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مقدمة

لنرش  مربر  فأي  له؛  وُحقَّ  مستنِكًرا،  القارئ  يقول  قد  العلامنية!  عن  آخر  كتاب 

العربية يف املوضوع؟ أجل  الكتابات  الضخم من  الكم  آخر  يف ظل وجود هذا  كتاب 

ا هو أنه عىل الرغم من وجود  ا، لكن ما يثري الدهشة حقًّ الكتابات عن العلامنية كثرية جدًّ

للغاية، وهو تحديد املقصود  تفتقر إىل يشء أويل وأسايس  أنها  إال  الكتابات  كل هذه 

من العلامنية بدقة. إذ يبدو لنا أن كلًّ من هذه الكتابات يتحدث عن علامنية خاصة به، 

ما  للغاية:  بسيط  سؤال  أمام  نصري  وبذلك  العلامنية.  اسمه  محدد  موضوع  عن  وليس 

العلامنية؟  نتحدث عن  نتحدث عنه عندما  الذي 

نوع  إىل  ينتمي  )ومشتقاته(  »علامين«  مفهوم  أن  أهمها  من  كثرية،  أسباب  إىل  ذلك  يعود 

املفاهيم الذي يسميه الفيلسوف الربيطاين وليام جايل بـ»املفاهيم املتنازع فيها جوهريًّا«، أي تلك 

يتضمن  وبالتايل  عليها،  متَفق  معاٍن محددة  لها  يكون  أن  التي ال ميكن، وبحكم طبيعتها،  املفاهيم 

بني مستعمليها. نهائية  نزاعات ال  استعاملها، ال محالة، 

األساسية،  ومشتقاته  العلامين  مفهوم  ضبط  محاولة  هو  الكتاب  هذا  من  الغرض 

هنا   لدينا  العلامنية.  عن  نتحدث  عندما  بالضبط  عنه  نتحدث  الذي  ذلك  لنا  يتضح  حتى 

secularism )3(، secularization )2(، the secular  )1( :أربعة مفاهيم إنجليزية أساسية 

بينها. يرتجم املفهوم األول  الدقيقة  الفروق  ينبغي ضبط معانيها وتوضيح   .secularity  )4( 

 secularization الثاين  واملفهوم  علامين.  النعت  ومنه  بـ»العلامين«،   the secular

واحد:  لفظ  بـ  العربية  إىل  عادة  فيرتجامن  والرابع  الثالث  املفهوم  أما  بـ»العلمنة«. 

كل  ترجمة  ينبغي  وبالتايل  املفهومني،  بني  مهامًّ  فرًقا  يطمس  الذي  األمر  وهو  »العلامنية«، 
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ميكن  بينام   ،secularity ملفهوم  علامنية  بلفظ  االحتفاظ  وميكن  مختلف.  بلفظ  منهام 

باب  بـ»العلامنوية« من  أو  العلامنية  أو مذهب  العلامنية  باأليديولوجيا   secularism ترجمة 

التخفيف )وهي الرتجمة املعتمدة يف هذا الكتاب(. وستفصل الدراسات املضمنة يف هذا 

لكن  منها.  كل  بني  الدقيقة  والفروق  املفاهيم  هذه  من  مفهوم  كل  معنى  يف  القول  الكتاب 

كالتايل:  والفروق  بإيجاز هذه املعاين  هنا  لذلك  التمهيد  ميكننا 

الهوتية-. 1 )مقولة  مركزية  حديثة  »مقولة  هو  كازانوفا،  لخوسيه  وفقا  العلامين، 

التنظري  هو  منها  الهدف  ثقافية-أنرثوبولوجية(  قانونية-سياسية،  فلسفية، 

أسد،  طلل  وبحسب  وتجربته«.  الواقع  هذا  وفهم  لـ»الديني«  مغاير  لواقع 

أنه  عىل  ويشدد  بالعلامنوية«  ُيسمى  مام  جزء  اليوم  هو  العلامين  »مفهوم 

البرشّية  الحياة  فيه  تنعتق  بوصفه فضاء  »العلامين«  نفكر يف  أال  علينا  »ينبغي 

يف  يجمع  »مفهوم  أنه  بوصفه  وإمنا  الدين«،  سلطة  من  تدريجي  نحو  وعىل 

الحديثة«،  الحياة  موجودة يف  معينة  ومعارف وحساسيات  أحشائه سلوكيات 

تشارلز  ويقول  والحساسيات«.  واملامرسات  التصورات  من  »تنويعة  إنه 

هريشكايند، »أفهم العلامين بوصفه مفهوم مُيفصل بني كوكبة من املؤسسات 

نسميه  ما  أبعاد  من  مهامًّ  بعًدا  تشكل  التي  الوجدانية  والتوجهات  واألفكار 

لها«. ِدة  امُلحدِّ الدينية(  )الدينية وغري  بالحداثة وأشكال املعرفة واملامرسة 

أو . 2 التعلمن  سريورة  )أي  العلمنة  ملصطلح  دالالت  ثلث  بني  كازانوفا  مييز 

بوصفها  العلمنة   )1( العلمنة:  لنظرية  فرضيات  ثلث  أو  العلامنية(،  تحقق 

الرأساميل،  واالقتصاد  )الدولة،  الدنيوية  قل  أو  العلامنية  املجاالت  ماميزة 

والعلم يف املقام األول( بنيويًّا عن بعضها البعض وعن الدين، وهي ما ُتفهم 

اإلكلرييكية  املؤسسات  قبضة  من  )الدنيوي(  للعلامين  »تحرير«  أنها  عىل 

ضمن  للدين  وتخصيص  ماميزة  من  ذلك  يصاحب  وما  الدينية،  واملعايري 

الديني  من  كل  يكون  الصدد،  هذا  الديني. ويف  املجال  آخر حادث:  مجال 

مرة  ألول  وظهرا  البعض  بعضهام  تشكيل  وتبادلتا  تشاركتا  بنيتان  والعلامين 



11

واملامرسات  املعتقدات  اضمحلل  بوصفها  العلمنة   )2( الحداثة؛  مع 

برشي  تقدم  سريورة  أنها  ُتفرتض  ما  وهي  الحديثة،  املجتمعات  من  الدينية 

ضمن  للمصطلح  انتشاًرا  األكرث  ولكن  األحدث  االستخدام  هو  وهذا  كونية، 

ال  ذلك،  من  وبالرغم  ولكنه،  العلمنة،  حول  الراهنة  األكادميية  النقاشات 

بوصفها  العلمنة   )3( األوروبية.  اللغات  معاجم  معظم  يف  معتمد  غري  يزال 

عىل  ُتفهم  ما  وهي  العام(،  املجال  من  ونفيه  تهميشه  )أي  الدين  خصخصة 

معياري،  رشط  أنها  عىل  عينه،  الوقت  ويف  عام،  حديث  تاريخي  توجه  أنها 

بل يف الواقع عىل أنها رشط قبيل، للسياسات الدميقراطية الليربالية الحديثة. 

العلامنوية عىل معنيني: )1( هي أداة للحكم، أي فصل . 3 وفًقا لكازانوفا، تقال 

وهذه  أيديولوجيا،  هي   )2( السياسية؛  املؤسسات  عن  الدينية  املؤسسات 

ونظريات  للدين،  نظرية  تتضمن  تاريخية  فلسفات  نوعني:  عىل  األيديولوجيا 

بلجرامي  عقيل  ويحدده  ووظيفته.  الدين  ملاهية  رؤية  تتضمن  سياسية 

وهذا   )2( الدين؛  حيال  ُيتخذ  موقف  هي   )1( ثلث:  مبادئ  يف  مضمونها 

غاية  ليست  )3( وهي  تحديًدا؛  السيايس  الحكم  نطاق  يكون ضمن  املوقف 

بعينها.  وسياسية  اجتامعية  تعزيز خريات  منها  ُيرجى  وسيلة  وإمنا  ذاتها  بحد 

العلامنوية إذن هي مذهب سيايس، أيديولوجيا سياسية. ويحاجج طلل أسد 

عن أن العلامنوية ال تشدد، ببساطة، عىل أن املعتقدات واملامرسات الدينية 

املعتقدات  أي  بوسعها،  يعود  ال  بحيث  خاص  فضاء  يف  ُتحرص  أن  ينبغي 

املواطنني  حريات  أو  السيايس  االستقرار  تهدد  أن  الدينية،  واملامرسات 

العامل  تنبني عىل تصور بعينه عن  الذين »يفكرون عىل نحو حر«. وإمنا هي 

العامل.  يولّدها هذا  التي  )»الطبيعي« و»االجتامعي«( وعن املشاكل 

يهيمنان . 4 اللذين  والعلامنوية  العلمنة  أخويه:  من  شهرة  أقل  العلامنّية  مفهوم 

وعامة،  العلامنّية.  مفهوم  ُيتناول  قلام  بينام  الراهنة،  النقاشات  كل  عىل 

الحياة  أبعاد  كل  عىل  العلامين،  العيش  منط  عىل  العلامنّية  مفهوم  يحيل 
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ُتعترب  التي  تلك  مقابل  يف  دينية  غري  ُتعترب  التي  واملؤسسية  والرمزية  الثقافية 

أيديولوجيا  فاألخرية  العلامنوّية،  من  أوسع  العلامنّية  فإن  وعليه،  دينّية. 

ككل.  الحديث  الحياة  بشكل  تتعلق  األوىل  بينام  سيايس،  ومرشوع  سياسية 

إىل  الدين  تحول  هو  األول  للعلامنية:  معاٍن  ثلث  بني  تايلور  تشارلز  ويفرق 

هو  والثاين  املختلفة.  االجتامعية  النطاقات  عن  وإخراجه  شخصية،  مسألة 

اضمحلل املعتقدات واملامرسات الدينية، والثالث هو غدو اإلميان مجرد 

خيار ضمن خيارات أخرى. 

املفكرين  أهم  من  لنخبة  املرتجمة  الدراسات  من  الكتاب مجموعة  هذا  يتضمن 

املهتمني مبسألة العلامنية. ففي دراسة »العلامنية الغربية«، يقدم لنا الفيلسوف واملنّظر 

فصل  والتي  املوضوع،  عن  األساسية  أفكاره  بعض  تايلور  تشارلز  املرموق  االجتامعي 

والعلامنويات«  »العلامين  دراسة  عرص علامين. ويف  الصيت  ذائع  كتابه  القول يف  فيها 

العلامين  ًل ملفاهيم  ا مفصَّ لنا عامل اجتامع األديان خوسيه كازانوفا تحليًل مفهاميًّ يقدم 

بعد  »ما  دراسته  يف  يقدم  بينام  األخري.  املفهوم  عىل  الرتكيز  مع  والعلامنوية  والعلمنة 

العلامين: سجال مع هابرماس«، تحليًل ملفهوم العلامنية ونقًدا ملفهوم ما بعد العلامين 

العلامنوية:  »مقارعة  دراسته  ويف  هابرماس.  يورجن  الكبري  األملاين  الفيلسوف  عند 

مفهوم  وينقد  بانجستاد  سيندر  يستعرض  أسد«  طلل  أعامل  يف  واإلسلم  العلامنوية 

»العلامنوية: مضمونها  العلامنوية عند األنرثوبولوجي املرموق طلل أسد. ويف دراسة 

ًل  مفصَّ تحليًل  تايلور،  تشارلز  أفكار  مع  مشتبًكا  بلجرامي،  عقيل  لنا  يقدم  وسياقها«، 

دراسته  ويف  وتطبيقها.  تبنيها  ومربرات  وألسس  سيايس،  كمذهب  العلامنوية،  ملفهوم 

العلامين  ملفهوم  قويًّا  نقًدا  ستارت  جريجوري  يقدم  العلامنية«،  التجربة  »تنويعات 

ا، وبالتايل قيمته  ومشتقاته، ويحاجج عن أنه مفهوم معياري أو قيمي، متنازع فيه جوهريًّ

تطبق  والعلامنية«،  والعلمنة  »اإلسلموية  دراستها  ويف  معدومة.  أو  ضعيفة  التحليلية 

تغلغل  مدى  وتبني  اإلسلمية،  الحركات  عىل  وتايلور  كازانوفا  أفكار  داالكاورا  كاتريينا 

الحركات ومامرستها.  بنية هذه  العلامنية يف 
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اإلشكالية  املفاهيم  هذه  توضيح  يف  الكتاب  هذا  يسهم  أن  أرجو  وختاًما، 

للبحوث  مناء  ملركز  الشكر  وجزيل  بينها.  الدقيقة  الفروق  وبيان  معانيها  بضبط  للغاية، 

الكتاب.  والدراسات عىل عنايته بنرش هذا 

  املرتجم




