان لالعتقادات
امليتافيزيقية بالعوامل وامل�ج��االت التي ال ميكن معرفتها �أو
ال�سيطرة عليها ،وعليه تقوم عمليات العقلنة املعتمدة على
التقدم العلمي واملعريف يف تغيري حياة الإن�سان ،والذي يو�شك
�أن يزحزح الدين با�ستثناء بع�ض القيم الأخالقية املفيدة.
ولعمليات العقلنة ثالثة ج��وان��ب ك�برى :جانب �إدارة ال�ش�أن
ال�ع��ام �أو ال��دول��ة التي عدها الفيل�سوف هيجل �أع�ل��ى مظاهر
ال � ��روح الإن �� �س ��اين ت��اري �خ � ًّي��ا ،واجل ��ان ��ب ال �ث ��اين ه ��و ال �ظ��اه��رة
الر�أ�سمالية التي ا�ستمرت ثالثة ق��رون� .أم��ا اجلانب الثالث،
فهو ظاهرة التنوير فيما بني القرن ال�ساد�س ع�شر والتا�سع
ع�شر واقرتانها بعمليات ا�ستك�شاف العامل بالثورات العلمية
وال�ف�ك��ري��ة وال��و��ض�ع�ي��ة ال �ت �ح��رري��ة .وي ��رى ال��رادي �ك��ال �ي��ون �أ َّن
التنوير حل حمل الدين ،بينما مال غري الراديكاليني �إىل �أن
القيم الأخالقية دينية ن�سبيا و�إن�سانية �أي�ضا.
من املمكن عد العلمانية ً
�شكل من �أ�شكال الدين حني يحل
حمله يف العديد من امل�ج��االت ،ورغ��م �أ َّن الربوت�ستانتية تعد

ن��وع��ا م��ن العلمنة الهتمامها ب�ع��امل ال�سماء دون ال��دن�ي��ا� ،إال
�أن�ه��ا ع ��ادت �إىل الأر� ��ض ب��أ��ش�ك��ال �أخ ��رى ق��وي��ة وم�ت���ش��ددة مثل
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة؛ مم ��ا دف ��ع �إىل ت ��أم ��ل ع� ��ودة ال ��دي ��ن م ��ن ث�لاث
جهات :تغلغل �أفكار دينية وممار�سات يف قلب العلمنة ،وخروج
ال�ف�لا��س�ف��ة ع�ل��ى ال�ت�ف���س�ير ال���س�ح��ري وال��و� �ض �ع��اين ،وال�ث��ال��ث
الت�أثري يف املبادئ الإن�سانية التي تطورت من القرن التا�سع
ع�شر �إىل ميثاق حقوق الإن�سان و�إعالنه يف القرن الع�شرين.
وق��د ك��ان للربوت�ستانتية ت�أثري كبري على الر�أ�سمالية مثلما
�أ�شار �إىل ذلك عامل االجتماع ماك�س فيرب؛ وذلك لت�شجيعها
على مراكمة ر�أ���س امل��ال ،وح��ل حم��ل الكني�سة العمل ال��د�ؤوب
بدال من التق�شف.
ويف ع�شرينيات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وع�ن��دم��ا ك��ان��ت امل��ؤ��س���س��ات
الدينية تبدو يف �أ�ضعف حاالتها يف �أوروب��ا بالذات ،ب��د�أ توجه
�آخر يف فل�سفة الدين مناق�ض للتوجه الذي يعد الدين �سحرا
ل�ل�ع��امل ينبغي ك���س��ره وف����ض مغاليقه واخل ��روج م�ن��ه وعليه،
و�أو��ض��ح املفكر الالهوتي الأمل ��اين �أوت��و يف كتابه «امل�ق��د���س» �أن
ال�سبب يف اتباع الأخ�ل�اق لي�س اجلانب الرتهيبي �أو اخلوف
وال�سحر ،بل للفوائد املعنوية والر�ضا والإلفة واملودة وال�صدق،
ولن
وكذلك رغبة التمدن و�إن�سانية الإن�سان والعي�ش ب�سالم َ .إِ
ك ��ان ه��وب��ز ي�ستعني ب��ال��دول��ة كعنف مبا�شر ل�ك��ف ال�ن��ا���س عن
�إيذاء بع�ضهم� ،إال �أ َّن الدين ه ّذب الأحا�سي�س و�شكل ما ي�سمى
بال�ضمري.
ورغم �أ َّن املواثيق الدولية املعنية بحقوق الإن�سان مثل الأخوة
وال�سالم وامل���س��اواة والت�ضامن والتعاون و�أخ�ل�اق احل��وار هي
�أي�ضا معروفة يف الأدي ��ان؛ ف ��إ َّن ذل��ك مل يتم الإ��ش��ارة �إل�ي��ه يف
املواثيق؛ رمبا لأنه كان من بني املوقعني جهات تعادي الدين
�أو للخوف م��ن االخ�ت�لاف��ات ب�ين الأدي ��ان .وق��د �سبق التنوير
تقليدان يف م�س�ألة ال�سلطة :تقليد �أف�لاط��ون يف اجلمهورية
وت�ق�ل�ي��د �أر� �س �ط��و يف ال���س�ي��ا��س��ات ،ول �ق��د م ��ال رج ��ال الكني�سة
امل�ح��اف�ظ��ون �إىل �أف�ل�اط ��ون ح�ت��ى ي�ت�م���س�ك��وا ن��وع��ا م��ا ب�سلطة
الكني�سة� ،أما املتحررون فقد ف�ضلوا �أر�سطو لأنه �أميل للقانون
الطبيعي ،ويعطي دورا م�ؤثرا للجمهور رغم �أن �أر�سطو نف�سه
كان �ضد الدميقراطية.
وه �ن��اك ظ ��روف لتف�ضيل ال�ن�ظ��ام اجل �م �ه��وري؛ م�ث��ل� :إخ ��راج
ال�ك�ن�ي���س��ة م��ن ال���س�ل�ط��ة ك��ون�ه��ا ��س�ب�ب��ا يف ال�ك�ث�ير م��ن احل ��روب

الدينية وا�ستبدالها بالعقد االجتماعي ،وظهرت فئتان ب�ش�أن
ه��ذا العقد :الأول ال��ذي ي��ود االحتفاظ بامل�ؤ�س�سة امللكية مع
ت�ع��دي�لات اج�ت�م��اع�ي��ة ،والآخ ��ر ج ��ذري ي��ري��د �إل �غ��اء امل�ؤ�س�سات
القدمية كليا مثل امللكية والكني�سة وا�ستبدالها ب�أنظمة �شعبية
جمهورية ،وم��رت العلمانية ب�أربعة ت�ط��ورات مهمة :الف�صل
التدريجي بني الدين والدولة ،وظهور فكرة العقد االجتماعي
وامللكيات الد�ستورية واال�ستبدادية ،وتبلور نوعني من التنوير،
الراديكايل واملعتدل ،وظهور فكرة الدولة القومية.
� ...إ َّن ال �ن �ظ��ام ال �ع��امل��ي ال� ��ذي ال ي� ��زال � �س��ائ��دا �إىل الآن هو
النظام ال��ذي ق��ام بعد احل��رب العاملية الثانية ،وميثله ميثاق
الأمم امل �ت �ح ��دة  1945والإع� �ل ��ان ال �ع ��امل ��ي حل �ق ��وق الإن �� �س ��ان
 ،1948والإع�لان��ات واملواثيق الأخ��رى التي ظلت ت�صدر حتى
الت�سعينيات من القرن املا�ضي� .إال �أن هناك هزات �أف�ضت �إىل
مراجعات كربى مثل� :سقوط االحتاد ال�سوفيتي  1990وغزو
القاعدة لأمريكا  ،2001والتجربة اجلديدة لأمريكا يف الهيمنة
بعد �سقوط ال�سوفييت  ،2007-1990وجائحة كورونا يف .2020
وقد قام الكاتب ت�شارلز تايلور يف كتابه «ع�صر علماين» 2007
بك�شف مالمح الع�صر اجلديد واحلديث عن عودة الدين ،وقد
جاء كتابه بعد عقد من كتاب طالل �أ�سد «ت�شكالت العلماين»،
وال� �ف ��رق ب�ي�ن�ه�م��ا ه ��و ال �ف ��رق ب�ي�ن الإن�ث�روب ��ول ��وج ��ي وامل�ف�ك��ر
وفيل�سوف الدين؛ فطالل مثال مت�شائم من جتربة العلمانية،
�أم��ا تايلور ف�يرى �أن الأم��ر ح�سم وانق�ضى واملطلوب الإف��ادة
من التنظيمات واملمار�سات التي �أحدثها العلماين ،خا�صة و�أ َّن
مفكري ما بعد احلداثة ينتقدون التنوير واحلداثة ويعيدون
ت�أويل الن�صو�ص الدينية للتقارب.
�إ َّن ت�أثيم العلمانية لن يغري من حقيقة �أن العامل كله تعلمن
وحت��دث وفقا للنظام ال�غ��رب��ي ،رغ��م ال��درا��س��ات اال�ست�شراقية
ونقد التنوير والعلمانية داخل �أوروب��ا وخارجها من املفكرين
الالتينيني �أو العرب �أو الهنود ،وال�صني تعد مثاال على جناحها
يف التقليد الغربي م��ع االحتفاظ بكينونتها ،والإ�شكالية �أ َّن
ه�ن��اك ط��وائ��ف هندو�سية و�إ��س�لام�ي��ة م�ث�لا تنتقد العلمانية
وتريد فر�ض منطقها الديني اخلا�ص على الدولة ،وه��ذا ما
يدخل الدول �إىل نفق مظلم.
hajirwork@outlook.com

