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 علي أسعد وطفة  أ. د.

يعد مفهوم العلمانية من أكثر املفاهيم اإلشكالية تعقيدا وإثارة للحوار والجدل 

يف ثقافتنا العربية واإلسالمية املعاصرة. وقد اتخذ هذا املفهوم صورة بالغة السلبية 

مقاصده الفكرية،                                                        يف ثقافتنا العربية اإلسالمية املعاصرة، وح م ل دالالت تنأى عن

وقد بالغ كثري من املفكرين يف تقديمه متشبعا بداللة إلحادية حتى أصبح معادال 

، وذلك إىل الحد الذي بدأ ملفاهيم الكفر واإللحاد والزندقة واملفارقة اإليمانية

يستخدم فيه كأداة لالتهام والتكفري واإلقصاء. ومن الطبيعي أن يأخذ هذا املفهوم 

يجة طبيعية للتحميل األيديولوجي الذي يأخذ طابعا راديكاليا منحاه هذا كنت

 بدالالته ومعانيه.

وقد أثار هذا املفهوم يف التجربة الغريبة جدال واسعا، والسيما يف عصري التنوير 

والحداثة يف أوروبا، وشكل أحد محاور الصراع بني االتجاهات السياسية التنويرية 

ية من جهة أخرى. وانتهى هذا الصراع إىل انتصار من جهة والثقافة البابوية الكنس

ساحق لالتجاهات الفكرية التنويرية يف أوروبا، فأثمر تجربة علمانية رائدة يف 
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                                                                      مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية املختلفة يف املجتمعات الغربية، حيث قدر  

جتماعية لهذه املجتمعات أن تستحضر هذا املفهوم يف مختلف ميادين الحياة اال

حيا تتم ممارسته بصورة طبيعية يف هذه  وأصبح العلمانية واقعا والسياسية

 املجتمعات. 

ويف الوقت الذي توجه فيه الدول الغربية مسارات الحياة االجتماعية 

والسياسية والرتبوية على إيقاعات التصورات العلمانية، فإن مفهوم العلمانية 

ل يف الثقافة العربية املعاصرة. وتأسيسا على ذاته ما زال يف طور الغموض والجد

للتعريف بالسياق هذا الغموض املشاكل لهذا املفهوم تنطلق مقالتنا املتواضعة هذه 

التعريف التاريخي بأبعاد وإشكالية  التاريخي لهذا املفهوم حيث نجد ضرورة

طور فمسألة العلمانية مسألة ولدت يف أتون الت .العلمانية يف مهدها الغربي

الغربي يف منصف القرن الثامن عشر، وكانت هذه العلمنة تعبريا عن ضرورات 

وبالتالي فإن فهم هذه التجربة  حيوية للتطور الفكري والسياسي يف أوروبا.

والتبصر يف مقتضياتها ضرورة حيوية لفهم األنظمة السياسية واالجتماعية يف 

  نا الرتبوية.أوروبا والكشف عن مالبساتها يف ثقافتنا وأنظمت

 : مفهوم العلمانية

 للمرة العلمانية مفهوم فيها ظهر التي البداية تحديد بمكان االستحالة ملن إنه

اإلشارة إىل والدة هذا املفهوم تحت تأثري متزامن لصريورة  يمكن ذلك ومع .األوىل
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من االتجاهات الفكرية املتواترة عرب الزمان واملتقاطعة مع تطور األوضاع السياسية 

ومما ال  واالجتماعية للمجتمعات الغربية الحديثة يف القرن التاسع عشر تحديدا.

حصاد لفعاليات فكرية شك فيه أن والدة هذا املفهوم وتبلور دالالته جاء ك

واجتماعية وتاريحية عرب الزمن يف دورة التحوالت االجتماعية للمجتمعات الغربية 

العلمانية كما ف يف اتجاه التأصيل املستمر للحياة الديمقراطية على أسس علمية.

يدة ليست كشفا نبويا وهي ال تعرب عن أية عق Claude Nicoletيقول كلود نيكوليه 

حالة من حاالت التفكري والتأمل ، إنها ضوي يف أي كتاب مقدسال تنو دينية

وهذا التصور يضعنا يف صورة الصعوبة التي يتضمن عليها  واملناقشة واملمارسة.

 Mauriceوهذه الصعوبة ناجمة بحسب موريس باربيري  مفهوم العلمانية.

BARBIER ومة املفاهيم عن ثالثة عوامل أساسية: أولها أن العلمانية ال تقع يف منظ

، وأخريا فإن بني الدين والدولة الجوهرية، وثانيها أن هذا املفهوم يرمز إىل القطيعة

  هذا املفهوم ليس مفهوما ساكنا بل مفهوما ديناميا متغريا.

املجال الحيوي لنشأة مفهوم  1789تشكل الثورة الفرنسية يف عام هذا و

الطابع الدنيوي للحياة السياسية حيث انطلقت هذه الثورة لتأكيد ، العلمانية

يعتقد و والفكرية يف أوروبا ضد سلطة الكنيسة والنظام امللكي اإلقطاعي يف فرنسا.

اإلغريقي العهد يف  والدته األوىلقد شهد  Laïcitéبعض املفكرين أن مفهوم العلمانية 

كل وكما يفرض نفسه يشاليوم فإن مفهوم العلمانية كما نعرفه ومع ذلك  القديم.
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فكرة جديدة مختلفة تماما عما كان هو الحال يف الحضارة اإلغريقية القديمة أو يف 

  غريها.

حيث سجلت  Laikos( إىل اللفظة اإلغريقية Laïcitéيعود أصل كلمة العلمانية )

، وترمز إىل السكان الذين ال يملكون Laicusالحقا حضورها الالتيني يف الكلمة 

وتعني الطبقة العارفة  Klericosاملعرفة، وهذه الكلمة كانت تقابل كلمة كلريوكس 

يف  laikosوهذا يعني أن أصل كلمة العلمانية  التي تمتلك األسرار املقدسة للحياة.

الكلمة العصر الوسيط ترمز يف األصل إىل عامة الشعب أو دهماء األمة بينما ترمز 

إىل الطبقة العليا أي الطبقة الكهنوتية يف املجتمع وهي طبقة  klericosالنقيضة لها 

  تحظى بامتيازات املعرفة والسلطة واملال.

ويف العصر الوسيط، عصر الهيمنة املسيحية يف أوروبا، كانت كلمة العلمانية أي 

le laïc  يف الطائفة املسيحية                                               ترمز ببساطة إىل هؤالء الذين تم  تعميدهم وقبولهم

فإنه تدل على  Clercأما كلمة "كلريك "  بوصفهم أعضاء مخلصني لجماعاتهم.

األشخاص الذين يمتلكون على امتيازات كنسية مقدسة ويشكلون طبقة دينية 

  اجتماعية ذات امتيازات كهنوتية يف املجتمع.

رة بدأت كلمة ويف املرحلة التي بدأ فيها الدين يخسر مواقع الهيمنة والسيط

تطلق على األشخاص الذي ال يعلنون عن انتماءاتهم  laïcعلماني " الييك " 

كتاب دارون يف أصل األنواع  Clémence Royerترجم روير  1862يف عام  الدينية.
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"L’origine des espèces"  حيث تعرتف الكنيسة أدبيا بأصل النشأة ولكنها ترفض

سفة منفردة يف الهجوم على الدين ونقده حيث ولم تكن الفل صيغتها التطورية.

ففي  وجدت الفلسفة تعزيزا لهجومها النقدي يف تقدم العلوم واملعارف اإلنسانية.

 Augusteيد أوغست كونت على  Le Positivismeظهرت الوضعية على  1860عام 

CONTE  حيث قدمت ترجمتها العقالنية للكون والحياة وأبطلت مفعول الورائيات

املعرفة اإلنسانية ال تعرتف إال بما قد  أخذتوعلى هذا النحو  غيبيات الدينية.وال

ويف هذا السياق يعلن فريي يف عام                                              تم  اختباره وبرهنته يف بوتقة التجربة العلمية.

بأن تاريخ املسيحية يستحق التقدير ولكنه يف الوقت نفسه يؤكد رفضه  1875

  م لن تنال حضورها أبدا يف املرحلة الالحقة.لكل األوهام الدينية وأن هذه األوها

بدالالته املعاصرة ولد يف العصور الحديثة، وقد  laïcitéولكن مفهوم العلمانية 

 وظف هذا املفهوم ضد سلطة الدين ورجال الكهنوت واإلقطاعيني بصورة واضحة.

: " ترتبط فكرة العلمانية بالتصورات Claude MOSSEوكما يقول كلود موس 

ديمقراطية والجمهورية، وهذه الفكرة تتسم بطابع الحداثة وقد وظفت تاريخيا ال

ويف هذا السياق عملت  يف مواجهة اإلكلريوس ورجال الدين يف العصور الحديثة ".

الثورة الفرنسية على إسقاط سلطة الكنيسة وأعلنت نهاية اإلمرباطورية الكنسية 

ذه العلمانية بدأ يسجل حضوره إبان القرن ولكن الحضور املميز له يف أوربا برمتها.

الثامن عشر عصر التنوير األوروبي حيث دكت املعاقل األخرية للكنيسة وهيمنتها 
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 Louisويف هذا الصدد يقول لويس كابران  على الحياة الفكرية يف أوروبا.

CAPERAN إن الفكرة العلمانية أخذت صورتها املميزة يف املوسوعة الفرنسية :

(،  Diderotر يف القرن الثامن عشر)موسوعة الفيلسوف الفرنسي ديدرو للتنوي

 Dictionnaireوبدأت الفكرة العلمانية تتواتر يف القاموس الفلسفي لفولتري 

philosophique de Voltaire  ويف العقد االجتماعي عند جان جاك روسوle Contrat 

social de Rousseau وكانت  تاريخية يف عصر التنوير.ويف كثري من األعمال الفكرية ال

الرسالة العلمانية التي أعلنت يف ذلك العصر تنم عن إعالن تنويري يعلي من 

شأن التسامح والحرية ويرفض كل أشكال القهر والعبودية الدوغماتية 

واإلكلريوسية، ويف هذه الرسالة التاريخية نجد تأكيدا لوجود اإلنسان الحر بعيدا 

  ماتية الدينية والعقائدية السائدة يف العصر.عن كل أشكال الدوغ

 لعلمانية: ا سوسيولوجيا

من أجل تقديم صورة واضحة ملفهوم العلمانية من منظور سوسيولوجي 

يتوجب علينا تقصي مختلف املعاني التي تضمنها مفهوم العلمانية منذ والدته يف 

التجاهات سياق األحداث السياسية واالجتماعية وأن نعمل على تحديد ا

  األساسية للمفهوم يف صيغته الحديثة.

يف سياقه  Le laïcismeأن مفهوم العلمانية  Jacques BURيرى جاك بور 

التاريخي يغطي حياد الدولة اإليجابي إزاء القوى العقائدية والدينية السائدة، 
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وتتسم هذه الحيادية بأنها تتناسب مع مبدأ علماني يتسم بطابع إنساني 

ولكن هذا املفهوم املحدود،  فيما يتعلق بالتصورات الوضعية غري الدينية.إيجابي 

الذي يقدمه بور للعلمانية بوصفه مفهوما رافضا لكل أشكال اإلكراه الديني املهيمن 

حتى نهاية القرن التاسع عشر، يفقد كثريا من داللته يف بداية القرن العشرين 

املرحلة التي عرفت  وهي وانني العلمانيةوالسيما يف املرحلة التي شهدت والدة الق

ولكن وبصورة تدريجية بدأ هذا املناخ العدائي بني  بعدائيتها ضد الكنيسة.

  لعلمانية بدالالت جديدة.االكنيسة والدولة بدأ يرتاجع ليرتك مكانه لنوع آخر من 

على فلسفة مهادنة وداعية للسالم مع الكنيسة حيث  1905لقد استند قانون 

وعلى هذا الخط املوازي  وضع نهاية للصراع القائم بني العلمانية والكاثوليكية.    تم 

نفسه بدأت الكنيسة تشعر بأنها ليست مستبعدة من الحياة العامة، وعلى 

خالف هذا التصور وجدت نفسها تمتلك هامشا كبريا من الحرية يتوقف يف 

والكنيسة لم يتحقق إال  ولكن التفاهم الحقيقي بني الدولة حدود النظام العام.

حيث يالحظ يف هذا السياق أن فرتة ما بني الحربني قد أحدثت  .1945بعد عام 

تحوالت عميقة بني الدولة والكنيسة: حيث أعيدت العالقات الدبلوماسية بني 

الدولة والفاتيكان، وقد شمل هذا التحول أيضا اتفاقية بني الطرفني لتسمية 

دين، ومن ثم تعليق القوانني الصادرة باستبعاد الدعاة وظائف القساوسة ورجال ال
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واملعلمني اإلكلريوس، وبالتالي فإن هذه التحوالت أدت إىل وضعية جديدة يف 

  طبيعة العالقة بني الدولة والكنيسة تتصف باملرونة والحيوية.

فعلى أثر الصراعات االجتماعية التي انطلقت يف بداية القرن وعلى وقع اآلثار 

إىل إهمال الصراعات الدينية مع ت الدول اتجهوليمة للحرب العاملية األوىل األ

ومن ثم إخراج هذه املسألة من دائرة األولويات الفكرية ، الكنيسة ونبذها

ويف هذا السياق التاريخي لبداية القرن العشرين ظهر مناخ إيجابي  واالجتماعية.

الروح الكنسية والروح انخفضت فيه املشاحنات الدينية والصراعات بني 

قد  فالدولة العلمانيةالعلمانية، حيث بدأ الناس يشغلون بقضايا وهموم أخرى، 

أصبحت راسخة وقوية، وبالتالي فإن الكنيسة املنفصلة عن الدولة بدأت تعمل 

وقد اعتمدت الكنيسة يف صراعها الجديد على مفهوم  على إسقاط العلمانية.

  .laïcité-neutralitéمفهوم العلماني الحيادية  علماني منقطع عن سياقه وهو

 : احلقوقي اجلذر

عرضا مميزا ملفهوم العلمانية من وجهة نظر قانونية Jean RIVEROيقدم ريفريو 

ذ يبني أن رجال السياسة يستخدمون مفاهيم مختلفة جدا يف سياق إ

اجتماعاتهم العامة، ولكن مفهوم العلمانية هو الوحيد الذي يجد مكانه املميز يف 

النصوص التشريعية، ويف الوثائق الرسمية، ويف مجال العالقات الربملانية، حيث 

وهذا على النقيض  الدولة. يتحدد مفهوم العلمانية بداللة واحدة تتمثل يف حيادية
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من التحليل السوسيولوجي الذي قدمناه أعاله والذي يبني لنا ما شهده مفهوم 

فاملفهوم بصورته  العلمانية من وضعيات متطورة باتجاه الحياد املوضوعي للدولة.

القانونية يؤكد حضور هذه الحيادية على نحو مستمر دون تقطعات 

ا يتضمن كما يرى ريفريو بأن الدولة يجب أال وهذ سوسيولوجية أو تاريخية.

ولكن إذا كان يمتنع على الدولة أن  تؤدي أي دور فيما يتعلق بالعقائد الدينية.

تمارس أي ضغط أو إكراه لتحديد الخيارات العقائدية فإنه يجب عليها يف الوقت 

 نفسه احرتام الخيارات الحرة التي تفرض حضورها يف نسق الواقع االجتماعي

وهذا يقتضي كما يعلن ريفريو النظر إىل مفهوم العلمانية يف سياق  والسياسي.

متكامل حيث ال توجد هناك أية ضرورة للتمييز بني الخيارات املذهبية الدينية أو 

  الفلسفية أو السياسية.

 الفصل ما بني الكنيسة والدولة: 

م العقالنية أدت إن هيمنة قوة سياسية معادية للنظام الديني الكهنوتي باس

إىل تحوالت بنيوية عميقة وشاملة يف بنية الحياة االجتماعية والسياسية يف 

فباإلضافة إىل قوانني علمانية املدرسة صدرت مجموعة من القوانني  فرنسا.

التشريعية التي وضعت حدا لكل أشكال الهيمنة التي فرضتها الكنيسة على 

ويف هذه املنظمة من القوانني يشار  . أوروبايف معالم الحياة االجتماعية والسياسية

إىل إلغاء السمات التيولوجية للمقابر، وقانون الخدمة اإللزامية الذي شمل رجال 

  ة.الدين، وقانون الطالق بني الزوجني، ومن ثم إلغاء اإلجازة األسبوعية الرهباني



 2015( مايو/ إيار 104االصدار  ) (نقد وتنوير )مقاربات نقدية يف الرتبية واملجتمع

 

10 

احة مزيدا وباإلضافة إىل هذه القوانني املضادة للكهنوت املسيحي شهدت الس

                                                                     من اإلجراءات املعادية للروح الكنسية الكهنوتية حيث تم  إقصاء رجال الدين 

، ومن ثم منع يف فرنسا 1901وترسيخ مفهوم حرية الزواج الذي أعلن بقانون عام 

وهذه املرحلة تمثل بداية عصر جديد  القساوسة من الرحلة إىل روما بدعوة البابا.

يف الحياة السياسية واالجتماعية الفرنسية وقد  لهيمنة العقالنية والعلمانية

الذي منع كل أشكال التعليم الديني  1904يوليو  7توجت هذه املرحلة بقانون 

وقد اعترب  والعقائدي يف املدارس واملؤسسات التعليمية العامة يف فرنسا برمتها.

مقبول الحرب األعظم آنذاك أن تنظيم الدين ألداء وظائف عامة يعد تدخال غري 

حدثت القطيعة السياسية بني  1904يوليو  25ويف  .للدولة يف الشأن الديني

واقع أن الدولة ال يمكنها بعد اآلن أن تقبل بأي  وهذا يعرب عن فرنسا والفاتيكان.

شكل من إشكال الهيمنة الدينية كما أن املؤسسات الدينية وجدت نفسها يف 

صل ضرورة ال بد لها بني الدولة موقف لرافض لهيمنة الدولة حيث كان الف

حيث  1906ديسمرب  9وهنا تجدر اإلشارة إىل املادة الثانية من قانون  والدين.

 تقول: الدولة ال تعرتف وال تزود بالدعم املادي أو غريه أية عبادة أو نظام ديني.

وبهذه العبارة فإن هذا القانون يشكل نهاية لقرون عديدة لالتحاد القائم بني 

 لطة الدينية والسلطة الروحية يف فرنسا. الس
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 والعلمانية الدولة 

وهذا ال يعني أن الدولة تنكر ، بأية عقيدة دينيةالعلمانية ال تعرتف الجمهورية 

ولكن ذلك يمثل منهجا لتجنب النقد حيث يمكن للدولة أن تكون  وجود األديان.

                       وهذه الخطوة تمثل يف حد   مة.حيادية إزاء األديان والعقائد واملذاهب الدينية القائ

ويمكن القول يف هذا السياق مع جاك روبريت  ذاتها نهاية لنظرية دين الدولة.

Jacques ROBERT  بأن تنكر الدولة للمذاهب واألديان يعني أن الدين لم يعد

شأنا عاما وهذه الداللة أصبحت حاضرة يف مختلف التصورات واملمارسات 

ولة ال تمنح رواتب أو تقدم أي دعم مادي ألي مذهب ديني العلمانية للدولة: فالد

 وهنا يمكن تحليل هذه الفكرة يف اتجاهني:  أو نحلة عقائدية.

                                                                      إلغاء الخدمات العامة املقدمة للكنيسة، حيث تم  إلغاء امليزانية التي كانت  -1

مخصصة للشأن الديني، ومع ذلك فللكنيسة كامل الحرية يف تنظيم ذاتها وتحديد 

  مصادرها وقوانينها الخاصة.

منع القروض املالية الداعمة للمؤسسات الدينية ومع ذلك فإن هذا القانون  -2

قد يجد ثغرات تتعلق بالدعم املادي للمستشفيات ورياض األطفال التي تمارس 

  وظائفها تحت رعاية دينية.
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  احلريات الدينية مصانة

خذتها الدول الغربية إزاء الدين ال من الواضح أن اإلجراءات املادية التي ات

فالدولة غري معنية  تتعارض مع حرية املمارسة الدينية وحرية الطقوس الدينية.

لقد يقي الدين  بالشأن الديني وهذا ال يتعرض بالتأكيد مع الحريات الدينية.

فالدين كما  بطقوسه مجاال حيويا من مجاالت املمارسة العقائدية الخاصة الحرة.

ه الدولة شأن خاص وعلى هذا النحو فإن الشأن الديني حافظ على قامته ترا

 وفعاليته بوصفه ممارسة عقائدية منفصلة عن الشأن العام بمعناه الجمهوري.

فالحرية الدينية مصانة بالدستور وبالتالي فإن هذه الحرية يجب أن تتواءم مع 

أي عقدية دينية ولكنها مع القوانني العامة للدول فالدولة العلمانية ال تعرتف ب

وهنا يجب أن  ذلك تضمن حرية املمارسات العامة وهذا يشمل الحرية الدينية.

 وهذا املبدأ بذاته يشكل، نأخذ بعني االعتبار واجب الدولة ضمان الحريات العامة

حتى  أحد أركان العلمانية التي حظيت بانتصاراتها املتالحقة منذ الثورة الفرنسية

 الكبرية للحياة العلمانية .مزيدا من النجاحات  تقوحق اليوم

الفكرية يف إعالن الثورة الفرنسية  أصالتهاولقد وجدت الفكرة العلمانية 

 Déclaration des droits de l’homme et duأغسطس  26لحقوق اإلنسان واملواطنة يف 

citoyen du 26 août 1789 سبتمرب  3، ويف الدستور الفرنسي للثورة يفConstitution 
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du 3 septembre 1791.  حيث نجد يف هاتني الوثيقتني مبادئ الحرية والديمقراطية

: أنه ال 1789لقد تضمن إعالن حقوق اإلنسان  والسيما حرية االعتقاد والتعبري.

أبدا ألسباب تتعلق بآرائه حتى والخوف يجب على الفرد أن يشعر بالقلق 

للجميع وال يوجد هناك ما ارسة واالعتقاد متاحة حرية املمفبمعتقداته الدينية، 

، « .le libre exercice des cultes ne peut être interdit »يمكنه أن يمنعها أو يعطلها 

  ليس ألحد أن يمنع، بموجب القوانني، حرية العبادة التي يختارها الفرد ".و

العلمانية ال تعني ويف النهاية يمكن القول إن ما يجب علينا أن ندركه هو أن 

رفضا للدين أو زندقة أو إلحادا بل هي تجربة إزاحة املقدس األيديولوجي من 

حقل السياسة والرتبية واملجتمع، وهي كما وجدناها يف التجربة الغربية مفهوم 
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