ثقب العلمانية األسود
إدغار موران Edgar Morin

[*]

إدغ[[[

يدخلنا الفيلسوف الفرنيس ادغار موران يف مطالعة نقدية لتموضوعات العلمنة يف

املجتمعات الغربية املعارصة .فهو ينطلق من قضية الحجاب اإلسالمي وما دار حوله من
ليبي لنا طائفة من العيوب التي تتخلّل مسرية العلمنة يف إدارة املجتمع والدولة.
جدلّ ،
سينتهي موران يف مقالته إىل أن ثقباً أسود بات يتشكل تحت جناح العلامنية ،فام الذي
يقصده من عبارة "الثقب األسود"؟
ولنا أن نقرأ مقالته هذه لنقف عىل قصده من وراء هذا التوصيف.

املحرر

شعنة باسم العلامنية.
من املالحظ أنه يف مسألة الحجاب ،تربز جميع اآلراء املتضاربة ُم َ
ُعي خ ّ
ط الدفاع ؟ ـ أو اسرتاتيجية ـ
إن هذه املوانع مل تأت فقط من اختالفات تكتيكية ـ أين ن ِّ
اسرتاتيجية املرونة يف مقابل اسرتاتيجية القسوةّ .
باألخص عىل أننا ال نعلم عىل
تدل تلك املوانع
ّ
وجه الدقّة ما تُشري إليه العلامنية ،وأن «ثقباً أسود» تشكّل تحت هذه الكلمة.
بحسب الظاهر فإن معنى كلمة علامنية واضح :إنها العقالنية النقدية التي تتعارض مع العقائد،
إنها التعدد الذي يتعارض مع احتكار الحقيقة .ويف رصاعها السيايس من أجل املدرسة والدولة
كانت العلامنية ت ُح ّدد نفسها يف بداية القرن مبا يتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية .كانت الكنيسة
الكاثوليكية تشغل موقعا احتكاريّاً يف التعليم ،وتحرص عىل فرض عقائدها الخاصة يف املدينة،
ح َر ِمها إنها تتامهى مع ر ّدة الفعل.
وال تتسامح مع التعدد يف َ
*ـ فيلسوف فرنيس معارص.

ـ العنوان األصيل للمقالLe trou noir de la laïcité :
ـ املقال مأخوذ من املوقع التايلWWW.Cairn.info/revue le debat-1990- 1- page- 35.htm:
ـ ترجمة :عامد أيوب.
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إ ّن األمر الذي مل تكن علامنية الجمهورية الثالثة تَعيه هو أنها كانت تستم ّد طاقتها وحيويّتها ليس
من مج ّرد فكرة تسامح وتعددية ،وإمنا يف دين غامض كانت تتض ّمنه ،والذي كان مسترتا ً بقناع ال ِعلموية

والعقالنية .لقد كان ذلك الدي َن الـ«كاثوـ الئيك» ( )catho-laïqueالذي يقوم عىل ثالوث العناية
اإللهية :العقل ـ العلم ـ التق ّدم .كان العقل والعلم يتق ّدمان جنباً إىل جنب لتعقّب األخطاء والخُرافات،
جال َبني خرياتهام للبرشية جمعاء .أما التقدم فقد أثبته التطور يف مجال البيولوجيا وضمنته قوانني علم
التاريخ .يف الواقع ،إن األيديولوجيا العلموية ذات الطبيعة العقائدية ( )domgmatiqueواملحصورة
صلَّباً و ُم َق َّدساً من العقلنة وال
هي التي أضفت الرشعية عىل الدين وليس العلم .لقد كان نظاماً ُم َ
العقالنية (القلقة والناقدة لذاتها بالفطرة) والذي كان شبه ُمق َّدس باسم العقل .وكام أخفت املاركسية
تستة بالعقالنية الراديكالية ،فإ ّن
جة العلموية املا ّديةُ ،م ِّ
أسطورتها الدينية عن الخالص وب ّررتها بح ّ
أقل رضاوة بثالوث العقل ـ العلم ـ التق ّدم.
الـ«كاثو ـ الئكية» استرتت وتذ ّرعت عىل نحو ّ
لكن ،شيئا فشيئاً ،وخالل هذا القرن (العرشين) ،تح ّول العدو الديني الخارجي بينام أصاب
التفكّك الدين الداخيل.
من جهة مل ت َ ُعد الكنيسة الكاثوليكية اليوم كام كانت من قبل .إذ تراجعت وباتت تتسامح مع
التعددية الفكرية .إنها مل تعد تتامهى مع ر ّدة الفعل .يف الوقت نفسه ،أُ ِ
جب عرصنا شيئا فشيئا عىل
اكتشاف أن مفهوم العقل كان يستطيع إخفاء ،ليس فقط العقالنية النقدية ،بل أيضاً العقلنة البليدة.
لقد جرى توضيح ازدواجيات العقل وقصوراته ،ليس فقط عىل يد «الالعقالنيني» ،وإمنا أيضاً
بواسطة النقد العقالين ،ال سيام نقد مدرسة فرانكفورت .لقد اتّضح شيئا فشيئا أن يقينيات األدلّة مل
ت ُؤ ِّد بح ّد ذاتها إىل تأكيد النظريات العلمية التي بقيت افرتاضية وتخمينية .وات ّضح أيضاً ،شيئاً فشيئاً،
ِ
ومسيطرة ،وأن التطورات
بعد الذي جرى يف هريوشيام ،أن نتائج العلم كان ميكن أن تكون مد ِّمرة
التي أفرزها العلم كانت مزدوجة .وأينام كانت فكرة التق ّدم اآليل ـ الرضوري والذي ال جدال فيه ـ
فإنها وقعت يف أزمة وكانت النتيجة تدمري أسس الدين الـ «كاثو ـ الئيك».
إن عبثية املجازر التي وقعت خالل الحرب العاملية األوىل ووحشيتها قد أ ّدتا بطبيعتهام
إىل وقوع فكرة التق ّدم يف أزمة .فكانت الثورة ر ّدا ً عىل تلك األزمة .كان ذلك الر ّد معقّدا ً بطبيعته:
جال األمربيايل إعالناً ملجيء الخالص الشيوعي ومعه
كان تفلّت القوى الشيطانية للمسيح الد ّ
املخلّص الربوليتاري .إ ّن الطريقة الوحيدة لتفسري معنى ويالت وفظاعات هذا القرن (العرشين)،
بشكل تق ّدمي ،كانت بفهمها بحسب املنطق القيامي ( )opcalyptiqueكإعالن عن أزمنة الخالص
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الجديدة .لقد جرى فهم الستالينية ،ليس باعتبارها شمولية ،بل باعتبارها قلعة اآلمال الخالص ّية
للمستقبل .وهكذا ،وللمفارقة ،والحال أنّه ،شيئاً فشيئاً ،شهد الع ّو الديني الخارجي للعلامنية،
تح ّوالً ،فيام تفكك الدين ال ّداخيل .جاءت االرتدادات الهائلة للحربني العامليتني والشمولية إلثارة
األمل باملستقبل ود ْعم فكرة التق ّدم ،وذلك حتى هالك ومن ث ّم تفكّك الدين الشيوعي للخالص
األريض .بالرغم من عدم إسهامها يف امليثولوجيا امل ُعقّدة ،فإن ال «كاثو ـ الئكية» استفادت منها،
واستم ّرت يف تالوة الزمة التق ّدم لكن ب َنفَس وإميان آخذين يف التناقص.
اعتقدت العلامنية القدمية أنها انتعشت سنة  1984يف قضية املدارس الخاصة عندما قامت
الخاصة أصبحت
باالنقضاض عىل عد ّوها الطائفي القديم .لكن وجهة الرصاع انقلبت :فاملدارس
ّ
ح ّر .من املمكن ج ّدا أن العلامنية القدمية اعتقدت من
أحد عنارص التن ّوع ّ
السليم ال تهديدا ً للفكر ال ُ
جديد يف خريف  1989بأنها تتج ّدد عندما تدحر العدو الطائفي امل ُتمثِّل باإلسالم .لكن اإلسالم،
يحتل موقع يف التعليم .إنّه غري هجومي عىل اإلطالق:
ّ
بخالف الدين الكاثولييك يف بداية القرن ،ال
ليس هو من يفرض النقاب ،بل أحد مذاهبه الذي يُشكِّل أقلية صغرية ج ّدا ً .وهكذا وجد املعسكر
ولي .واملسألة ،التي تطرح مشاكل بالغة األهمية تتّصل بالهوية
العلامين نف َْسه منقسامً بني متصلِّب ِّ
الفرنسية والتعايش الثقايف واندماج املهاجرين ،تكشف لنا بشكل سلبي الثقب األسود للعلامنية.

بالفعل يف سنة  ،1989التي كانت ربيع الحريات الجديد يف العامل ،والتي ارتبط بها تفكّك
املاركسية ـ اللينينية املزيَّفة وأزمة النموذج اللينيني ـ الستاليني للمجتمع ،وجفاف الدميقراطية
االشرتاكية الغربية (مثال :تي ُه الحزب االشرتايك الفرنيس الذي َوق ََف نفسه يف تلك السنة األوروبية
جر ( )fossiliseعلامنية
الكوكبية العظيمة ألجل أحقر النزاعات التي تدور داخله)؛ كل ذلك يح ّ
الجمهورية الثالثة؛ إنه التحجري الذي يُخفي الثقب األسود الذي الغائر العلامنية.
هل ماتت العلامن ّية؟ هل يجب علينا االنتقال إىل أمر آخر؟ أم يجب «تحديث» العلامنية؟
نتخل عن العلامنية ،يجب علينا إنعاشها وتأصيلها ال يجب تحديث العلامنية،
ّ
برأيي ،يجب ألّ
حش واألوثان الحديثة .يجب إنعاش العلامنية .إن العلامنية التي تعني
بل تعبئتها يف مواجهة التو ّ
منذ الوهلة األوىل ،تشكيل فضاء عام للتعددية وتداول األفكار والتسامح ،والدفاع عنه ،هي يشء
ُعب عنه الحركة العلامنية يف فرنسا الجمهورية يف مطلع هذا القرن .إنها
أعمق وأكرث جوهرية مام ت ّ
ما يُشكّل أصالة الثقافة األوروبية الحديثة بالصورة التي نشأت عليها يف بداية عرص النهضة :إنها
يف الوقت عينه الحاملة والثمرة لالستشكال امل ُع َّمم الذي َه َد َم تص ّور العامل الذي ساد يف العرص
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الوسيط .استشكال عىل الله ،عىل العامل ،عىل الطبيعة ،عىل اإلنسان ،عىل املدينة ،عىل الحقيقة .وهي
الخاصة بالثقافة األوروبية ،والتي تُح ِّدد نفسها لال بهذه
أيضاً يف الوقت عينه الحاملة والثمرة للحوارية
ّ
أو تلك الحقيقة أو العقيدة ،بل بعالقة متناقضة و ُمك ِّملة وفاعلة لألفكار والحقائق املتعارضة .كذلك فإن
العلامنية هي ،أوال« ،استشكال» « )patocka) «problématicitéدائم وتساؤل ال يتوقّف وحوارية متج ّددة
دامئاً ،وهذا كلّه أنتج وصنع ما أنتجته وصنعته الثقافة األوروبية مام هو شديد الغنى ،ومثني جدا ً.
إنه هذا اإلشكال (باملعنى املصدري) ( )problématicitéوهذا التساؤل هام اللذان يجب التعبري
عنهام ِقبال البديهيات الجديدة الغامضة واألوثان الجديدة .إ ّن ما يجب التساؤل بشأنه واالستشكال عليه
حش والظالميات
حش والظالميات املستم ّرة يف العامل املعارص ،وإمنا أيضاً التو ّ
اليوم ليس فقط التو ّ
حش ،تتدفّق عىل قرننا الحايل.
الناتجة من الحداثة والتي ،يف تحالفها أحياناً مع األشكال القدمية للتو ّ
بالتايل ،فإ ّن «العلم التقني» ( )technoscienceوالنم ّو املفرط للدول وما ترتّب عليهام من نتائج يف
والتخصص املفرِط املع ّمم كام يف
التكنقرطة ( )technocratisationوالبقرطة ()bureaucratisation
ّ
تجزئة الوجودات وتجزيء ( )atomisationاألفراد ،إضاف ًة إىل االنحالل البيئي واألخالقي الذي يؤ ّديان
خاصة
إليه ،كل ذلك َ
خل ََق داخل عمليات التق ّدم الحقيقي أوالً ،والتي واجهت تهديدا ً من ج ّراء ذلك ،حال ًة ّ
من التو ّحش يف حضارتنا ،وحالة من الظالمية يف عقولنا التي تعتقد نفسها عقالنية .إن التفسري الذي ق ّدمته
عمى عىل مستوى سريورة املغامرة
العلوم يرتافق ،ليس فقط مع تفتيت ُم َمنهج للمعرفة ،وإمنا أيضاً مع ً
العلمية وتحرير أشكال التالعب الخارجة عن السيطرة والنفوذ املتعاظم والظالمي للخرباء العاجزين عن
التخصصية ،والعاجزين أيضاً عن إدراك املشاكل العامة واألساسيّة.
ف ْهم ما هو موجود خارج كفاءاتهم
ّ

يجب أن يعرف العامل العلامين أن العد ّو الجديد يأيت عاد ًة من الداخل .ال يرتبط األمر اليوم
برفع راية العلم والعقل والتق ّدم ،بل يرتبط مبساءلتهم ويرتبط كذلك بالتح ّرك ملواجهة البديهيات التي
مل يستوعبها العلم التقني .ويُ َع ّد ذلك مشكلة دميقراطية رئيسة .مثة مناطق آخذة يف االتساع أكرث
فأكرث ،حيث تشهد تراجعاً يف الدميقراطية .هنا تَطرح التط ّورات التي حقّقها العلم التقنيص مشاكل
لكل فرد بدءا ً بالسالح النووي الحراري وصوالً إىل التالعبات الجينية،
جديدة ت ُ َع ّد حيوية بالنسبة ّ
بانتظار التالعبات الدماغية ،والتي تتعلّق بالوالدة واألمومة واألب ّوة واملرض واملوت والحياة اليومية.
هنا تستق ّر لجان الخرباء التي تقوم عىل األغلب بتبسيط آراءها يف وسائل اإلعالم ،بيد أن املواطنني
ُتخصصة يُحيلونهم إىل الجهل .إن قامئة
جدد عىل املعرفة الباطنية وامل ِّ
مسلوبون لدرجة أن األمناء ال ُ
أسامء الخرباء واالختصاصيني ال تحتكر فقط املشكالت ،بل تعمل عىل تجزئتها وتفتيتها.
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مذّاك يصبح الرصاع الجديد للعلامنية رصاعا من أجل تشجيع دميقراطية إدراكية .هنا كان يكمن
بالضبط ،بعبارة أخرى ورشوط أخرى ،مغزى رسالة املعلمني يف بداية القرن .هذا هو الرصاع
بالضبط الذي يجب استئنافه وتحويله.
ويُ َع ّد ذلك أكرث إلحاحاً ال س ّيام وأن عقولنا باتت متح ِّررة من عراقيل الشمولية والخطر الذي تُ ثِّله،
والتي أرغمت بعضنا طيلة عقود عىل إنهاك نفسه يف إفهام الذات ما أثبته أخريا سقوط جدار العمى.
أصبح بإمكاننا إدراك الدميقراطية ليس فقط من خالل تجربة الشمولية (التي رغم ظهورها
مبظهر علامين كانت العد ّو الضاري لكل ما ّ
تدل عليه العلامنية) ولكن من دون التفكري بتاتاً
بالخطر الشمويل .ميكننا اآلن أن ننظر بالكثري من الحذر إىل دميقراطياتنا ،ليس فقط بهدف التف ّرغ
لتصحيح مواطن النقص والعجز القدمية فيها ،وإمنا أيضاً لكشف مواطن العجز والرتاجع الجديدة
التي نجمت عن التطورات التقنية ـ العلمية ـ البريوقراطية.
إن الدعوة إىل الدميقراطية اإلدراكية ليست فقط دعوة لحضور دروس مسائية أو الحضور يف
مدارس صيفية أو جامعات شعبية .إنها دعوة من أجل دميقراطية ال تكون فيها املناقشات حول
القضايا الجوهرية ِحكرا عىل الخرباء وحدهم فيام ت ُنقل وقائعها إىل املواطنني .كالعادة ،سيصطدم
الجهد التاريخي للدمقرطة (إحالل الدميقراطية) مبقاومة الطبقة الشعبية والنخبة ()nomenklatura
اللتني استولتا عىل احتكار ما ،إنه هنا احتكار معرفة القضايا الحقيقة.
إ ّن مثل هذا الجهد يحتاج بالطبع إىل إصالح الفكر الذي يطرح إشكالية طريقة التفكري املتخصص
ـ تقنياً التي تفرض نفسها اليوم كام لو كانت الطريقة الوحيدة املالمئة وغري القابلة للتعديل إطالقاً.
لقد بدأ هذا اإلصالح بوهن هنا وهناك ،ومتلّصت قطاعات علمية بكاملها من التفكري التحلييل
ج ّزأ ،من بينها علم الكون املنبثق من الفيزياء الفلكية ،وعلوم األرض ،وعلم البيئة،
املُق ََّسم وامل ُ َ
وهي علوم تتناول تفاعالت نظام معقّد وليس مج ّرد عنرص من عنارص تلك التفاعالت.

للمعلّمني دور أسايس يلعبونه يف هذا الرصاع الجديد وعليهم أن يؤدوا دورهم يف حركة إصالح
كل وما هو معقّد يف تص ّوراتهم .يجب عليهم الخروج من قلعة الطبقة
الفكر عرب إدخال أفق ما هو ّ
ُحاصة بوسائل اإلعالم الخارجية.
امل َ
إنها ح ّقاً مهمة تاريخية ،أي طويلة وصعبة وغري ُمحقَّقة ،وتعمل عىل تحريك وعي األفراد
واملنظامت العلامنية .هل سيتوقف تحفري األيديولوجيا «الكاثو ـ الئكية» عن حجب الثقب
األسود؟ هل ميكن أنصص نتوقّع انبثاق علامنية يف طور الوالدة والوالدة من جديد؟

االستغراب

AL-ISTEGHRAB
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