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الفصل الثاني

الدولة العربية ا    ر 
العلمانية ما بعد

ساري حنفي

                  ٍ         احلايل مسكونون بسلفيٍة يتراكب     بـي                       ألن بعض ساكين زمننا العر
ّ                 فيها الديين والسياسي، وألن معانديهم يضاّدوهنم يف ذلـ،، ويف                                        

ّ            كل شيء، فإن التقابل اشتّد بني الطرفني  ٍ  تناول كل طرٍف          ً اشتدادًا                                   
                                ٍ               َ                 فيه مفهوم التنوير، وأنزله يف منزلٍة فقد معها براَءته وداللته ونبله. 
                              ّ                            وقع املفهوم ضحية املتعاندين، وحّوله القصور العقلي والنفسي من 
ٍ                                سياقه املعريف النقي إىل سياٍق إيـديولوجي ددنـسد، أي ت ـ                              
                                                       دزندقتهد، مثلما ت   زندقة مفاهيم أخرى كـربى، ضـاربة يف   

  (.    2112   ،     جدعان )              َ                ضاء نفسه الذي َقدم منه التنوير    الف

              مان علادو ،      ً ًع                         لللجا  عسمانا  متطرف  كثري ي  يد إ           لقد عجتاحت 
                علقارن عملاضاي      من             علتيعانااا                       بد من عالنتظاس إىل بدعي          وكان ال

   ما                                       عن علتحل  من مرحس  علعسمانا  إىل مرحس                   ٍ لستحدث بصلا عاٍ 
ّ       َ              يف حني أّن علعسمَن ، مبفهلمهاا                                       بعد علعسمانا  وعنبعاث عصر علتعددي .       

                                         ً     ً    ً         أهنا فصل علياااي عن علديين، ال ت ع  متثل مياسًع مهمًا جادًع حنال   
                       َ              هذه علعمسا  حتتاج إىل أاَكس  عس  أااا      ّ ّن إ                     علدميقرعنا  وعحلدعر ، ف

                                                            علتنظريعا عحلديث  ملا هل مدسا  ما بعد عسمانا  من أجل حتريرها من 
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                  ماا هال علشاكل              ل أتيا   ص ف  عل   ع                          بعض العئبها وأمرعضها. يف هذ
                                                              عملنااب لعسمن  علدول  علعربا ، إن كانت دول  قلي  أم ضعاف ؟ الف 

                                 من أعما  يلسغن هابرما  وتشااسل                            ً ظهر يف هذع علفصل ميتلحاًا أ
,Casanova)                                   تايسر وولاام كلنليل وخلااه كازعنلفا           أنناا يف    (2007

                                                    بعد علعسمانا " وخاص  حل  مكان  علدين يف علدميقرعناا              مرحس  "ما
       ولكنها     باي                                       ننا أمام إمكانااا لسعسمن  يف علعامل علعر إ               ويف عجملا  علعام. 

                                                              مرتبط  بأمناط علتدين هناك. ومث  عالق  جدلا  بني مفهلمي منط علتدي ن 
    لقد     (.    4101   ،    4102 )                 مشروع ع مي بشاسة    ه                     وعلعسمن  علذي سك  عسا

                                                  تفاضاا علعربا  أهنا محست من خال  مطالباا ناااطاها يف          بانت عالن
                                         ً                       عحلري  وعلدميقرعنا  وعلعدعل  عالجتماعا ، قامًا معرفا  جديدة كالنقاش 

                                        حل  علدول  عملدنا  وتطلير مفهلم عمللعنن .
         عجتاهااا    يف      لدين  ع           عسم عجتماع      تطلس                     يف هذه علدسعا  اأظهر 

                      عسمن  وعنبعااث عصار                                          خمتسف ، مع تيساط علضل  عس  أزم  نظري  عل
          أاسط علضل   - 0                                                  علتعددي  وما بعد علعسمانا . اأاري عس  علنحل علتايل: 

ّ  إّن     عس                                                       عجملتمع ما بعد علعسما  حيتاج إىل نظري  كمجتمع يتعامل مع  
                                        علدين يف جمتمع متعدد عألعارعق وعلثقافااا         مكان         حتدياا:      رالث

   ً ًع               علعاام، وأخاري          يف عجملا        علدين      بروز                            يتطسب إدعسة من قبل علدول ، و
        مقاسبتني        اأقترح   - 4  ؛               علنال لاربعلا      ضل                       عملدعوالا يف عجملا  علعام يف 

                                       من قبل عرنني مان علفالااف  عملعاصارين:           حتدياا              ستعامل مع هذه  ل
         ما بعاد              خصائص جمتمع          اأنتقل إىل   - 2                        تشاسل  تايسلس وماف كلك؛ 

     مان                                 مع تيساط علضل  عس  أسبع  أمناط    باي                       علعسمانا  يف علعامل علعر
       نتاهي   ال    باي                                                    علتدين وكاف يتفاعسلن مع ما أمساه نريق علعسمانا  علعر

        وخاصا     ،                                                  بكشف سدود علفعل عملختسف  عس  جمتمع ما بعد علعسمانا 
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                                                          كاف خسقت عالنتفاضاا علعربا  أجلع  مؤعتااه لنشال  حركااا    
                                                           إاالما  جديدة تنتمي الجتاه ما بعد عإلاالما  وعليت تدفع أو تتعايش 

 .          من  متدسج             مع اااقاا عس
                               أوال، مرعجع  عألدبااا حل  تطالس     :                     تيتند هذه علدسعا  عس 

           عااتطالعاا                                                   عسم عجتماع علدين عاملاا وعرباا؛ راناا، حتسال مضملن 
                                     حل  عالق  متغري علتدين بامللعقف علياااا     باي                   لسرأي يف علعامل علعر

            وعالجتماعا .

المجتمع ما بعد العلمان  -1
 ،Jim Spickard                                     يف حلعس حديث علعهد يل مع جام ااباكاسد  

         ( علتابعا RC22 )               جتماع علادين                     لسجن  علبحثا  لعسم ع       عليابق      رئاس   عل
ّ                     لسجمعا  علدولا  لعسم عالجتماع، ععترف بأّن عسم عالجتمااع قاد                                          

        ديفااد     ،  له    اسني            ً             َ                     عحتضن تاسخياًا نظري  علعسمَن ، وعليت قام هل مع زم
                                       بتتبع عملعرك  علفكري  عليت خاضها عسماا                         ماستن ومانليل فااكا ، 

                                                           عالجتماع عألوعئل نفيهم ضد  علدين علرجعي يف أوعخر علقرن علتااع 
     ر                    لقد صرن ف علدين عس  أناه                                     عشر وأوعئل علقرن علعشرين يف فرنيا.

ً                     "عملاضي" وعسم عالجتماع بلصفه "ميتقباًل" لاؤاس ذلك لتطل سي                                     
evolutionism   ًوح  علعسمَن . وارعان ماا مت         عس  أنر               ً يف تفكرينا بنا                  َ         

                                                                   ععتباس عنبعاث علدين علعملمي يف علثمانانااا وعلتيعانااا عسا  أن اه   
,Berger )                                         "سد فعل ضد  عحلدعر ". بالنيب  لباتر بريغر و          "أصللا " 2014) ،   

ّ                                                        فإّن هذه علنظري  عليت ظنت أن عحلدعر  اتؤدي حتما إىل ترعجاع يف     
                        دحضها بفعل علدسعاااا                                     علدين وعلذي هل نفيه قد نظر يا، قد مت

                  حال  علتعد ديا        ً    تسلناًا                         عاتبدعيا بنظري  أكثار    ىل  إ     ودعا           عملادعنا ، 
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( pluralism.)     مل تظهر هذه اجلدليات يف املركز فقط، وإّنما حول      ّ                                  
          العامل أمجع.

ّ                               يرى بعض النقاد أّن العلمانية خصخصت الودي  وززلهو                   
                لعقل العمولم   ل         جلن رولز                              يف اجملا  اخلاص، كما نقدوا مفهلم 

( public reason)  امللاطنني أن يهحمللا مسؤولية أخالقيوة          ، دازيا                                    
   .                                                           لهربير قنازوام  السيايوية زعوز  زو  معهقودام  الدينيوة      

(Rawls 1993) ة               مسوة الليرباليو        إضافة   ىل  إ                   . دزى رجا هبلل  مثال   
                          العقل العمولم  الليوربا                   الراولزي ليصبح                العقل العملم     زلى 

( Liberal public reason)    ليؤكد زلى إمكانية وجولد اوايزات ،                                    
          أموا هابرموا    .(Bahlul 2003)            العقل العملم                 ثقافية يف مفهلم 

(Habermas 2008)  ،وأن  ينبغ  أن                                 فيقر زكانة الدي  يف اجملا  العام              
                        م  اخلطوا  العوامو وأن      ً ًا                   د  اخأخالق  ايإاما ي جز       كلن احل ي

ّ        يسمح ل  باملسامهة يف حتقيق الصاحل العام. ويرى هابرما  أّن الدي                                                     
ٌ                                         أيايٌ  يف الهطلر حنل جمهمعات "ما بعد العلمانية"،               ويعط  مثوا       

          ( نسوبية   1             بثالث خصائص: )   ا      جمهمعام    مت س                م  أوروبا كيف ات
                                الهعددية الدينية، حيث ختلوق الكنوائ    (  2                     العلمانية اخأوروبية، )

                                                           واملنظمات الدينية "جمهمعات الهفسري" اخلاصة هبا يف الساحة العامةو 
                                               لز  بايهدامة وجلد املهاجر اجلديد الذي تورتبط قيمو    ال  (  3 )

                             الهقليدية واجلمازية بالدي .
                                                        يف ظل جتاوز نظريات العلمانية،   تزا  اجلدليات احلالية مؤطرة 

ْ           لقد أطََّرْت إلريك بل   . meta-narratives   ى          لسرديات كرب  َ        بواير    -       َّ
(Popp-Baier, 2010)   .السجا  املهطلر، وفقًا لثالثة أمنوا  مثاليوة ،                         ً                    

ً                                                           أّوً ، يردية الهراجع لالنهما ات الدينية واملماريوات واملعهقودات     ّ  
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                                                ً                   عليائدة بيبب عنتشاس علنظرة علعسما  علعاملا . راناًا، اردي  علتحال ،  
                                                  "علدين غري عملرئي" و"علدين علضامين" و"عالعتقااد دون             حاث عنتشر 

 judicialization of                           ملباار" و"قلننا  علادين" )                      عنتما " و"علدين غري ع

religion   " لقد حافظات "علروحاناا .)                             spirituality    يف عليانلعا            
                                                        عألخرية، وبشكل مت عيد، عس  حتل  علنمط عالجتمااعي لسادين يف   
                                                            َ        اااق علتغا رعا علثقافا  وعجملتمعا  عألكثر عملما  وعملتعسقا  بالفرَدنا    

individualization    وعلذوَتن   َ      subjectivization ،رالثًا، اردي  علصعلد .                 ً      
                                                             عحلالي  علدينا  بالتعد دي  علدينا  واالق عملنظمااا علديناا            ً سعبطًا

                    ّ                                            عملتنافي ، وعندما يتعّسق عألمر باإلاالم، يرتبط علصعلد بالرعديكالاا   
        بعض هذه          هذع وتب     .(Popp-Baier 2010, 35-36)            وحىت باإلسهاب 

        مربيقا . إ   ل                  قصص أكثر منها أد    عس           عليردياا 
                                                     ولكن يف حا  جتاوزنا هذه عليردياا علاثالث وعلعسماناااا   

                                                  ، ما هل اكل عجملتمع ما بعد علعسما ؟ تبسلس ذلك ضامن   (1 )       عملتعددة
      وخاص             علعسمانا "    د     ما بع         عجتاه مسي "  يف                    ا علعسلم عالجتماعا   ا   يامه م

                                   تشاسل  تايسر وولاام كلنليل وخلاااه   و                        مع أعما  يلسغن هابرما 
             ٌّ                      ، وقد حاو  كلٌّ منهم إعطا  مع  ياذع  (Casanova 2007)  ا        كازعنلف

ٍ                 عملفهلم. ويرى جاميس بكفلسد أّن هناك ات معاٍن معطاة ملفهلم ما               ّ                           
             بالنياب  يل                                                    بعد علعسمانا ، يلجد بانها بعض عالختالف وعلتضاد. أم ا 

ً  ليببني: أواًل        بأمهاته       يتمتع                   ال ي ع  هذع عملصطسح  ف      عان        ٌ   إعاالنٌ      أن ه          
           علتاسخياا            قارع ة      عن عل   ً ًا       تسف متام خت          لسعسمانا               قرع ة جديدة         عحلاج  إىل 

    ً                                                   راناًا: علتغري يف علدين وعلتدين يف كل عالجتاهاا من علعسمنا    و   ؛      لرؤيته
                                     

       اااهر  -       وولارب                                علعسمانا  سعجع مقالا  ممتاازة            مفاسقاا     حل         لسم يد  (1 )
 (Wohlrab-Sahr and Burchardt 2012)            وبلستشاسدا. 
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          علتعباد  /      علتقلى      تيخري      ، إىل                       علدة علدين يف عجملا  علعام             عالجتماعا  إىل 
                         عا علعربا ، عسا  اابال       لثلس                               علذعتا  علياااا  )عليت أنسقتها ع     خسق   يف
             دياا جديادة                       قد برسع ضروسة فهم حتا                 كال هذين عليببني        ملثا (. ع

                 هي هذه علتحدياا؟                                    يطرحها علدين وعلتدين عس  عجملتمع. ما

 تحديات ثالث 1-1

ّ  إّن                                                      عجملتمع ما بعد علعسما  حيتاج إىل نظري  كمجتمع يتعامل مع  
ً   حتدياا: أواًل،      رالث           وعلثقافاا          عإلرنااا                   علدين يف جمتمع متعدد       مكان           

   ً ًع           علعام، وأخري        يف عجملا        علدين      بروز  ،  ً ًا                                يتطسب إدعسة من قبل علدول ، ورانا
  .              علنال لاربعلا      ضل                       عملدعوالا يف عجملا  علعام يف 

ّ  إّن   ،  ً اًل  أو      ، إذ                                               علعسمانا  ال تعين أن علدول  ال تيتطاع إدعسة علدين 
                   باملؤاياا علديناا            أن تعترف        تعددي     جمتمع    يف               جيب عس  علدول 

      ياذه        بااي                                     يف تنظامها مع عحلفاظ عس  عالاتقال  علني       تياعد و
  -    ا    يااا      نظم عل                 جمملع  وعاع  من عل                 وإذع ما نظرنا إىل          عملؤاياا. 

                         إىل عألنظما  علدميقرعناا       ً ًا                   تبدعدي  عألكثر قمعا             من علدو  عالا
 ,Barbalet)               إدعسة علادين              ّ             نرى أن ها كّسها تتجه حنال   -          علساربعلا 

Possamai, and Turner 2011).    إدعسة علدول  لسدين ميكن أن تكلن                               
           عااتاعاب،   /       ، دماج  (upgrading       تطلير )                       إجيابا  )اااااا اامس ،

  ،        إقصائا                                           ، اااااا عالعترعف( أو اااااا اسبا  )اااااا    لمل  ع
      إاا ة  /          عدم ععترعف      اااا     ،               ، المباالة رقافا               عملظاهر علدينا         عزدسع 
              علادين بعاض                      لقد الحظ عسم عجتماع   (Turner 2011)  (       ععترعف

                          حاث تكلن بعض عألديان مفضس     ،                         عملشكالا عملتعسق  هبذه عإلدعسة
       يف تقدمي               علدول  كشريك          تيتخدمها                           أكثر من غريها يف عجملا  علعام و
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        مساواة.   الال                                     السياسات العامة إلدارة التنوع ومكافحة 

  ال        بأنز     (Rawls 1993)           جون رولز        طلب           ، على عكس م ً ًا    ثاني
                                                            ميكن مطالبة املواطنني بتحمل مسؤولية أخالقيزة لتيرزق قناعزا      

                رعتزق  رزور ن     ،                                          السياسية بشكل مستقل عن معتقدا   الدرنيزة 
                      جملزا  العزاو ولكنز                    مبكانة الدرن يف ا  (Habermas 2008)         هابقماس

                                                        حيصقها فقط يف املداوالت  ري القمسيزة ورسزتبعدها مزن اجملزا      
                                            بأن  جيب على اجملتمعات الدرنية االخنقاط يف التفكري       ورقى        املؤسسي. 

         األدرزان             ادعزااات                                          الذايت التأملي من أجل تطورق موقف معقيف جتاه 
                                   ، جتاه املعقفة العلمانيزة، وخاةزة     خقى                     األخقى ووجهات النظق األ

 Walhof)                             العلمانية يف الساحة السياسية          التيرقات       أولورة      جتاه          العلمية، و

                 "الدرنيزة" عزن           احلجز                             لكن هل من املمكن بالفعل فصل    .(2013
          ( الزذرن     341  :     3102                                           "العلمانية"؟ أشار علماا مثل داررن واهلزو    

                                                             درسوا مناقشة زواج املثليني يف الوالرات املتحزدة األمقركيزة  أ أن   
     بعض،    ا ب    بعضه            كلها تقتبط                           والسياسة وهورة اجملتمع الدرين         "الالهوت 
                        إعادة ةزيا ة الهزو   يف    ب                                رقوو ال عماا الدرنيون واملواطنون     حيث 

                هو اجملتمع الزذ              العلمانية                                  سياقات سياسية جدردة". جمتمع ما بعد 
          تنظي  هذا        كيفية   يف                                            رعتق  بدور الدرن يف اجملا  العاو، ولكن التحد 

      دناه.                الدور كما سنقى أ

ٍ                                   ، اجلد   ري كاٍ  للتغلب على االنقساو احلايل يف اجملزا    ً ًا    ثالث             
         بزالنيو                                   املختلفة. ستتأثق هذه املداوالت بشدة    ق                   العاو بني وجهات النظ

  ا                     الدرن على حزد سزوا   و      اجملتمع            ، حيث رصبح               احمللية والعاملية   ة      لييالي
 systematic colonization       احلياة       لعامل                 االستعمار املنهجي         حتت تأثري 

of the lifeworld)  بآليات                                "استبدا  آليات التنسيق االجتماعي    :    ، أ        
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ً  بداًل    .(Possamai 2017, 824)                                       ترعكم عمللعسد عملالا  وعليسط  علياااا "   
    عس               آدم بلا اماي         لقد صدق    ،         عيابرمااي                       فعالا  علعقل علتلعصسي   من 
                     لستدعو  يف عجملا  علعام         رعقبته        من خال  م                  علعقالنا  عألدعتا      تأرري    ه     إظهاس

                   عندما يتعسق عألمار           علشريع    ا      عملدعوال   ه  هذ     تقبل       باي.            يف علعامل علغر
                                      )وهل ما يعين عجتاذعب أمالع  عملياسمني       ً اًل  مث                 بالتمليل عإلاالمي

       تعساق                            بشكل أاهل من عألملس علايت ت                           عألرريا  وباع علطعام عحلال ( 
      اائ .     أخرى                  هناك اريع  جادة و    ّ أّن                    بشؤون عألارة، كما لل 

                                                         كاف نتعامل مع هذه علتحدياا علثالر  بعد علعسمانا ؟ ااأسك   
                امل مع علتعددي              ضروسيتني لستع        مقاسبتني                             هنا عس  علباحثني علذين قدملع 

          مقاسبا        ديين(:    علال                           )الع  علديين أو غري علديين أو        باآلخر         وعالعترعف 
                         يف علاتفكري علعمساي غاري               ملف كالك         ومقاسب                     تايسلس علتأويسا
            عالاتبدعدي.

 للتعامل مع التحدياتمقاربتاي  1-2

            . كاف ميكان      جبدي                                 علتحدياا عملذكلسة أعاله جمتمعاتنا      تلعجه 
                                                            علتغسب عساها؟ كاف ميكن لسمر  أن يتجاوز منطق عمللعجه  بني علديين 

          وخاصا  يف          لسدين،                                           وعلعسما ؟ كاف ميكن تطباع وتنظام علدوس علعام 
      مشللا            عملقاسباا                                              عحترعم قام علتعددي  وعالعترعف باآلخر؟ جا ا أكثر 

     مان                                                           عليت ميكن أن تياعدنا يف علتعامل مع هذه علقضايا مان عرانني  
                                          علفالاف  عملعاصرين: تشاسل  تايسلس وماف كلك.

   .                   جمملعتني من عملفااهام   (Taylor 2007)                      يقدم لنا تشاسل  تايسر 
                                                            عجململع  عألوىل مرتبط  بإعادة ععتباس لساديين عسا  أناه حممال      

                    ( أي عألفكاس عليت تشري social imaginary                    "عملتخا ل عالجتماعي" )   با
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  .                                  اعب معا ن وجلده عالجتماعي عجلمعاي                           إىل علطرعئق عليت يتخا ل هبا 
                                                ه، لقد كذبت عحلدعر  عس  نفيها بيرديتها علكاربى يف   ا ل إ         فبالنيب  

                                 ( حاث حذف أرر عملتعايل وعلديين وذلك subtraction          قصص عحلذف )
                     ديكاستاا  )ديكااسا      د     ما بع                                 بيبب عنتصاس عملدسا  عإلبيتملللجا 

             )تأويساا (،             الناقاا      هرمن                         يدعلنا تايسر لتبين مقاسب   و             وللك وهالم(. 
                               إياها من علصاغ  عللعحدي  علايت                                  ً وذلك بإعادة عكتشاف عحلدعر  حمرسًع

                                                                 فرضها عصر علتنلير وعخت عيا با علن ع  علفردعنا  وعألدعتا  وعلصلسي  
formaliste    لسعقل، ومن علعقالنا  عملتحرسة من عاللت عم وعليت عكتفات                                                    
               فاحلري  علفردي     . (1 )         علغائي له                    لسفعل مغاب  علتفيري   ي        عملاكاناك         يف علتفيري 

                                                           مربلن  مبصسح  عمللعننني وهي تابع  لسفضاس . ومع  علذعا مارتبط  
                                                          إىل حد كبري مبع  عخلري. ومن عمليتحال أن يفهم عإلنيان هلي ته مان  
                                                           دون علعلدة إىل علقلععد عألخالقا  عليت تضفي مع  عساه. وعألخالقاي  

                           ولكن إعادة عالعتباس لسديين ال    . (2 )  به         ال خيت                    مربلط يف علديين ولكن 
                                                              باعتباسه بالضروسة إميان وحي وإمنا أيضا إميان عألصال  وعليت عاتطاعت 

        مياتمد     ا      ما فاه                                               فاه علذعا )علنفس( عالنتقا  من علذعا عملياما  )كل 
                         )نقط  ذهنا  حدودي  قادسة    (buffered )                            من عخلاسج( إىل علذعا علعازل 

                                     

                                     تايسلس للصفه علعقالنا  عملتحارسة مان     (Gordon 2008)        غلسدون      نتقد ي  (1 )
       تلصاف                                                                عاللت عم كما لل كانت علتجرب  علفعسا  لسذعتا  عحلديث . وبرأيه فهذع 

                         اف . فكاثري مان ماؤسخي                                         ضاس وغري دقاق مشترك لفئ  معان  من علفال
                                   ، خيسطلن بني عليرد علفسيفي من جها ،        هايدجر                    علفسيف ، من هاغل إىل 

                              ا لل أن علعقائد علفسيفا  هاي                         علياااي من جه  أخرى، كم-         وعالجتماعي
   .                              عالماا ملرلق هبا يف عحلااة علالما    ً ًا   أيض

                             وعلفااا  إىل عنف لاس له ضلعبط           علبسشفا                            ييتحضر تايسر أمثس  كاف أدا   (2 )
         أخالقا . 
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         عملياكاين   )                   يلجد خاسج علاذهن(       اي                      عس  عختاذ مياف  من كل 
                    ( مفتلح علذي ييامح  immanent frame               وهذ إناس بانين )   . (    4101

                                                                 لعلدة علرومانيا  لعقالناتنا مثبت  أن علروح تعاش يف خاا  علعقل مهما 
                                                              كان بأ  علقلى عملادي  لسعسمن  )عنظر إىل علفارق باني عملقااسبتني    

 Carkner    عند            ي  عللعقع   لرؤ             )علتأويسا (                            عإلبيتملللجا  وعيريمانلناقا 

  . ( 0       يف جدو    2013

 : مقاربتاي لرؤية الواأع1جدول 

 هرمنيوطيقيةمقاربة 
 )تأويلية(

 املوضوع إبستمولوجيةمقاربة 

 إناس بانين مغسق مفتلح
علنفس لايت عألوللي  

علعامل وعجملتمع  عألوىل؛
ولعب  عحلااة تأيت يف عملقام 

 عألو 

معرف  علذعا وحالتها تأيت 
 معرف  علعامل )أااا (قبل 

علعالق  مع 
 علذعا

ال تلجد أوللي  لفهم حمايد 
 لألااا  عس  قامتها

معرف  عللعقع هي حقاق  
حمايدة قبل أن تضع ذعتنا قام  

 يا

 علعالق  مع علقام 

إن هليتنا عجللهري  هي 
مبثاب  العب جديد يتم 
إدخاله يف لعب  قدمي . 
علتعايل هل اااق ممكن 

 سعب أكرب يذه عل

إن معرف  أااا  من علنظام 
علطباعي تأيت قبل أي 

 عاتدعا عا نظري  أو متعالا 

علعالق  مع 
 تعايلعمل

    
                                                       ّ        أما عجململع  علثانا  فهي مربلن  بانتقاد تايسلس لستجانس علّسااربعيل  
ّ                                            لسحقلق. حاث يؤّكد عس  أن ذلك حيد  من إدسعك عيلياا علثقافا ،                
                                                                  كما يدعفع عن علنظام علذي يشج ع تعد د علثقافاا )مبا فاها علديناا (  
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          عالخاتالف          ّ              ّ                        وتنل ع علّسغاا. ميكن أن خيّفف عجملتمع علساربعيل من هذع 
                                                            بشرط أن يلضع مسف علعدعل  يف خان  عحلقلق علثقافا  وأن يؤمن هذع 
   ها                                                             عجملتمع بالعد  بني علثقافاا، فذلك مينع زوع  علثقافاا ويرا خ أمهات

                        وهذع علتعدد هال علاذي      . (    4102      اباكر  )                       وعالقتها بالتاسيخ عللنين 
                                                         احترعم علنخب علثقافا  عملختسف  لبعضها علبعض. فالديا  لاه   ب      اايمح 

                                                             خماا  عجتماعي يعلد إىل فهمه لسدين وعلعسما  له خماا  آخر مربالط  
                                                  ولسعامل. وهنا يدخل تايسر يف عخت علا  عنادما ياربط          جملتمعه      بفهمه 
               يهلدي  عنادما  -          مد )مياحا                               ا  علديين بيريوسة دينا  نليس  عأل    عملخا

             تشاكل مناذ        آخر                               وسوبا(، فهل هناك خماا  عجتماعي أ         يتحدث عن 
          برأي نعم.                     نشل  علنظام علعسما ؟ 
   عن   (Cooke 2005)                  حل  مفهلم ماف كلك     هي                عملقاسب  علثانا  
       علنقاش        لتأنري   ً ًع                             بدعدي مقابل غري عالاتبدعدي مفاد                  علعقل علعملمي عالات

                               يا . تلضح كلك أن هناك علعدياد   د                           حل  علتلترعا بني علعسما  وعل
                                                      من عالفترعضاا عليت حتكم هذع علنقاش، وتشمل تسك عالفترعضاا:

                             ، وأن السلطة السياسية ليسـ     ً يًا                        ن التاريخ تقدمي وليس دور إ د
                              ، وليس  نتيجة حتمية تارخييـة،        ً طبيعيًا   ً ًا          ، وليس  حق    ً      ً معطاًة إهليًا
                                              مسألة تعاون بني البشر لتحقيق مصلحتهم املتبادلة؛      ً أواًل        وإمنا هي 

                                                  مسألة عدم وجود معايري سلطوية مستقلة عـن التـاريخ           ً وثانيًا
                                                     والسياق االجتماعي الثقايف ميكن أن حتكم علـ  االدعـاءات،   
                                                     خاصة يف جماالت العلوم والقانون والسياسة واألخالق والفـن،  

                    ، وميكـن مراجعتـها                                      ن املعرفة البشرية خاضعة لألخذ والـرد  إ و
                                                        ألسباب وجيهة؛ وأن الكائنات البشرية متساوية يف أصل اخللقـة  
                                                   حبكم القدرات كالعقل ويف احلكم األخالقـي، وهلـا احلـق يف    

   (Cooke 2005, 380)                               االحترام عل  أساس هذه القدرات.د 
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                                                 وبعد وضع هذه عالفترعضاا، تؤكد كلك عس  أن ععتباسعا 
                             ا  بشاكل أااااي عالدعاا عا                               "علتاسيخ" و"عليااق" هي ما مي

                                                       عالاتبدعدي  عن غري عالاتبدعدي . وبعد ذلاك، تعارض كالك   
(Cooke 2007)  من عمللعصفاا ملا ميكن أن يكلن منطقااً        ً  م يدًع    ً                                  

ً    ، مع إبرعز مكلنني مترعبطني حل  عملعرف  وعلتربير: أواًل،          ً  عاتبدعديًا                                                
   ع                                                      عندما تكلن عملعرف  مقادة، إما ألهنا حمصلسة عللصل  إىل جممل

                                  ، أو ألهنا تؤكد وجه  نظر بعادة عان   (1 )                متما ة من عألاخاص
                                                    تأرريعا علتاسيخ وعليااق عليت تضمن صالحا  غاري مشارون    

                          ، عندما تفصل صح  عملقترحاا      ً  راناًا   ؛                     لسمطالباا باحلق وعلصدق
  . (2 )                                          وعملعايري عن منطق علبشر علذين يعسنلن صالحاتها

                                       علتلفاق بني سؤيتهم )وتربيرعهتاا( لسعاامل            علديانني         إن حماول  
                                                         ونتائج علعسلم، هي مثا  عس  ذلك. وهذع من ااأنه أن ييامح   

                                                  بعدم علتخسي عن علاقني علذي جيدونه يف عإلميان )وعلذي هل          لسديانني
                                                 ملضلع عالجتهاد(، وعالبرعط يف حلعس عملمي يتم فاه دمج        ً غالبًا

                                     
            علتدعويل وهل      عجملا     من        يتج أ   ال                                    يعترب نه عبد علرمحن علسغ  عملشترك  ج     (1 )

  (    0222         عبدعلرمحن  )                     جيعل عملعرف  غري حمصلسة. 

                                             عن منلذج يلسغن هابرماا  علعسماا  ماا بعاد        ً ًع                 خيتسف إناس كلك كثري  (2 )
                                                                     عملاتافا يقي، علذي يقاد عالاتخدعم علرمسي لسدين يف عجملا  علعام، وقد عحنصار  

ٍ                    بردعمي هابرما  بترعٍث تاسخيي ورقايف معني يع    ً ًع                              ترب عسمانا  عليسط  علياااا  أمر                  
  (Cooke 2007, 234; Asad, 2003)                              )وهذع له جذوس دينا  صاامت (.     ً ًا     ضروسي

ّ                                                           ومبا أّن مفهلم عمللعنن عند هابرما  ينضلي عس  عالاتقال  علياااي لكال        
          مللعننالن                            ترى بأنه جياب أن يتمتاع ع    (35-234 ,2007)             اخص، فإن كلك 

                     (. ييتند هذع عالاتقال ethical autonomy                           باالاتقال  عألخالقي أو عإلتاقي )

                                                                  عس  عحلد  علذي تتكلن منه حري  علبشر، إىل حد كبري، حري  تشكال ومتابع  
                                                           تصلسعهتم عن عخلري عس  أاا  أاباب منطقا  مربلن  مبصاحلهم عخلاص . 
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   .(Aduna 2015)           ا  وعحادة                                      علسغتني علعسمانا  وعلدينا  يف نظرة عامل
        عملريعث يف            عملياوعة يف      نقاش ل      عألخرية         دسعاتنا                   كان هذع أحد نتائج 

               )حنفي ونعما ،                                          تلنس وتشكال علتفكري علعمسي غري عالاتبدعدي
                       عحلدعر  هل كافا  عجلماع                              . إن علتحدي عخلطري علذي يلعجه (    4141

           جد  دعئم.              حتتاج علقام إىل       ، حاث    قام                      بني حكم علقانلن وحكم عل
  ً                                       دعًئما يف هذع علنقاش كمنتج لسقام من جها ،     ً ًع   حا       علدين        ويأخذ

ّ    إّن عجمل  .                                        ومرا خ لسقام من خال  علشعائر من جه  أخرى            تمع ما بعد  
                                                        علعسما  هل عجملتمع علذي يشجع علتفكري علعمسي غري عالااتبدعدي  

                 عالنتبااه لسحاد                            عأليديلللجااا عملختسف ، مع  /     عآلسع         تتفاعل      بانما 
                   بني علنقد وعلتحريض.        علفاصل

 ما بعد العلمانية ا  العالم العرب  -2
                                                           تتم ترمج  علتحدياا علثالر  جملتمع ما بعد علعسماناا  يف علعاامل   

                                              من خال  منطق عمللعجه  بني عخلطاب علاديين وعخلطااب       باي     علعر
       ثلسعا  عل        ، ولكن                                             علعسما ، وخاص  من قبل علنخب علاياسي  ومثقفاها

                  هذه عمللعجه . لفهم    من                     دينامااا جديدة تقسل              أد ا إىل خسق         علعربا 
             يف عجملا  علعام                       عملختسف ، وعليت تتفاعل                علتدين وعلعسمن        أمناط      انظهر      هذع

                               وعلتعددي  يف علقضايا عالجتماعا .     آلخر           عالعترعف با                لتفيح عجملا  لقام 
                               مبدى عاتخدعم عجلهاا علفاعس  لنهج    ً ًا    وراق   ً ًا                         يرتبط هذع يف عللعقع عستبان

                                    عاتخدعم علتفكري علعمسي غري عالاتبدعدي.     مدى              لفهم عللعقع و       تفيريي
          ااتبدعدي    عال    نطق   عمل  ،            نتاج  عكيا                           ااؤدي غااب هذه عألاالاب إىل 

        علعاامل    يف           علتادين                        هنا اأبدأ بتناو  أمناط                     وعدم عالعترعف باآلخر.
                    . كل ذلك قبل حتساال           لسعسمانا     باي           عملياس علعر      وكذلك       باي،    علعر
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                                              عس  جمتمع ما بعد علعسمانا  منذ باد  علثالسعا         ختسف    عمل    فعل   عل     سدود 
         علعربا .

 مي التديي أربعة أنماط 2-1
   أيت    تا            هم ومعهام     تا                   من علتدين ميكن مالحظ      أمناط           هناك أسبع  

        عإلاالما     د     ما بع  ،           ، عحاائا       ترعرا /                      تفكري  حمددة: مؤاياتا        منلذجاا أ
                                              . وقبل تناو  عالختالفاا، ااأسك  عسا  وظافاتني                وأخريع اعبا

       فعسا     :                                                   أااااتني جتمع بني أاكا  علتدين. عألوىل عللظاف  علروحاا  
               أهم نقاس مان              بق  علصالة ت                                 علرغم من اسعن  وتلظاف علروحانا ، 

                                            . وإذع كان هناك عبفاض كبري يف حضلس عملعاباد يف                علطقل  علدينا 
      تابني                                                   كثري من عملنانق فإن مماسا  علصالة علشخصا  لايت كذلك. 

                                         انن بنا  عس  مرعجع  لكثري مان علدسعاااا             جلعنا باسك-    ماسي     مثال
           أمها  علصالة                         يف علضف  علغربا  يف فسيطني                    عملقابالا عليت أجرهتا    عس   و

ّ                      كاف ميكن لسصالة أن متّكن علنا  من علتاأقسم                    عند عملياحاني هناك و                   
                أماا عللظافا       .(Parkkinen 2018)                             يف ملعقف عحلااة علصعب  وعملؤمل 

                                 ا ، حاث قام علكثري مان عملؤايااا                     علثانا  فهي عجتماع        عملشترك  
                                 خدما  وإنيانا  خلدما  علفقارع ،          مجعااا                       وعحلركاا علدينا  بإنشا  

                                                          حملاول  تعليض عنيحاب علدول  من عجملاالا عالقتصادي  ومياؤولاتها  
                  تلزيع علثروة.      إعادة                             يف علعدعل  عالجتماعا  وخاص  يف 

         الرمي             اإلسالم املؤسسايت          منبثق من                  عألو  من علتدين هل     مط   علن
      ً                       تقساديًا مع نادسة عالجتاهاد.      ن      ما يكل                 . وهل إاالم غالبا           أو التراثي

                                           ً     ً      ً    ومثا  ذلك مؤاي  عألزهر علشريف عليت لعبت تاسخياًا دوسًع سئايًا يف 
      سغام                                                مصر وخاسجها عن نريق نشر فكر وفقه إاالمي وااطي  
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                   ً                                     ضعف علتجديد عجتماعاًا وحمافظ  ااااا  وعاتقال  حمدود عن اسط  
                  ، إذ أصدس عألزهار      4100        منذ عام       مهم                         عل منا . وقد نرأا تغريعا 

  «      مصار           مياتقبل  »                                          ورائق مهم  ذعا نباع  عاترااادي : وراقا    
       أكتلبر  /              ي" )تشرين عألو  ا                      (، وراق  "علرباع علعرب    4100      يلنال  /       )ح يرعن

   (،     4104      يناير  /                               ياا وعلفن وعإلبدعع" )كانلن علثا              (، وراق  "عحلر    4100
                      (. هذه عللرائق هي عرض     4102      يناير  /                             فلراق  نبذ علعنف )كانلن علثا 

                                                         ملبادئ تلجاها  واطا  باسزة يف عألخالق عإلاالما . فكاان هنااك   
                                                           وضلح سؤي  حل  تبين نظام علدميقرعنا  وعحترعم علتعدد وعحلريااا  

                              ً  لتفاصال عليت ميكن أن تظهر عنفتاحًا                            علشخصا ، بغض علنظر عن بعض ع
     ً     ً    ً                                             اااااًا حذسًع جدًع )كرفضها تبين مفهلم مدنا  علدول (. وقد ظهار  

           ي؛ ملعقاف   ا       ً                                       ذلك جساًا يف سد فعل عألزهر جتاه رلسعا علرباع علعرب
                                                            فاها علكثري من علتناقضاا، حباث غسب عساها عملنح  علتارددي إزع   

                     عن دعم عالنتفاضاا، أو                       ً              عألحدعث، ما عنعكس اسبًا يف تأخر عإلعالن
               عباد علارحام    )                                           علسجل  إىل عختاذ معايري م دوج  يف عحلكم عساهاا  

4102    ) ( 1) .  
              نشاأ بلصافه             ، علاذي               التدين اإلحيائي                 علنمط علثا  فهي     أما
                                                    عس  علتغريب وعالاتعماس وعلتقساد عإلاالمي علاذي سعتاه            َ عحتجاجَا

                                     
                            اقض يف بعض عألحاان، يف عالقتاه                                       لقد عتيمت ملعقف عألزهر بالتعقاد، وعلتن  (1 )

      يلنال  /      ح يرعن   2                                                         باليسط  عل منا  عملصري  ومقاومتها. فاألزهر قد أصدس باانا يف 
                                                         ، تب  عألزهر ملقف حكلماا مصر وعليعلدي  وعإلماسعا من حصااس      4102
   (، https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar     قطر )

                                             اس عليايي يف علشؤون علدينا . وحيرص عألزهر عسا                      ولكنه سفض تدخل علرئ
      4102                كاانلن علثاا       2                                         عليسم عألهسي، فقد ااسك ااخه، أمحد علطاب، يف 

                                        بافتتاح أكرب كاتدسعئا  يف علعاصم  عجلديدة.
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        ااتهرا       وقد ع   .                                               عملؤاياا علدينا  علعريق  منذ بدعي  علقرن علعشرين
                عإلخلعنا  وعلايت                                    علن ع  عإلحاائا  عإلاالما : عإلحاائا                نلعان من هذه
                        تعتمد أاسلب باع  عملراد،                          الياااي، وبنت بنا  ح با   ب           سبطت علديين 

                     علدينا ، وعليت سآهاا                                            فصاس علتنظام هل عحمللس عليت تعتصم هبا علشرعا  
        عملؤاياا          يف ارعا        شكك     أهنا م   (    4102 )            سضلعن علياد           علبعض مثل 

                    وخاص  عللهابا  منها        يسفا   عل       حاائا    عإل              . كما أن هناك          علتقسادي          علدينا 
                                                           عاتكانت إىل قاام علدول  عليعلدي  مبسكها عبد علع ي  آ  ااعلد      عليت 

   (.    4102         أبل سمان  )             ومن جا  بعده 
        سفاعا                . فقاد سأى           عن عإلصالحاني                      َ وخيتسف عإلحاائالن كثريَع

                              وحممد عبده، وعسي عبد علارعزق،                                علطهطاوي، وخري علدين علتلنيي،
                               ارعا  أجرهتا اسط  ارعا ، مباا يف          إجرع عا                       يف علتنظاماا علعثمانا  

                                                           ذلك مبدأ عمللعنن ، وعلربملان وعحلكلم  وتقاااد ااسطاا عحلااكم    
                        مبجس  عألحكاام علعدلاا       ن ل      عإلصالحا     هؤال                     بالداتلس. وقد سحب

          فقها  ضمن         َ وفروعَا                                               َ علعثمانا ، وأدخسلع يف حقب  علدول  عللننا  أصلاَل
                  اا من علقرن عملاضي  ا                                           قلعنني مدنا ، بانما قام عالحاائالن منذ عخلميان

                                                                 بتأااس لتفرق  قانع  بني علشريع  )وعلفقه عمليتند إلاها( وبني علقلعنني 
        بكلهناا    م  ل    علعس     بعض   يف     كلع  اك    كما                          عللضعا  ذعا عألصل عإلنيا . 

                     . وينتهي عألمر بأناه      معها                تها قبل علتعامل     أاسم    لع          دميان وحاول ل       نقاض 
  ى                                                                بد  علتباد  علثقايف مع عحلدعر  وعالقتبا  وعإلفادة منها، فقاد نااد  

                                                           عإلحاائالن بامللعجه  علشامس  من أجل عحلفاظ عس  عيليا  وعسا    
  . (    4102      علياد  )      عإلاالم 

                                                       أما اكل علتدين علثالث فهل تدين عحلركاا عإلاالما  عجلديادة  
                بعد عإلااالما ".       "ما  ا ب  (Bayat 2013)         آصف بااا    ا        ما ييماه   أو 
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           )عملناادعة                               بعض ملعصفاا عحلركاا عإلحاائا    ً ًع                فهي قد جتاوزا كثري
ً  مثاًل              ونب هات إىل     (           لسمشاروعا                              ً   إحال  علشريع  حمل عألم  أاااااً  ب  

                        ر                                 خطلسة تكساف علدين مبا ال يرطاق. وعلفرق لاس يف عجلانب علتنظامي 
     ماا             إلحاائا  إىل                               عألح عب علياااا  قد عنتقست من ع   ض          عحلركي، فبع

                                          حرك  علنهض  أو ح ب علعدعلا  وعلتنماا  يف                 ً عإلاالما  )مثاًل   د  بع
                                                        عملغرب( ولكن يف كافا  دخل  علفاعسني عالجتماعني عملؤمنني باإلاالم 

              ال عملغالبا                                               كمنظلم  أخالقا  يف عرعك عليااا  عن نريق عملشاسك  
     عجملا                         جرع  عملناقشاا وعجلد  يف إ                . وكذلك يف كافا   (    4104      برعون  )

                                      ميتلحاة من علقام عإلاالما . بالنياب  يل        ً حججًا              علعام ميتخدمني 
                                من نلع عإلاالما  عجلديدة، إذع حتققت     أهنا     رك        هذه عحل             ميكن ععتباسها 

             علتالا :        عألسبع        علشروط 
                                                          عإلميان بالتعددياا علثقافا  وعلقانلنا  وعلديناا  علكفااالا    -

   اا               عليت تشكل عألقسا                                حبماي  عجلماعاا وعلفئاا عالجتماعا  
  .           بكل أنلععها

                                علديين بني قداا  ساالته علديناا   -                     تفريق علفاعل علياااي  -
                                                   عليت يؤمن هبا ودناا  علعمل علياااي علذي يتطسب بشاكل  

    فصل                   ، وهذع يتم بلعاط                               أاااي عحلكم  يف علتدبري وتقنااهتا
          فالادعلي          مهما                                 علدعلي عن علياااي. وهذه نقطا   

                                 حبرم  عخلملس، ولكان عليااااي                       )وعلفقاه( ااقنع علنا
                                باعها، ألنه من حق عمليااحي وغاري      ع    ال مين            وعلقانل  قد 

      .                 عملتدين أن يتناويا
                                                 تبين اااااا عمللعنن  يف علدول  عللننا  ولااس فقاط    -

                    سمبا عملطسلب جتاوز تسك                            اااااا لصاحل نائف  عملؤمنني. و
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  . (1 )             لنفع عإلنيانا                     مبا يتجاوز عمللعنن أي        يااااا   عل
                                                 حل إاكاالا علتلتر بني علفئاا عالجتماعاا  يف فهمهاا    -

                                                     لسمعامالا وتن يل علداتلس وعلفقه عس  عللعقع، عن نرياق  
                                   يف عجملا  علعام قبل علسجال  إىل صالا                  ً نضاجها حلعسيًا إ

                         يف علربملان أو عاتفتا .                 ً عألكثري ، تصليتًا
                                              حتللت بعض عحلركاا عإلحاائا  إىل إاالما  جديادة ألن     ،   ً إذًع

                              علصسب  وعمسات علياسط  عسا                   أيديلللجاتها                عليااا  قد سوضت 
                 ، ولكن ذلك لااس   (    4102 )                                  تفكاكها عس  حد تعبري عبد علغين عماد 

                       إىل عملعاقااا علفكريا       (    4102 )         علعناا                  ، فقد نبه خسال  ً ًا          أوتلماتاكا
           علتماا  بني  /                  يف مصر وصعلب  علفصل             خلعن عمليسمني           ألزم  عإل ي       وعلبنال

              عاتخدعم مصطسح       ، فإن  ق        كل ما اب                           علدعلي وعلياااي. وعس  ضل 
     باني     ق       ال تفار      اته       فضفاضا       ، ألن (2 )                          "عإلاالم علياااي" يفقد معناه

      باأن     ف      ال يعتر                             عجلديدة. هذع علتنماط علتعمامي           وعإلاالما          عإلحاائا  
                      ، منه عللااطي ومناه        ً       ً         ً اااااًا متعددًع ومتنلعًا  -         ً        ً هناك فكرًع إاالماًا

        إىل حاد                                         مسه أفرعد أو حركاا إاالما  أو إاالم سمسي حي        عملتطرف، 
   ً ًا                باعتبااسه قادح     "             عإلاالم علياااي    مس  "               ر    . وغالبا ما عاترخدم     الع 

                                                          مبجملعاا حركا  معان ، وعإلحيا  أن عجتاهها وعحد يتألف من قاسئي 
       دم هذع        ما ييتخ                                             ً ااد قطب من عإلخلعن عمليسمني إىل علقاعدة. وغالبًا

                                         ً   عإلاالم علرمسي علذين يعتربون إاالمهم لاس اااااًا.       سجاالا       علنعت 
                                     

                                يف أنه عس  علرغم من أمها  مفهالم     (    4102 )                         هنا أتفق مع نه عبد علرمحن   (1 )
                                        هذع عملفهلم إىل نائف  جديدة إقصائي )ملا هل        يتحل    ال                  عمللعنن  فانبغي أن 

                         يف أنظم  علطلعئف علدينا .        هل عحلا                      م  أو لدنيانا ( كما        تابع لأل
           أبل هناا    ) و   (    4102       علعنا   )                     عماق  يذع عملصطسح عند             جانالللجاا        عنظر إىل   (2 )

  . (    4102         أبل سمان  ) و   (    4102
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   ت                                                     ففي عخلساج مثال يتم وصم أي معاسض أنه إخلع  )وهكاذع متا  
                                                      عاتباحه دم عخلااقجي، حياب بعاض علتصارحياا عليااااا      

      ً صنلًع        عإلخلع                                                     وعلتغريدعا علتليتري  علشعبا  يف عليعلدي (. ولذع يصبح 
                                             هناك ببيان  عن الق باملع  فبمنادعهتم بعدم ارعا                 لالحتجاجي. إذن

                      عدم ارعا  عالحتجاج. ويف       دعلة ل                            "عإلاالم علياااي" هل يف عحلقاق  
                   يف تلصاافه ونقاده      (    4102 )                                 عللقت علذي عتفق مع سضلعن عليااد  

                    ينبغاي حتااني هاذع          فإنه                                لسمخاا  علياااي لسحركاا عإلاالما  
                       بعض عحلركاا علياااا  من                                 علتلصاف لاأخذ بعني عالعتباس صريوسة 

                                                       عإلاالما  عجلديدة وخاص  يف تلنس وعملغرب، حاث يتماه  عإلحاائي 
    كاف   (Sadek 2012)                                  عجلديد مع عإلصالحي. لقد دس  كرمي صادق 

                                                  ً       ً    ميكن فهم عليااا  علتحرسي  لرعاد علغنلاي، بصفته مفكرًع وناااطًا  
          م نظريا        ً                                         إاالماًا ولكنه خمتسف عن عإلاالماني عإلحاائاني، بااتخدع

                             حل  عالعتارعف. فماا يطسباه      (Honneth 1996)           لكيس هلنات  أ
                                                          علغنلاي هل عالعترعف بايلي  عإلاالما  يف عجملا  علعام وعالعتارعف  
                                                        بأمها  علنص علديين ولكن عملفير من خاال  عالجتاهاد ومفهالم    

             علاالم مان         بااي                                          عملصسح . ومن أهم علتجديديني يف علعاامل علعر 
                                        علرييل  وعلدكتلس اعد علدين علعثما . لقد                     "عحلركاني": علشاخ أمحد 

                                                    اغل عألو  منصب سئاس حرك  عإلصالح وعلتلحاد ولكن مت علضغط 
          لدفتاا                                                      عساه لالاتقال  من منصبه بيبب نقده علالذع ألهسا  عملساك  

                   اتهر يف نقده لداتلس  ع                              عملسك ال ميتسك علعسم علشرعي. كما     إن    حاث 
                         ظاف  دينا  )أمري عملؤمنني(.                              ، علذي ينص عس  أن ملسك عملغرب و    4100

                          حتاد علعاملي لعسما  عمليسمني،   عال                  ً            ويشغل علرييل  حالاًا منصب سئاس 
              لقاد عمتااز           بااي.                                         وبذلك فتأرريه علتجديدي يتجاوز علفضا  عملغر



81 

                                                                علرييل  بآسعئه علفقها  عملتما ة، عملؤاي  عس  نظريتاه يف علتقرياب   
                    علعثما ، فقد أصابح                 أما اعد علدين   . (1 ) (    0222        علرييل   )         وعلتغساب 
                                               عللزير عألو  يف عحلكلم  عملغربا . وكان علعثما  أو        4102          منذ بدعي  

                                                           من نظر بلضلح إىل علتماا  بني عليااا  وعلادين مان دون فصال    
             ً                                                 بانهما. وتالاًا، ب  نظري  بأن علعقل علدعلي خمتساف عان علعقال    

  . (2 )       علياااي
   ي.  ا                                               علنمط علرعبع وعألخري من علتدين فهل علتدين علشعبا      أما

      ماا                                                     ً وهل يشمل علتدين علفردي أو علصليف عملشكل جلماعاا غالبًا
                                يظهر علتنماط علتعمامي علذي يعترب                         تكلن صغرية. وعس  عكس ما

                                                      أن علتصلف هل حتصني لسفرد ولسجماع  علصاغرية مان علفعال    
                                     

                                             ً                فعس  ابال عملثا  سأيه عملناهض حلكم علردة، ميتخدمًا حجتني أااااتني:   (1 )
                                                               عألوىل، أن قتل عملرتد مناهض لكسا  يف علقرآن وهي "ال إكرعه يف علدين". 

                                                   نه ييمح عآلن يف عملعملسة كاف  علتحل  من دين إىل آخار.                 أما علثانا ، بأ
        ً                                                        وقدم سأيًا آخر عس  جلعز عليماح لسدعلعا علتبشريي  مبماسا  عمساها يف  
                                                               علدو  ذعا عألغسبا  عإلاالما ، ناملا تيمح علدو  ذعا عألغسبا  عملياحا  

                               لسميسمني بأن يقاملع دعلهتم هناك.

ٌ       ِّ       "علدِّين حاِضٌر يف عليِّااا  كم  (2 )  ِ ٍ    ِ  ٍ    ِ  ٍ      ٍَّ     َِّ  باِدَئ ملجَّهٍ ، وسوٍح دعِفقٍ  دعِفعٍ ، وقلٍَّة لألمَِّ      ِّ            ٍ َّ     َ  ِ   
َ       ِّ          ِ َّ       ِّ  ر     ِ       ِّ           جامعٍ ، لكنَّ عملماَسا  عليِّاااا  ميتِقسَّ  عن أيِّ ارسط  ِباام علدِّين أو اسط        َّ      ٍ    

                     ً       وأن علياااي يتبع منطقًا لاه     (   002  ,     4112                  اعد علدين علعثما   )        دينا ". 
               عألكثري  عمليسم      عا                                                عالق  ببنا  علتحالفاا وخسق أكثري  وعالق  علبسدعن ذ

                                                وبذلك يصبح علياااي ذع عاتقال  نلعي عان علفضاا                    بالنظام علعاملي. 
                                                                علدعلي. وبتعبري علباحث اسمان بلنعمان، قام علعثماا  بتادناس )أي   
                                                                  دنالي ( علعمل علياااي من خال  فك عستبانه باألنشط  علدعلي ، وعاتبدع  

                                  "عإلاالم هل حرك  حق وهدى"، وعلتركا    ا                      اعاس "عإلاالم هل عحلل" ب
                                                 مقابل تطباق علشريع ، وعالنتقا  من منطق عيليا  إىل                إقام  علدين يف     عس 

              منطق علتدبري. 
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                      اا ، فإن علتصلف ميكان                        ديكالا  علدينا  وعلياا ع               عالحتجاجي أو علر
                                            كما أظهر تقرير عحلال  علدينا  يف تلنس )عايا                  ً أن يكلن ميايًا

4102    ) .  
                                                 اأخلص ذلك برام باا  أويل حل  عألدوعس عليت تؤديها هذه 

                   هذه عألدوعس علايت ال    (  0                                      عألنلعع عألسبع  من علتدين )علرام علباا  
             فالتدين هال                                             فهمها إال بعالق  جدلا  بني علتدين وعلعسمانا ،    ن  ميك

                                                          حمدد لسفعل عالجتماعا  وعلياااي مبا فاه عمللقف من متاي  علاديين  
                                                           بالياااي. وعلثا  يؤرر عس  علتدين بتمكانه لستفاعل يف عجملااالا  

     وميكن   .                                                        عخلاص  وعلعام  وتنماط علتعددي  علدينا  دعخل علدين عللعحد
   عىل           ً   أم مجاعاااً                                        ً       أن يتحل  بعض أمناط علتادين إن كاان فرديااً   

      عسا                                                  ً   ديلللجاا عحتجاجا  وحىت سعديكالا  وهذع لاس حصارعً   إي
                عحلركاا عإلاالما .

 : أنواع التديي واألدوار الت  تؤديلا1الرسم البيان  
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 للعلمانية المسار العرب  2-2
         علياسط                                             كان هناك عتفاق عاملي حل  ضروسة متاي  أو فصل      إذع
  يف                                  ، حاث نرى ذلك مبعناه علعاام حاىت                 عليسط  علدينا    عن          علياااا  
                                                    إيرعن وعليعلدي ، فإن علشاطان ميكث يف علتفاصال وخاص  يف  ك    دو  

                   أسبع  أااكا  مان      4                                         وضع علدين يف عجملا  علعام. يبني علرام علباا  
                            ععتربا علدين كمعط  فردي حمصلس                علمانية مؤمنة                علعسمانا . عألوىل 

                         ااته ككل عألديان ولتمناع                                  يف عجملا  عخلاص، لتشكل دين مد  له قد
                    ، أو عس  عألقل فسهذه                                      ظهلس أي دين آخر )دين ضد عألديان عألخرى(

                                     من عألديان، وتفرض عسا  عألدياان غاري        باي                  علعسمانا  ملقف اس
                              . وجند هذه "علن عا  علالئكاا                                   عملياحا  أخذ اكل علديان  عملياحا 

      حياب    laïcité de combat   أو    (    4104        عيرمااي                عملكافح " )حيب
(Policar 2017)    يف                                                وعإلقصائا  يف فرنيا وعلكاباك )حالااا(. رانااا  

     أكثر              ، وهي اائع             علمانية رخوة                                     مقابل علعسمانا  علصسب  عليابق ، تأيت
                     وفاها ييامح لسادين                 عألجنسلاكيلنا                       من عألوىل وخاص  يف علدو  

                                                                بالتلعجد وعلتدعو  يف عجملا  علعام مع عاتقاللا  كبرية لسمؤاي  علدينا  
                                                           عليسط  عل منا . وتسعب هذه علعسمانا  دوسع لتيهال عحللعس باني     عن 

                                     ومن عجلدير بالذكر أن علعسمن  عليت نشأا                         عألديان وعليسطاا علعام . 
             بدون عاتخدعم    ً ًا                            عألوسوبا  وعألمريكا  قامت غالب                 يف كثري من عألنظم 

                                                           مفردة علعسمانا ، إذ عاتغ  عناها عملشارعلن بيابب حمملالهتاا     
                                 ص فرعنيلع غلتااه علنقاش عالجتماعي  ّ خّل   . (    4101      بشاسة  )             عأليديلللجا 

                                                            وعلياااي يف أوسوبا حل  علقضايا عملذكلسة أعاله يف نقدين: علنقاد  
                                                              عجلمهلسي لساربعلا  يف عملمسك  عملتحدة وعلنقد علساربعيل لسجمهلسيا  يف  

  . (Gauthier 2017 )       فرنيا
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ّ     ففي حني أّن بعض  ،              علمانية صورية                     أما علنلع علثالث فهل        علدو            
               عملؤاي  علدينا                    ر   أن ها يف عحلقاق  ترخضع   ّ اّل                          تتظاهر مبجرد إدعسة علدين، إ

                        . حيدد عحلاكم هنا علقاعدة                                     لسحاكم عمليتبد علذي يتالعب هبا وبآسعئها
     ر      لكن يريامح   و   ،             يائس  علياااي            ر                     علتالا : ال يريمح لسمؤاي  علدينا  مب

                         لتارويج خطااب أخالقاي            عملؤايا       هذه                    لسياااي بالتدخل يف
                   هذع علنمط من علفصل     أخذ  ي                   عس  عجملتمع. وميكن أن        معا ن        جتماعي  عال

                     إيرعن والسيا مثال( أو  )                           أاكا  خمتسف  من تيااس علديين             بعد عالحتلع  
         حممد بان              مع ويل علعهد                                      تديني علياااي )عليعلدي  مثال ولكن لاس
                 (. وييمح يف هاذع      4102                                    اسمان( )عنظر يف هذع عليااق عبد علرمحن 

                                                 انا  لسدين علرمسي فقط يف علتلعجد يف عجملا  علعام.              علنلع من علعسم
               بعاض عحلركااا                فهل ما ييماه            علعسمانا    من                أما علنلع عألخري 
   (1 )            مدنية الدولة           )وغريهم( با         عإلاالما    د        أي ما بع               عإلاالما  عجلديدة 

                                   دينا ( أو ما مساها عبد عللهاب عمليريي   عل     دول    عل                  وخاص  بتضادها مع )
  .                                   أو العلمانية األخالقية أو اإلنسـانية         اجلزئية           العلمانية   با   (    4111 )

                    علتاسيخ عإلاالمي ن ع         ً دعئمًا     اكن    فقد    (    4104 )                 وكما يبني عيرمااي 
                                                 ّ           عسمن  ج ئا  من باب عألمر عللعقع وحكم علضروسة ومتطّسباا عحلااة. 
                                                         ويف هذع علنلع هناك وصل علياااي باألخالقي، ومتاا  بني علادعلي  

                                  يف علتلعجد يف عجملا  علعاام، وااروط                           وعلياااي، وعليماح لسدين 
                                                       جديدة ضمنها ميكن لدميان وعدم عإلميان أن يتعايشا حيب تعابري  

      .(Taylor 2007)              تشاسل  تايسلس 
                                     

                                      عس  حق أن مفهلم "علعسمانا " قد عستبطت    (    4102 )   جرب                يذكر حجاج أبل  (1 )
                                                             يف عللعي عجلمعي يف علعامل علعرباي وعإلاالمي عحملافظ مبناهضا  علادين   

                وعلقام عألخالقا .
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ّ                                                    نرى أّن علكثري من علدو  علعربا  تتحرك باجتاه هذع علنلع مان        
                                             لقد دفعت علتغريعا عيام  عليت يشهدها عحلقل علديين                  علعسمانا . كاف؟

    ً        ً     ج ئاًا أو كساًا حنل      رك  حل                                 وحتل  بعض عحلركاا عإلاالما ، لاس فقط 
         عجتماعا                              ، ولكن بشكل أاااي إىل حركاا        وعلعسمن            صالح علديين  عإل

     هناك                                                            اعبا  مطالب  بالعدعل  عالجتماعا  وعحلرياا علفردي  وعجلماعا . و
             سرأي يف علعامل  ل         عاتطالعاا         . هناك       عس  ذلك                     بعض عملؤارعا ما يد

                لقاادة علياااا   ع             تتجاوز مؤهالا    ألن              نلق عمليتجلبني      تبني  ي       علعربا
                                 . فإجاب  عس  اؤع  يطساب ترتااب    ني     متدين   م   كلهن   من          يف بسدعهنم 

           ، مما ياد   (1 )  اني ي ن           فقط من علتل   % 1                          صفاا علقائد علياااي، أجاب 
 

 أشوال تمايك/ا ل السياس   ي الدين : 2الرسم البيان  

 
                                     

  .    4100                               تقرير علباسوماتر علعرباي علثا    (1 )
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                                                 عألغسبا  عليت صلتت لسنهض  مل تفعل ذلك كلن مرااحاها      أن     عس 
              ، ولكن تبقا       سيطني  وف                                  . وترتفع هذه علنيب  أكثر يف عألسدن ني     متدين

ّ    ّ ؛ إاّل أّن (1 )                              أقل من سبع عجملابني عس  عالاتباان.    ً ًع                   هذع عالجتاه أقل تلعجد     
   يف  ( disenchantment              زوع  علياحر )       يظهر و   (2 ) ي ا             يف عخلساج علعرب
                   وعألخالقي مان خاال       ي    يااا                ديين مبفصسته مع عل س ل            مفهلم علنا  
      بلضلح          علذي يبني                           علباسوماتر علعرباي علرعبع     هل       : عألو           عاتقصا ين

     باني                  ً أن هناك تناقضًا   ن       ال يعتربو                               أن عألغسبا  علياحق  من عمليتجلبني 
            عملياتجلبني        اا   رك          فاملتمثل بت                                   علنظام علدميقرعني وعإلاالم. أما علثا  

                            ( عس  أمها  عألخاالق وعلقاام    %  21                         علعرب عس  عملؤار علعرباي )
                      ، وأغسبا  علرأي علعام                        ً م لكي يكلن علشخص متدينًا ا  عي    شرط   عل          باعتباسها 

        عملركا    )                                         ترفض مقلل  أن كل اخص غري متدين هل اخص اائ 
                 وقد يعرب عن عألخالق    . (    4102                              علعرباي لألحباث ودسعا  عليااااا 

                                       عاللت عم باملبادئ عإلاالما  بشكل عام. فعس                           علدينا  بطرق خمتسف  منها
                                     

                                               لتقرير علباسومتر علعرباي علثا  يف عألسدن يف عاام     ً ًا  فق و                بالنيب  لألسدن، و  (1 )
         علدسعااا     يب               علنيب يف فسيطني حب        تتفاوا   ٪.   41              ، بسغت علنيب      4100

                                  ٪، وفقا ملرك  علقد  لدعالم وعالتصاالا    2 . 2                      عالاتقصائا . تترعوح من 
( JMCC)  وفقا ملركا     02                       . )بالسغ  علعربا (، إىل     4100  .   22           ، سقم عمليح ٪              

                                                                  علعامل علعرباي لستنما  وعلبحاث يف سعم ع،، عااتطالع علارأي علعاام     
                                                                    علفسيطاين: علثلسعا علعربا  وعحلرياا وعلدميقرعنا  يف علضف  علغربا  وقطاع 

  ٪   41   . و    4100           عملفاوضاا،           علرئااا ،                           عالنتخاباا عحملسا  وعالنتخاباا       غ ة،
                 علغربا : عملشاسك        لضف  ع                                    حيب عاتطالع نالب عجلامعاا علفسيطانا  يف 

                      وعالجتاهااا عليااااا            علطالب،                                يف عالنتخاباا، وأوللياا وعحتااجاا 
  .    4114            عالنتخابا ،               وواائل علدعاي           علعام ،

                                                                  ففي قطر مثال حاث يعترب عألغسبا  أن علتدين هي علصف  علرئايا  لسقائاد    (2 )
                                       أوعفق إىل حاد ماا(. دسعاا  علتنااغم        % 1 .  22 و            وعفقلع بشدة    % 1 .  22 )

  .    4101                   : تقرير ملج  ابتمرب         عالجتماعي
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   %    21.2                                                      اؤع  حل  أمها  هذع عاللت عم لتقدم علعامل علعرباي، أجااب  
        علعاامل      ّ إّن   . (1 )                                           ً   من علفسيطاناني عمليتجلبني أهنا مهم  أو مهم  جادعً 

                   وتطبااع علادين يف      ؛             عمسا  علعسمن  ب                            علعرباي مير، بدسجاا متفاوت ، 
        لعمسا .     هذه ع      يعلق             عجملا  علعام ال 

 العلمانية بعد ما مجتمع  لى المبتلفة الفعل ردودات. 2-3
                                                          هناك سدود فعل خمتسف  عس  جمتمع ما بعد علعسمانا  مناذ باد    

           وتعامساها              أمناط علتدين                        تتفاوا سدعا علفعل حبيب         علعربا .          علثلسعا
                                               )وخاص  علعسما ( يف عجملا  علعاام وعجملاا  عخلااص،       ي      عليااا    مع

          وعالقتها  
 التديي :  الأة أنواع التديي بابعاد3البيان   الرسم

 

                                     

                                                               عاتطالع علرأي علعام علفسيطاين حل  تدععااا قرعس تأجال عالنتخابااا    (1 )
     4102                    علقاادعا علفسيطانا          وتقاام      عحملسا  
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         بإظهااس         هاذع        ييامح                 مقابل عحملافظ .       باآلخر                   بالتعددي  وعالعترعف 
                         مثل ما إذع كاان عإلااالم            علبياط              تجاوز عألائس          عا عليت ت       علتعقاد

    شغل                                                          ييتطاع علتكاف مع علدميقرعنا . هذع علنلع من عألائس  ما زع  ي
      راام   ب                    ميكن تسخاص علعالقا   و             عملتشددين.                  علكثري من علعسماناني     با 
                                 بعض عناصره من صربي افتشي وآخارون     ت     اتلحا       وعلذي ع      باا 

(Ciftci, Wuthrich, and Shamaileh 2018) ( 2      سقام                   . )علرام علباا   
                   عإلاالمي هل عألقارب    د        أن ما بع   2    سقم               علرام علباا            يظهر وضلحا 

                  تعددي ميسح بعقال                                     مماساته علدميقرعنا  حاث إن يؤمن خبطاب    إىل 
                                                           عمسي غري عاتبدعدي ويتلعجد يف عجملا  علعام، بانما بعاض أااكا    

                                    تؤمن بالدميقرعنا  بدون أن تسعب دوس يف     باي                      علتدين علفردي أو علشع
                                                          صناعتها. بانما يظهر عإلاالم عإلحاائي وخاص  يف ااكسه علياسفي   

     حاان                                                           بعادع من إمكانااا قبل  فسيف  علدميقرعنا  لل أنه يقبل بعض عأل
               فامكنه أن يكلن       باي،                                          يف مماساتها كعمسا  إجرعئا . أم ا علتدين علشع

                                                 ، وهذع يعتمد عس  علكثري مان علعلعمال عليااااا      ً ًا         أو لاربعلا   ً ًا    حمافظ
                                                             وعالجتماعا ، ولكنه يف غالبه لاربعيل؛ ويف عملقابال، ميكان لستادين    

       علغالب                كذلك، ولكنه يف   ً ًا       أو حمافظ   ً ًا                      علترعري أن يكلن لاربعلا /       عملؤايايت
      حمافظ.

الباتمة -3
                                                 علقضايا علكربى عليت هتدد علعصر عحلديث هي كافا  اارد       أحد

                     علعسمانا  عليت ال تقلم    :    لدين ع     رفض ب           غري معر ف                         وعنتقاد عحلدعر  بعسمانا  
                 اكا  متعددة مان   أل                                   خبصخص  علدين، بل هي فضا  إنيا  ييمح 

              دين، ولكناها                                . هذه علعسمانا  لن تقتال علا                  وعلتدين بالتعايش       عإلميان
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                                            ن عاته عإلنيانا  من خال  حتليسها إىل قام سوحا .    عس         اتحافظ 
                                                   بدأا علعامل عإلاالمي باالهتمام وعاللتفاا لسمجتمع ما بعد      وقد

          عبد علكرمي                    قد م علعامل عإليرع    ً اًل                                علعسما  ولسمياحاا عإلنيانلي ؛ فمث
        مفهالم          أو يا:                         لتقعاد علتعددي  علدينا :    ني   هام   ني     معرفا   ني         اروش أااا

       راناها  و   ،                 بد  علصرعط عللحاد  (Soroush 2009)                  علصرعناا عمليتقام  
       ااروش   )                                                      علفصل بني علدين بقدااته وعملعرف  علدينا  عليت هي بشاري   

                                         قاسب بني مقلليت علديين وعالجتماعي باااتخدعم   ي          كما أن ه  .  (    4114
  . (    4102       انلنيي  )                           علعقل ملعاجل  علدين من عخلاسج 

      وعجلد        باي،                              سة وعلثلسة عملضادة يف علعامل علعر             يف اريوسعا علثل
    ر                  ماا يرعطا  عالهتماام                                         ً  حل  حتديد نباع  علقلى علدميقرعنا ، نادسًع 

             وععتبااس أن          لنخبا                                             بااتبدعدي  أو دميقرعنا  عحلجج عليت تيتخدمها ع
                     عسا  عكاس عحلركااا                               انا  هي بالتعريف دميقرعنا ،      علعسم       علنخب  

  .                             أوتلماتاكي ذعا حجج عاتبدعدي             عملعتربة بشكل                   عإلاالما  علياااا 
                                                          بالطبع هذع تيطاح إيديلللجي وحيتاج إىل تدقاق، حاث ميكن علعثلس 

       وهناا                                                      عس  تلجهاا عاتبدعدي  لكل من هذين علتكلينني علنخبليني.
                                                         أعلد إىل أمها  عالاتشهاد علذي قمت به لفهمي جدعان وعلذي عارب  

    "إىل            ح علعسما                  يف كافا  حتل   علطر   (    4102 )                   عنه بلضلح حممد هامشي 
  -                                                          عقادة مشللا  أخرى، تتصر ف كما لل أهنا تسم  بكل قضايا عإلنيان

                    وهل ماا حيل ياا إىل     -                من خال  علالمباالة    باي              وإن عس  حنل اس
                                                              مرجعا  مس م  بأوعمر تكاد تتصف باإلنالقا  نفيها عليت تتماا  هباا   

                            عألوعمر علعقائدي  علديانا ".
                                                    عاتباك علقانلن وعلدين وعليااا  وعجملتمع قد أصبح صريوسة     ّ إّن

                                                                وعقعا  نسميها يف جمتمعاتنا ما بعد علعسمانا ، ولكان مثا  تالترعا    
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                                                          وأمراض مثل الطائفية والعنصرية تنتج عن ذلك وخاصة يف سياق من 
                                                           االنقسام احلاد بني النخب واهلوة بني مواقف النخبة واجلمهور. ففي   
                                                            املناطق اليت تعاين من نزاعات، مثل الشرق األوسط، تعترب الطائفيية  

                                                   يكيات هذه النزاعات، وه  كذلك آلية لتشيكيل اهلويية            أحد دينام
                                                             احمللية من خالل ما أطلق عليه عزم  بشيارة االطوائيف املتخيليةا    

                                                   ولكن العنصرية وكراهية اإلسالم ومعاداة السامية موجودة     (.    6102 )
                                                             يف مناطق يتجاوز مناطق نفوذ الدين اإلسالم ، منها أوروبيا. لقيد   

                          اإلسالموفوبيا يف فرنسا ختفي       بأن    (، Todd 2016                  أشار إميانويل تود )
                                                               النزعة االجتماعية احملافظة للكاثوليكية. بقيت أطراف فرنسيا، مثيل   
                             ّ ً                              غرب فرنسا أو مدن مثل ليون، وفّيًة لألساس الكياثوليك  القيد ،   
ّ                                      وبالتايل فف  حني أّن هيالال  األشيخامل ي يعيودوا ميارسيون                      

                  وبنفس املنطق، أقرت    . (1 )               ّ                          الكاثوليكية، فإّنهم ما زالوا مملو ين بروحها
            ً       ً                   ً      ً                   إسرائيل مالخرًا قانونًا يعلن أن لليهود حقًا فريدًا يف تقريير املصي    

                            سياسات الفصل العنصري داخيل              بينما تواصل                    القوم  هلذه الدولة، 
                                  كياهنا ويف األراض  الفلسطينية احملتلة.

  

                                     

            كية. هذا جيب  ي                   ى الكاثوليكية الكالس                            لقد بالغ تود يف تركيزه فقط عل   ً ًا   طبع  (1 )
                        لبعض متظهيرات التيدين                   العلمانيني بكرههم   ض   بع           خيف  عنصرية       أن ال

                       اإلسالم  يف الفضا  العام.
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