هل تستحق العلمانية كل هذه القشعريرة لدى معارضيها!؟ ]
محمد جابر األنصاري
ال يوجد للعلمانية معادل دقيقق يقا المصق لإل امسق ما .ومقوقيا االجتهقادي ال نسقتددمها يقا الد قا
امس ما ،وإن كان من الضروري تحليلها وتيكيكها يا د ابنا العلما واألكاديما والثقايا.
وبداية ود امشقارة إلقأ ن العلمانيقة صقلها «العالمانيقة» نسقبة إلقأ ميقردة« العقال » ،ولقي
واميحاء بأنها مرتب ة بالعل  ،حتأ لغويًا! ،إيحاء مغقر

«العلق ».

وال يجقو ،،وهقو يقا حسقن حوالقن يعقانا مقن

«انحيا »،ايديولوجا .وإن تكن الم البة بالعلمانية ت،امنت تاريديًا مع انتشار ن،عة «العل » يا وروبا.
ويا المص لإل القرآنا ،وامس ما بعامقة ،وردت إشقارات إلقأ ثنا يقة ا دقرة والقدنيا ،واليقارق بينهمقا.
والدنيا ب بيعة الحال مرادف للعال  .و»العالمانية» ،و كما اشتهرت العلمانية (لغقة) معقادل لميهقو القدنيا،
وإن كان االن باق بينهما ،من وجهة نظر إس مية ،غير وارد ،لكنن مقار .
وقد ساد يا الد ا امسق ما الحقدي  ،إن امسق

«وا،ن» بقين القدنيا وا دقرة .وهقذا غيقر صقحيإل.

يالقرآن الكري يقولها بصراحة (ولآلدرة دير لك من األولقأ) ،وهقذا موققف بيعقا مقن امسق
دينية .يا درة ها األبقأ .ولكن اليكر امس ما الحدي

مهوو

كقدعوة

بيكرة الموا،نة امس مية بقين النققا

والثنا يات ،وألنن يكر «نهضوي» كان هدين مسابقة العصر وتحقيق نهضة المسقلمين «هنقا وا ن» نظقرًا
لما صيبوا بن من« تواكل» شديد دى إلأ ضعيه الشامل ،يقد كان يريد لهق إعقادة «كيقة الميق،ان» إلقأ
شاء من توا،نها بعد ن صابها االدت ل الشديد.
ومن مظاهر ذلك الضعف من الناحية المعنوية ،إن بع

الميكرين المسلمين بقدل ن يدرسقوا «العلمانيقة»

كمص لإل وميهو قابل للتيكيك والنقد ،نجده من موقع انعدا الثقة بأنيسقه وبعقيدته  ،يشنون عليها حربًا
شعواء ال تبقا وال تذر  ...ال تبقا وال تذر حتقأ ذرةً مقن المعريقة والموضقوعية و  ...احتقرا العققل! ...
وتصل إلأ حد امصابة بالقشعريرة!
نع  ...العلمانية ومعها الشيوعية والمادية  ...وغيرها وغيرها مما جاء يقا تقرا ا دقرين ،ال يجقدر بنقا
كمسلمين ن نل بهذه المياهي من دون ن نركع لها ،وقرآننا الكري  ،وحقا السقماء ،يقورد لنقا ،علقأ لسقان
الحق تقد

سره ،عقا د الملحدين والمشركين والكيرة ،قبل ن يرد عليه !

جل ،يالقرآن الكري  ،هو وثق مصدر ،بقل المصقدر الوحيقد حيانقاً ،لمعريقة مضقمون الكثيقر مقن العقا قد
البا لة قبل امس

 ...ولكن قومنا ال ييقهون  ...ي نقول له  ،ونحن نشرح مجرد شرح ميهو العلمانية:

«قرآنك  ...يا مسلمين»!
كانت ال بقة الكنسية يا وروبا من جل ترسيخ هيمنتها وحماية مصالحها (الدنيوية) ،تحار كل يكر تشُ
منن را حة الميل إلأ االدت ف والتعار

 ،ناهيك بالتحرر و الثورة ،كما كانت تحاصر كل سياسا يحاول

شي ًا من االستق ل بشؤون دولتن ،وتتددل بيظاظقة حتقأ يقا ،واذ هقذا و ق ق ذاك! وققد اسقتمرت هقذه
الحال يا سقي رة ما عُرف بق« المققد » علأ «المدن » ردحاً وي ً من ال،من ،ي سي رة الدينا علأ
الدنيوي!
ولكن بحك نشوء قوى «مدنسة» و «دنيوية» يا اليكر والمصالإل والحياة ،وها قوى( للميارقة العجيبقة)
تنامت مع تأثر وروبا بالمع يات العلمية للحضارة امس مية ،يقد اسه هذا التقأثير العلمقا للمسقلمين يقا
ريققد تلققك القققوى األوروبيققة الصققاعدة وتحريققر عقولهققا مققن السق وة الكنسققية لتريققع يققا وجههققا م لق
«العلمانية!»
بدرجقة مسقاوية للقدنيا

وب بيعة الحال ال توجد يا امس

«علمانية» ،ولكن إقحقا يكقرة شقمول امسق

وا درة ،يكرة غريبة علأ امس

غرابة العلمانية ذاتها .وعندما يقول نبا امسق  « :نقت علق بشقؤون

دنياك » ،وها عبارة دالة ويا غاية األهمية تشمل شؤون الدنيا بأسرها ،ويج عقد حصقرها يقا مسقألة
«تأبير الندل» كما يعل امدباريون ،وإن تكن قد قيلت يا ما يتعلق بالتأبير ،يمن وقها عا وشقامل ويمكقن
سحبن علأ مجال السياسة من دون تثري  ،بداصة نهقا تتماشقأ مقع توجهقات «صقحيية المدينقة» التقا
وضعها الرسول األعظ بنيسن كأول تعاقد سياسا يقا امسق  ،متضقمنة التمييق ،الواضقإل والحاسق بقين
«المجتمع الدينا» و «المجتمع السياسا».
وعندما يعود الباح إلأ ي مرجع يا اليقن امس ما يجد نن من المصادر المهمة لهذا اليققن «العُقرف»،
ي ما تعارف علين النا

يا مدتلف البلدان واأل،مان .وهو بادتصقار مقا لق تتناولقن الشقريعة امسق مية

تيصي ً من حاالت كقوانين المرور ،والتأمين ،و نظمة العمل والعمال يا عصرنا الراهن  ...الخ.
ويا تراثنا امس ما ،نجد ن ابن دلدون يا تعريين لل

يضع هذا التمييق ،بقين جقوهر الرسقالة املهيقة

النظاما ... »:وكان عند العر من هذا ال

شعبيًا كثيقر  ...وال ق المنققول يقا

وعل ال

المتوار

الشرعيات من هذا القبيل ،ولي

من الوحا يا شاء ،وإنما هقو مقر كقان عاديقًا للعقر  ،ووققع يقا ذكقر

حوال النبا صلأ اهلل علين وسل التا ها عادة وجبلة ال من جهة ن ذلقك مشقروع علقأ ذلقك النحقو مقن
العمل ،يإنن صلأ اهلل علا وسقل إنمقا بُعق لتعريقف الشقرا ع ،ولق يبعق لتعريقف ال ق وال غيقره مقن
العاديات ،وقد وقع لن يا األحادي المنقولقة علقأ نقن مشقروع ،يلقي

هنقاك مقا يقدل عليقن ،اللهق إال إذا

استعمل علأ جهة التبرك ،وصدق العقد اميمانا ،ييكون لقن ثقر عظقي يقا النيقع ،ولقي

ذلقك يقا ال ق

الم،اجا (النظاما) ،وإنما هو من آثار الكلمة اميمانية ،كما وقع يا مداواة المب ون بالعسل ،واهلل الهقادي
إلأ الصوا ال ر سواه» – (المقدمة « ،اله ل » -بيروت  3891ص ).108
يأية «علمانية» تأثر بها يا ،منن عال الحدي النبقوي (المقالكا) وقاضقا قضقاة مصقر ،عبقدالرحمن بقن
دلدون؟! لقد كان الرجل ييكر يا شكل موضوعا! ث ال يمكن ن تشققمل« العاديقات» السياسقة ،وإذا لق
تكن السياسة من العاديات يمن ي شاء تكون؟!

