


1 
 

 عرض كتاب العاملانية طاعون العصر
 كشف املصطلح وفضح الداللة.  -العاملانية طاعون العصر عنوان الكتاب: 

 .د. سامي عامرياملؤلف: 
 .م2017ه/1438مركز تكوين للدراسات واألحباث، الطبعة األوىل : النشر

 (.غالف × ص336) حجم الكتاب:
 

له عملوان هذا الكااب، مل افاار  أول األسئئئئئئئئئئتلة الج تكاملف فلحات املح ف    يلو 
 لفظة العاملانية على عكس الشائع؟
املصطلح  غور هذايف  ولكن املؤلف أبدع يف حبحه وغوصهمل يكن ذاك سهوا أو س طا، 

، ب  هذا الفكر وب  العلم الاحرييب احلاصئئئئئئئئئ  االنفصئئئئئئئئئال وأظهرأصئئئئئئئئئله اال ئئئئئئئئئا ا ي،  وإبراز
 . العلمبملسبة هذا الفكر إىل الوا ع الالبيسكشف و 

 !أخوف صور اإلحلاد املتفشية يف زمننا هي العاملانيةوألن 
الملايحة احلاذية  ذلك أنيف سئئئئئئئئئئئلسئئئئئئئئئئئلة ا حلاد يف امليزان   ضئئئئئئئئئئئذان املؤلف هذا الكااب

الج تلغي أهم ركائز ا له )العبودية( هي ذات الملايحة الج يسئئئئئعى إىل ا ي ها الفكر لعاملانية ل
 مادة(.ا حلادي )ال إله واحلياة 
 غاية وا دة وإن افالفت الطرق، وتلك الغاية هييلا ي الفري ان يف ففي هناية األمر 

كذا عرب   األيس إىلالليس رج ا نسئئئان من وذلك ما ال يُ  يف احلياة الواقعية، إلغاء دور اإلله
تو يد هللا ال ضئئئئئئئئئية الكربأ الج من أتلها أرسئئئئئئئئئلت الرسئئئئئئئئئ  وأنزلت الكا  هو املؤلف  ألن 

 .تلغي هذه العبودية اكافاء اب  رار ابلربوبية ، والعاملانيةبربوبياها  رار بادة ال جمرد ابلع
 ب ِّ كذا تُ اهلشئئئئئئئئئئئئئيم   يف واناشئئئئئئئئئئئئئاره اناشئئئئئئئئئئئئئار الملار ،وإذا أتملت تطاير  ئئئئئئئئئئئئئرر هذا الفكر

ه على  ،أن كان ظاهر البطالن بعد فرفهبزُ  كحير   واخنداع هن فطابِ ، وتلو  ا  صئئئئئئئئئئئاءات وفرضئئئئئئئئئئئِ
  أي ملت أنه هو الصئئئئئئئئئئئئئراع احل ي ي الذي فيار آفر ، ب  دونمعارضئئئئئئئئئئئئئة أو تمل ي  ناألمم دو 

 الفكر  ي ة هذا يف عصئئئئئئئئئئئئئرأ هذا، واألمة أ وج ما تكون إىل من يب  هلا يواته ا سئئئئئئئئئئئئئالم 
 وهبرته وفطورته.
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إبالج فحر هذا و إ ئئئئئئئئئئئئئئهار سئئئئئئئئئئئئئئيفه  اربة هذا الفكر الفااك،  إىل ملؤلفابهذا ما  دا 
 .الفذّ  الكااب
 ت وِّ ما زُ  ، وكشئئئئفاتريا ولغة ووا عا إ امة تصئئئئور صئئئئليح عن العاملانية اية الكتابفغ

الافكي العلذي م اب  الافكي  ، أي:أن )الِعْلذانية( مشئئئئئئئئئا ة من العلم   كدعوأبه زورا وهبااأً 
صئئئئئراعات العلم الاحرييب مع الكمليسئئئئئة، ودعوأ أهنا  ر مأهنا ولدت من  األسئئئئئطوري، ودعوأ

دين عن الدولة، ودعوأ أهنا ال تعئادي الدين وإاا ت رر أن الدين مسئئئئئئئئئئئئئئئ لة جمرد فصئئئئئئئئئئئئئئئ  الئ
  خصية، إىل غيها من املغالطات العال ة يف أذهان كحيين. 

، لعاملانية والت امل المل دية الالليلية الدراسئئة: هذه الغايةللوصوووإ إ   ومنهج الكتاب
املو ف الشرعي ارير ، مع خماصرًا ريياات اوالهتادراسة ووصفها يف الوا ع الغريب وا سالمي و 

 مملها.
كدراسئئئات املسئئئيي وعذارة وصئئئال     املؤلف أهم الدراسئئئات السئئئاب ة املاذيزة ذكرو د 
 .، وتوان  متيزهاالصاوي

ور ي يف  الكااب بسئئئئالسئئئئة األسئئئئلوب مع رونو يف العبارة وغزارة يف املفردات الاىو د 
 النسحام اململط ي يف فصوله ومبا حه.اب أيضا متيزكذا   والرتاكي  املعاين

 .: احلقيقة النظرية للعاملانّيةالفصل األوإاساعرض يف   يث
 وإ كالياهتا. مهية تصليح املفاهيم وفديعة املصطللات الدافيلةفالا الفص  أبم

ة الديين الغريب وملا كان من الصعوبة مبكان أن تظهر   ي ة مصطلح كذصطلح العاملاني
لها  سئئئئئئ  ت لبات ا،اذعات، وتعدد ن دالالته وتشئئئئئئك  تلو  وذلك بسئئئئئئب   الملصئئئئئئراين نشئئئئئئ ة 
ه، واحنراف معئئاييهم ب  غلو وتفئئاء  وافاالف زوااي الملظر عملئئد من عرافئئاألزمملئئة واألمكملئئة، 

غئئاص املؤلف يف أغواره و طع مفئئاوز اللغئئات املخالفئئة الج ترعرع فيهئئا بئئدءا اب اليزيئئة ومرورا 
لعربية  لكي ياألأل احلو الغائ  ويملكشئئئئف البهرج الزائف وتكاذ  صئئئئورة ابلفرنسئئئئية واناهاء اب

 هذا املصطلح.
اتريخ اريفه  ب ا ه  هو من ع لم أم عامل؟ و  ،مصئئئئئطلح العاملانية وأصئئئئئ  ا ئئئئئا ا ه سر  فد  

املصئئئئئئطللي  انطال ا من أصئئئئئئله الغريب إىل ميالده العريب، ا مملا شئئئئئئة املغالطات الملا ئئئئئئتة عن 
 الاحرييب، مذيال بالرير صلاها ابلعلم.العلم  الصراع مع كدعوأ نش هتا عن  تلك الالريفات 
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 اتئئهتعريفئئوبعئئد أن اناهى من دراسئئئئئئئئئئئئئئئة املصئئئئئئئئئئئئئئطلح، ابائئدأ ابلبلئئث يف داللاهئئا، وأ   
 دالالت املصئئئئئئئطلح وتغيها كذا حبث ت ل ،  اضئئئئئئئطرابوما فيها من  املعحذيةة االصئئئئئئئطال يّ 

 . س  ك  مر لة من مرا له
م أ ئئئكال العاملانية اترييا  ابلملظر إىل  و سئئئذها إىل أ سئئئام ابعابارات خمالفة فاارةا، ا ر سئئئ 

ابلملظر إىل مسا ة أفرأ ، و ابلملظر إىل عال ة الكمليسة ابلدولةاترة مو فها السليب من الدين، و 
 .سلطاهنا

وع به  ،يف اللغة العربية عملهاإ ئئئئكاالت أهم الاعريفات الرائحة وافاام الفصئئئئ  بدراسئئئئة 
 .لالئيكيةابلبلث عن الملواة الصلبة للعاملانية مذيال ابلاعريف املخاار للعاملانية، وعال اها اب

 
 .فصل الثاين: احلقيقة الواقعّية للعاملانّيةلابا ثَّنا البلث 

واسئئئئئئئئئئئئئئاهلئئه املؤلف ابحلئئديئئث عن أطالل وب ئئااي الئئدمئئار العئئاملئئاين يف العئئامل الغريب  ك ائئ  
أصئئئئئئئئئئئئئئبح العامل بال معَّن وال  يذة، ،  يث ا إىل أداة اسئئئئئئئئئئئئئئاهالكية مدتاملةا نسئئئئئئئئئئئئئئانية واويله

واسئاعرات )الذئبية الدارويملية( يف ا،اذع البشئري،  ،فلسئ  ال دسئية للذادة واململفعةأضئلت و 
إىل رت ، ونُعيت وأُدف  ا نسئئئئئئئئئئئئئئئان يف نفو األأنية األفال ية، وُذحبت األنوثة لاالول املرأة 

 .احل ي ة املطل ة
لوته مع أبليون،  ع به باسئئئليل الضئئئوء على آار العاملانية يف العامل العريب من    وُ ا

أول من تهر  وكانوا ،واهلاأبْ وثها و ر  ب اتريخ االسئئئئئئئئئئئئئئالم واخ، فلطا من العرب به تدناسمن ذكِر و 
  ه وأنصاره.علذاءوازدرأ  ،فاه ختل  و د  وع   ، وأهض ا سالم تهارًا،ابلعاملانية
  كاالباعاث، واألنظذة العربية يف العامل العريب رض املؤلف أهم أدوات العلذملةاسئئئئئئئئئئئئئئاعا 

 العاملانية، ودعوأ ال ومية العربية.
غفئئئ  احلئئئديئئئث عن مو ف العئئئاملئئئانيئئئة من الائئئدين، وذكر بعض آارهئئئا على الئئئدول ومل يُ 

 احلديحة )تونس أاوذتا(.
يف عصئئئئئئئئئئئئر  مصئئئئئئئئئئئئطلح العاملانية مل يكاف ابلغوص يف أغوار هباًء أن مؤلفه الكاابوزاد 
، ب  جتاوز ذلك وأماط اللحام عن ماهياه يف زمن )ما بعد العاملانية(، فلسئئئئئئئئئئئئئئئ  )العاملانية(

أمُ  العاملانية الج كانت الم يف هناايت ال رن العشئئئئئئرين اعدام الدين  ولكن  هاُدفن في  يث
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نسئئانية، وركن رك  يف بملية أن الادين ركيزة أسئئاسئئية يف احل ي ة ا  رعان ما تراتعت وأي ملتسئئ  
ذا  رره كحي من ك،  يف عصئئر العاملانية أفولهبعد  (الدين) صئئعود اما،اذع البشئئري    رأوا 

 (.كزنوفا)و (يورتن هربماس)و (بيرت برترفالسفة الغرب اليوم مح : )
 .الفصل الثالث: احلقيقة الشرعّية للعاملانّيةا ابادأ 

من  ا سئئئالمأهم ركائزه )الاو يد(، ومو ف من ن ا سئئئالم و و رر فيه مو ف العاملانية م
ويملحلي لل ارئ وهو جيول يف فصئئئئئئئئئئئئئئول هذا البلث صئئئئئئئئئئئئئئرامة العاملانية و دِّياها مع العاملانية، 

ا سئالم  إذ هي يف طياهتا و  ي ة أمرها دين مملاهض لدين ا سئالم، ولن تاواءم مع ا سئالم 
  ىت يلج اجلذ  يف سم اخلياط.

 .عائّية للعاملانّية: الصُّورة الدّ عن صل الرابعالفوكان 
على العاملانية  كاجلدال يف وإزالة األغشئئئئئئئئية املطلية  الزفارفكشئئئئئئئئف   املؤلف فيهاب ئئئئئئئئر 

باعريفه ببعض آاره أو تعذية   ي اه عن أصئوله الفلسئفية،  حماولة فصئلهأصئله اال ئا ا ي، أو 
 اململا اة، أو دعوأ ت اطعه مع الدين.هرتية الب  

ب  ا سئئئئئئئالم املبلث األفي من كاابه لكشئئئئئئئف أابطي  املدلسئئئئئئئ  امللف   فصئئئئئئئ  و 
أو أن  ،حمضئئئئئة ، أو أنه جمرد رسئئئئئالة رو يةا سئئئئئالم عاملاينو يف توهره  كذن يزعم أن والعاملانّية

 ، أو دعوأ ظلم الدين ا لامه يف السياسة، وغيها.مدنّية دولة دولة ا سالم
ي ئئاتئئه وأهم نائئائحئئه، وتعئئ  لئئه ملل   أوهلذئئا يف وفام البلئئث بئئذكر فالصئئئئئئئئئئئئئئئئة ا 

  بيان وسائ  مواتهة املشروع العاملاين.األفطاء الشائعة يف العاملانية خماصرًا، وانيهذا يف
 

ن املغشئئئي على )ال زال عن فؤادك الريْ اي طال  احلو إن اسئئئاوعبت هذا الكااب  ،أفيًا
األفطاء انكشئئفت لك و  ط  وهبرج العاملانية،، وابن لك زفرف البايف هذا العصئئر إله إال هللا(

ملباغي فل يو   املهذئئات يف هئئذا الزمئئانمن  فذعرفئئة ذلئئك غئئدت، ينالرائحئئة على ع ول كحي 
 عن الملظر فيه.احلو أن مي
 


