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ملخص

يطرح هذا البحث موضوع املوجة اجلديدة لعودة الدين إىل املجال العام ،والدعوة التي تتنامى يف
جمتمعات ما بعد العلامنية إىل رضورة العودة إىل القيم األخالقية والدين واالستنجاد هبام يف حل املشاكل
العلمية واالجتامعية عىل حد سواء ،بعدما كشفت ما بعد احلداثة عن َسوءة احلداثة الغربية وهتاوي مبادئها
وأفكارها ،بام يف ذلك املبادئ التي أسهمت يف رسم أسس ومبادئ العلوم االجتامعية واإلنسانية .ومن هنا جاء
أي دور للدين والتدين يف حل إشكاليات املجتمع ما بعد العلامين؟
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Abstract
This article discusses the theme of the new wave of return to religion in the public sphere, and
the growing calls in post-secular societies to return to moral values and religion and to their seek
assistance in solving scientific and social problems alike. This comes after postmodernism revealed
the evil of Western modernity and the collapse of its principles and ideas, including the principles
that contributed to building the foundations and principles of social and human sciences.
The paper attempts to answer the following question: What is the role of religion and religiosity
in solving the problems of post-secular society?
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المقدمة

تُعد قضية الدين والتدين يف املجتمعات الغربية من أهم القضايا التي ُيعاد النظر فيها ،خاصة بعد مرحلة النقد
واملراجعات الذاتية التي يقوم هبا الفكر الفلسفي الغريب لفكره ومبادئه وجمتمعه؛ إذ تعاين املجتمعات الديمقراطية
الليربالية عد َة إشكاليات جمتمعية ،من أمهها قضية التوفيق بني ما هو خاص وما هو عام؛ بني املواطن واملؤمن؛ بني
حرية املعتقد من جهة وبني التضييق عىل ممارسة كل أشكال ومظاهر التدين يف املجتمع من جهة أخرى.

وبيان ذلك أن ال َعلامنية راهنت يف البداية عىل أن هتميش الدين وحرصه يف النطاق الفردي اخلاص وحتييد دوره
عىل أساس أن التدين شأن داخيل يف النفس البرشية أو ما يعرف بالتدين غري املرئي -سيؤدي ذلك إىل أفوله وتآكلهواندثاره تدرجي ًيا ،وكذا اختفاء كل مظاهر التدين يف املجتمع كلام توجهنا أكثر نحو احلداثة.

غري أن تصفية املضامني الدينية وإقصاء البنية التحتية للتدين يف املجتمع ،واستئصال احلضور الديني من
الفضاء العام الذي اختذ طري ًقا لتمكني العلامنية ،قادها يف النهاية إىل أن تتحول إىل معول هلدم احلرية التي تعدّ من
تبي أهنا
أهم احلقوق التي تنادي هبا ،وأقصد هنا حتديدً ا حرية التدين واملعتقد ،ووضعها موضع املساءلة بعد أن ّ
تعاين أعطا ًبا كثرية؛ األمر الذي قاد املجتمعات املعارصة إىل رضورة مراجعة العلامنية وأطروحاهتا ومنظومة القيم
التي ارتبطت هبا ،وكذا مراجعة موقفها من العالقة بني الدين واملجتمع ،وخاصة أن واقع احلال قد ّبي أن الدين ال
يمكن أن ُي ّ
تبي إفالس احلداثة
تث هنائ ًيا من حياة الناس ،وأن دوره يتعاظم تدرجي ًيا يف املجتمعات الغربية ،بعد أن ّ
وما انتهت إليه من مشكالت اجتامعية وأخالقية وعلمية ،وعدم قدرة العلم والتطور التكنولوجي عىل حتقيق سعادة
اإلنسان ،ليظهر بام ال يدع ً
جمال للشك أن استبعاد القيم الدينية وطردها من املجال التداويل للسلطة السياسية أنتجا
املأزق احلايل للعلامنية يف الغرب.
ثم إن الديمقراطية الليربالية التي اخترصت الدين وحرصته يف احلياة الشخصية وحالت دون إظهاره يف احلياة
العامة ،ومنعته من الظهور يف شكله االجتامعي -أي عالقات الناس مع بعضهم البعض -انتهت باإلنسان إىل حالة
من عدم التوافق واالنسجام بني داخل اإلنسان وخارجه ،وانتهت بمواطنيها إىل حالة من الرصاع املعلن وغري املعلن
معها؛ ذلك ألن املتدين هو الذي يلتزم بتعاليم الدين الذي يعتنقه ،وينعكس ويرتجم هذا التدين يف فعله وسلوكه
الذي يظهر من خالله مدى التزامه بقيم ومبادئ دينه أم ال.

ومثال هذا الرصاع هو ما نراه بني العلامنية الفرنسية التي ال تغايل يف فصل الدين عن احلياة العامة فحسب ،بل
أيضا ملحاربة كل أشكال ومظاهر التدين يف املجال العام ،وبني اجلاليات املسلمة باخلصوص التي ترى يف هذا
تسعى ً
انتهاكًا ٍ
حلق أسايس من حقوق املواطنة هو حرية املعتقد.
وإذا كانت ما بعد احلداثة قد حاولت حل إشكاليات احلداثة وأزماهتا ،فإن ما بعد العلامنية جاءت بدورها
تعبريا عن أزمة فشل إنساين قيمي للعلامنية وحماولة جتاوز تناقضاهتا الداخلية ومراجعة املس ّلامت التي قامت عليها
ً
من الناحية التارخيية والسوسيولوجية ،وهو ما أعاد إىل طاولة احلوار والنقاش رضورة مراجعة دور الدين والتدين
يف املجتمع ،ودورمها يف حل إشكاليات املرحلة الراهنة ،بدل حبس الدين وإبعاده عن املجتمع واملامرسة االجتامعية.
وبناء عليه ،فإن مدار هذا البحث يف حماولة اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسة وهي :أي دور للدين والتدين يف حل
إشكاليات املجتمع ما بعد العلامين؟

136

جملة أنساق ،املجلد  ،4العددان  ،2020 ،2-1دار نرش جامعة قطر

1.1مأزق العلمانية والحداثة وانعكاساتهما على قضية التدين

ٍ
آليات وحيد ًة
كانت العلامنية من املفاهيم التي ارتبطت باحلداثة التي متيزت بتبنّي العلم والتكنولوجيا والعقل
للتعامل مع الواقع ،وهلذا كان حتققها يرتبط بالعلامنية التي تقتيض فصل الدين عن الدولة بوصفه رش ًطا الز ًما،
وهلذا كانت احلداثة كلمة تستحرض «ظواهر مثل التكنولوجيا والعلم والرأساملية والتحرض والفردانية والعلمنة»
( ،)Grenier 77وتشري إىل نمط حياة عام يشمل اجلوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،ويعتمد عىل
العلم والعقل وحده يف حل إشكاليات املجتمع ،وتنظيم العالقة بني اإلنسان والعامل؛ هذه العالقة التي كان الدين
والفكر الديني يتوليان تنظيمها من قبل.

وقد أسهم يف الدفع بعجلة احلداثة بعيدً ا عن الدين محل ُة االنتقادات التي استهدفت الدين ،وانتهت إىل
رضورة إبعاده عن املجال العام ،وهو ما أسهمت فيه العديد من الفلسفات ،بد ًءا بالفلسفة الوضعية ،مثلام يظهر يف
مراحل تطور العقل البرشي عند أوغست كونت ( ،)1857-Auguste Comte) (1798فوف ًقا لتقسيمه ملراحل
تطور الفكر اإلنساين جيعل املرحلة الالهوتية هي ما متثل مرحلة طفولة العقل البرشي ،تليها املرحلة امليتافيزيقية،
ثم املرحلة العلمية ،حيث التفسري العلمي السببي للظواهر ،وهلذا اعتقد أوغست كونت أننا بدخولنا إىل املرحلة
الوضعية سيزول تأثري الدين ،وهلذا يدعو البرشية كلها إىل دين جديد يسميه «دين اإلنسانية» ،حيث حيل فيه العلم
حتم إىل هناية الدين ،وبناء
حمل الدين ،واإلنسان حمل اإلله« ،وهلذا اعتقد أوغست كونت أن التقدم العلمي يفيض ً
عىل ذلك صاغ يف املرحلة األخرية من أعامله االجتامعية والفلسفية فكرة ’دين البرشية‘ أساسه العلم كدين الئكي
قيم اجتامعية جديدة ثابتة» (أكوافيفا وباتيش .)32
جديد ،قادر عىل منح الناس ً
أيضا كارل ماركس ( )1883-Karl Marx) (1818الذي ذهب إىل أن الدين وضعه اإلنسان
كام أسهم يف ذلك ً
عالجا
من أجل اهلروب من حالة القهر والتعاسة التي يعيشها ،وهلذا يعتربه «أفيون الشعب» ،فهو جمرد خمدر وليس
ً
حقيق ًيا؛ ألن اإلنسان بدل أن يواجه الواقع اصطنع الدين للهروب منه .وللتحرر من حالة القهر التي يعيشها ينبغي له
ً
أول إلغاء الدين من حيث هو سعادة ومهية للشعب ،وهذا اإللغاء يعدّ أول خطوة لصنع سعادته الفعلية ،وهلذا كان
نقد الدين بالنسبة إىل ماركس البوابة الرئيسة الستعادة اإلنسان زمام أمره ،وفك وكرس قيوده ،واخلروج من دائرة
أوهامه واملطالبة بحقوقه ،ألن سيادة اإلنسان وإمساكه بزمام أمره يقتضيان القضاء عىل االستالب الديني الذي هو
بوابة القضاء عىل االستالب االقتصادي ،ويف هذا يقول« :إن نقد الدين يدمر أوهام اإلنسان ،لكي يفكر ،يفعل،
يك ّيف واقعه بصفته إنسانًا ختلص من األوهام وبلغ سن الرشد ،لكي يدور حول نفسه ،أي حول شمسه الواقعية،
فالدين شمس ومهية تدور حول اإلنسان ،ما دام اإلنسان ال يدور حول نفسه» (ماركس وإنجلز  ،)34-33ويصب
أيضا ما ذهب إليه سيغموند فرويد ( )Sigmund Freud) (1856-1939الذي جعل من الدين
يف هذا االجتاه ً
عصا ًبا مجاع ًيا ،وجعل اإلحساس بالضعف والعجز البرشي جوهر التدين.

وقد أسهمت الفلسفة الوضعية املنطقية بدورها يف حتريك وتوجيه الفكر نحو االبتعاد عن الدين والتخيل عن
كل أشكال التدين ،ألن القضايا امليتافيزيقية قضايا ال يمكن التأكد ،بالتجربة أو بالتحليل العقيل ،من صدقها أو كذهبا،
ومن ثم فهي تدخل يف باب العلوم الزائفة والقضايا الومهية ،وهو ما ذهب إليه رودولف كارنب ()Rudolf Carnap
 )1970-(1891وبرتراند رسل ( )1970-Bertrand Russell) (1872حيث أشار هذا األخري إىل أن «اخلوف
والدين نشآ يدا بيد [ ]...يف هذا العامل نستطيع البدء يف فهم األمور والسيطرة عليها ً
قليل بمساعدة العلم الذي فرض
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نفسه خطوة خطوة ضد الدين املسيحي [ ]...يستطيع العلم أن يساعدنا يف التخلص من هذا اخلوف اجلبان الذي
عاشت فيه أجيال كثرية ،يستطيع العلم أن يعلمنا أال ننظر حولنا بح ًثا عن مساعدات خيالية ،أال نخرتع حلفاء من
السامء ،بل أن نبحث هنا عىل األرض يف كيفية جعل هذا العامل مكانًا مناس ًبا لنعيش فيهً ،
بدل من ذلك العامل الذي
اخرتعته الكنائس منذ قرون طويلة» (رسل .)81

توجه واضح نحو ال َعلمنة ،ما دامت احلداثة تؤدي
وهلذا يمكن القول إن ظهور احلداثة الغربية قد صاحبها ّ
بالرضورة إىل تراجع دور الدين وإفساح املجال للعلم والعقالنية ،وهلذا فانتقاد أحدمها يشمل اآلخر بالرضورة،
أيضا ،التي وجدت نفسها جمربة عىل إعادة قراءة وتقويم مبادئها يف ظل
ولذا كانت أزمة احلداثة أزمة للعلامنية ً
اإلحباطات املتالحقة التي تعرضت هلا املؤسسات العلامنية من خالل مواجهتها ألسئلة ما بعد احلداثة ،وبخاصة
بعد ظهور موجة التدين اجلديدة والعودة إىل الدين يف املجال العام؛ ذلك ألن احلداثة الغربية وإن استطاعت أن
جتعل املجتمعات الغربية ختطو خطوات كبرية نحو النزعة الدنيوية واالبتعاد عن التفسريات امليتافيزيقية وتأسيس
العلوم الوضعية ،وختليصها من فكر العصور الوسطى واالستيقاظ من سباهتا ،وإنتاج حالة من التطور العلمي
ٍ
ومآس
والتكنولوجي واملجتمعي ،وبناء جمتمعات ديمقراطية ،إال أن قيام احلرب العاملية الثانية وما أفرزته من آثار
وحروب ودمار ،كشف عن عيوهبا خاصة بعد أن اهنارت كل املعايري ،وأصبح املجتمع الغريب يعيش تصدعات قيمية
تبي بعد هذا عجز احلداثة الغربية عن حتقيق السعادة التي وعدت هبا اإلنسانية،
وأخالقية واجتامعية و فكرية؛ إذ ّ
وهو ما وضعها يف موضع املساءلة.

وهلذا ينتقد إدغار موران ( )Edgar Morin) (1921احلداثة بأهنا صحيح قد أنتجت العلم والتقنية واالقتصاد
والرأساملية ،وهي املحركات األربعة املتضافرة عىل حتريك املركبة الفضائية األرض ،كام أنتجت قدرة غري مسبوقة
عىل اإلبداع واالبتكار ،لكنها أنتجت يف الوقت نفسه طاقة جبارة عىل التالعب والتدمري والسيطرة ،وهلذا فقد بات
أيضا ،ويرجع سبب أزمة
هذا التطور خيلق خماطر قاتلة للبرشية ويفاقم من تعاستها ،وهو ما ال جيوز أن نتجاهله ً
احلداثة إىل كوهنا قد ُبنيت عىل ثالث أساطري كربى هي :أسطورة التحكم يف الكون ،وأسطورة التقدم ،وأسطورة
تبي زيفها فكانت سب ًبا يف أزمة احلداثة فيام بعد (موران .)25
السعادة ،وهي أساطري قد ّ
ولإلشارة ،فإن ال َعلامنية يف املجتمعات الغربية ليست واحدة ،بل هي ذاهتا تتباين بني الشدة والضعف من دولة
إىل أخرى ،فبالرجوع إىل التجارب التارخيية املختلفة للعالقة بني الكنيسة والدولة يف أوروبا نجد للعلامنية يف التقليد
الغريب شكلني خمتلفني ومرتابطني يف آن واحد ،ومها ما يمكن أن نطلق عليها :النسخة الناعمة (املتصاحلة مع الدين)
وهي العلامنية األنجلو-أمريكية ،التي تفصل الدين عن الدولة وهتمش دوره يف تدبري الشأن العام ،والنسخة الصلبة
(املعادية للدين) كام هو احلال يف اجلمهورية الفرنسية ،التي تؤمن بأن تنظيم شؤون املجتمع السياسية واالقتصادية
يبي أن العلامنية ليست وحدة واحدة ،وإنام هي خمتلفة باختالف
واالدارية والقانونية ال يستند إال إىل اإلنسان ،وهو ما ّ
التجربة التارخيية للعالقة بني الدولة والكنيسة وباختالف سريورة بناء الدول الديمقراطية الناشئة (هاشمي .)208

مبارشا بمامرسة
وكان هلذا االختالف يف تصور وتطبيق العلامنية وقعه وأثره يف التدين الذي يرتبط ارتبا ًطا
ً
حقوق املواطنة ،وعىل رأس هذه احلقوق حرية املعتقد وحرية التدين ،حيث جيد املواطن نفسه أمام إشكالية التوفيق
بني ما هو خاص وما هو عام ،بحيث «يدخل يف دائرة احلياة العامة ،كام هو معلوم ،كل املعايري والقوانني واملؤسسات
التي تتوسل هبا الدولة تنظيم عالقات األفراد بعضهم ببعض ،حف ًظا للصالح العام ،يف حني يدخل يف دائرة احلياة
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اخلاصة كل ما خيتص به األفراد من حريات وحقوق ال تشملها سلطة القانون وال ختضع لنظام املجتمع ،واملواطنة
تتحدد يف سياق نظرية خمصوصة يف العدل قائمة عىل هذا الفصل احلداثي بني الدائرتني؛ إذ تقيض هذه النظرية
بأن يتمتع أفراد املجتمع احلداثي بحق املساواة يف وضعهم القانوين ،بام يمكنهم من النهوض بواجب املشاركة يف
تدبري احلياة العامة برصف النظر عن اختالفاهتم يف االختيارات واالنتامءات التي تعد جز ًءا من احلياة اخلاصة» (عبد
الرمحن -روح احلداثة  .)216وهذا املأزق هو ما يمكن أن يعكسه االختالف بني املوقف الليربايل العلامين ،واملوقف
اجلامعاين من مسألة دور الدين واملتدين يف املجال العام ومناقشة األمور العامة.
1-1-1الليبرالية السياسية والتدين
(John

ذهب أصحاب املوقف الليربايل (الديمقراطية الليربالية) كموقف الفيلسوف األمريكي جون رولز
 )2002-Rawls) (1921إىل أن التعددية الثقافية والدينية يتم حلها يف املجتمع العلامين من خالل فلسفة خاصة يف
احلياة تقوم عىل التمييز بني املجال اخلاص واملجال العام ،بحيث يشمل النطاق الشخيص حرية امليول واالنتامءات
اخلاصة الدينية أو التارخيية ،كحق ممارسة الدين بحرية واستخدام اللغة األم .أما عىل النطاق العام ،فتكون هناك
وحدة يف ممارسات وأدوات احلياة املشرتكة املنظمة سياس ًيا لقوانني املواطنة ،يف سعي منها للجمع بني املساواة
املدنية والسياسية للمواطنني مع احرتام االرتباطات واالنتامءات التارخيية أو الدينية اخلاصة ،وضامن وحدة املجتمع
باملواطنة املشرتكة وحرية األفراد يف اختياراهتم الوجودية ،ووف ًقا ملبادئ املواطنة هذه تعدّ التعددية الثقافية والدينية
ح ًقا معرت ًفا به ،بحيث يمكن للمواطن أن تكون له حياته اخلاصة رشيطة احرتام النظام العام ،غري أنه يف الوقت ذاته
ال ينبغي هلذه اخلصائص أن تنشئ هوية سياسية معرت ًفا هبا بوصفها هذا يف نطاق احلياة العامة التي جيب أن تظل حياة
مشرتكة ليس هبا إال لغة وممارسات املواطنة (شنابر وباشولييه .)386-385

وهو ما أفىض إىل استبعاد كل مظاهر التدين يف الفضاء العام التي تؤدي إىل ظهور هويات خمتلفة داخل املجتمع،
وهلذا يضطر املواطن إىل التجرد من قيمه الدينية التي حتدد هويته اخلاصة وحرصها يف إطار حياته الشخصية فقط
من أجل احلصول عىل حقوق متساوية مع حقوق غريه من املواطنني ،ومن ًعا لظهور هويات خمتلفة ومتاميزة داخل
املجتمع ،ومن ًعا لفرض قيم دينية للبعض عىل البعض اآلخر ،وهو ما يعرف بالتدين غري املرئي ،يف حماولة لرضورة
إرساء الفرق بني املؤمن أو املتدين واملواطن ،الذي مفاده «يف إطار حياتك اخلاصة يمكنك أن تتدين كام تشاء وأن
خملصا يف حياتك
تنمي عالقاتك مع اهلل ،لكن مظاهر هذا التدين ال ينبغي أن متتد إىل املجال العام» ،أي كن متدينًا ً
اخلاصة ،ومواطنًا صاحلًا يف حياتك العامة؛ ذلك ألن العدالة بني املواطنني يف تصورهم تقتيض حياد الدولة عن طريق
حترير الفضاء العمومي من التأثريات الدينية ،والدفاع عن املساواة يف احلقوق واملساواة يف احلرية بني املتدين وغري
املتدين ،وهو ما يمكن تطبيقه من خالل املواطنة التي تسمو فوق اخلصوصية والتنوع والتعدد إىل املواطنة املشرتكة
واملساواة يف املجال العام.
ً
فصل تا ًما بني الدين والدولة ،بحيث تسمح الدولة «للمعتقدات الدينية
وهلذا ،فالعلامنية الليربالية تفصل
ِ
وللعبادات بأن تنمو بحرية خارجها ،عىل أن ال يمتد مطلق حق ممارسة حريات املعتقد ا ُملح ّق إىل أفعال وتدخالت
ختالف احلق العام ،وعىل أن ال تسعى أي ديانة إىل منح مؤسساهتا سلط ًة تنافس السلطة املدنية ،متبعة يف ذلك معادلة
ً
مقبول
مفادها ’استيعاب الدين‘ أو األديان دون اإلساءة إليها وف ًقا ملرشوع يكون أعىل منها ويكون يف الوقت نفسه
منها هنائ ًيا» (غوشيه .)72-71 ،69
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وهلذا فاحلديث عن اخلروج عن الدين يف الليربالية السياسية كام يقول غوشيه ()Marcel Gauchet) (1946
ال يعني «التخيل عن املعتقد الديني ،وإنام اخلروج من عامل يكون الدين فيه بحد ذاته ُمنَظِ ًم بنيو ًيا ،يوجه الشكل
السيايس للمجتمعات ويعني ال ُبنية االقتصادية للرباط االجتامعي [ ]...إىل عامل يستمر وجود األديان فيه ،ولكن
ضمن شكل سيايس وتنظيم مجاعي مل تعد [الدولة] تعنى بتحديدمها» (غوشيه .)27
وهذا معناه أن العلامنية يف الليربالية السياسية تعترب احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلدارية
والقانونية شأنًا دنيو ًيا ال ينبغي أن يتدخل فيه الدين ،بل ينحرص جماله فقط يف تنظيم عالقة الفرد بخالقه ،فهي تعترب
أن الدين هو اجتامع اإلنسان مع اخلالق ،والدولة هي اجتامع البرش مع بعضهم البعض ،والبرش ليسوا يف حاجة إىل
وحي أو رؤى ،وال لدعم خارق من السامء كي جيتمعوا يف ما بينهم ،بل يكفيهم معاينة مصاحلهم وأحاسيسهم
وقوهتم وعالقاهتم املختلفة مع نظرائهم ،وهم يف هذا ليسوا يف حاجة إال إىل أنفسهم (غوشيه .)84

ومتتد فلسفة هذا الفصل وهذا التحييد للدين والتدين وحرصمها يف احلياة الشخصية للفرد -وربط الدين
باإليامن فحسب من دون مظاهر تكشف عن هذا التدين -إىل غاية عليا للعلامنية هي أن سريورة هذا التاميز بني الدين
أخريا» (كازانوفا .)31
والدولة سوف تؤدي يف النهاية إىل «التآكل التدرجيي للدين ثم أفوله واندثاره ً

وهلذا يمكن القول إن احرتام احلرية الدينية يف الليربالية السياسية هو احرتام للفرد واختياره احلر ال للدين؛
ذلك ألن املعتقدات الدينية بالنسبة إىل العلامنية الليربالية «خليقة بأن حترتم ال بحكم حمتواها ،وإنام بحكم كوهنا نتيجة
اخليار احلر والطوعي» (ساندل .)24

غري أن هذا التصور الذي تطرحه العلامنية الليربالية وتدعو فيه إىل رضورة استبعاد كل مظاهر التدين التي
تصنع الفرقة والتاميز يف املجتمع ،ينتهي إىل العديد من التناقضات؛ ذلك ألن «احلقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من
احلقوق واحلريات الفردية التي ترى احلداثة السياسية أن عليها ضامهنا ،ونقصد هنا حتديدً ا حق الفرد يف أن تكون له
ينميها عند االقتضاء باملشاركة مع آخرين يف داخل جمموعة واضحة القيم والتقاليد
حياة ثقافية ودينية خاصة ،وأن ّ
املتقاسمة بينهم ،وهذا يعني هوية ثقافية يتيرس متييزها عن هويات األفراد اآلخرين واجلامعات األخرى ،وهنا تثور
املشكلة ،إذ كيف يتم التوفيق بني احلرية واملساواة الفردية اخلاصتني بجميع املواطنني؟» (شنابر وباشولييه .)387

وهلذا ،فالتصور الليربايل للمواطنة ُيفيض إىل التناقض؛ ذلك ألن إخراج الدين والتدين من املجال العام
وحرصمها فقط يف املجال اخلاصُ ،يبقي إشكالية التوفيق بني املجالني مفتوحة ،وينتهك ح ًقا أساس ًيا من حقوق
املواطنة وهي حرية املعتقد ،وخاصة أن هذه القيم واملبادئ واملعتقدات واملامرسات التي يطلب من املواطن حرصها
يف احلياة اخلاصة هي التي «تؤثر يف حياته العامة بوجوه خمتلفة» (عبد الرمحن -روح احلداثة  ،)217وخاصة نحن
رتجم يف ترصفات املرء ويف
نعرف أن تد ّين املرء يف حياته اخلاصة ينعكس بالرضورة عىل حياته العامة ،وهو ما ُي َ
ممارساته وتعامالته مع غريه ،فالصالة عند املسلمني ً
مثل وإن كانت عالقة خاصة بني اإلنسان وربه ،إال أهنا تنهى عن
ُرتجم يف ترصفات املؤمن ومعامالت اخلارجية :يقول اهلل تعاىل:
الفحشاء واملنكر إذا أقيمت عىل الوجه األكمل ،وت َ
ِ
ِ
وحي إِ َلي َك ِمن ا ْل ِكت ِ ِ
ِ
ْب َواللَُّ َي ْع َل ُم َما
الص َلةَ ،إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
َ
﴿ات ُْل َما ُأ َ ْ
الص َل َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوا ُْلنْك َِر َو َلذك ُْر اللَِّ َأك َ ُ
ت َْصنَ ُع َ
تنه ُه
ون﴾ [سورة العنكبوت ،]45 :وقد روى يونس عن احلسن قال :قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم «من مل َ
صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد هبا من اهلل إال ُبعدً ا» (النحاس .)228/5
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وتتوضح هذه اإلشكالية باخلصوص يف االنقسام والتناقض اللذين جيدمها املتدين بني هويته اخلاصة التي هو
ّ
عليها واهلوية التي عليه أن يظهر هبا ،وال سيام ما تعانيه النساء ا ُمل ْس ِلامت يف قضية اإلجبار عىل خلع احلجاب خاصة
بعد القانون الذي أصدره املجتمع الفرنيس سنة  ،2004والذي بموجبه تم منع إظهار كل الرموز الدينية التي تشري
إىل االختالفات الدينية يف املجال العام ومن بينها منع ارتداء احلجاب يف املؤسسات التعليمية الرسمية ،بزعم أن
املدارس ينبغي أن تكون خالية من أي مظهر ديني ،ثم تتالت سلسلة املمنوعات لتمد إىل منع لبس «الربقع» يف
األماكن العامة وأماكن العمل وتغريم من ترتديه ،ومنع لبس «البوركيني» ،وكذا املساواة بني التالميذ يف وجبات
الطعام من دون متييز بني حالل أو حرام ،وغريها من املامرسات التي يصعب التوفيق فيها بني املجالني اخلاص والعام
عند تعارضهام أو اصطدامهام ،وهذا بحجة التساوي بني املواطنني يف كل يشء.
ٍ
معول هلدم أول وأهم حقوق املواطنة التي تتغنى هبا العلامنية الفرنسية وهي
وبذلك ،يتحول هذا الفصل إىل

حرية املعتقد واملامرسة الدينية ،ففي الوقت الذي من املفرتض فيه أن تكون املواطنة هي اللحظة التي يشارك فيها
يعب فيها عن مواطنته ،تصبح املواطنة بفضل هذا
الفرد يف حتديد ما هو مجاعي ،وتكون هذه اللحظة هي أفضل حلظة ّ
التحييد ً
يعب عنها مدن ًيا،
عامل من عوامل قهره «ألن اإلنسان ال يشعر بحقوقه كإنسان أفضل مما يشعر هبا عندما ّ
وتتمتع خصوصيته بكل متيزها يف نظره عندما يتم إدراجها داخل اإلرادة العامة ،فالتبعية والتحرر يتحققان أحدمها
باآلخر ،ومها أبعد من أن يكونا متناقضني ،إن اإلنسان يعيش كامل إنسانيته يف مواطنيته (غوشيه .)105

كثريا يف نقد هذا التوجه؛ ذلك ألنه «ال معنى للدين عند املتدين
وقد أفاض الدكتور عزمي بشارة (ً )1956
خارج تدينه ،ذلك ألنه إن أمكن أن يوجد تدين من دون إيامن ،فإنه ال دين من دون تدين ومن دون متدينني» (بشارة
 ،)223-205/1مؤكدً ا أن التدين ال يقترص بأي حال من األحوال عىل اإليامن فحسب؛ ذلك ألننا نحكم عىل
شخصا ما متدينًا من دون أن نعرف
شخص بأنه متدين عندما يقوم بمامرسات حمددة تظهر للعيان وجتعلنا نسمي
ً
باطن إيامنه ،وحيدث ذلك يف احلياة اليومية؛ إذ جتري حماوالت مستمرة للتمييز بني املتدين املؤمن ً
فعل أو املتدين
معيارا لقياس
مظهرا وتزمتًا فحسب ،بمقارنة سلوكياته املختلفة واكتشاف تناقضها ،وهذه السلوكيات تُعتمد
ً
ً
التدين ،مثل ممارسة الصالة ،والصوم ،وزيارة الكنيسة ،وتأدية الفراض الدينية األخرى  ...إلخ ،أي إن التدين
يتطلب حدً ا أدنى من املامرسة التي نسميها دينية ،مؤكدً ا عىل حقيقة أساسية هي أن التدين من رشطه ليس االيامن
فحسب ،بل اإلظهار (بشارة .)228-227/1

وهو األمر الذي يضع املتدين يف حتدٍّ أمام مبدأ املساواة الذي تتطلبه املواطنة يف املجتمعات العلامنية الصارمة
باخلصوص ،كاملجتمع العلامين الفرنيس الذي بات خيشى عىل هويته نتيجة تزايد عدد املسلمني ،سواء من املهاجرين
أو السكان األصليني ،وقد انتقد أوليفييه روا ( )Olivier Roy) (1949يف كتابه اإلسالم والعلامنية ،محلة الرتهيب
غري املربر من اإلسالم يف املجتمع الفرنيس ،حيث يذهب إىل أن :العلامنية يف فرنسا هلا خصوصية ال تفهم ،وهي
عىل خالف بريطانيا العظمى حيث يمكن ملوظفات اجلامرك والرشطيات أن يرتدين احلجاب ،والواليات املتحدة
األمريكية حيث ال يمكن لرئيس أن ينتخب من دون أن يتكلم عن اهلل ،مع ذلك فهذان البلدان يمثالن ديمقراطيتني
مشريا إىل أن املشكلة هنا ترجع باألساس إىل مشكلة خوف فرنسا من اإلسالم عىل هويتها نتيجة
غربيتني ودنيويتني،
ً
تزايد عدد املسلمني من جهة ،وخصوصية العلامنية الفرنسية حيث تقيص الدولة الديني إىل ما وراء احلدود باسم
القانون (روا .)29
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وهلذا ينتقد الفالسفة من أصحاب التوجه الليربايل اجلامعاين هذا املوقف العلامين الصارم واملتزمت جتاه الدين؛
كبري إال إذا كان هناك من األسباب ما جيعل
ذلك ألنه ال يمكن أن يكون للدعوة إىل احرتام احلرية الدينية معنى ٌ
ٍ
املعتقدات واملامرسات الدينية طرق
عيش ،وتكون حمل استحسان بطبيعة احلال ،يقول مايكل ساندل (Michael
)« Sandel) (1953املعتقدات الدينية كام هي سارية يف جمتمع ما يفرتض أن تنتج طر ًقا يف العيش والترصف تستحق
الترشيف واالستحسان ،إما ألهنا كذلك يف حد ذاهتا أو ألن من شأهنا التشجيع عىل وجود مواطنني صاحلني»
(ساندل .)26
كام انتقد العديد من املفكرين املسلمني هذا التوجه العلامين الصارم ،ومن بينهم عبد الوهاب املسريي وطه
عبد الرمحن ،حيث أشار هذا األخري يف كتابه من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية إىل خماطر حرص التدين يف احلياة
اخلاصة بالفرد واحليلولة دون ظهور أي مظهر له يف اخلارج ،مب ّينًا أن دخول العمل الديني يف الدائرة اخلاصة للفرد
قد ُبني عىل مس ّلامت خمتلفة ال يمكن قبوهلا ،ألن حتييد الدين ينزع منه كل األسباب الفاعلية واإلنتاجية داخل املحيط
عقيم وغري فاعل ،وهلذا فاألصل يف الدين هو لزوم دائرة العموم
االجتامعي ،ويعزله عن معرتك احلياة وهو ما جيعله ً
وليس اخلصوص ،كام رسخت العلامنية يف العقول ،فيكون الدين أوىل بالوجود يف الدائرة العامة من غريه ،فكيف
يا ترى حيمل الدين -ووصفه األصيل العموم -عىل أن خيرج إىل وصف اخلصوص الذي يضاده ،فال جواب إال أن
رأسا عىل عقب ،وهل من تضييق عىل الفاعل الديني أشد من أن تقلب قيمه التي
العلامنية عمدت إىل قلب سلم القيم ً
هبا وجوده (عبد الرمحن -روح الدين .)206-205
2-2-1الليبرالية الجماعانية والتدين

يعب عنه العديد من الفالسفة األمريكيني ،مثل :مايكل
أما املوقف اجلامعاين (( )Communautariensالذي ّ
ساندل ،وشارلز تايلر ( )Charles Taylorوألسدير ماكنتاير ( ،)Alasdair Maclntyreوميكائيل ولتزر (Michael
 )Walzerفهو موقف الذين يرون أن العلامنية عليها احرتام خصوصية املواطن وأن تكون أكثر تساحمًا مع التعددية
يعب عن قيمه ورموزه الدينية يف املجال العام ،وأن يشارك
فسح املجال للمتدين ألن ّ
الثقافية والدينية ،وال بد من أن ُي َ
أيضا؛ ذلك ألن إرادة العلامنية الليربالية للتنوع أصبحت غري فاعلة لضامن وجود ديمقراطية
يف مناقشة القضايا العامة ً
حقيقية ،فهي وف ًقا هلم ال تل ّبي احتياج البرش ألن حيافظوا عىل كرامتهم ،ليس فقط بوصفهم مواطنني جمردين ،وإنام
بوصفهم أفرا ًدا حمسوسني ،حاملني تارخيًا وثقاف ًة غريبني ،ألهنا انتهت هبم إىل هتميش االنتامءات الدينية أو التارخيية
اخلاصة هبم ،وترغب عىل املدى الطويل يف تدمريها ،وهلذا «جيب -وفق ما ذهب إليه شارلز تايلر -التأسيس لسياسة
االعرتاف» (شنابر وباشولييه  ،)288-287واملقصود هبا ليس اعرتاف املواطن بحرية املعتقد وبوجود معتقدات
أيضا اعرتاف الدولة هبذه التعددية ومنحها مساحة للنشاط.
أخرى غري معتقداته فحسب ،بل ً
وألن الفرد ال يمكن أن يتجرد من انتامءاته الدينية واألخالقية وال يمكنه حرصها يف املجال اخلاص فقط،
انتقد ساندل الليربالية السياسية التي ذهبت إىل أن احلياة العامة يف جانبها السيايس واالقتصادي واإلداري والقانوين
ال يمكن أن ُتدَّ د من خالل االعتبارات الدينية ،كام انتقد جون رولز الذي ذهب إىل أن «مبادئ العدالة التي حتدد
اخلية» (ساندل  ،)21مقدّ ًما بذلك احلق عىل اخلري عىل حد
حقوقنا غري مرهونة يف تربيرها بأي تصور معني للحياة ّ
تعبريه ،ويذهب ساندل إىل خالف هذا؛ إذ يؤكد عىل رضورة أن يتدخل الدين يف مناقشة القضايا العامة ،ألن الفرد
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ال يمكن أن يتجرد من قيمه ومبادئه وتدينه ،ويف هذا يقول« :ال يمكن فصل تأمالتنا يف العدالة عن تأمالتنا يف طبيعة
اخلية ،وبالتايل فمداوالتنا حول العدالة واحلقوق ال يمكن أن تنطلق من دون الرجوع إىل تصورات اخلري التي
احلياة ّ
جتد التعبري عنها يف خمتلف الثقافات والتقاليد التي جتري فيها تلك املداوالت» (ساندل .)304

وهذا التصور اجلامعاين يسري عىل خالف الليربالية السياسية التي ترى أنه ال سبيل إىل وجود مرشوع للمواطنني
ملناقشة مسائل سياسية ودستورية باالعتامد عىل ُمثلهم الدينية واألخالقية ،وهلذا يرى ساندل أن هذا القيد وهذا
التحييد للدين هو حتييد ٍ
قاس وال لزوم له ،ألنه من شأنه إفقار اخلطاب السيايس وإقصاء جوانب مهمة يف التداول
العمومي (ساندل  ،)318وهلذا فام يالحظ عىل الليربالية اجلامعانية عمو ًما هو أهنا تسري عىل خالف الليربالية السياسية
الفردانية عىل حد تعبري مارسيل غوشيه ،واجلدة يف هذا التوجه تكمن يف أنه عىل عكس القاعدة القديمة التي كانت
تقيض بالتخيل عن املميزات اخلاصة من أجل الدخول يف املجال العام ،أصبحت اهلوية اخلاصة يف الليربالية اجلامعانية
هي األساس الذي يدخل املرء باسمه يف املجال العام (غوشيه .)123
مثال ذلك العلامنية يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية اللتني مها أكثر تساحمًا مع الدين ،ويمكن فيهام
للمتدين إظهار الرموز الدينية يف املجال العام ،وهو ما يظهر بوضوح يف سياسة الواليات املتحدة ،حيث خيتتم رئيس
الواليات املتحدة خطبته بكلامت «فليبارك اهلل أمريكا» ،كام أن خطاب بوش بعد هجامت  11سبتمرب  2001قال
فيه بوضوح بأن أمريكا ستشن حر ًبا صليبية ،وهو ما يدل داللة واضحة عىل عدم الفصل بني الدين والسياسة يف
الواليات األمريكية ،كام يمكن للساسة أن يعتمدوا عىل لغة خطابية دينية يف االنتخابات ،يف حني ال يمكن الفوز بأي
انتخابات يف أوروبا عرب اللعب عىل املشاعر الدينية للمواطنني ،لكن هنا ال بد من اإلشارة إىل أن الدين يف أمريكا هو
الدين املدين -والدين املدين ليس معناه التمسك بدين ساموي معني ،وإنام هو دين استمد مالحمه اخلاصة من فكرة
الدين املدين عند جان جاك روسو يف كتابه العقد االجتامعي ،ويقوم هذا الدين عىل التسامح الديني الذي يفرتض
احتامل تعايش عقائد عدّ ة  -وليس الدين الكنيس؛ وإنام هو دين اكتسب بطريقته اخلاصة تقاليده وطقوسه وشعائره
وعاداته القديمة ورموزه ،إضافة إىل مشاعرة املقدسة (فاهرهنولتز .)51-50 ،29

ليبي أن التحديث
وهذا املوقف املتدين ألمريكا يستشهد به هابرماس (ّ )Jürgen Habermas) (1929
والعرصنة ال يقتضيان استبعاد الدين ،ودليل ذلك أن الواليات املتحدة التي بفضل نبض مجاعتها الدينية بالنشاط
والنسبة غري املتغرية من املواطنني امللتزمني دين ًيا والنشطني ،استطاعت رغم ذلك أن تبقى رأس احلربة يف العرصنة
(التحديث) ،وهلذا كان ينظر إليها مد ًة طويلة باعتبارها االستثناء العظيم لنزعة العلمنة ،ولكن الواليات املتحدة
أصبحت اليوم متثل القاعدة ،ألهنا اطلعت عن طريق يعدّ كون ًيا ممتدً ا عىل ثقافات أخرى وعىل ديانات العامل (ريسيت
للحوار بني احلضارات).

املنوعة ،وتسعى إىل دعمها واالعرتاف هبا يف املجال
وهلذا يمكن القول إن العلامنية اجلامعانية تنتهج هنج املواطنة ّ
أيضا إن هذا التصور اجلامعاين للمواطنة ودور املتدين يف احلياة العامة ال خيلوان
العام ،لكن مع ذلك ال بد من القول ً
بدورمها من املخاطر وفق ما يراه العديد من الباحثني ،وأول هذه املخاطر تناقض هذا التصور مع حرية األفراد؛
ذلك ألن االعرتاف بوجود حقوق خاصة للمجموعات الدينية قد حيدّ من حرية األفراد وينسبهم إىل جمموعات
دينية معينة ،وهو ما يتعارض مع حريتهم الشخصية وما يملكون من إمكانيات تواصل مع اآلخرين ،أو إمكانية
اخلروج من اجلامعة الدينية الضيقة ،أي حيرصهم عىل حد تعبري طه عبد الرمحن يف انغالق مثلث «االنغالق يف اجلامعة
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الدينية»« ،االنغالق يف اخلصوصية الثقافية»« ،االنغالق يف العوائد الثقافية» (عبد الرمحن -روح احلداثة .)222

أما اخلطر الثاين :فيتعلق بصعوبة االندماج االجتامعي بني هذه الطوائف الدينية املتباينة يف املجال العام ،وهل
يف إمكاهنا أن تقدم املصلحة العامة عىل املصالح الضيقة للطائفة الدينية؟ وهو اإلشكال الذي أثاره كل من دومينيك
شنابر وكريستيان باشولييه :يف كتاهبام ما املواطنة؟ حيث ب ّينا أن االعرتاف العلني باملجموعات اخلاصة يمكنه أن
يبلور وأن يرسخ الذاتية واملصالح اخلاصة عىل حساب ما جيمع املواطنني ،كام أنه بشكل منظم يعيد األفراد إىل كنف
مجاعاهتم األصليةً ،
بدل من أن يزودهم بوسائل جتاوزها ،ويعينهم عىل التعرف إىل اآلخرين وعقد صالت هبم،
كام يسهم االعرتاف العلني هبذه اجلامعات يف إبقائها بشكل دائم ،وهو ما يؤدي بنا إىل االستخالص بأن االعرتاف
العلني قد يقود إىل التشظي واالنقسام االجتامعي بتقريبه ووضعه اجلامعات املنغلقة جن ًبا إىل جنب من دون أن
يكون هناك مبادالت بينها ،ثم كيف يمكن يف هناية األمر ضامن املساواة بني اجلامعات املختلفة إذا كانت تعطي
ً
أشكال متباينة من املواطنة؟ أال يقودنا االختالف املعرتف به يف احلقوق بالرضورة إىل حقوق متباينة؟ كيف يمكن
يف آن واحد إدراج تساوي املواطن واالعرتاف باختالف وتنوع حقوق الثقافات يف املؤسسات السياسية؟ (شنابر
رب عنه مارسيل غوشيه الذي ّبي بدوره أنه وفق هذا التصور
وباشولييه  ،)290-289وهو اإلشكال ذاته الذي ع ّ
العلامين اجلامعاين من السهل الوقوع رسي ًعا يف خطأ االنطواء الطائفي؛ فمجتمع الطائفة الدينية من هذا املنظار ليس
من قدره أن يعيش منغل ًقا عىل نفسه؛ ذلك أن السعي إىل االنصهار االجتامعي أمر جوهري بالنسبة إليه ،وال تنفصل
إرادته يف تأكيد هويته االنشقاقية عن رغبته يف أن يتم االعرتاف به بصفته مكونًا ال جدال فيه من مكونات املجتمع
(غوشيه .)122
وهلذا السبب ،ولتفادي انغالق املتدينني يف طوائفهم الدينية ،ولتفادي أن تؤدي التعددية الثقافية والدينية
إىل التجزؤ االجتامعي ،يقرتح ويل كيمليكا ( )Will Kymlickaيف كتابه أوديسا التعددية الثقافية وضع مجلة من
الضوابط والقوانني من أجل خلق وضعية قانونية متعادلة ومتساوية بني كل اجلامعات الدينية من أجل املساواة فيام
بينها ،وكذا وضع ضوابط لكي ال تنغلق اجلامعات الدينية عىل نفسها ،وأول هذه الرشوط أال تفرض سيادة ما عىل
األفراد ،لالنضواء حتت مجاعة بعينها ،وأن تكون هلم حرية االنضامم واالنسحاب من أي مجاعة ،وإال كان يف ذلك
مساس بحريتهم الشخصية ،أما الرشط الثاين فهو قرص االعرتاف عىل الثقافات التي ال حتتوي سامت غري متوافقة
ٌ
مع حقوق اإلنسان ،فاملعايري الداخلية يف اجلامعة جيب أن تتفق والقيم اإلمجالية للمجتمع ،فحتى يتم االعرتاف
علن ًيا بجامعة ثقافية جيب أن تتسق تقاليدها والقيم الديمقراطية ،فال ينبغي انسيا ًقا وراء النسبية الثقافية املطلقة التي
ينادي هبا بعض دعاة التعددية ،قبول االستناد إىل التقاليد الثقافية لتربير عدم التساوي ،ويمكننا يف النهاية أن نقول
إن االعرتاف بحقوق األقليات ال جيب أن يصل بنا إىل مواقف تطغى فيها جمموعة بعينها عىل املجموعات األخرى؛
إذ إنه من املمكن إذا ما غابت املساواة بني املجموعات أن نجد أنفسنا يف وضع أشبه بالتمييز العنرصي (شنابر
وباشولييه .)292-291
وأمام هذه التحوالت والنقاشات احلاصلة حول وضعية املتدين وكيفية التعبري عن مواطنته داخل املجتمع،
أعيد النظر يف العديد من القضايا وعىل رأسها العلامنية ومواطنة املتدين ،خاصة بعد التعقيدات االجتامعية واإلفالس
األخالقي الذي انتهت إليه احلداثة الغربية وعجزها عىل حتقيق السعادة اإلنسانية ،ووقوفها أمام حتديات حقيقية مثل
قضية االجهاض ،والقتل الرحيم ،واستئجار األرحام ،واالستنساخ ،والتدخل البيولوجي يف الصيغة الوراثية لإلنسان،
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وأبحاث الذكاء االصطناعي ،والكثري من اإلشكاليات التي جعلتها تعيد ربط العلم باألخالق ،وتستنجد بالدين كام
يظهر يف البحوث املعارصة حول اإليتيقا والبيوتيقا ،والبيوتقنية وغريها ،وهو ما فرض رضورة مساءلة العلامنية يف
عالقتها بالدين واملتدين ،خاصة بعد العودة املتزايدة للديني يف املجتمعات الغربية بعد أن برشت العلامنية بأن التطور
املتزايد للحداثة سيكفل أفوله واندثاره ،وراهنت عىل إمكانية حرص الدين يف عزلة الضمري ومنعه من الظهور العلني.
ٍ
ملجتمعات ما بعد علامنية تسعى للمصاحلة بني
كل هذه اإلخفاقات سامهت يف فتح باب النقاش حول التنظري
الديني والدنيوي وسبل وإمكانية التعايش بينهام ،مثلام أشار إىل ذلك شارلز تايلر ،وهابرماس وغريمها.

2.2عودة الدين إلى الحياة العامة ،ومساءلة العلمانية في المجتمعات الغربية

يتفق العديد من الفالسفة والباحثني عىل أن العلمنة اليوم تعيش يف مأزق تارخيي؛ ذلك ألن حماولتها السيطرة
ِ
يقض عىل الدين ،والدليل عىل ذلك
عىل الدين وحتجيم دوره وخصخصته وحرصه يف ضمري الفرد وجماله اخلاص مل
الكتابات املتعددة يف الفكر الغريب عن عودة الديني إىل املجال العام ،وهلذا يمكن القول إن املشكلة التي تواجهها
العلامنية اليوم مثلام يقول غوشيه تكمن يف «أن املدهش يف األمر يف هذه احلقبة هو تواجد اخلروج من الدين مع العودة
إىل اكتشافه ،ويرتافق األمران سوية يف سريمها» (غوشيه .)41-37

أما سبب تراجع العلمنة فيفرسه غوشيه بإفالسها وهتافت مقوالهتا ،وهو ما يظهر يف قوله« :إن العلمنة ذات
الطراز القديم مل يتم جتاوزها بسبب ارتفاع معدل اإليامن ،لقد انجرفت يف إعادة حتديد معلمها ،نتيجة نضوب دفقها،
وبالتايل إن ما صنع قوهتا ونجاحاهتا باألمس هو ما جيعلها اليوم تصاب بالبطالن الرسيع ،جيب أال نبحث يف مكان
آخر عن أسباب الريبة والشك التي تنخر ثقافتنا السياسية املوروثة ،لقد غادرهتا الروح التي سادت ،إن مل يكن عند
نشوؤها ،فبالتأكيد عند االنتهاء من فرتة تأسيسها ،إن فكرة اجلمهورية املبنية عىل املكتسب الذي اعتدناه والذي
نتابع العيش فيه ،قد فقدت روحها ومعها فقدت فكرة العلمنة التي كانت تلتصق هبا كأفضل رفيق محيم هلا ،لقد
نضب معني الدالالت الذي كانت تتغذى منه ،وتبدلت جذر ًيا حدود العالقة القائمة بني الدين والسياسة (غوشيه
 ،)85 ،45-44وهلذا عىل العلامنية أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد ،خاصة يف عالقتها بالدين من أجل مصاحلة
وتعايش أكرب بينهام.

وهو األمر الذي دفع بالعديد من علامء االجتامع ،الذين كانوا يف البداية يدافعون عن العلامنية ،إىل الرتاجع
وإعادة النظر يف مواقفهم ،يقول بيرت بريغر ( )2017-Peter L. Berger) (1929أعتقد أن ما كتبته أنا وغريي من
علامء االجتامع الديني يف ستينيات القرن العرشين كان ً
خطأ ،فقد كانت حجتنا األساسية هي أن العلمنة واحلداثة
يأتيان يدً ا بيد ،مع املزيد من التحديث يأيت املزيد من العلمنة ،مل تكن هذه نظرية جمنونة ،فقد كانت هناك بعض األدلة
التي تشري إىل صحتها ،لكني أعتقد أهنا كانت يف أساسها خاطئة؛ إذ إن أغلب العامل اليوم هو بكل تأكيد ليس علامن ًيا،
بل هو متدين جدً ا (بريغر.)252

وهلذا اعتقد كثري من العلامنيني فرتة من الزمن أهنم استطاعوا القضاء عىل الدين بتحييد دوه وحرصه يف احلياة
ً
طويل ،فقد استفاقت عىل محلة كبرية من االنتقادات ،خاصة بعد
اخلاصة ،غري أن نشوة االنتصار عىل الدين مل تدم
عجزها عن إنتاج مقوالت جديدة ،وهو ما جعلها تعيش حالة من الوهن ،وهذه احلالة هي التي سهلت الدفع
باألديان إىل العودة إىل املجال العام ،وهذه الفكرة ذاهتا أشار إليها خوسييه كازانوفا ()José Casanova) (1951
جملة أنساق ،املجلد  ،4العددان  ،2020 ،2-1دار نرش جامعة قطر

145

الذي ّبي يف كتابه األديان العامة يف العامل احلديث أن السيناريوهات التي وضعتها العلمنة التي تنطلق من االدعاء بأن
سريورة تطورها تؤدي بالرضورة إىل أفول تدرجيي للمعتقدات واملامرسة الدينية يف العامل احلديث ،وتطور تدرجيي
ُراجع وأن يرفع طابع القداسة عن العلامنية وختضع للمراجعة
من اإليامن إىل اإلحلاد ،ومن الدين إىل العلم ،ينبغي أن ت َ
والنقد ،إال أن القيام بذلك ال يعني أننا ال بد من أن نتخىل عن نظرية العلمنة كل ًيا (كازانوفا  .)31وهلذا ينتقد العلمنة
من ثالثة جوانب بوصفها ً
ليبي هتافت الفكرة التي مفادها أن
أفول دين ًيا ،وبوصفها ً
متايزا ،وبوصفها خصخصةّ ،
الدين يندثر مع العرصنة التدرجيية ،مؤكدً ا أن متايز النطاقني الديني والعلامين الذي يشكل جوهر نظرية العلمنة مل يعد
من املمكن الدفاع عنه ،وحيتاج إىل إعادة النظر فيه ويف حدوده (كازانوفا .)18

ومما سبق ،يظهر جل ًيا اتفاق الكثري من علامء االجتامع عىل رفع طابع القداسة عن العلامنية وإخضاع مقوالهتا
خصوصا مع ظهور موجة التدين اجلديدة ،والدور الالفت للدين يف تأدية
ومسلامهتا لطاولة التحليل والنقاش،
ً
تبي أنه ال رابط بني
وظائفه االجتامعية ،وعدم قبول املتدينني بحرص تدينهم يف املجال اخلاص فقط،
ً
خصوصا بعد أن ّ
التحديث والتمدن والعلمنة ،وفك الشفرة بينهام بظهور نامذج جمتمعية متطورة ومتدينة يف الوقت نفسه كالواليات
تبي هتافت نظرية العلمنة القديمة مل يعد يف اإلمكان بعد اليوم االعتامد عليها،
املتحدة األمريكية ،وهلذا وبعد أن ّ
وباخلصوص مع نمو احلركات االجتامعية واالحتجاجية الدينية يف الثامنينات والتسعينيات إثر طفرة الدين املفاجئة
يبق أمامها عىل حد تعبري كازانوفا سوى خيارين فقط :إما إمهال النظرية كل ًيا مثلام تشري إىل
داخل النطاق العام ،فلم َ
ذلك بعض الكتابات عن «هناية العلمنة» ،وإما مراجعة النظرية بحيث تستطيع الرد عىل منتقدهيا وعىل األسئلة التي
حتول النقاش من مقولة ماكس فيرب «فك السحر عن العامل» إىل مقولة
يطرحها الواقع نفسه (كازانوفا  ،)34ومن ثم ّ
«عودة الديني إىل العامل» .
وكام أن ما بعد احلداثة جاءت ملناقشة وتصويب أخطاء احلداثة ،ظهرت ما بعد العلامنية لتصويب العلامنية
خف وهجها وهتاوت ادعاءاهتا وفقدت مسوغاهتا ،وهو ما فتح الباب للحديث عام بعد العلامنية ،فام املقصود
بعدما ّ
بام بعد العلامنية؟ وما دور املتدين فيها؟
 3.3التدين في المجتمع ما بعد العلماني
1-1-3إعادة النظر في الحدود الفاصلة بين المجال العام والخاص

أرشنا فيام سبق إىل أن مأزق العلامنية يف املجتمع املعارص يرجع باألساس إىل فصل الدين عن املجال العام،
وحرصه يف احلياة الشخصية للفرد ،ضامنًا للنظام العام ومبدأ املساواة بني املواطنني ،ومعتمدً ا عىل فرضية أن البرش
ليسوا حمتاجني إال إىل أنفسهم يف بناء وترتيب حياهتم يف مجيع جوانبها ،وحرص الدين يف احلياة اخلاصة معناه أن
«املتدينني ال ينبغي أن حيملوا إىل املجتمع وجماله العمومي معتقداهتم الدينية عرب تأثريها يف مواقفهم يف الشأن العام»
(بشارة .)805 2/1

هيمنا حتديدً ا ،فهو فضاء ينشط فيه املجتمع املدين بطريقة مستقلة عن الدولة ويف إمكانه
أما املجال العام وهو ما ّ
أن يناقش بكل حرية قضايا الشأن العام ،و»بالنسبة هلابرماس املجال العام بدأ بالظهور يف القرن الثامن عرش وتطور
بوصفه فضا ًء اجتامع ًيا متم ّي ًزا عن الدولة واالقتصاد والعائلة ،يمكن فيه لألفراد أن يتواصلوا فيام بينهم كمواطنني
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مستقلني من أجل التداول يف الصالح العام ،وهلذا كان أكثر يشء متميز فيه هو مكانته يف املجتمع بوصفه فضا ًء
مفتوحا ال حتده حدود ،يمكن فيه التعبري عن
يتحقق فيه تقديم األسباب ومناقشتها ،قبوهلا أو رفضها [ ]...فضا ًء
ً
كل األسباب وسامعها ،وال حتظى بالقبول إال اجلداالت واألسباب التي تلقى موافقة كافة املشاركني» (منديتا
وفانانتويربن .)22-21

هذا الفضاء العام تشكّل بفضل االستقاللية املادية التي متتعت هبا الطبقة الربجوازية التي اعتمدت عىل مجلة
متنوعة من الوسائط ،املطبوعة واإللكرتونية واملقابالت الشخصية املبارشة للنقاش العقالين يف القضايا املختلفة
ذات االهتامم املشرتك ،ثم تطور ليصبح فضا ًء قانون ًيا متارس فيه الرقابة عىل السلطة ،ليتحول بذلك إىل «القوة غري
املفروضة بالقوة» عىل حد تعبري هابرماس ،وهو قوة فاعلة يف املجتمع املعارص؛ ذلك ألنه عىل الرغم من أنه ال يامرس
السلطة ،إال أنه مؤثر فيها ،من حيث إخضاعها للمساءلة والرقابة املستمرة من جانب املجتمع ،باعتباره صامم األمام
حلامية أفراد املجتمع من تعسف الدولة ،وهنا حتديدً ا تكمن أمهيته.

وللمجال العام سمتان أساسيتان حسب شارلز تايلر مها :استقالليته عام هو سيايس ً
أول ،وقوته التي يتم ّيز هبا
معلم للمرشوعية ثان ًيا ،وهلذا ففي املجتمع ما بعد العلامين ال تكون احلكومة حكيمة فحسب إن هي اتبعت
بصفته ً
ترشع وأن حتكم يف وسط مجهور مفكر ُيعمل عقله (تايلر
الرأي العام ،بل ملزمة أخالق ًيا هبذا ،فعىل احلكومات أن ّ
)107-106؛ ذلك ألن املجتمعات الغربية املعارصة مل يعد املتدين فيها يقبل بدور هاميش ،بل يعمل عىل املشاركة
رواجا ،واستقطب اهتامم اجلامهري املتنوعة
بفاعلية يف املجتمع ،وباخلصوص بعد أن دخل الدين املجال العام وكسب
ً
انتباها ،وهو ما مكّنه من استعادة دوره وتطويره ،ويأيت هذا االهتامم العام غري املتوقع من
التي أصبحت تُعري الدين
ً
كون الدين بات يرفض الدور اهلاميش واملخصص الذي حددته له نظريات احلداثة وكذلك نظريات العلمنة ،وهلذا
فقد فارق موقعه املحدد يف النطاق اخلاص وأقحم نفسه يف املضامر العام للمنازعة األخالقية والسياسية ،وأصبح
يشارك يف معارك حتديد النطاقني اخلاص والعام ،ورسم احلدود احلديثة بينهام ،وبني النظام والكون ،بني الرشعية
واألخالقية ،بني الفرد واملجتمع ،بني األرسة واملجتمع املدين والدولة ،بني األمم والدول واحلضارات والنظام
العاملي؛ األمر الذي حتّم إعادة تقويم موقعه ودوره يف املجتمع احلديث (كازانوفا .)17-16 ،13
2-2-3التدين في المجتمع ما بعد العلماني

متس املجتمعات الدينية بل
بداية ال بد من القول إن املجتمع ما بعد العلامين والسجاالت التي تدور حوله ال ّ
متس باألساس املجتمعات العلامنية ،أين تتطلع هذه املجتمعات إىل نوع من التعايش والتسامح بني السيايس والديني،
ّ
يقول هابرماس« :إن جمتمع ’ما بعد العلامنية‘ جيب أن يكون ً
أول يف نقطة معينة يف دولة ’علامنية‘« (ريسيت للحوار
بني احلضارات) ،وهلذا فمجتمع ما بعد العلامنية هو جمتمع علامين يتم فيه االعرتاف باآلخر الديني ضمن دائرة
النقاش واحلوار املجتمعي ،من دون إقصاء أو إلغاء ،ومن ثم فاجلديد الذي يضاف هنا هو قبول التعددية ورشعية
املسامهة الدينية يف املجال العام.

وهلذا يمكن القول إن املجتمعات ما بعد العلامنية ،أصبح يف إمكان املؤمنني فيها القبول بالعلامنية كقاعدة للقيام
ٍ
بدور يف املجال العام ،فهم ما عادوا يستوعبوهنا كأسلوب لعيش الديني يف املجال اخلاص ،ويريدون االعرتاف هبم
كدينيني يف املجال العام ،ويرفضون االحتفاظ بإيامهنم يف إطاره اخلاص ،ويريدون أن يعرفوا به كبعد كامل لكينونتهم
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العامة ،معتربين أن الدين جيب أن حيكم جممل ترصفاهتم الشخصية (روا .)119

وإذا كانت السياسة العلامنية يف صيغتها التقليدية هتدف إىل إقصاد وهتميش الدين ،فإن االنتقادات التي ُو ّجهت
إليها تفرض عليها إعادة النظر يف عالقة السياسة باملجتمع ودور الدين فيه ،ومن هنا يرى هابرماس أن املجتمع ما
بعد العلامين هو املجتمع الذي حتدث فيه هذه املصاحلة بني الدين واملجتمع والتعايش بينهام ،وبام أن مرشوع احلداثة
عند هابرماس هو مرشوع مل يكتمل بعد ،فإن احلداثة يف ثوهبا اجلديد جيب أن تتجه إىل هتيئة أرضية املجتمع ما بعد
العلامين بعقلنة الدين من جهة ،والتقليل من تطرف العلامنية من جهة أخرى ،متهيدا لفكرة التسامح والتعايش بينهام،
وعليه يكون املجتمع ما بعد العلامين هو املجتمع املنفتح عىل الديني واملؤمن بإمكانية دوره اإلجيايب ،وهو ما يمكن أن
يتجسد يف النقاش يف املجال العام من خالل الفعل التواصيل الذي يضم املتدين والعلامين وامللحد.

والوصول إىل هذه احلالة من التسامح جيعل املواطنني حسب هابرماس -سواء أكانوا مؤمنني أم غري مؤمنني-
كونوها عرب رؤيتهم للعامل ،وجيربون اإليامن بتعددية النظرة إىل
يصطدمون ببعضهم البعض من خالل القناعات التي ّ
العامل رغم اهنامكهم بالتفاوت الناجم عن الرصاع العام بالرأي ،فإذا تع ّلموا التكيف مع هذا الواقع وقد وعوا إمكانية
الوقوع يف اخلطأ ،إ ًذا ال بد ،ومن دون كرس الرابط االجتامعي للجامعة السياسية ،من أهنم سيم ّيزون ما تعني األسس
العلامنية للقرار ،كام هي يف الدستور يف إطار جمتمع ما بعد علامين (هابرماس -مستقبل الطبيعة اإلنسانية .)127
3-3-3دور األديان والمتدينين في المجال العام

أما عن الدور املنوط باملتدينني يف املجال العام ،فيظهر من خالل قدرة خطاهبم عىل معاجلة الكثري من الظواهر،
حلا من جهة ،واملسامهة يف مساءلة السلطة وإخضاعها للرقابة من
وشحن املواطن بالقيم من أجل أن يكون مواطنًا صا ً
قبل املجتمع من جهة أخرى ،وقد أشار كازانوفا بكل وضوح إىل أن دور األديان يف املجال العام للمجتمعات املعارصة
واملوجه األخالقي ،الذي ال يقترص عىل املجتمع الضيق ،بل يمتد إىل اإلنسانية مجعاء ،وهو ما يظهر يف
هو دور املراقب
ّ
شكل من أشكال التذكري باحلقوق اإلنسانية ،وهذا الدور يمكن رصده يف تلك احلاالت التي تتدخل فيها األديان ،بغية
مساءلة ا ّدعاءات النظامني املجتمع َّيني الرئيسني ونقدمها ،أي الدول واألسواق ،نتيجة العمل وفق معايريمها اجلوهرية
تغول الرأساملية ،كام تذكّر
اخلاصة ،برصف النظر عن املعايري األخالقية التقليدية العرضية ،يف حماولة للتقليل من خماطر ّ
األديان الدول ومواطنيها باحلاجة اإلنسانية إىل إخضاع منطق تكوين الدول للخري العام ،عرب املساءلة األخالقية للعقائد
األمنية القومية ولألطروحات الالإنسانية للسياسات الدفاعية النووية املبنية عىل سيناريوهات التدمري األكيد املتبادل،
املستعدة للتضحية بأعداد ال حتىص من األرواح البرشية يف سبيل سيادة الدول وتفوق القوى العظمى ،وبالطريقة عينها
عرب مساءلة االدعاءات الالإنسانية لألسواق الرأساملية بعملها وفق آليات الشخصية والأخالقية ،كام تذكر األديان
أيضا األفراد واملجتمعات برضورة التحقق من هذه اآلليات الالشخصية للسوق وتنظيمها ،للتأكد من كوهنا مسؤول ًة
ً
عن الرضر الذي قد يلحق باحلياة اإلنسانية واالجتامعية والبيئية ،وبإمكانية تعزيز مسؤوليتها عن االحتياجات اإلنسانية،
وعالوة عىل ذلك فإن دور األديان خيوهلا تذكري مجيع األفراد واملجتمعات بأنه ال يمكن تعريف اخلري العام أكثر فأكثر
إال باملعنى العاملي والكوين واإلنساين للكلمة ،وهلذا فالنطاق العام للمجتمعات املدنية احلديثة ال يمكن أن يتمتع نتيجة
لذلك بحدود قومية أو وطنية (كازانوفا .)338
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يوجه الدعوة إىل الكنائس واملنظامت الدينية
كام أكد هابرماس ً
أيضا عىل هذا الدور األخالقي للدين ،وهلذا ّ
بأن تضطلع بشكل متزايد بدور أسايس يف املجال العمومي داخل املجتمعات العلامنية؛ إذ يمكن خلطاهبا إذا كان
عقالن ًيا أن يصل إىل التأثري يف الرأي العام ،ويساهم يف عالج وتوجيه الكثري من القضايا األساسية ،برصف النظر
عام إذا كانت حججها مقنعة أو قابلة لالعرتاض ،وباخلصوص فيام يتعلق بالقضايا التي ال يمكن للعلم أن حيسم
فيها بموقف هنائي ،والتي تتطلب وضع أخالقيات للعلم ووضع مقاصد إنسانية وأخالقية يلتزم هبا كي ال يقع يف
خيارات الإنسانية ،سواء تعلق األمر بإباحة اإلجهاض أو املوت الرحيم الطوعي أو القضايا املتعلقة باألخالقيات
يف علم األحياء يف الطب اإلنجايب  ...إلخ (ريسيت للحوار بني احلضارات) ،خاصة أن العامل اليوم يتجه نحو جمتمع
عاملي جديد ،يشكل جمتمع املعرفة والذكاء االصطناعي أهم ركائزه األساسية ،وقد تزامن هذا التحول مع ظهور
وعي كوين جديد تتشكّل تدرجي ًيا مالحمه ،وتتضح نتيجة وعي خماطر هذا االنفجار املعلومايت وثورة التكنولوجيا
املعارصة وما تطرحه من حتديات ،تتجه نحو تنمية الذكاء الكوين من خالل تطوير أبحاث الذكاء االصطناعي التي
انتقلت من الذكاء االصطناعي الضعيف الذي حياكي العمليات العقلية لإلنسان إىل الذكاء االصطناعي الفائق الذي
منافسا قو ًيا لإلنسان يف الذكاء واإلدراك والتعلم وإصدار القرارات ،وهو ما يضع اإلنسانية أمام الكثري من
سيكون
ً
التحديات املستقبلية ،وهو ما يظهر من خالل الدراسات التي تقدمها نظرية ما بعد اإلنسانية.
4-4-3العودة إلى الدين ،لكن بشروط علمانية

دورا حيو ًيا يف املجتمع
إذا كان جمتمع ما بعد العلامنية جمتم ًعا يقبل بعودة الدين إىل احلياة العامة ،ويعطي املتدين ً
املدين ويف املجال العام ،فإن هذا يدفعنا إىل التساؤل :هل هذا القبول هو قبول مرشوط أم مطلق؟

الواقع أن قبول عودة الدين إىل املجال العام ضمن املجتمع ما بعد العلامين بالنسبة إىل الفكر الغريب هو قبول
يطوع دينه حتى يتامشى مع حمددات املجتمع العلامين ً
أول ،وحتى يتمكن من
مرشوطُ ،يط َلب فيه من املتدين أن ّ
التعايش يف فضاء يوجد فيه ديانات متعددة ،كام يوجد فيه املتدين وغري املتدين وامللحد.
وهذا يكون من خالل عدة حمددات من بينها:

− −أن املتدين إذا أراد أن حيمل خطا ًبا دين ًيا إىل املجتمع ،فال بد عليه من ترمجته إىل لغة عقالنية متاحة للجميع،
حتى يستطيع أن يفهمها املتدين والعلامين م ًعا ،ممن يتشاركون االستخدام العمومي للعقل يف املجال العام،
وهلذا نجد أن هابرماس يعترب أن «كل املواطنني أحرار يف تقرير إن كانوا يرغبون يف استخدام لغة دينية يف
املجال العام أو ال ،فإن رغبوا يف ذلك ،فإن عليهم قبول أن حمتويات احلقيقة املحتملة يف امللفوظات الدينية
ال بد أن ترتجم إىل لغة مقبولة عىل نطاق واسع قبل أن تتمكن من شق طريقها إىل أجندات الربملانات أو
املحاكم ،أو اهليئات اإلدارية وتؤثر يف قراراهتا» (هابرماس« -املعنى العقالين»  ،)59وألن املجال العام هو
جمال مطروح بالتساوي أمام املواطنني املتدينني منهم وغري املتدينني ،فإن مهمة عقلنة الدين ال تقع عىل عاتق
املواطنني املتدينني فحسب ،بل تشمل املتدينني وغري املتدينني عىل حد سواء ممن ينخرطون يف االستخدام العام
للعقل يف املجال العام (منديتا وفانانتويرين .)26-25
− −أن املجتمع ما بعد العلامين عليه أن يشق طري ًقا ثال ًثا بني العلم والتقنية اللذين قدمتهام احلداثة والدين ،وهو ما
يتطلب رضورة احرتام كل طرف للطرف اآلخر يف جو من التسامح والقبول باآلخر وبام لديه من آراء ،ولتحقيق
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ذلك ال بد من أن يقبل العلامنيون وجهة نظر املتدينني املنطلقة من عقيدهتم الدينية ،ويعرتفوا بمضموهنا املعريف
واألخالقي ،ويقبلوا التعايش وحوار األنداد يف استخدامهم العام للعقل ،ألن جمتمع ما بعد العلامنية ،حسب
هابرماس ،هو جمتمع يلتمس استمرارية اجلامعات الدينية يف حميط يستمر بعلمنة نفسه؛ جمتمع يسعى لتجنب
التطرف الديني والعلامين ليسمح بظهور جمتمع تتكامل فيه األدوار يف املجال العام ،أي جمتمع ينفتح عىل الدين
يف املجال العام ،ويقبل بمشاركته يف صياغة قرارات هتم الشأن العام ،لكن هذا القبول باملتدينني كجامعة
ٍ
مجاعات عقالني ًة
عقالنية هو قبول مرشوط؛ إذ ال يمكن بالنسبة إىل الدولة الليربالية اعتبار اجلامعات الدينية
إال إذا امتنعت بطريقة اختيارية عن فرض حقائقها اإليامنية بالعنف ،وممارسة كل ضغط نضايل عىل الضمري
األخالقي عند املؤمنني ،وعن االمتناع عن التالعب هبم واستخدامهم يف أعامل هجوم انتحارية ،فإن حتقق هذا
الرشط كان عىل املتدينني ومن منطلق موقعهم يف وسط جمتمع تعددي أن حيققوا التزا ًما مثل ًثا يتمثل يف:
•جيب عىل املتدينني ،لتحقيق اندماجهم ،أن يبذل الوعي الديني جمهو ًدا لتجاوز التفاوت املعريف الذي ال بد
من أن يربز من االلتقاء بالطوائف أو الديانات األخرى ،وهو أمر ال يتحقق إال بالتسامح والقبول باآلخر
املخالف.

•عىل هذا املوقف أن يتامشى مع سلطة العلوم التي حتتفظ باالحتكار االجتامعي للمعرفة عىل العامل ،باعتبار
العلم سلطة إبستيمولوجية معرفية.

•وأخريا ال بد من أن ينفتح هذا املوقف عىل أوليات دولة احلق الدستوري ،هذه األوليات التي تستند إىل
مصدرا للترشيع
أخالق دنيوية ،أي أولو ّية العقول العلامن ّية الدنيوية يف االستخدام العام للعقل بوصفه
ً
(هابرماس -مستقبل الطبيعة اإلنسانية .)127-126

− −الرتكيز عىل اجلانب الدنيوي يف الدين وتسخريه خلدمة األغراض الدنيوية ال األخروية ،وهو ما يعكسه تصور
مارسيل غوشيه الذي ذهب إىل أن امتالك الديانات بيد الديمقراطية ينتهي بأن جيلبها إىل آفاق دنيوية بحتة،
مع االستجابة التامة ألبعادها الدينية ،تلك هي النتائج املتناقضة لسياسة االعرتاف ،وهلذا فاملتدينون مطالبون
هيم يف هذا املجال ،عىل حد قوله ،ليس اإليامن بوجود
بتطويع األديان جلعلها يف عداد األفكار الدنيوية ،ألن ما ّ
اهلل ،وال اإلحلاد ،وال التسامي ،وال احللولية ،وال التوجه صوب احلياة الدنيا ،وال التوجه نحو احلياة اآلخرة،
وإنام القدرة عىل تقديم فكرة شاملة للعامل ولإلنسان قادرة عىل الربهنة عىل صحة اخليارات الشخصية واجلامعية
بشكل تام وهنائي ،املهم أن يكون لدينا امليتافيزيقا يف حدود معينة ،عىل أن تتوافق رؤيتها للعامل مع الرؤية
الديمقراطية السياسية؛ ذلك ألن السياسة عندما تتوجه بشكل خاص نحو األديان ،فذلك ليس لكي تعود إىل
الكنائس ،وإنام لتنتقل إىل األفراد (أي إن العودة إىل الدين تتم من خالل العودة إىل األخالق) ،وهلذا يؤكد عىل
أن التوجه إىل األديان اليوم خيتلف عام كان عليه باألمس ،فلم تعد تقبل القوانني من عامل السامء ،وعليه فإن ما
ينبغي أن يكون عليه السلوك الديني من اآلن فصاعدً ا هو البحث وليس التل ّقي ،إنه فعل االمتالك ً
بدل من
التسليم غري املرشوط ،ويتقدم صدق القلق عىل صالبة اليقني يف إعطاء صورة نموذجية عن اإليامن ،حتى يف ما
خيص الديانات الراسخة ،وهذا يقود إىل إخضاع اعتبارات احلياة اآلخرة لرضورات احلياة الدنيا ،ووضع العامل
اآلخر يف خدمة هذا العامل ،وهو ما جيعل الديانات يف تصوره متيل فعل ًيا إىل اللحاق بركب الفلسفات واحلكم
الدنيوية (غوشيه  ،)135-131وهو ما جيعل الدين تاب ًعا ال ساب ًقا ،جيدد نفسه وفق ما تقتضية الفلسفة العلامنية
الدنيوية ،ال أن تسري هي وفق معطياته وتوجيهاته.
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خاتمة

رغم حماولة فالسفة الغرب االستنجاد بالدين وقيمه األخالقية لتقويم اعوجاج احلداثة الغربية التي متيزت
بفقرها الروحي واألخالقي الذي انتهى هبا إىل اهلاوية عىل حد تعبري إدغار موران؛ إذ مل يستطع بريق إنجازاهتا
العلمية والتكنولوجية أن يغطي مآالت سقوطها يف التشيؤ واملادية والنفعية وفقرها األخالقي والروحي ،وهو ما ن ّبه
إليه الكثري من الفالسفة الذين أكدوا عىل رضورة ربط احلداثة باجلانب األخالقي ،بعد أن متكّنوا من فك االرتباط
توجه
دائم العلمنة واالبتعاد عن الدين ،وهلذا ّ
بني احلداثة والتطور والعلمنة ،وب ّينوا أن التحديث والعرصنة ال يعنيان ً
فالسفة الغرب إىل احلديث عن جمتمع ما بعد علامين للعمل عىل خلق جمال للحوار واملناقشة والتعايش بني املتدين
والعلامين وامللحد يف إطار ما خيدم الصالح العام ،واالستعانة بالقيم األخالقية التي نادت هبا األديان كحل لكثري من
املسائل والقضايا التي طرحتها احلداثة الغربية سواء يف شقها العلمي أو املجتمعي.

لكن ال بد من التنبيه إىل أن الدين يف جمتمع ما بعد العلامنية هو دين معلمن ،فليس معنى ما بعد العلامنية هو هناية
للعلمنة ،وليس معنى عودة الدين إىل املجال العام هو االعتامد عىل الدين يف تسيري احلياة العامة ،بل ما بعد العلامنية
هو تصويب للعلامنية بفتح جمال أوسع واستشارة أكرب للدين يف املجال العام ،وتطالب املتدين من أجل االنخراط يف
تطور من خطاهبا،
احلوار املجتمعي أن يتكلم بلغة عقالنية يفهمها اجلميع ،كام تطالب األديان أن تكون عقالنية وأن ّ
كام تطالبها بالتخلص من خرافاهتا وأساطريها ،وتطويع عامل اآلخرة خلدمة العامل الدنيوي وليس العكس ،وهذا
معناه أن التدين والدين املطلوبني يكونان عىل مقاس خاص؛ إذ ال نأخذ من الدين سوى بعض القيم األخالقية
وتروض مجاح النزعة العلمية املفرطة يف التطبيق من دون قيد أو رشط ،مثل قضايا اإلنجاب
توجه اإلنسان
ّ
التي ّ
االصطناعي ،واالستنساخ ،والقتل الرحيم ،واستئجار األرحام ،وخماطر الذكاء االصطناعي ،واألسلحة الذكية
والتغذية االصطناعية ،وخماطر األغذية املعدلة جينيا  ...إلخ ملا فيها من أرضار تلحق باألرسة واملجتمع واألخالق.

وهلذا يمكن القول إن العودة إىل الدين يف املجتمع ما بعد العلامين هو عودة إىل الدين املدين كام حدده روسو،
وليس االعتامد عىل ديانة يف حد ذاهتا ،وهو حماولة استيعاب الدين يف املجتمع بحيث يتم اإلبقاء عىل فكرة اإليامن باهلل
مصدرا لألخالق يف املجتمع ،مع إلغاء أي دور لألديان فيام عدا ذلك.
واليوم اآلخر ،لكي تظل
ً
كام أن فكرة تطويع الدين باستبعاد كل ما يتكلم عن الغيبيات والعامل اآلخر ،واإلبقاء عىل ما يستفاد منه يف كيفية
بعضا مما جاءت به األديان ونرفض البعض اآلخر ،وهو األمر
تنظيم املجتمع وربطه بالقيم واألخالق جتعلنا نأخذ ً
الذي يتعارض ً
مثل مع الدين اإلسالمي ،فقد ذ ّم اهلل تعاىل الذين يفرقون بني آيات القرآن ،فيقبلون بعضها ويردون
ُون بِ َب ْع ِ
ض ا ْل ِكت ِ
بعضها ،ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه ،وتو ّعدهم بوعيد شديد فقال تعاىل ﴿ َأ َفت ُْؤ ِمن َ
َاب
ِ
ِ ِ
ون بِ َب ْع ٍ
ون إِ َل َأ َشدِّ ا ْل َع َذ ِ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُي َر ُّد َ
َو َت ْك ُف ُر َ
لل
اب َو َما ا َُّ
ض َف َم َج َزا ُء َم ْن َي ْف َع ُل َذل َك منْك ُْم إِ َّل خ ْز ٌي ِف ْ َ
بِ َغافِ ٍل َع َّم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [سورة البقرة.]85 :

وهلذا السبب ،أصبحنا نقرأ ونسمع يف بعض املؤمترات بعض الباحثني ممن يؤيدون جعل الدين عقالن ًيا يطالبون
باستبعاد بعض املفردات يف القرآن الكريم التي من وجهة نظرهم تؤدي إىل التطرف ،واستبعاد اخلرافات ،وجعله
قارصا مهام تطور.
عقالن ًيا ،وهذا معناه أن الدين جيب أن يوزن ويناقش ويغربل باالعتامد عىل العقل الذي يظل
ً

كام أن فكرة تطويع األديان وإخضاع اعتبارات احلياة اآلخرة لرضورات احلياة الدنيا باستبعاد ما يشري إىل
الغيبيات والعامل اآلخر ،جيعل دور الدين الح ًقا ال ساب ًقا ،ويكون عىل الدين أن يلحق بالفلسفات العقلية ،ال أن تعيد
هي النظر يف مسلامهتا ،خاصة بعد الفشل الذريع للحداثة يف نقل اإلنسانية إىل حالة من السعادة واالستقرار ،وهو ما
حيتاج يف نظري إىل الكثري من املراجعة.
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