5كصد

نسخة للنشر على موقع الراويwww.dirbal.ly :

بسم هللا الرمحن الرحيم
خمتصر كتاب:

العالمانية ،طاعون العصر:
ُ
وفضح َّ
ُ
الداللة
املصطلح
كشف
ِ
د .سامي عامري

1من4
الحقيقة النظرية للعالمانية
[الوصف]
[هذا أول أربعة أجزاء ملتخصرٍ نري وصويت لكصاب :العاملانية ،طاعون العرٍ ،للدكصور
سامي عامٍي.

أييت هذا الكصاب ضمن سلسلة املؤلف القيِّمة :اإلحلاد يف امليزان .نفعنا هللا تعاىل بعلمه،

وجزاه عنه وعنا كل اخلري.
يصناول الكصاب ،يف أربعة فرول ،ابلشٍح والصحليل املدبدأ املعٍوف بـ(العلمانية) يف طٍح مل
أقف على سابقة له يف املكصدبة العٍبية.
يعٍض الفرل األول احلقيقة النظٍية له ،مدبيناً جوهٍه ،وداللة املرطلح وأصوله وتطوره،
ليتخلص إىل اسصدبدال "العاملانية" بهِّ ،
مقدماً أسانيده اللغوية والصارخيية واملوضوعية اليت تقيم هذا
االسصدبدال على أساس علمي مصني.

يف الفرل الثاين ،يسصعٍض آاثر تدبين العاملانية يف حمضنها يف الغٍب ،مث يف مهجٍها يف بالد
العٍب .يكشف يف ذلك عن آاثر سلدبية هلا يسصعرى على النظٍة السطحية أن تسصدبينها .ويوضح
كيف جنح نقلة املدبدأ إىل العامل العٍيب يف هتميش دور الدين يف حياة املسلم ،ويف ابصداع جو من
االندبهار ابلعامل الغٍيب ،ويف اإليهام أبن العاملانية ،كأصل لنظام احلكم ،هي قارب النجاة للحوق
بذلك العامل.
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أما الفرل الثالث ،فيدبني فيه احلكم الشٍعي لصدبين العاملانية واالسصسالم هلا كمذه حياة،
مذه فيه هوى اإلنسان وعقله مها األصل يف الصحاكمِّ .
يعدد أوجه منافاهتا لشهاديت الصوحيد
والندبوة ،لينصهي إىل نعصها يف ذاهتا ابلدين ومن أكثٍ من ابب ,وخيلص يف اخلصام إىل أهنا دين شٍكي
يدبلغ مبعصنقيه ما مل يدبلغه شٍك اجلاهلية األوىل؛ فهو إهدار لأللوهية ،وال يقدبل عليه املسلمون إال
بعد أن يرريوا غري مسلمني.
يف الفرل الٍابع ،يندبِّه إىل صور تدليس أنرار العاملانية يف العامل اإلسالمي يف حماولصهم
إظهارها يف ثوب جذاب خيفي قدبحها وترادمها الشديد مع اإلسالم .بعد ذلك ،مييط اللثام عن

زيف هذه احلملة الصجميلية ،ومكٍ أصحاهبا ،وابصنائها على الصضليل بدءاً ابملرطلح املسصعمل،

وما يوحي به من ارتدباط املدبدأ ابلعلم ،وصوالً إىل الدعوى بصارخيية النص القٍآين إلسقاط حجيصه
وجتٍيده من ِّ
كل قيمة داللية.
خيصم املؤلف إبمجال ملوضوع كصابه ،واسصعٍاض جلملة من الوصااي اليت يٍاها جوهٍية يف سدبيل
العمل ملواجهة وابء العاملانية].
[إذا استحسنت العمل ،فال نطمع يف غري دعاء ابألجر والثواب للراوي وللمؤلف كليهما].
انقر هنا لالستماع والمشاهدة – الراوي :د .عياد دربال
انصقل إىل الرفحة الصالية لقٍاءة خمصرٍ الفرل األول.
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مختصر الفصل األول:
بسم هللا الرمحن الرحيم

الحقيقة النظرية للعالمانية
إن سلسلتنا "اإلحلاد يف امليزان" تسعى إىل إقناع القارئ اجلاحد لعقيدة التوحيد أن للكون
تقرره هذه السلسلة يف هذا الكتاب م ْن أنه كما
خالقاً .فإذا وقف القارئ عند ذلك ،ومل يتّفق مع ما ّ
أن هلل "اخللق" ،فلَهُ تعاىل "األ َْمر" ،فسيكون أقُصى ما بلغه عقله هو اإلميان بنفس ما آمن به أبو جهل،
وهو أن للكون خالقاً ،غري أن امتيازه ابخللق ال يلزم منه اختصاصه ابلتشريع .فاخللق له ،والتحرمي
والتحليل ملرياث األجداد وتراتيب األعراف.
تغرت ابملشاع من الكالم القائل إ َّن اإلحلاد هو إنكار اخلالق والقول ِب ََزليّة
رسالة الكتاب هي أال
ّ ُ
وعبَثية الوجود ،فذاك وجه واحد من أوجه اإلحلاد .بل هو من الناحية الواقعية ،أقلّها حضوراً
املادة َ
أتثرياّ .أما اإلحلاد األكرب الذي سرى على الوجود يف ليل هبيم ،فاستوىل على عقول الغافلني
وأضعفها ً
قد على نواصيهم ثالاثً فهو إحلاد العاملانية.
وع َ
َ
املسماة "علمانية" طرحاً مشولياً يستحوذ على الفضاء السياسي يف جل
متثّل املنظومة العقيديّة ّ
العقيدي لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت نعيشها .إهنا مبدأ
وتعرب عن االنتماء
البالدّ .
ّ
وجلّه .منها تبدأ
اجملتمعي والتأسيس
التّوجيه األخالقي والتّنظيم
االقتصادي .إليها يعود األمر كلّه ،دقّه ُ
ّ
ّ
الرعااي دون
احلقيقة ،وإليها تعود .وهي اليت حت ّدد جوهر املعىن وأَبْ َ
عاد ظالله .ولذلك تُ ْفَرض قَ ْسراً على ّ
فسحة لالختيار أو التّعقيب.
ْ

العقيدي ،يف ما وىل من الزمان،
إ ْهنا مقدَّس جديدُ ،متعال على النقد! وقد كان هذا املبدأ
ّ
الرصد واملواجهة .غري أنه َاَتَذ يف العقود األخرية سبيالً
صرحياً يف تعبريه عن نفسه .وكان بذلك َسهل َّ
األمة خبفاء ومكر دون أن يثري َجلَبَةَ أو
جديداً ليتخفى عن رصد من يتتبّع أثره ،وليتسلل إىل وعي ّ
يستحث ُمَُانَ َعةً يف نفس املص ّدق ابلبعثة اخلامتة والشريعة الناسخة ملا عداها.
ُ
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لقد متكنت العاملانية من دقائق حياتّنا دون أن تُعلن يف األغلب عن نفسها حتت الفتة واحدة
ُكلَيّة ،وإّّنا سيطرت على عقول كثري من الناس ومشاعرهم ووالئهم وبرائهم ،من خالل جمموع مقوالت
حّت جرى كثري من مقوالهتا
متفرقة ال تنتظم يف ظاهرها يف نسق أيديولوجي جريء يف التعبري عن نفسهّ .
وم ْن ظَاهرهم الفسوق والطاعة ،وبني َرّواد احلاانت واملساجد ،دون أَ ْن
على ألسنة الدَّمهاء واخلاصةَ ،
تستشعر النفس أهنا جتمع بني أضغاث من األخالط.
منظومتَهُ العاملانيةَ على أهنا هناية راري الفكر
لقد ظ ّل الغرب على مدى قَ ْرنني من الزمان يُق ّد ُم
َ
السياسي ،زاعماً أن التشكيك فيها أو "العدوان" عليها هو عدوان على قيم إنسانيّة ُمطل َقة الثبُوت؛
ّ
ض َل املوجود ،فحسب ،وإّنا هي "هناية املنشود"  .فالليرباليَّة
فمنظومة القيم الغربيّة الكربى ليست أَفْ َ
املتحضر أ ْن حيمي
والدميقراطيّة وغريمها من األنْساق واملفاهيم الكربى هي حقائ ُق كونيّة على الغرب
ّ
خاصة اإلسالمي ،من نفسه إن أراد أن يتجاوزها.
العامل
الشرقيّ ،
َ
الصلَة عن تراث
العريب ،فتتنازع العاملانيةَ ثالثة تيارات ُك ْربى :تيّار اغرتايب ُمْن بَت ّ
َأما يف العامل ّ
األ َّمة يرى َّ
أن كل سبيل للتّنائي عن اإلسالم ومنظومته احلياتيّة ِبَبْعاد َها املتّس َعة هو مطلب أساسي
منافع مدركة يف
وخط ال ميكن التَ ْ
قهقر عنه .ويُقدم التيّار الثاين فكرة العاملانية على ّأهنا آلية استنبات َ
واقع مقحط ال أ َّهنا نظرة ميتافيزيقيّة ُُم ّادة لإلميانّ .أما الفريق الثالث ،فريى يف العاملانية "ديناً" خيالف
اإلسالم يف صميميته.

يف ظل هذا الواقع يف العاملني الغريب والعريب ،تعلن العاملانيّة عن نفسها قضيّة أساسيّة يف اجلَ ّدل
الفكري والعقائدي.
ّ

اليوم كأعظم َحتَد لإلسالم
إن العاملانية اليت ترسم معامل واقعنا يف عظيم أموره ودقيقها تَق ُ
ف َ
ائي؛
مبنظومته الفكريّة َّ
اجملرَدة والعمليّة احليّة وهي تَتَ َجد ُ
َّد دائماً يف شكلها وُهتَ ُ
ذب دوماً خطاهبا ال ّد َع َ
لع ْلم أنصارها أ َّ
َن حال االصطراع مع اإلسالم ال ميكن أن تنتهي إىل مصاحلة َّ
رامة مع من حيملون فهماً
سْنياً للرسالة النبويّة.
رف
يف ظل أزمة اخلطاب اإلسالمي وفَ ْوَرة النُشاط العاملاين ،حنتاج أن نعيد قراءة العاملانية لنَ ْع َ
التصور َع َمليّاً وحقيقة هذه الفكرة يف ميزان
حقيقتها كتصور َ
مبدئي ،ولنكون على َوعي بالزم هذا ّ
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الوحي .وهي خطوات نشق هبا طريقاً إىل الوعي حبقيقة إمياننا ابهلل رابً ومبحمد صلى هللا عليه وسلم
ألول َمّرة ،منذ البعثة النبويّة ،شريعة اإلسالم عن احلكم يف ّأمة التوحيد.
نبياً يف زمن تُ َعطَّ ُل فيهّ ،

َصلَ ْني :معرفة العاملانية كما هي ال كما
وللخروج مبوقف ُمْنصف ،جيب أن تقوم دراستنا على أ ْ
نريد ،واخلضوع للشرع كما يريد الشرع دون اهنزام أمام ضغط الواقع ،أو التشنيع مبا ال يوافق املعلوم من
احلقائق.
حنقق هذه الغاية حّت نعرف حقيقة العاملانية من ثالث زوااي ،وهي :احلقيقة النظرية للعاملانية
ولن َ
كما هي يف خطاب أهلها؛ مث حقيقتها العمليّة؛ وأخرياً ،حقيقتها يف مْنظار الش َّْرع.
ف خصومنا ونقطع ُشْب َهةَ االحنياز يف حبثنا حّت نتناول دفاعيّات العاملانيني ونُ ْسفَر
ولن نْنص َ
رد ما أسلفنا بيانه.
صورها عن ّ
عن قَ ُ
الحقيقة النظرية للعالمانية
تكتسب هبما َم َعاً لَ ْوَهنَا املعريف
ومْب َدأ نظري .وهي
ي اصطالح لَْفظ ّي َ
العاملانيهُ يف شكلها النَظر ّ
ُ
الع َمليّة وحركتها امل ْف َع َمة
واحنيازها القيَمي .ويُ َعد النّظَُر يف جانبها النَّظَري اخلطوة األوىل ل ْ
فهم أشكاهلا َ
ابلرغبة يف الف ْعل يف وجود الناس.
ّ

ي عند السامع للبحث يف راري
يُثري مصطلح "علمانية" ،دون ألف بعد العني ،احلس الْنقد ّ
األول واآلن ،وهو ما يلزمنا أ ْن ن َقلب الصفحات ،وخنترب املسلّمات لنصل
املصطلح وداللته يف َُْمضنه َّ
بعد ذلك إىل حقيقة حروف العبارة.

إن آفة حتريف املصطلحات ظاهرة معرفية قدمية ومتجددة .ال خيلو منها واقع ثقايف ،وال تغيب
متنازعني .والتّحريف االصطالحي لَهُ َوجهان:
عن سجال فكري بني َ
الباطل.
َو ْجه يقبح احلَ ّق ،وآخر ُحيَ ّس ُن
َ

فمن تقبيح احلَق ما تَواطَأ عليه النّصارى يف القرون الوسطى من استعمال عبارات مثل
حّت ال يرتبط ذ ْك ُرهم برسالة مساوية .فهم ّإما
َ
"احمل َمديني" و"اهلاجريني" و"اإلمساعْيليَني" امسًا للمسلمني ّ
تنحدر من هاجر أو إمساعيل .ولذلك مل يستعملوا كلمة
أتباع َر ْجل ُمدع للنبُوة ،أو ُجمَّرُد طائفة ع ْرقيّة َ
ستعمل فيها كلمة "إسالم" سنة .1697
"م ْسلم" إّال ابتداءً من سنة  .1551وكانت أ َُّوَل َمَّرة تُ
ُ
ُ
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صدده من أ َْمر العاملانيّة وإلباسها َغ ْ َري ثوهبا ،وجتميل ابطلها وإ ْحفاء
ومن حتسني القبيح ما حنن ب َ
دساً.
ُم َ
س ابطلها يف َو ْعي األ َّمة ّ
صاد َماهتا ل ُم ْح َك َمات الش َّْرعَ ،س ْعيا َم ْن أَنْصارها إىل َد ّ
النقاد اليوم على أن اصطالح "علمانيّة" هو تَ ْر ََجَة ل َكل َمة َغَربية الْ َم ُولد واحملضن،
يَتف ُق
ُ
"سكيولريزم" .)Secularism( ،وإذن ،فليس ابإلمكان أَ ْن َند هلا َج ْذراً يف املعجم اللّساين
اإلسالمي القدمي.

وأول َم ْن استعمل الكلمة ِبحد معانيها املعاصرة هو "جورج هوليوك" سنة  ،1851للتّعبري
السلطان ال ّديين .وقد أثبت بذلك هلذا
السياسي ال ّداعي إىل فَصل النظام االجتماعي عن ّ
عن َم ْذ َهبه ّ
االصطالحي القدمي.
اللَّفظ َم َساراً اصطالحياً خمتلفاً عن استعماله
ّ
"الزَمن" أو "العصر" .وقد استعمل
تَ ْع ُ
ود الكلمة إىل كلمة التينية تعين :العامل ،مبعىن "الكون" أو ّ
الالتني يف القرون الثاين والثالث والرابع الكلمةَ لإلشارة إىل العامل الزمين ،أي احلياة الدنيا
آابء الكنيسة ّ
البائسة ،يف مقابل ملكوت هللا املشرق.

الرْهبَ نَة وقواعدها"،
كان هذا اللفظ يُطلق يف بداية تطوره على َرجل الدين " َغ ْري املقيّد بن ُذور َ
"ع ْل َمنَة"
أو "غري الْ ْم ََرتهنب" .وتَ َّ
ص َد به بعد ذلك غري الكهنويت .وقد بدأت كلمة َ
طوَر شيئاً فشيئاً ليُ ْق َ
ت إىل ال ّداللة على
الرْهبَنة إىل وظيفة خ ْد َمة رعيّة الكنيسةُ ،مثّ َحتَ َّولَ ْ
مبعىن إخراج َر ُجل ال ّدين من عامل َ
الديين أو املق ّدس إىل العامل غري الديين أو غري املق ّدس .مث انتقلت الكلمة يف مرحلة
االنتقال من العامل َ
رالية إىل اكتساب معىن مايل ،تنظيمي ،عندما أصبحت تَ ُدل على نقل املسؤولية من السلطات الكنسيّة
السلطات السياسيّة املدنيّة.
إىل ّ

"ع َمل عاملاين"؛ أي غري
َصبّحنا نقرأ عن َ
توسع اليوم اجملال ال ّداليل للكلمة توسعاً كبرياً ،فَأ ْ
وقد ّ
ديين ،و "جامعة عاملانية" ،أي جامعة غري دينيّة .وبذلك بَلَغت العاملانية أ َْو َسع معانيها يف رارخيها
االصطالحي.
ّ
وإذا كان مصطلح "سكيولريزم" يعود يف أصله اللغَوي واستعماله االصطالحي إىل كلمة "عامل"،
كسرها
العريب ،ليفتح الباب إىل فتح َعْينهّ ،
وحّت ْ
فكيف إذ ْن ُحذفَت ألفهُ يف املعجم الثقايف ّ
معلومة ومتداولة بكثافة قبل
ب كلمة "ع ْلمانيّة" يف اللّسان العرب يُظهر ّأهنا كانت َ
إن تَ َع ْق َ
"ع ْلماين"
ظهور املعىن االصطالحي اجلديد هلا يف الغرب .وإذا أ ََرْد َان الدقةَ ،فإننا نقول إن كل َميت َ
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العرب .وقد تَ َسلل هذا املصطلح إىل
و" َع ْلمانية" مها من األلفاظ الراسخة يف املعجم الديين للنّصارى َ
َضخم مع بداية الثُورة
املعجم العريب ال ّديين مبعىن نصراينّ ديْين ص ْرف قبل أن يتَ ْل ّق َح َرمحُه مبعىن حضاري أ ْ
"ع ْلماين"
السلطان ال َكنسي واملرجعيّة َ
ب منذ زمن بعيد كلمة َ
الدينيّة .وقد استعمل النصارى َ
العَر ُ
على ّ
لل ّداللة على َم ْن لَْي ُسوا من رجال ال ّدين.
صف َم ْن َملْ يَْن تَظ ْم يف س ْلك رجال ال ّدين ِبنّه َع ْلماين.
استَقر التَعريف املعجمي بعد ذلك على َو ْ

وقد انْتَ بَهَ إىل مرجعيّة النصارى العرب يف إدخال كلمة "علمانيّة" يف املعجم العريب ،أحد
قائال:
املستشرقني الذي كتب ً
"إن انتشار التأثري الغريب اعتباراً من القرن التاسع عشر جعل املسيحيني الناطقني ابلعربية
بد ْور رئيس يف نقل األفكار الغربية .فكان أَ ْن قَ ّد َم املعجم العريب املسيحي جانباً مهماً من
يضطلعون َ
ت يف تشكيل العربيّة املعاصرة .وكان من املصطلحات املسيحية اليت شاع
َس َه َم ْ
املفردات اجلديدة اليت أ ْ
"علماين" ،وتعين حرفياً :ما له عالقة ابلعامل؛ أي:
حتولت فيما بعد إىل َ
استعماهلا مصطلح "عاملاين" اليت ّ
َجيعا .ومن َع ْهد قريب
ُدنيوي .وأصبحت الكلمة مرادفة ملصطلحّ :
يين وغري ال َكنسي ً
الزمين وغري ال ّد ّ
وحّرفوها يف النطق إىل "علماين" املشتقة
جداً ،نَس َي النّاس أَصل كلمة "عاملاين" واشتقاقها املسيحينيَ ،
ي
من "العلم" .وأسيئ فَهمها؛ إ ْذ أ ْ
َصبَ َحت تُش ْري إىل مذهب َم ْن يزعمون وجود تَ َع ُارض بني الع ْلم البَ َشر ُ
َوالتنزيل اإلهلي".

وقد يستغرب الباحث أن تكون "العاملانية" اليت متثل أحد أشهر االصطالحات السياسيّة
َّهشة إذا َعلمنا َّ
أن ُك َّل املفاهيم اليت
ذات أصل دين .وقد
تتعاظم الد ْ
املعاصرة سلبيّةَ يف قَبُول ال ّدين َ
ُ
ت أجزاؤه وتنافَرت
اع َد ْ
حتمل النّظريّة احلديثة لل ّدولة هي مفاهيم دينية ُم َع ْل َمنة! إَال أن التاري وإ ْن تَبَ َ
أوضاعُه َو ْح َدة واحدة!
للرواج بسبب معجم َّ
أعد لتالميذ
والذي يبدو أن كلمة "علماين" دون ألف قد َو َج َد ْ
ت طريقها ّ
املدارس املصرية إابن االحتالل اإلنليزي سنة .1937
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االصطالح المختار
إن مصطلح "العاملانية" مرتبط ابلعامل ،ككيان منَغلق على نفسه ،حيث خيتزل الوجود آبليته
الفاعلة واالمتداد اجملايل للبصر اإلنساين .ولذلك ،فإن أ ََدق اصطالح عريب للتّعبري عن هذا املفهوم
الزَمن
األعجمي َمْنبناً وداللة هو :العاملانية؛ إذ َّ
تتضمن هذه الكلمة املعىن يف أبعاده الثالثة :الكون و ّ
العصر .وهو لفظ أ ََدق من املصطلحات األخرى؛ مثل:
وَ
مرطلح "دنيوية"؛ إذ املصطلح األعجمي أقرب إىل "العامل" منه إىل الدنيا من َو ْجه رئيس هو

أن مقابل الدنيا ،اآلخرة .والعاملانية مل تطرح نفسها بديالً لآلخرة ،ومل تكن يوماً يف حال شقاق معها.
ال ّدين.

أما لفظ "الدينية" ،فتعبري ال يستقيم؛ أل ْن أصل االشتقاق األعجمي ال يُشري ُمباشرة إىل

العريب
وأما مرطلح "علماين" بفتح العني ،فال يَص ّح أصالةَ من النّاحية اللّغويّة؛ أل ْن
َ
املعجم ّ
"ع ْلم".
ليس فيه اجلَ ْذر َ
شاع القول يف كتاابت املف ّكرين املسلمني َّ
ت يف الغرب كرد فعل على
ِبن العاملانيّة قد ظَ َهَر ْ
َ
األحباث الع ْلميّة .وينتقل
ضتها
ُ
للكون مبا فيه من خمالفات نَ َق َ
استئثار الكنيسة اب َ
لتص ّور الكومسولوجي ْ
الس ْري يف
تاب بعد ذلك إىل االنتصار لإلسالم عن طريق بيان مواف َقته ل ْلعلم وح ْرصه على َّ
هؤالء ال ُك ُ
األرض والنظر فيها.
الصواب ،فإ ّن
وبعد َس ْرب هذا املوضوع رارخيياً ،بَ َدا أَ َّن الناظرين يف هذه املسألة مل يوفقوا إىل ّ
االنتصار العاملاين للعلم مل يكن رداً على أخطاء ُُمدَّدة يف فهم األسرار املاديّة للكون ،كما أن العاملانيّة
ابلراجح من النظرّايت العلميّة يف مسائل عامل الطبيعة .إن العاملانية قد انطلقت
تعرف نفسها يوماً ّ
مل ّ
اع
من مبدأ بعيد جداً عن النزاع حول صدق النظرايت العلمية اليت تبنتها الكنيسة .وقد يُقال إ َّن صر َ
السبب الرئيس لنشوء العاملانية يف أورواب ،إال أنه ساهم يف تقوية
الكنيسة مع العلم وإ ْن مل يكن هو َّ
شوَكة العاملانية والتّمكني هلا يف زمن التّأصيل ،فهو بذلك أحد أسباهبا وإن مل يكن أمهّها .وهذه ال ّدعوى
ْ
هي أيضاً بعيدة؛ أل ّن صراع الكنيسة مع العلم مل يكن ابحلدَّة امل ّدعاة .مث َّ
إن أَ ْش َهَر األمساء الع ْلميّة يف
أورواب ،زمن نشأة العاملانية أو ظهور إرهاصاهتا ،كانت نصرانيّة ،وعلى رأسها ديكارت ،وجاليليو،
وكذلك نيوتن الذي مثل ذروة العبقرية العلميّة يف تلك امل ّدة .كما أن دعوى تصادم الكنيسة والعلم مل
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ف هلا حضور عند أهم فالسفة عصر األنوار
تكن رائجةً خارج طائفة ضيّ َقة جداً من ال ُكتَّاب ،وال يُ ْعَر ُ
حّت القرن التاسع عشر.
ظل هامشياً يف الغرب حّت هناية القرن التاسع
طع مبا حنن ب َ
وُما يَ ْق ُ
صدد إثباته أ ّن اإلحلاد قد ّ
نصر ذلك اإلحلاد !
عشر .فكيف يكون صراع العلم مع ال ّدين سبباً النتصار الناس للعاملانية دون أ ْن يَ َ
فقد بقي الدين على الرغم من صعود العاملانية ومتكنها من الواقع .وإذن ،فصعود العاملانية مل
يقرتن بنهاية النصرانية أو اإلميان ابهلل يف راري الغرب.

ؤدي لُُزوماً إىل القول إ َّن
إن قولنا إن العاملانية كاصطالح ُم ْشتَقة من العامل ال من العلم ال يُ ّ
العالقة بني العاملانية والعلم ُمْنفصمة؛ إذ إ َّن جوهر العاملانية هو االنصراف إىل العامل ُكليّاً أو جزئيّاً،
انني حاكمة هلا.
ؤدي إىل االنغماس يف هذا العاملَّ ،
مادة وقو َ
وهذه النّ ْز َعة املاديّة ال بُد أن تُ َ
ب هذا
َو َ
ص ْلنا اآلن إىل غاية ما نريد من َّس ْرب حال العاملانية لغة وداللة .وهي أ ْن ندرك ل ّ
املرجو أن نَص َل إىل ضبط تعريف ُُْمكم َخنرج به من
املصطلح والذي يكون به ،وبدونه ال يكون .و ّ
الص ْلبة لَهُ.
َّم ْ
ت تعريفات اصطالحيّةً ال يَفي ُجلّها ببيان الن ََّواة ّ
اضطراب املكتبة العربيّة اليت قد َ

ضبط
اب
العرب على تعدد مشارهبم وتوجهاهتم ابلبحث عن تعريف علمي ُمْن َ
ُ
اهتم الكتّ ُ
للعاملانيّة .وقد جاءت تعريفاهتم ِبلوان خمتلفة وحدود متفاوتة .وقد ظلّ َل الكثري منها مساحات واسعةً
من ماهيَّة املصطلح .غري أن يف ُجمَ َمل هذه التّعريفات قصوراً عن الطّابع اجلامع املانع املراد.
وجوهر اإلشكال يف تعريف العاملانيّة يف العامل العريب يعود إىل عدد من األمور منها:

ِّ
َّد أّناط العاملانيّة وجماالهتا ،ليصيغها يف قالّب تعريفي
املنحى الصـ ْدبسيطي الذي يتجاهل تَعد َ
واحد وجامد وكلي وأحادي؛
الص ِّ
عٍيف السلِِّْب للعاملانية ب َس ْلبها اخلاصيّة املوضوعيّة الذاتيّةَ واعتبارها ُجمرد غياب للدَّين عن
جماالت احلياة أو بعضها .ولذلك شاع القول بتعريب العاملانية على ّأهنا "الالدينية"؛
ظر عند احلديث عن العاملانيّة
عدم الصمييز بني معاين كلمة "دين" ُمقابالً للعاملانية ،مبا يُفس ُد النَ َ
اإلسالمي؛
الروحي النصراين يف مقابل العاملانية ضمن الفضاء
ضمن الفضاء
ّ
ّ
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تعٍيف العاملانية يف ُكليّتها بتعريف العاملانيّة الشَّاملة ،على الرغم من أن العاملانيّة الشَّاملة أقل

طبيقي.
ُحضوراً يف َجيع أّناط العاملانيّات يف َو َج َهْيها النّ ّ
ظري والتّ ّ

بَ َدا م ْن كتاابت هوليوك ،أن مصطلح العاملانية متصل اتَصاالً وطيداً برفض الوصاية املتجاوزة
[للعامل] على املفاهيم املؤسسة ملعرفة اإلنسان وحركته ضمن سعيه إىل "احلقيقة" و"املنفعة".
وع َملهُ يف الدائرة الصغرى (السياسة) ،أو الكربى (احلياة مبعناها األوسع)،
إ ْن أفكار اإلنسان َ
عم أ ّن َجوَهَرها دعوة لإلنسان أن
جيب أن تنطَلق من حقيقة حق وصاية اإلنسان على نفسه .وهي تَز ُ
ضوع ملا وراء الكون.
ب عنها ابخلُ ُ
يعود إىل نفسه وأَّال يَ ْغ َرت َ

كل املاهيّة الثابتَةَ للعاملانيّة.
هلوليوك عبارات صرحية ُْ
وُمكمة يف بيان هذا التصور املبدئي الذي يُ ْش ُ
الرفاهة البشريّة فحسب ابستعمال الوسائل املاديّة ،وأ ّهنا
فقد قَ َّرَر أن العاملانيّة هي دراسة سبل حتقيق ّ
مرتبطة حباضر اإلنسان ،وتَ ْع َم ُل ض ْم َن َأدوات من املمكن اختبارها مادايً يف هذه احلياة .وتُشجع
العاملانيّة ،كما يقول ،اإلنسا َن على أال يثق إّال يف العقل وأال يَث َق يف ما ال يَ ْد َعمهُ ا َلع ْقل.
إن ج ْوهٍ العاملانية يصمثل يف النقاط اآلتية:

يتوجه اإلنسا ُن إىل العا ّمل وأشيائه يف َس ْعيه إىل اكتشاف احلقيقة النفعيّة
 جيب أ ْن ّالسعادة
َّق الرفاهة البشرية عْن َد العلم هبا .وكل انْصراف إىل ما وراء العامل لتحقيق َّ
اليت تتحق ُ
العمل البَ َشري اجلاد لتحقيق الْ َّس َعادة احلقيقيّة؛
العاجلة هو احنراف عن جمال َ

 سواء أكانت هناك َمْن َف َعة خارج هذا العامل ْأم ال ،فإن اإلنسا ّن ُم ْلزم بتحصيلاملنفعة املوجودة يف العامل ال ّدنيوي؛
الوعي اإلنساينّ ،ابعتبار َّ
أن وجود املقدَّس املتعايل على
 نزعُ ُسلطان املق ّدس عن ْالع ْقل والتجربة ُمصادم للمبدأ العاملاينّ الذي يَْنزع إىل "فَك السحر" عن العامل؛
َ
 َجوهر العاملانيّة كامن يف إدراك القوانني املاديّة للكون واستخراج األخالق النفعيّةيف الوجود البَ َشري؛
الع ْقل اإلنساين هو الوسيلة الوحيدة إلدراك حقيقة العامل وسبيل املْنف َعة ،فال ينافسه
 َيف ذلك ديْن أو تراث؛
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صالة م ْن أجل اخلالص الدنيوي .ومن
 ال خالص إال ابلعلم .فقد َوّىل زَم ُن ال ّالسنَ َد الوحيد الذي من املمكن االعتماد عليه هو
الع ْو َن
الوحيد املتاح لإلنسان و َّ
َ
الواضح أن َ
العلم.
التعريف المختار للعالمانية
بعد معرفتنا جبوهر العاملانية وتعدد أشكاهلا ،نعرفها ِبهنا:
الديْن أو ُس ْلطانه يف تنظيم ُش ُؤون الناس ،بعضها أو ُكلّها ،انطالقاً
يقوم على إنْكار َم ْرجعيّة َ
َمْب َدأ ُ
املنفعة الكامنتني يف هذا العامل.
م ْن َم ْرجعيَّة اإلنسان إلدراك احلقيقة و َ
ت من فروع االجتهادات .أما إنكارها ل ُسلطان
ليس ْ
فهي مبدأ؛ ألهنا أ ْ
َصل تَ ْنب ُ
ثق منه األفكار ،و َ
اجملردة وال إىل اعتبارات ظرفيّة ،وإّّنا إىل عدم اإلقرار حبَق الديْن
َ
الدين فليس راجعاً إىل الرغبَة املصلحيّة ّ
يف الت ََّدخل يف ُش ُؤون اخللق.

األمَر على األرض يعود إىل اإلنسان َو ْح َدهُ إلدراك
ابلسلطان يف َّ
لكن ْ
السماءّ ،
فقد يُقر لإلله ّ
احلقيقة واملنفعة الكامنتني يف هذا العامل.
انتهى خمتصر الفصل األول حبمد هللا
الرجاء مشاركة العمل مسامهةً يف انتشاره كعلم يُنتَ َف ُع به
السالم عليكم

شعدبان  1442ه.
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