
  

 :أوالً: مفهوم العلمانية

، وهةةي اة بصةةػ  لا ةة إبعةةاا الةةعنن لةةن الحقةة هيي العؾؿاكقةة  

تعـي  التي SECULARISM  لخوذة  ن الؽؾؿ  الالتقـق 

أهنا  اائرة الؿعارف الربنطاكق الالانـق  أو العكقون ، كؿا ورا يف 

حركةة  اجتؿالقةة  إةةعف إلةةى سةةرف الـةةان وتةةوجقففم  ةةن 

 .االهتؿام باآلخرة إلى االهتؿام هبذه العكقا وحعها

  ؟علمالكلمة له صلة ب هل االسم

أسل الؽؾؿة  بالالتقـقة  لةقس لةه  ألن أبعا؛ له سؾ  بالعؾم لقس

 ةن قرنة    نؼصعون العؾم لالق  بالعؾم، والذنن ابتعلوها ال

 كؾؿةةةةةةةة وال  ةةةةةةةةن بعقةةةةةةةةعخ ولةةةةةةةةو أرااوه ال ةةةةةةةةتخع وا 

(SCIENTIFIC)خ 

  ثانيًا: نشأة العلمانية:

شةةلت العؾؿاكقةة  يف أوربةةا، بثةةل  للةةب الؽـقثةة  بةةعنن ا  ك

بصةةةةورة ال تؼلؾفةةةةا الػطةةةةر نػةةةةه وتشةةةةونفه وتؼعنؿةةةةه وتحر

  ن ذلك: الؿثتؼقؿ ؛ 

لؼقةعة  ـحرةةة : أن ا  ثالةةب ثالثةة ، وأكةه هةةو الؿثةةق  ابةةن  -

   رنمخ

ةؼةة ، ويف العالقةة   حصةةر الةةعنن يف العلةةااة بؿعـاهةةا الضةةق  -

  الروحق  بالخال خ

اكة  الؿصةال ، ولةو ك تؼعنم  صؾح  رجال العنن لن باقي -

   واةؼ  لعنـفمخ

تحؾقةل  م؛  ثةل ةن لـةع أكػثةف ققام رجال الةعنن بالتشةرن  -

 الخؿر والخـزنر، وإبطال الختانخ

   حارب  الؽـقث  لؾعؾم وقتؾفا لؾعؾؿاءخ -

أرض با تخعا فم يف ، أل وال الـانا تغالل رجال العنن  -

  سؽوك الغػرانخالؽـقث ، وةرض 

 ةثاا خؾ  رجال العننخ -

ختقار وا ،كل هذه األ لاب وغقرها اةع  أوربا إلى كلذ العنن

 خ لؾخروج  ن تؾك الظؾؿاتحال العؾؿاكق  

ل وإن كةةان ذلةةك قةةع جةةرى يف أوروبةةا بثةةل  الؽـقثةة  ورجةةا

العنن، ةؾقس ذلك  وجواًا يف انن اإل الم، وال نؿؽن أن نؼ  

االكحةةراف الشةةا ل ونغقةة  الحةة  والصةةواب لةةن ذلةةك  ثةةل 

وال نةزال  الـان؛ ألن أسةول هةذا الةعنن  عؾو ة  و حػو ة ،

ةةةؾ  ع  بعةةةل خؾةةة  ا  ن   ونةةةل روهنم  ،ون الـةةةان أ ةةةر انةةةـفمؿ 

ن  ةة يءولةةو حصةةل  ةةبةةالؿعروف ونـفةةوهنم لةةن الؿـؽةةرخ 

وال نتػةةة  لؾقةةةه جؿقةةة   االكحةةةراف ةنكةةةه نؽةةةون  عؾو ةةة ،

األخطةاء  ـثةوب   الخطةل ال نعةالب بؿثؾةه، وتؾةكة، الؿثؾؿقن

 لؾلشر ال لؾعننخ

  ثالثًا: من آثار العلمانية:

  يف مجال السياسة:

، ةجرات «الغان  تربر الو قؾ » الؿقؽاةقؾي الؿلعأ ا تخعام -

الثقا ةة   ةةن األخةةالر، وسةةار الثقا ةةي اللةةار  هةةو الةةذي 

 نثتطق  الوسول إلى غانته بلي و قؾ خ

ا ةةةتغالل الـةةةان لؾوسةةةول إلةةةى الحؽةةةم، لةةةن  رنةةة   -

ثةم تثةؾق  الثةؾط  لؾةى كػةي الـةان  ،العنؿؼرا ق  الؿزلو  

 خو ؾؿفم

 ن الوسول لؾحؽم، بل و حاربتةه ـفب اإل ال ي ؿالإبعاا  -

 خوالتـؽقل بلكصاره، واإا فم بالتطرف واإلرهاب

 ، لؿواجف  التطرف العؾؿاينخكشلة التقارات -

 خوالء األكظؿ  الثقا ق  يف بالا الؿثؾؿقن لعول الؽػر -

  االقتصاد:يف 

 خلعا  حعوا  ن األغـقاءنع يف أسلح  الثروة  -

 خأسل  الؿثؾؿون لالً  لؾى غقرهم -

  يف االجتماع واألخالق:

 خولزإا كرا تفا تحػظ التي الؼقوا كل  ن الؿرأة تحؾل -

 ختػؽك األ ر وضقا  أةرااها -

 خاكتشار جرائم األ ػال وةثااهم -

 خوكثرة أبـاء الزكا، اكتشار الخقاكات الزوجق  -

 خالرتونب لؾشذوذ الجـثي -
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 ، بثل  الؿصؾحق خضعف الرواب  بقن األقارب واألرحام -

خ والشفوة - ،  ؿا أاى إلى اكتشار اكتشار ثؼاة  التحؾل والتػثُّ

 الػتاك خ األ راض

  يف التربية والثقافة:

وتحعنةةةع لؾو ةةةه تحعنةةةعًا  ،تػثةةةقر الةةةعنن تػثةةةقرًا ضةةةقؼ  -

  قاسرًاخ

وكظةام تعؾةقم أهؾةي  كظام تعؾقم ر ؿي حؽو ي التػرن  بقن -

  انـي؛    إهؿال األول واالهتؿام باألخقرخ

   إ فار االهتؿةام  ،إهؿال الؾغ  العربق  والرتبق  اإل ال ق  -

  بغقرهؿا  ن الؿواا العؾؿق  والعصرن خ

  ؼاة  األوروبق خاالهتؿام بالث -

 خق العنـع بالؽت  الغربق ، وإهؿال الؽت  اإلهتؿام الزائ -

 العةا  لن الثؼاة  الغربق خ -

جؿقةة   ػصةةل بةةقن  ةةا هةةو انـةةي و ةةا هةةو غقةةر انـةةي يفال ةةة

سةةحقػ   ،الصةةحف والؿجةةالت:  جؾةة  انـقةة  ؛ يفالؿجةةاالت

بركةةةةا ب ويف الةةةةربا ب التؾػزنوكقةةةة :  ،سةةةةػح  انـقةةةة  ،انـقةةةة 

  انـيخخخإلخخ

اكتشةةار االخةةتالا يف الؿم ثةةات التعؾقؿقةة ؛ حتةةى أسةةل   ةةة

  و ن نـااي بػصل الجـثقن نصل   اذًا! ،أسالً 

والطةةرب  نفةةوم الثؼاةةة  يف أاب الؾفةةو والؿجةةوحصةةر  ػ ةةة

  والغـاءخ

 رابعًا: كيف نواجه العلمانية:

 ، ع كل  ا ذكركاه ة إلى الؽالم لن حؽةم العؾؿاكقة ال حاج  ة بع

ةؼع اتض  لـا أهنا انن  ثتؼل؛ ابتعله اللشر لقؽون  ؼابل انن 

، و واجفتفا واجة  ،وبذا ةفي كػٌر سراح، ا  وبعنالً لشرله

  لؽن كقف؟

  عنـفمخب الـان وتولق  الشرلي العؾم بـشر -

برتبقةة  أبـةةاء األ ةة  لؾةةى اإل ةةالمو يف األ ةةرة والؿم ثةةات   -

 الؿختؾػ خ

 ،الؿجةةالت ،بـشةةر الثؼاةةة  اإل ةةال ق   ةةن خةةالل: الؽتةة  -

 أجفزة وو ائل اإللالمخ

  بتعرن  ةؽر العؾؿاكققن والرا لؾقفمخ -

  بالتؿثك بشرنع  اإل الم والعل  لؾقفا بالـواجذخ -

  أل   بخطورة العؾؿاكق  لؾى العنن والؿجتؿ خبتولق  ا -

 بتؼون  لؼقعة الوالء والرباءخ -

 .الحل هي العلمانية ليست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 سلسلة
تسلط الضوء على  

املستور  العلمانية، وتكشف

 من احلقائق.


