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شيخة النهدية

تعترب احلداثة والعلمنة من الق�ضايا املعا�صرة التي �شغلت بال الكثري من الباحثني واملُفكرين من حيث مفهومها والآثار والظواهر التي ترتبت على ظهورها؛ ولأهميتها البالغة
يف العامل نلخ�ص مقا ًال بعنوان (:احلداثة :حتوالت الإ�سالم وامل�سيحية والهندو�سية) وهو من�شور يف جملة �شباب التفاهم.
حتدث املقال عن اجلدلية واخللط بني مفهوم احلداثة والعلمنة وت�أثريها على الديانات القدمية الثالث :امل�سيحية والهندو�سية والإ�سالم من خالل املتغريات:الهوية ،والقيم
والأخالق ،والنظام ال�سيا�سي ،والأ�صولية ،عرب بيان عالقتها باحلداثة ،وعالقتها ببع�ضها البع�ض.
ب�ين امل �ق��ال �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ين احل ��داث ��ة وال�ع�ل�م�ن��ة يف ظ��ل ان�ت���ش��ار
م�صطلح (:ع ��ودة ال��دي��ن) ف�ه��ل ع ��ودة ال��دي��ن انتكا�سا للعلمنة؟ وه��ل
العلمنة هي العقلنة ال�شاملة للعمل الإن�ساين ومرجعه الفرد نف�سه؟ �أم
هي الف�صل بني الدين والدولة؟ �أو الف�صل بني الكني�سة والدولة؟
كما ب��رز يف املجالني الأورب ��ي والأم��ري�ك��ي نقد للخطاب اال�ستعماري يف
الفل�سفة وال�ت��اري��خ والفكر واال�ست�شراق واالقت�صاد والإع�ل�ام والعلوم
االجتماعية وت��و��ص��ل ه��ذا النقد �إىل �أم��ري��ن ه�م��ا( :احل��داث��ة وال��دول��ة
احلديثة) ،والعلمانية بو�صفها موقفاً من الدين امل�سيحي ،وقد تو�صل
�إىل نقد ج��ذري للدولة احلديثة ،و�آخ��ر للمقوالت العلمانية من جهة
املفهوم �أو مفاهيم عالئق الدين بالدولة.
ه�ن��اك اخ�ت�لاف يف و��س��م احل��داث��ة ب��أن�ه��ا علمنة فح�سب ،وو��س��م ال��دول��ة
احلديثة ب�أنها كيان علماين ،لكن ما ال �شك فيه �أن الظاهرة العلمانية
�إذا عدت عقالنية �شاملة بح�سب ماك�س فيرب ومدر�سته ف�إنه يكون علينا
مراقبة ت�أثرياتها على الديانات القدمية يف امل�شرق والعامل.
وممن در�س ت�أثري ظاهرة احلداثة على الأديان :ماك�س فيرب (فقد در�س
ت��أث�ير ظ��اه��رة احل��داث��ة على ال��دي��ان��ات :امل�سيحية واليهودية والبوذية
والهندو�سية) ،كما ا�شتغل ت�شارلز تايلور على البوذية والإ�سالم ،كذلك
ظهر كتاب مهم عن غاندي والعلمانية لبغرامي ،كما �ألف مايكل كوك
كتاب (:الأمر باملعروف والنهي عن املنكر) فقد حتدث فيه عن ت�أثريات
احلداثة على امل�سيحية والإ�سالم والهندو�سية ،كما تناول روث ما�س يف
عمله حتوالت وحتويالت الإ�سالم يف فرن�سا.
وم��ن خ�لال ه��ذه الأع �م��ال اخلم�سة ��س�ن��در���س امل�ت�غ�يرات وال�ت�ح��والت يف
الديانات الثالث من خالل (عالقتها باحلداثة وببع�ضها البع�ض).
�أوال :متغريات الهوية:
-1الإ�سالم:
ت�أثرت هوية الإ�سالم باحلداثة يف ظل انت�شار الإ�سالم ملناطق غري عربية
فقد ن�شب �صراع بني الأخوة الدينية والأخوة الإثنية (عرقيا) ،لكن ظل
هناك ت�ضامن �إ�سالمي قبل التدخل الغربي وبعده.
ت�أثرت الهوية الإ�سالمية بعد التدخل الغربي (دعوى لإن�شاء كيانات
قومية) منها :تركيا الكمالية (لكن خلت م��ن احل�سا�سيات الدينية)،
وانف�صال امل�سلمني بدولة باك�ستان عن الهند ،وا�ستعالء الهوية الإثنية
يف البنغال� ،أما يف م�صر (منوذج لالئتالف بني الدين والهوية الوطنية).
لقد �أظ�ه��رت الهوية اجل��دي��دة الغربية يف ال��دول اجل��دي��دة تعار�ضاً مع
الوحدة با�سم الدين (الدولة القومية ككيان علماين مغرتب).
-2الهندو�سية:
مل تكن الهندو�سية �سوى نزعة قومية هندية هندو�سية مغرتبة ظهرت
ب�شمال الهند �أ�سا�سها �سيا�سات حزب بهاراتي جانتا ال��ذي يحكم الهند

اليوم ،كما �أنها طبقية وحاول غاندي جتاوزها با�سم (روح الهند).
كما �أن هناك فرقاً بني الهوية الإ�سالمية يف الدولة احلديثة (القدرة
على التوحيد) ،يف حني �أن الهوية الهندو�سية تنق�سم يف الغالب ب�صورة
ال ُيكن جتنبها لكن تتفق على ال�ع��داء للم�سلمني (بو�صفهم غ��زاة) ؛
ب�سبب ارت�ب��اط امل�سلمني بانف�صال باك�ستان عن الهند ،لكن ب�شكل عام
�أثرت احلداثة كثريا على �إبراز القوميني الهندو�س.
-3الكاثوليكية والهوية يف �أمريكا الالتينية:
مل تتفاعل الهوية الكاثوليكية يف املك�سيك مع الهوية ال�سيا�سية ،فقد
بقيت ه��وي��ة ع��ام��ة ت��واج��ه االن��دف��اع الربوت�ستانتي ال �ق��ادم م��ن �أمريكا
ال�شمالية.
فمعظم النا�س يف املك�سيك لي�س لديهم �إح�سا�س قوي باحلاجة �إىل هوية
م�سيحية؛ لأن م�شاكلهم يف مكان �آخر ،فلذلك مل ت�ؤ ِد دو ًرا مه ًما يف تكوين
الهوية ال�سيا�سية لأمريكا الالتينية بخالف بولندا.
ثانيا :متغريات القيم:
ظهرت بعد احل��رب الثانية ل��دى الغرب نزعات قابلة للت�صدير :نزعة
امل�ح��اف�ظ��ة امل�ع�ت��دل��ة ،وال �ن��زع��ة ال�ي���س��اري��ة (م �� �س��اواة وت���ض��ام��ن وحت ��رر)،
والنزعة الليربالية.
�أم� ��ا م��وق�ف�ه��ا جت ��اه ال ��دي ��ن(:امل �ح ��اف �ظ ��ون� :إي �ج��اب �ي��ون جت ��اه ال�ت�ق��ال�ي��د
الدينية)� ،أما الي�ساريون �سلبيون دائماً جتاه التقاليد الدينية ،يف حني
الليرباليون انق�سموا بني علمانيني يعار�ضون ت�أثريات الدين يف املجتمع
وال�سيا�سة ،وال مبالني.
ف�ق��د ت�ع��ر���ض الإ� �س�ل�ام ل�ت�ح��دي��ات ُم�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ق�ي��م (احل ��ري ��ات ،وامل� ��ر�أة،
والتحرر االجتماعي ،والت�شريع والقانون ،والليربالية الأخالقية ب�شكل
ع ��ام) ف�ل��دى الإ� �س�لام ت�صور ملجتمع م�ث��ايل (ذو طبيعة �أخ�لاق�ي��ة فيما
يتعلق بالفقر وامل�ساعدات االجتماعية الذاتية).
ك�م��ا �أث ��ر ال���ص�ح��وي��ون يف مم��ار� �س��ات وم��ؤ��س���س��ات م�ث��ل ال�ب�ن��وك ال��رب��وي��ة
ون�شطوا يف املجتمعات الفقرية متجاوزين حدود احلكومات كذلك �أثر
الليرباليون بالعلمانيات وبربامج حترير املر�أة وجتاوز التقاليد والقيم
املحافظة وكان لهم �سطوة �إعالمية ووج��ود يف جمعيات امل��ر�أة والنوادي
الثقافية (خليط بني الي�ساريني والليرباليني).
�أم ��ا على م�ستوى ال�ه�ن��دو���س فت�شري ت�صوراتهم �إىل ك�ت��اب م��ان��و ال��ذي
ق�سم الطبقات لأرب��ع ،لكنه ت�صور طبقي مغلق فال عالقة له ب�أي نظام
�أخالقي حديث ،وك��ان الأوىل اخرتاقه بالتدريج وحتويله واال�ستبدال
به (النظام الدميوقراطي) الذي يفر�ض ت�ساويا للمواطنني ـ وقد القى
جن��اح�اً حتى الآن .كما �أن هناك �إيحائيات دينية منت�شرة (ت�ستنه�ض
التقاليد القدمية و�أخرى تعادي امل�سلمني).
�أما الديانة الكاثوليكية فال توجد نظرة م�سيحية للخري فيها فالكن�سية

لي�ست مكا ًنا جلمع الأم ��وال� ،أو �إخ ��راج امل�سجونني �إمن��ا للرهبنة ،لكن
ظهرت نخب دينية لديها برامج اجتماعية �أخالقية با�سم الدين ومل
يكونوا من رجال الدين.
ثالثا :النظام ال�سيا�سي:
يفرت�ض ال�شكل الغربي للدولة �أن يكون د�ستوريا ودميوقراطيا �أو ملكيا
د�ستوريا ،و�أن يتمتع مواطنو الدولة باحلرية وامل�ساواة والأخ��وة فكيف
�أثرت يف تراث الأديان:
الإ�سالم
�ساد نظام الدولة القومية يف بلدان العامل الإ�سالمي ،و�أث��رت احلداثة
فيها ت��أث�يرات عميقة وق��وي��ة ،لكن نظام اخلالفة هو النظام ال�سيا�سي
ل�ل�إ��س�لام (ي�ج�م��ع �سلطات ال��دي��ن وال��دن�ي��ا) ول�ك�ن��ه �ضعف م�ن��ذ �أزم�ن��ة،
والأ�صوليات حاولت �إحياءه يف ال�سنوات ا ألخ��رى (م�أ�ساة كربى) ب�شكل
�إجرامي (داع�ش والقاعدة).
الهندو�سية:
مل ت �ع��رف يف ت��اري�خ�ه��ا غ�ير امل�ل�ك�ي��ة (ك�ن�ظ��ام ��س�ي��ا��س��ي)؛ ل��ذل��ك جنحت
ال��دمي��وق��راط�ي��ة الهندية ب�سبب ع��دم وج��ود م��وروث��ات هندية �سيا�سية
(مثاالت ،وقيم ،و�أنظمة).
الكاثوليكية الأمريكية الالتينية:
ع �ن��دم��ا ا��س�ت�ع�م��ر الإ� �س �ب ��ان وال�برت �غ��ال �ي��ون �أم��ري �ك��ا ن �ق �ل��وا �إل �ي �ه��ا ن�ظ��ام
امللكيات (النموذج امللكي) لكنهم كانوا مكروهني ب�صفتهم م�ستعمرين؛
ل��ذل��ك � �س��ادت اجل �م �ه��وري��ات ال�ق��وم�ي��ة ،ك�م��ا ت��راج �ع��ت �شعبية الأح� ��زاب
ال��دمي��وق��راط�ي��ة امل�سيحية ومل يبق غ�ير الع�سكريني وح��رك��ات الي�سار
الدميوقراطي وغري الدميوقراطي.
رابعاً :الأ�صولية:
هو م�صطلح بروت�ستانتي معني بال�صحوات والنه�ضات الربوت�ستانتية
املتوالية يف الواليات املتحدة بالذات منذ القرن الثامن ع�شر.
وب�سبب اختالف مظاهر الت�شدد يف الإ�سالم والهندو�سية والكاثوليكية يف
العلل والأهداف (ت�سمية ال�صحويات الدينية� :إحيائية) ،فال�صحويون ال
يرجعون �إىل الأ�صول فقط ،بل ي�ضيفون ت�صورات جديدة ب�سبب الت�أثر
ال�شديد بالع�صر وتكوين تيارات م�ضادة له ،فقد عاد الإ�سالم �إىل الكتاب
وال�سنة (ب��د�أوا حركات هوية �ضد احلداثة)� ،أما الهندو�سية فاحتفظت
بالأ�صالة والتقليد (قلي ً
ال ما يتدخل ال�صحويون الهندو�س يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي)� ،أما الكاثوليكية فقد ت�أثرت بالو�ضع البائ�س لفئات وا�سعة
و�أفادت من تكتيكات الي�سار.
ون�ستنج �أن العلمنة وجه للحداثة وت�سببت احلداثة ال�شاملة يف كل هذه
املتغريات والت�شققات �إما على �سبيل املعار�ضة �أو التقليد ،ولكنها ما زالت
م�ستمرة.
sam992alnahdi@gmail.com
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