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سؤال األخالق يف الفكر 
العلماين

 الشيخ حسن البلوشي*

تواتر الشيء وظهوره ورؤيته بل والتعاطي معه ال يعين بأي حال من األحوال وضوحه 

وانكشافه التام، بل ميكن أن تكون أوىل مفاهيمه الَبَدِهيَّة جمهولة ومبهمة بالنسبة لنا. 

فها هي الشمس اليت رافقت اإلنسان منذ نشأته األوىل وستظل معه حىت اية عامل الدنيا، 

مل يكن اإلنسان يعلم أنه هو الذي يدور حوهلا بل كل ظنه أا من تدور حوله، حىت بزغ 

القرن السابع عشر امليالدي وبدأت صيحات العلماء عالية لتصحيح هذه املقولة.

الكالم السابق ينطبق متامًا على حمل حبثنا يف هذه املقالة أال وهو مفهوم العلمانية، 

والثقايف،  واالقتصادي،  السياسي  خطابنا  جممل  يف  متداول  العلمانية  مصطلح  أن  فرغم 

والفلسفي إال أنه ال يتسم بالوضوح املطلوب.

ومراجعة اخلطاب العريب املعاصر يف تعاطيه مع هذا املصطلح يكفي يف معرفة هذه 

احلقيقة بوضوح، بل ميكن دعوى أن مثة تبسيط حىت يف اخلطاب الغريب (الرحم األوىل 

للعلمانية) يف تعاطيه مع املصطلح، وبالتايل فإن استجالء داللة املفهوم أوًال تبدو خطوة 

أساسية يف املقام.

وجوهر ما ميكن أن يقال يف املوضوع؛ أن حماوالت البعض الدخوَل يف قراءة هذا 

املفهوم من تعريفات مثل أن العلمانية هي «فصل الدين عن الدولة» أو «استخدام العقل/ 

العلم يف التعاطي مع أمور احلياة مع استبعاد كل ما هو ما ورائي وغييب» أو «إصالح حال 

 عامل دين، أسرة التحرير - الكويت.
*



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنسان من خالل العلم والعقالنية» أو ... وغريها، كل هذه ال تصلح لتأسيس وعي حقيقي 

ملفهوم العلمانية بل البد من الكالم يف نقطتني أساسيتني مها: مسألة املرجعية النهائية للفكر 

 كما يسميها الدكتور املسريي، أي حتققات العلمانية يف 
(١)
العلماين، ومسألة املتتالية العلمانية

الواقع اخلارجي منذ تارخيها األول وحىت اليوم. وما سنحاول أن نقوم به هنا هو التركيز 

على مفردة واحدة هي من أهم املسائل يف أي منظومة فكرية وهي «األخالق»؛ اليت تعترب 

القانوين  واإللزام  الكون  رؤية  يف  الفلسفي (األنطولوجي)  التأسيس  بني  الوسط  املرحلة 

العملي املبتين على أساسه، وذلك على ضوء النقطتني السابقتني. 

األخالق.. أزمة املرجعية
املرجعية النهائية يف أي قضية تعد أهم مسألة فيها، وما مل حيسم األمر لنوعية هذه 

املرجعية يوصف احلال آنذاك أنه أزمة، فمثًال؛ القضاء يف أي دولة البد له من مرجعية 

تفسريية، ومستند للحكم ويف ظل غياب هذه املرجعية يظل واقع القضاء أو املسألة حمل 

البحث واقع أزمة، فاملرجعية كالضوء الذي ُيرش على واقعة معينة، فبقدر صفائه، وقوته، 

ولونه سنرى األشياء. وكذا احلال متامًا يف املسألة الفكرية دائمًا السؤال عن املرجعية هي 

النقطة األساسية فيه.

والعلمانية كما هو معلوم ولدت يف رحم العامل املسيحي الغريب ال ألن يف املسيحية 

قابلية العلمنة كما يشاع، إمنا هي تراكمات تارخيية، وظروف موضوعية أدت إىل والدة 

العلمانية. ومن الناحية التارخيية يؤرخ للعلمانية الغربية أا كانت بعد حروب الثالثني عامًا 

 - secular ) سنة ١٦٤٨م بعد توقيع اتفاق «وستفاليا» حيث استخدمت ألول مرة كلمة

سكيوالر) أي علمنة الكنسية مبعىن سلب ممتلكاا لصاحل الدولة الزمنية، وما يالحظ أن 

املصطلح حىت تلك اللحظة ال يعين أكثر من صراع سياسي بني جهيت قوة، وال ميت بأي 

(١) يعترب الدكتور املسريي أن املتتالية النماذجية أداة حتليلية فّعالة لدراسة املفاهيم والظواهر، ويعرفها 

بالتايل: >املتتالية النماذجية:

يتسم النموذج، كأداة حتليلية، بأنه يكاد يكون خاليًا من الزمان، كما يتسم بشيء من السكون. 

ولكن عنصر الزمان ميكن أن يدخل عليه، ومن مث فإنه يأخذ شكل متتالية متعددة احللقات تتحقق 

تدرجييًّا عرب الزمان.

رية مناذجية جردها عقل اإلنسان من مالحظته للظواهر يف  واملتتالية، مثل النموذج، رؤية َتصوُّ

استخدمنا  وقد  تصورية.  عقلية  عملية  خالل  من  رها  َتطوُّ أو  خمتلفة  حلقات  َعْبر  وتطورها  منوها 

صهيونية  إىل  يهودية  غري  صهيونية  الصهيونية (من  لتطور  دراستنا  يف  النماذجية  املتتالية  مفهوم 

توطينية إىل صهيونية استيطانية)، ويف دراستنا لالنتقال من التحديث إىل احلداثة وما بعد احلداثة، 

ومن مرحلة الصالبة إىل مرحلة السيولة< موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبدالوهاب 

املسريي، املجلد األول، اجلزء الثاين، الباب األول.
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سؤال األخالق في الفكر العلماني
صلة لنظرية يف املعرفة والوجود واإلنسان والكون تعترب املرجعية التفسريية هلذه األمور 

غري مرجعية الفكر املسيحي نفسه، ولكن بتوايل األيام والليايل، وتغري الظروف املوضوعية 

براءته  كانت  حيث  األوىل،  براءته  من  أوسع  جماالت  إىل  ينحو  املصطلح  أخذ  الغرب  يف 

األوىل جمرد ثورة اعتصامية احتجاجية هليمنة جهة، لكنه اآلن بدأ باحلديث عن نظرية 

خاصة حتاول تفسري الكون على أساسها، وبدأ اللفظ يتنقل من مستوى العمليات اإلجرائية 

إىل مستوى املفهوم، فانتقل من العلمنة ( secular - سكيوالر) (اإلجراء) إىل العلمانية 

(secularism - سكيوالرزم) (املفهوم/ النظرية/ املذهب).

وما يالحظ أن هذه املرجعية كانت يف السابق مرجعية متجاوزة حلدود الدنيا واملادة/ 

الطبيعة إىل عامل اآلخرة واملعىن، لكنها فيما ِحلق تقلصت أكثر وأكثر لتتلخص يف حدود 

الطبيعة/ املادة وتنكر كل ما هو ماورائي وغييب يف تفسري الكون، وهذا االنتقال تطور من 

صورة جزئية تدعي السكوت عن كل ما هو ماورائي/ غييب، إىل صورة مشولية ال تسكت 

املادة/  حقيقة  إىل  األمور  كل  وترجع  وتلغيه،  تنكره  بل  فحسب  غييب  ماورائي/  هو  عما 

الطبيعة، وقد انتهت هذه العملية اخلطرية من إجراءاا مع الفلسفة الوضعية اليت يمن 

على الفكر الغريب اليوم حيث يقول السيد املدرسي: >إننا نعرف أن نظريات الغرب قائمة 

.
(١)

اليوم، على أساس املنطق الوضعي<

ولكن إذا توغلنا مع الوضعية أو املرجعية املادية يف مقولتها حماولني الوصول إىل عمق 

ما تدعيه من مرجعية مادية صلبة لنتساءل: عن أي مادية يتحدثون، وهل هذه املادية قادرة 

على الثبات واالستقرار حبيث تؤسس مقوالت يف الكون، واإلنسان، والرب، وبالتايل نصل 

معها إىل بّر األمان يف تأسيس أساس أخالقي جيد وصاحل؟

ا ال تعرف  الواقع أن هذه املادية املراهن عليها هي يف واقع األمر مسألة سيالة جدًّ

الثبات، بل هي موغلة يف النسبية املفرطة، فال ثابت عندها إال «النسبية» و«النسبية» فقط، 

ولنا هنا أن نتساءل مرة أخرى عن املطلقات البشرية والفطرة العامة وقواعد احلياة هل 

هلا من الثبات من نصيب؟! فهل للعدل قيمة يف ظل النسبية، أم هل لإلنسان كرامة؟! 

لنرى أن ال أساس ميكن االعتماد عليه يف تفسري هذه األمور وباليت نقع يف شرك النسبية 

املدرسي:  السيد  يقول  لألصلح،  والبقاء  «التطور»  يف  دارون  عقل  تعكس  اليت  الوحشية 

«واملشكلة الكربى عنده هذه املذاهب عدم قدرا على إجياد أساس متني لألخالق، وحلقوق 

اإلنسان، بل حقوق سائر الكائنات (األحياء أو األشياء). فعلى (نظرية االهتمام)، عند 

بريي، ونظرية (اإلرادة احلرة) عند هيجل ونظرية (أنا) الوجودية؛ ما هو أساس األخالق 

املدرسي،  تقي  حممد  السيد  الديين  املرجع  ص١٣٤،  ج٣،  ومقاصده،  مناهجه  اإلسالمي؛  التشريع   (١)

انتشارات املدرسي، ط١ - طهران - إيران، ١٤١٥م/ ١٩٩٦م.
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واالعتراف باهتمامات اآلخرين وبإرادام وبوجودام؟.

إن هذه النظريات جتعل الذات حمور وجود العامل. أما اآلخرون فيصبح وجودهم 

ثانويًّا، إمنا يربر وجودهم من خالل وجود (أنا) ألم ينفعونه، أو ألنه من دوم ال جيد 

(أنا) من يؤنسه هكذا. وهذا التربير حىت لو كان مقنعًا جيعل اإلنسان يفضل مصاحله 

الذاتية على مصاحل اآلخرين. ويرى أن وجوده هو األوىل، فيصبح التناقص والصراع مسة 

العامل يف حني أن األخالق حباجة إىل قوة كبرية لتربيرها.

وقد سعى األنبياء واألوصياء D من أجل تطهري النفس البشرية من األنانية، ودفعها 

إىل مستوى العيش مع اآلخرين.

وكانت نتيجة ذلك كله أن ترّبت البشرية على قيم اخلري (وحتولت إىل أعراف وقواعد 

قانونية ومناهج تربوية). ولكن الفكر املادي جاء ليوجه تيار الثقافة إىل اجلهة املعاكسة 

متامًا، فهل ألم بعد أن ُأشبعوا بتلك القيم مل يعودوا حيسون باحلاجة إىل الدين الذي 

كّرسها يف نفوسهم (كما يزعم البعض).

أو ألن الصراع بني الدين والعلم الذي سببه مجود الكنيسة يف القرنني اخلامس عشر 

والسادس عشر انعكس على التيار العام للفالسفة حبيث مل يعد الفيلسوف حكيمًا إال إذا 

جترد عن الدين (كما كان األمر بعكس ذلك يف القرون الوسطى متامًا). وأىن كان السبب 

.
(١)

«D فإن فالسفة القرنني األخريين ساروا يف االجتاه املعاكس متامًا حلركة األنبياء

والنتيجة بعد ذلك هي: أن ما كان صلبًا -حسب املدعى- كأرضية للمعرفة وبالتايل لألخالق، 

أضحى -بعد السرب واالستقصاء- سياًال إىل أبعد احلدود، وهنا تتجلى أزمة املرجعية.

األخالق.. وأزمة النموذج
بعد جتاوز أزمة املرجعية، نصل إىل احلديث عن منوذج ثاٍن يصلح أن يكون حمل 

اختبار لسؤال األخالق يف الفكر العلماين، وهو جتسد النموذج يف الواقع اخلارجي، أو ما 

يف  العلمانية  متتالية  لرصد  حماولة  وهي  العلمانية)،  بـ(املتتالية  املسريي  الدكتور  يسميه 

الواقع اخلارجي، وما بدأت به من شعارات قد تبدو بريئة لكنها يف اية املطاف تتشكل يف 

صورة (تنني) مرعب.

ا ألا تراكم عشرات السنني  والبد من التأكيد أن مناذج املتتاليات العلمانية كثرية جدًّ

من التجريب والتنفيذ، لكن ما ميكن أن نرصده يف هذا املقام -بشكل موجز- مبا خيدم 

البشرية  املشاعر  بأوضح  ترتبطان  أساسيتني  مفردتني  هو  مباشر  بشكل  األخالق  مسألة 

الفطرية، بل ومها متداخلتان إىل حد كبري، ومها: األسرة، اجلنس.

(١) التشريع اإلسالمي، مصدر سابق، ص٥٨ - ٥٩.
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سؤال األخالق في الفكر العلماني
ملفهوم  سريعًا  ولو  التعرض  من  البد  العلمانية،  املتتالية  يف  املفردة  هذه  لوعي 

الـ(ترانسفري - transfer)، الذي يعين التنقل أو النقل، حيث هلذا املفردة قدرة هائلة على 

تفسري العلمانية، وهي تعين التنقل من حقل إىل آخر، أو من شيء إىل آخر ال ملعيار حمدد 

أو هلدف واضح بل للتنقل حبد ذاته قيمة ذاتية، وقد جتسد يف الغرب يف رحالت االكتشافات 

يف  والتنقل  السنوية،  املوضة  يف  متجسدة  اليوم  وهي  الغربيني،  السكان  وهجرات  القارية، 

السكن واملعيشة مبجمل أدواا، هذا يف البعد املادي، ويف اإلطار املعنوي هي األخرى كذلك. 

واألسرة، يقول الدكتور املسريي  وما يهمنا بالتحديد التعرض هلا يف بعد مفهوم اجلنس 

(أي  العرضي  اجلنس  اعتبار  >وميكن  املجالني:  يف  الترانسفري  مفهوم  تداعيات  موضحًا 

أن يعاشر الذكر األنثى دون وجود عالقة عاطفية تتسم بقدر من الثبات بينهما) شكًال 

من أشكال التنقل (الترانسفري) من أنثى إىل أخرى، وذلك ألن األنثى ُينظر إليها كمادة 

استعمالية ال قداسة هلا، ُتوّظف لتحقيق اللذة. ولكن جيب أن نسارع ونقول (حىت ال ُنتهم 

بتقليل شأن املرأة): إن الذكر الذي يدخل يف مثل هذه العالقة هو اآلخر مادة استعمالية 

ُتوّظفها األنثى لتحقيق اللذة لنفسها، فثمة مساواة كاملة تؤدي إىل التسوية الكاملة، وإىل 

سيادة املرجعية املادية الصارمة على اجلميع.

اجلنسي) (باإلجنليزية:  أو (امليل  عن (التفضيل)  اآلن  الغرب  يف  يتحدثون  وهم 

لإلنسان،  الثابتة  اجلنسية  الطبيعة  من  بدًال   (sexual preference بريفرينس  سكشوال 

مبعىن أن اإلنسان خيتار املمارسات أو اهلوية اجلنسية اليت مييل هلا. فإذا كان املرء ذكرًا، 

فيمكنه أن ميارس اجلنس مع ذكر مثله، فهو جنس مثلي أو شاذ جنسيًا (باإلجنليزية: 

هوموسكشوال homosexual) مثل فوكو الفيلسوف الفرنسي مثًال.
وإذا كان املرء أنثى، فهي متارسه مع أنثى مثلها، فهي مساحقة (باإلجنليزية: لزبيان 

اآلن  يفضل  من  وهناك  األنثى.  حول  التمركز  حركة  زعيمات  من  كثري  مثل   (lesbian
فيلسوف  إن  وُيقال   ،(zoophilia زوفيليا  احليوانات (باإلجنليزية:  مع  اجلنس  ممارسة 

النفعية جرميي بنتام كان حيب مالعبة القرود بطريقة جنسية. كما أن هناك من يفضل 

ممارسة اجلنس مع األطفال (باإلجنليزية: بيدوفيليا pedophilia). وميكن إضافة أذواق 

الذي  الرجل  وهو   ،transvesite مثل (ترانسفستايت  البالد (املختلفة)،  يف  معروفة  غري 

حيب ارتداء أزياء األنثى (والعكس بالعكس)، و(أندروجيناس androgynous) وهو املخنث 

الذي ال ميكن تصنيفه ذكرًا أو أنثى (ويؤكد مايكل جاكسون هذا املظهر يف هويته) (...) 

ونضيف إىل هذه القائمة الترانسفريية «أسكشوال asexual» وهو املحايد جنسيًّا متامًا. 

البشر  وهم   ،«heterosexual «هيتروسكشوال  األصل)  ننسى  ال  (حىت  أخريًا  وهناك 

التقليديون العاديون الذين خيتارون أن يشتهوا أعضاء من اجلنس اآلخر (وإذا أردنا أن 

نتوخى الدقة متامًا، فإن علينا أن ُنسقط كلمة (األصل)، ألن املساواة حتت رايات ما بعد 
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احلداثة تصل إىل درجة إنكار األصل واملركز متامًا!).

وطبيعية  جوهرية  يظنها  بعضنا  يزال  أمور ال  انطبق على  الترانسفري قد  وإذا كان 

أن  وُيالحظ  االجتماعي،  التنظيم  على  أوىل  باب  من  ينطبق  فإنه  اجلنس،  مثل  وفطرية 

األسرة قد اختلفت أشكاهلا (متامًا مثل امليول اجلنسية)، ففي املاضي كانت هناك األسرة 

املمتدة اليت تضم ثالثة أجيال، مث انكمشت إىل األسرة النووية اليت تضم رجًال وزوجته 

وطفليهما (ويستحسن أن يكون الطفالن ذكرًا وأنثى حىت يتمكن املجتمع من إعادة إنتاج 

النووية «األسرة  يسمون اٍألسرة  املتحدة)  الواليات  أصبحوا (يف  نفسه). أما اآلن، فقد 

األساسية» (باإلجنليزية: كور فاميلي core family)، ويشريون إىل أمناط أخرى من 

األسر. وُيالحظ أن هذه األسرة األساسية أصبحت أقلية إذ توجد أنواع أخرى، مثل: أب 

مع أطفاله - أم مبفردها مع أطفاهلا - أب وعشيقته مع أطفاله/ أو أطفاهلا أو أطفاهلما 

- أم وعشيقها مع أطفاهلا/ أو أطفاله أو أطفاهلما - أم وصديقتها مع أطفاهلا أو أطفاهلما 

نوع  من  أسرة  عن  شهور  عدة  منذ  قرأنا  وقد  أطفاهلما.  أو  أطفاله  مع  وصديقه  أب   -

األسرة  إىل  انضم  إذا  عليه  دخل  طفيفًا  تعديًال  أن  إال  الراسخ،  الثابت  فاميلي  الذكور 

عشيق األب ووافقت األم على ذلك (فمن الواضح أا تتمتع بعقلية ترنسفريية منفتحة)، 

وأصبح تركيب األسرة على النحو التايل: أم وأب وصديقه وأطفاهلم! (أي سقطت الثنائية 

واملركزية واملرجعية).

ويصل الترانسفري إىل قمته ويتم تكريسه متامًا عندما خيتفي مفهوم الطبيعة البشرية 

يف العلوم اإلنسانية الغربية (كيف ميكن أن يقوم مثل هذا املفهوم يف مثل هذا املجتمع؟!)، 

ويصبح من الرجعية مبكان االهتمام بأية مطلقات أو ثوابت إنسانية أو مرجعية. فاإلنسان 

.
(١)

جمموعة من العالقات املادية املتغرية اليت ميكن تعريفها إرجائيًّا وحسب<

وهذا يعين زعزعة أس أساس املجتمع، ويؤكد عدم قابلية الفكر العلماين إلدارة احلياة 

العامة فضًال عن احلياة اخلاصة اليت عادة ما ُيدعى أا من وظائف الدين.

وأخريًا فإن سهام الفكر العلماين على الفكر الديين باعتباره معاديًا لإلنسان، تكون 

وتنامي  صريورة  يف  العلماين  الفكر  يف  اإلنسان  مفهوم  ألن  مترفة  لفظية  دعاوى  جمرد 

(دارون) أي فاقٌد للجوهر والذات، فسواء قلنا حبقوق اإلنسان أو غريه من املخلوقات فهو 

شيء واحد مبعىن أنه فاقد ملعًىن مستقر، النعدام احلقيقة اإلنسانية (اجلوهر) املؤسسة 

للمعىن، ومن مث ينعدم أساس احلقوق (حقوق اإلنسان) هلذا الكائن املبهم. فاحلقيقة أن 

الرتاع يف كينونة اإلنسان (اإلنسانية) ال حقوقه 

(١) العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، الدكتور عبدالوهاب املسريي، ج٢، ص٢٥٦ - ٢٥٨، دار الشروق، 

القاهر - مصر، ط١، ٢٠٠٣م، ١٤٢٣هـ.


