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مقدمة املركز
تهدف سلسلة «نحن والغرب» إىل إحياء الحركة املعرفية والنقدية
وتفعيلها حيال فكر الغرب وقيمه يف الثقافة العربية واإلسالمية املعارصة.
وتقوم منهجية هذه السلسلة عىل تظهري أعامل مفكِّرين وعلامء من الذين
أثروا الثقافة العربية واإلسالمية بإسهامات نقدية وازنة يف سياق املساجالت
واملناظرات ،مع األفكار واملفاهيم الغربية؛ وال سيام تلك التي ظهرت بالتزامن
توسع استعامري إىل بقية العامل.
مع تدفّقات الحداثة ،وما رافقها من عمليات ّ
إ ّن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إذ يق ّدم هذه السلسلة
إىل الباحثني والق ّراء ،يحدوه األمل بأن يُسهم هذا املسعى املعريف يف رسم
اسرتاتيجيات دينية ومعرفية جادة ،وتنشيط فضاءات التفكري النقدي ،وتأسيس
مناخات فكرية جا ّدة يف العاملني العريب واإلسالمي.

* * *
إ ّن هذا الكتاب "الروحان ّية النازلة؛ نقد املادية الغربية يف فكر رينيه
غينون" هو دراسة تحليلية للباحثة الجزائرية ذهبان مفيدة ،تتناول فيها
مواقف ورؤى الكاتب واملفكّر الفرنســي رينيه غينـــون ،)René Guénon
( 15نوفمرب  7 - 1886يناير  .)1951أو عبد الواحد يحيى  -االسم الذي
اختاره لنفسه بعد إسالمه ،-يف نقده للحضارة الغربية؛ بالرتكيز عىل األوهام
الغربية واألنا الحضاري الغريب التي أ ّدت إىل تصعيد املادية وتنزيل الروحانيّة،
ومكامن األزمات التي أصابت الحضارة الغربية ،والكشف عن أه ّم املرتكزات
التي شكّلت الخلفية الفلسفية واملعرفية واالجتامعية لألزمة الحضارية الغربية؛
لتبلور يف نهاية الكتاب رؤية رينيه غينون والبدائل التي ق ّدمها واملتمثّلة

بالعودة إىل الروحانية ،وذلك بعد عرض ملناقشة غينون لاللتباسات والتزييف
والتمويه املتعلّق بالرتاث الغريب.
ويف الختام نجد أنّه من الالزم علينا التنويه إىل أنه مع كل القيمة
العلمية املهمة ألطروحة وأفكار رينيه غينون يف نقد الحضارة الغربية والفكر
الغريب ،وبيان مكامن الضعف والتهافت والخلل يف هذا الفكر ،إال أ ّن هذا ال
يعني التوافق مع رينية غينون يف كل املباين والخلفيات الفكرية ،والسيام ما
يتعلّق منها بالتأثريات الباطنية والتأويلية يف أفكاره ،ووضعه العقائد الرشقية
بر ّمتها يف ميزان واحد دون تفريق واضح بني الديانات الساموية الكربى وما
يطلق عليه <مصطلح الديانات الوضعية> ،كالهندوسية.
والله ويل التوفيق
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية

ِّ
ِّ
مقدمة المؤلف
يُعترب موضوع الحضارة قُط ًبا جاذبًا ،وضا ًّجا باملساجالت الفلسفية والتاريخية واألنرتبولوجية،
ٍ
للسلم .وبني الجذب والدفع ،تضيع هذه
وحافل باإلشكاالت ،يف ظل
ً
عالقات حضاري ٍة مل تجنح ِّ
العالقات يف متاهات عنف الك ّم املتجذّر يف الحضارة الغربية الحديثة ،الذي تسلّل إىل الحضارات
الرشقية ،ففتّت األوارص الروحانية املتعالية ال ّناظمة لتلك الحضارات اإلنسانية الرتاثية األصيلة.
وتظل الروح الحضارية األصيلة تنزف تحت مخالب الكم ،الذي أطفأ جذوة الروح ،وأيقظ طوفان
ّ
لكل ما يلقاهُ ،مل ّوث ًا روح اإلنسان ،املشا ِكلة للروح اإللهية ،ليش ّدها إىل املادة
األنانية الجارف ّ
الرتابية.

هكذا انزلقت الحضارة الغربية الحديثة يف د ّوام ٍة من التدمري الشامل ،ما أيقظ األصوات داخل

الغرب لتصدح معلن ًة أ ّن هذه الحضارة ليست هي ج ّن َة عدنٍ املوعودة ،وبدأ الحديث الجا ّد
يف الغرب عن «خطر»« ،سقوط« ،أزمة»« ،انحالل»« ،انهيار»« ،انحطاط»« ،موت» .تع َّددت
التسميات ،لك ّن املعنى واح ٌد :الحضارة الغربية مل تعد متامسك ًة من الداخل ،وبدأت تفقد
ٍ
عنارصها الس ّوية .وهذا ما حدا ببعض فالسفة الغرب إىل رفع التح ّدي بدر ٍ
وجداالت عكفت
اسات
السامء ،وبالفوىض
عىل تحليل الداخل املم ّزق ،الذي صار يتسم بفقدان القيم املوصولة بعامل ّ

املستويي االجتامعي والروحي.
العارمة عىل املستويات كافةً ،خاص ًة
ْ

وسط كل هذه العتمة مل تعد الحقيقة املوصولة بعامل السامء ت ُغري العقول التي تروم الحكمة
األبدية ،ما دفع الفيلسوف «رينيه غينون» ( )René Guénonإىل أن ينربي للتشخيص والعالج،
َ
ومعول الهدم ،كاشفًا
غائصا بالتحليل يف أغوارها العميقة،
فحمل شفر َة الترشيح للحضارة الغربيةً ،

عن أوهامها التي س ّيجتها ،و َهوت بها يف د ّوامة الخواء الروحي .ومل ُ
يأل «غينون» جه ًدا ،بعد
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هدمه ملرتكزات الحضارة الغربية (الحضارة ،التق ّدم ،العلم الحديث ،الحياة الدنيا) التي شكّلت
ٍ
أساسات صلب ًة ألوهامها وأوثانها الحداثوية ،مل ُ
يأل جه ًدا يف أن يبحث عن مناف َذ لتل ّمس الضوء

الذي ميكنه أن يعيد النور والبصرية لحضار ٍة أصيب بالعمى ،فلم يجد ذلك ممك ًنا إالّ يف العودة
للتقاليد الرتاثية األصيلة ،ويف املبادئ العرفانية الرشقية الطافحة بالرمزية الروحانية ،فهي ،كام رأى،
الروحي.
املعراج الذي ميكنه أ ْن يسم َو بها إىل الرتقّي
ّ
ركّز املسعى الفلسفي الغينوين عىل الهدم والبناء م ًعا ،فلم يكن «غينون» فيلسوفًا عاديًّا،
فال هو باملتفائل بالحضارة الغربية -من خالل البدائل التي نظَّمها كمخر ٍج لهذه الحضارة من
نكستها -وال هو باملتشائم الذي قطع األمل من عودة هذه الحضارة إىل مسارها السوي ،إنّه
يرتك النهاية لحكم املستقبل ،ليكون هو القايض الذي يح ّدد مصري هذه الحضارة .لذلك فإ ّن ما
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومفاتحات
ومحاكامت نقدي ٍة
ومطارحات
ساجالت
يق ّدمه «غينون» يف مرشوعه ،هو عبار ٌة عن ُم
ملجاهيل ،يستنكف الكثري من الفالسفة عن تناولها بالدرس والتحليل والنقد ،إنّها العوامل الروحية
َ
السفلية ،نازل ًة تدريجيًّا برسع ٍة
التي سقطت من املرتبة العلوية يف الرتاتب الوجودي إىل املرتبة ّ
تتناسب مع الزمن املتسارع يف دورة الكايل-يوغا ،ما أحدث قلبًا يف القيم.
ينتهي الفيلسوف اله ّدام «رينيه غينون» ،بعد تحليلٍ
تشخييص للحضارة الغربية من
وصفي
ٍّ
ٍّ

ال ّداخل ،إىل اإلقرار بأ ّن هذه الحضارة مرت َهن ٌة داخل أزم ٍة روحي ٍة خانق ٍة ،كانت مخاضً ا لتضخيم
املا ّدية املقطوعة الصلة عن كل الرشائع الربانية ،وهو املآل الذي ينذر بسقوطها وتفكّكها .ومبا
الحل ،كام يتص ّوره
أ ّن إنكار الروحي وإنزال مرتبته إىل الدرك األسفل ،هو الذي أنتج األزمة ،فإ ّن ّ
«غينون» ،سيكون بإعادة الرتتيب الطبيعي للقيم ،لرتتفع مرتبة الروحي وتنزل مرتبة املادي .إ ّن
التسامي بالروحانية هو الحل للخروج من املأزق الفكري واملعريف واالجتامعي واألخالقي والديني،
وهنا تكمن أصالة وحداثة الفيلسوف اله ّدام «رينيه غينون».
إ ّن قيمة «غينون» ،يف مرشوعه الحضاري ،هي إعادة الوصل بني الحضارة واملنابع الرتاثية األصيلة

مقدِّمة المؤلِّف
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املوصولة بالرشائع الربّانية ،التي أهدرتها العقالنية املادية املتصلّبة والهيومانية (اإلنسانوية)
الدوغامئية .لقد حاول استثامر الروحانيات التي تغتني بها الرتاثيات التقليدية إلعادة إنتاج
املعنى ،ولتصويب وجهة اإلنسان الغريب نحو رؤي ٍة كوني ٍة روحاني ٍة.
ٍ
ُهديات
كان «غينون» فيلسوفًا مهمو ًما بقضايا عرصه ،ومل يكن فيلسوفًا حامل ًا يوتوب ًّيا ،غارقًا يف ز
فكري ٍة فاتر ٍة .فام أحوجنا ملثل فلسفة «غينون» الروحانية الساعية بخطًى حثيث ٍة لبناء فضاءات
للتفاهم ،بعي ًدا عن الفكر االندماجي املامهايت.
من هذه املفاتحات ،آثرنا اإلشكال ّية الرئيسة التالية ملوضوع كتابنا:
كيف استبطن «غينون» الحضارة الغربية ُمع ّريًا تأزّماتها ال ّداخلية؟ ولِ َم اختار «غينون»
السقوط يف هاوية النهاية والتشظِّي يف التشتّت بدل الوحدة
الروحانية طريقًا ُمنقذًا لها من ُّ

واالنسجام الكوين واملعريف؟

وعن اإلشكاليّة الرئيسة التي يعالجها الكتاب تتن ّزل اإلشكاليّات الفرعية املتمثلة يف:
بالنجسية بَاتِ ًرا كل الوشائِج مع
* لِ َم يظهر األنا الحضاري الغريب استعالئيًّا ُمتضخ ًّم ُمنتفخًا َّ

الحضارات الرشقية؟ كيف انتهت الحضارة الغربية إىل تصعيد املادية وتنكيس الروحانية؟

* هل حقَّق التق ّدم كل أحالمه ،وبقي صاع ًدا ،أم انتهى ساقطًا يف الفوىض ،ومرت ًّدا إىل التقهقر؟
هل التق ّدم مسا ٌر خط ٌّّي مستقي ٌم خا ٍل من األزمات أم هو مسا ٌر انحنا ٌّيئ ُمتع ّر ٌج تتخلّله القطائع

واالنفصاالت؟

* لِ َم يحظى العلم الحديث بكل تلك والهالة والقداسة ،عىل الرغم من قطْعه مع األصول
ال ُعلوية؟
السوي؟
* ما هي البدائل التي اقرتحها «غينون» إلعادة الحضارة الغربية إىل املسار
ّ
يتبي موقف «غينون» من الحضارة الغربية من خالل الخطة التالية:
يحاول هذا الكتاب أن ّ
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ٍ
تحديد لإلشكالية األ ّمُ ،متبوع ًة باإلشكاليات
املقدِّ مة :اشتملت عىل التعريف باملوضوع مع
الفرعية.
ـ الفصل األ ّول :عبار ًة عن وصف تشخييص للحضارة الغربية الحديثة كام حلَّلها «غينون» .أبرزنا
من خالل هذا الفصل األوهام الغربية التي أ َّدت إىل تصعيد املادية وتنزيل الروحانية ،واملتمثِّلة يف
ثالث أساطري (وهم الحضارة الكونية ،وهم التق ُّدم الصاعد ،وهم العلم الحديث) ،والتي يعتربها
«غينون» أديان العرص الحديث.
ـ الفصل الثاين :حاولنا فيه استجالء مكامن األزمة التي أصابت الحضارة الغربية ،وقلبت قيمها
أركيولوجي لكشف جذور األزمة ،ثم كشفنا
بتمش
الحداثوية ،وتتبّعنا بعض أسبابها ،بعد القيام ٍّ
ٍّ
أه ّم املرتكزات التي شكلت الخلفية الفلسفية واملعرفية واالجتامعية لألزمة الحضارية الغربية،
لتنتهي بها يف فوىض التشتُّت وفقدان املبادئ ،واملتمثِّلة يف «هيمنة الكم عىل الكيف» ،و«هيمنة
الفردانية واإلنسانوية» ،و«هيمنة املعرفة ذات الطراز البرشي وتنكيس املعرفة الفوق-برشية»،
كل من هذه
و«هيمنة التامثلية وإنكار الرتاتبية» (وهم الدميقراطية واملساواة) ،وأبرزنا يف ٍّ
املرتكزات التي ولّدت األزمة ،كيف تم العمل ض ّد الرتاث الروحي ،خاص ًة يف شكله الديني.
ـ الفصل الثالث :حاولنا فيه تحليل البديل الذي ق ّدمه «غينون» كمنفذ لتاليف سقوط
وانحالل الحضارة الغربية ،واملتمثِّل يف الروحانية الرتاثية .فبعد مساءلة يف املفهوم الذي ق َّدمه
لتبسا ،انتقلنا إىل
«غينون» للرتاث لتصحيح التزييف والتمويه الذي لحق به وجعله مفهو ًما ُم ً
إبراز كيفية إنقاذ الحضارة الغربية كام يتص ّورها «غينون» من خالل االستلهام من الروحانية
«الصفوة» باملفهوم الغينوين ،والذين سيكونون هم البصرية
الرشقية ،والتي ال تت ّم إالّ من خالل ّ
التي تتالىف بها الحضارة الغربية الفناء املحتوم ،الذي يته ّددها إذا ما بقيت مستنكف ًة عن القيم
والروحية للحضارة.

مقدِّمة المؤلِّف
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ـ الخامتة :عرضنا من خاللها أهم النتائج التي استطعنا استخالصها ،بعد تلك القراءة والبحث
يف موقف «غينون» من الحضارة الغربية ،مع فتح آفاق ٍ
بحث يف فكره ملا ميكن أن يفيد به يف
الدراسات اإلبستمولوجية يف علم األديان والعقائد التقليدية ،ومستقبل العلوم اإلنسانية املعارصة
والعالقات الحضارية.
تساؤالت كثريةٌ:
ٌ
تؤرقنا
* لِ َم تظهر الروحانيات يف عاملنا اليوم وقد استنفذت طاقتها البنائية ،فلم تعد عواملها ت ُغري
اإلنسان الحديث فك ًرا وسلوكًا ،سوا ًء الغريب أو الرشقي؟
كم وعد ًدا حساب ًّيا ،يف فكره ،وسلوكه؟
* لِ َم ُص ِّي اإلنسان اليوم ًّ
فلس يف ذاته أم أل ّن
* لِ َم آل اإلنسان اليوم إىل كائنٍ خا ٍو من الداخلِ ،أل ّن عامل الروحانيات ُم ٌ

الرؤية الكونية لإلنسان الحديث هي التي أفلست؟

اللمعنى؟
الكل يف عوامل ّ
* لِ َم تصلّب املعنى وتالشت رطوبة الخيال وضاع ّ

َّ
الفصل األول
تشخيص «رينيه غينون»
للحضارة ّ
الغربية الحديثة

تمهيد:
ٌ
سجال
التغيات الراديكالية التي حصلت عىل مستوى الحضارتني الرشقية والغربية ،فُتح
بعد ّ

حول مصري العالقة بني الحضارتني ومآلها يف املستقبل ،فكانت املواقف متباين ًة بني من يرى أ ّن
الرشق والغرب حضارتان متاميزتان إىل ح ّد استحالة التقارب بينهام ،وبني من ينظر إىل العالقة
نظر ًة تفاؤلي ًة تسترشف تقاربًا ممك ًنا وقاد ًرا عىل تجسري اله ّوة السحيقة التي تفصل بينهام .تلك
أصل ،كانت قد بدأت تتسع أكرث فأكرث بعد ما أفرزه عرص الحداثة واألنوار
الفجوة ،املوجودة ً
من قيمٍ إقصائي ٍة لآلخر ،وترسي ٍخ ملركزية الذّات الطّهرانية بكل أبعادها .هذا األمر أدى يف النهاية
إىل انتكاس هذا املرشوع وانقالبه عىل ذاته ُمف ِّككًا الحضارة الغربية من الداخل ،وكاشفًا عن

اختالالتها ،التي إن مل يت ّم تشخيصها ومعالجتها ستؤ ّدي إىل فناء هذه الحضارة .هذا ما قام به

العديد من فالسفة الحضارة ،ومن أكرثهم ج ّديّ ًة يف مجال الدراسات الحضارية الغربية الحديثة
الفيلسوف «رينيه غينون» ،الذي كشف أوهامها وع ّرى أوثانها ،مستبط ًنا كل تجلّياتها ومظاهرها
عىل املستوى املعريف واالجتامعي والفكري ،منته ًيا اىل اعتبارها خر ٍ
افات للتمويه عىل الحقيقة
األصيلة املوصولة بالرشائع الربانية.

ـ فيم تتمثّل هذه األوهام التي متركزت عليها الحضارة الغربية الحديثة والتي انزلقت بها يف
لكل الرتاث الروحي؟
أزم ٍة روحاني ٍة شكّلت طعن ًة نجال َء ّ
ـ هل سيبقى وهم التقدّ م صاعدً ا يف شكل حرك ٍة قمري ٍة أم أنّه سيتنكّس عىل عقب ْيه ً
نازل يف

مسار حلزو ٍّين إىل أسفل؟

كل ٍ
كل ّ ٍ
ّف وركودٌ؟
تغي هو تقدّ ٌم ،وهل ُّ
ـ هل ُّ
ثبات هو تخل ٌ
عن هذه األسئلة سيجيبنا الفيلسوف اله ّدام «رينيه غينون» ُمق ّوضً ا أكرب املقوالت املزيّفة التي

كل أشكال هيمنتها عىل الحضارات األخرى.
ت َدث ّرت بها الحضارة الغربية ،والتحفت بها لتُ ّربر ّ

المبحث ّ
األول

ّ
ّ
وهم الحضارة ّ
والنسبية
الكليانية
الكونية بين
ً
أول :األحكام املسبقة توصيفاتٌ نرجسيّ ٌة لرساب الخلود
ثان ًيا :الحضارة الغرب ّية بني التع ّدديّة واألحاديّة
وتنكيس للروحان ّية
ثالثًا :الحضارة الغرب ّية تصعي ٌد للامديّة
ٌ
راب ًعا :الحضارة الغرب ّية بني التغالب والتدافع

ً
توصيفات نرجسي ٌة لرساب الخلود:
ٌ
أول :األحكام املسبقة
تص ّنف حضارة الغرب الحديث الحضارات تصنيفًا تغذّيه الرنجسية األَنَوية وفق املنظور الهرمي
بدل من املنظور األفقي .بلغة الهندسة الرياضية ميكن أن منثّل الحضارة الغربية مبركز
العمودي ً
تحتل
الدائرة والقطب املح ّرك والفاعل ،وبقية الحضارات هي األجزاء التي تدور حول املركز والتي ّ

لتتجسد
الهامش .حيث انتهى هذا التصنيف إىل جعل الحضارة الغربية أعىل وبقية الحضارات أدىن،
ّ

جدلية العبد /الس ّيد باملفهوم الهيغيل .فهذه األحكام ضخّمت األنا الحضاري الغريب الذي أصبح

مشوبًا بالزهو ،منتفخًا غرو ًرا يف مقابل تحجيم اآلخر الحضاري .وانتهى هذا التصنيف الرنجيس إىل

السقوط يف وهم رساب الخلود أو البقاء الرسمدي ،وهو ما الذي جعل الحضارة الغربية الحديثة
متارس قه ًرا عىل الحضارات األخرى إلجبارها عىل اتّباع قصديّتها املادية .فلو اكتفى الغرب بنزوعه

املادي دون أن يجرب اآلخرين عىل أن يسلكوا مسلكه نفسه ،وأبْقَى الخيار للحضارات األخرى تنزع
مقبول ،والستحقّت الحضارة الغربية الحديثة
ً
إىل ما تراه مالمئًا لطبيعتها الداخلية ،لكان األمر
كل االحرتام ،لك ّن العكس هو الذي حصل -والتاريخ الحديث شاهد عيانٍ عىل ذلك -إذ أخذت
تُكرِه اآلخرين عىل ترك هوياتهم الحضارية واستقالليتهم الرتاثية للتامهي معها معترب ًة نفسها
النموذج واملثال األعىل ،لذلك كان «األمر األشدّ غرابة ،هو دعوى جعل هذه الحضارة الشا ّذة
كل الحضارات األخرى ،وأن ُينظر إليها عىل أنّها هي
النموذج نفسه الذي ينبغي أن تحذ َو حذوه ّ
«الحضارة» بامتيازٍ».
إ ّن نرجسية الحضارة الغربية وتح ّيزها يتجلّيان بوضو ٍح ،يف ما يُسمى «باملعجزة اإلغريقية»
والتحض يف تاريخ البرشية،
التي تُنسب للحضارة اليونانية باعتبارها ،من جه ٍة ،بداية املدنية
ّ
ومن جه ٍة أخرى ،تشكّل اللحظة األ ّوىل النبثاق العقالنية البرشية التي انترصت عىل «امليتوس»
بكل أشكاله لتدشّ ن لعرص «اللوغوس» ،حيث ت ّم إقصاء كل املرجعيات الرشقية التي أخذت منها
ّ
الحضارة الغربية ،ثم تنكّرت لها ورمت بها إىل هامش التاريخ ،ومل تعرتف حضارة الغرب الحديث
إالّ بالحضارة اليونانية عىل أنها مهد العلوم والفنون ،ما أ ّدى إىل نشوء ما يطلق عليه «غينون»
اسم «التح ّيز الكالسييك» الذي يقصد به «النزوع إىل إرجاع أصول كل الحضارات إىل اليونانيني
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والرومان[ ]...حيث إنّ حضارة الغربيني ال تنتمي إىل ما هو أسبق من الفرتة اليونانية الرومانية،

كل األمور لها املرجعية ذاتها»[[[.
األعم ،فقد اعتقدوا أنّ ّ
وتنهل منها فقط يف الغالب ّ

هذا التح ّيز الكالسييك كان وراء سطوع إبستيام «املركزية الغربية» التي تجذّرت يف الذّهنية

حكم مسبقًا وإطا ًرا قبل ًّيا مشك ًّل للعقل الجمعي الالّواعي للتفكري
الغربية الحديثة وأصبحت ً
الغريب الذي ينترص ملقولة «تف ّوق الحضارة الغربية» ،منته ًيا إىل إدانة اآلخر الحضاري ،ال ليش ٍء

إالّ ألنّه ال يتقاطع مع املقصد املادي الذي يشكّل جوهر حضارة الغرب الحديث .من هنا أصبح

حكم مطلقًا مشحونًا إيديولوج ًّيا ليغطّي كل ذلك التنوع والغنى الذي
ُمس ّوغ التح ّيز الكالسييك ً
تزخر به الحضارة اإلنسانية ،فيتح ّول إىل أدا ٍة قمعي ٍة إجهاضي ٍة لكل حضار ٍة غَريها .هكذا أضحى

التح ّيز الكالسييك منطقًا للغالب عىل املغلوب باملعنى الخلدوين ،لتخرس الحقيقة ،ويتخ ّدر العقل

الغريب ،وتتعطّل القوى النقدية الشكّية بعد أن ُمورس عىل العقل الغريب َح ْج ًرا مقصو ًدا جعله ال
يتق ّبل فكرة وجود مرجعي ٍة أخرى لحضارة الغرب الحديث غري «الحضارة اليونانية» التي ُسميت

باملعجزة اإلغريقية ،حتّى أصبح عاج ًزا عن االعرتاف بوجود حضار ٍة أو حضار ٍ
ات متفوق ٍة عىل
حضارتهم سوا ًء يف املايض أو يف الحارض.
وهكذا أصبح الغرب ّيون ينظرون إىل غريهم نظر ًة دونيةً ،ألنهم «يعانون من صعوبة فهم مسألة
وجود حضار ٍة أخرى تامة االختالف وأكرث ً
إيغال يف املايض من حضارتهم»[[[ ،والحضارات املوغلة

يف املايض التي يقصدها «غينون» ،هي تلك التي ترضب بجذورها إىل ما هو أقدم من الحضارة
اليونانية ،وهي الحضارات الرشقية القدمية كالحضارة الهندوسية واملرصية ...إلخ ،ما يجعل
أناس ذوو رؤي ٍة
«الحضارة اليونانية ذاتها بعيد ًة ّ
كل البعد عن امتالك األصالة التي يعزوها إليها ٌ

محدود ٍة ،والذين ال يتو ّرعون عن ادّعاء أنّ اليونانيني قد فضحوا أنفسهم حني اعرتفوا بدينهم

للمرصيني أو الفينيقيني أو الكلدانيني أو الفرس ،أو حتى للهند».
[[[ -رينيه غينون :رشق وغرب .ترجمة وتعليق عبد الباقي مفتاح ،عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع ،إربد – األردن ،الطبعة
األ ّوىل  2016م ،ص.57 :
سابق .ص .37
ٌ
[[[ -رينيه غينون:
مدخل عا ٌّم إىل فهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ

الفصل األول :تشخيص "رينيه غينون" للحضارة الغرب ّية الحديثة
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لقد أكّد الكثري من مفكِّري وفالسفة الحضارة الغربية ما أق ّره «غينون» بشأن عدم أصالة الحضارة
ٍ
عالقات مبارش ٍة وثيق ٍة مع الرشق،
اليونانية ،حيث يقول تيوكاريس تيسيديس« :لقد أثبتت إقامة
فائدتها الج ّمة بالنسبة إىل ازدهار اقتصاد املدن اليونانية وثقافتها ...وكان ازدياد االتصاالت مع

بالرقي الصناعي
الرشق ،ومع املستعمرات البعيدة ،ومع العامل غري اإلغريقي بشكلٍ عا ٍّم ،يدفع
ّ
ويوسع أفق الهيلينيني»[[[ .إذًا ،ال ميكن إنكار الدور الطليعي للحضارات الرشقية
والتجارةُ ،قدُ ًماّ ،

املاقبل-يونانية عىل الحضارة الغربية بداي ًة من اليونان ذاتها ،وهذا ما يوضّ حه لنا أيضا «جيمس

هرني برستيد» عامل املرصيات األمرييك يف كتابه« ،انتصار الحضارة» ،الذي تح ّدث فيه عن حضارة
مرص وجريانها يف الرشق القديم باعتبارها أصل الحضارات يف العامل ،حيث بدأ بتاريخ حضارة
مرص القدمية ،وتناول قصتها من أقدم العصور مرو ًرا باكتشاف الزراعة وعرص االستقرار ،ثم نشأة
الكتابة والعرص التاريخي والذي تنطلق فيه مرص لتس ّجل أعظم تاري ٍخ عرفته البرشية يف عرص بناة

ورقي فنون العامرة والنقش
ورقي يف اإلدارة واإلقتصادّ ،
رقي يف الفكر والعقائد ٍّ
األهرام مبا فيه من ٍّ

والنحت ،وقد اعرتف «برستيد» بتأثري الفرس عىل اإلغريق قائال« :لقد أدّى اندماج تلك الحضارات

القدمية التي نشأت يف الرشق األدىن ...إىل اندماجٍ أقوى بني حضارات الرشق األدىن وبني الحياة
يف أوربا الغربية إىل درج ٍة مل تكن ميسور ًة من قبل .ومل تكن تلك الحروب بني بالد الفرس وأوربا
ذات أهمي ٍة كربى بالنسبة لبالد الفرس ،ولكنها كانت العامل األسايس يف تط ّور تاريخ بعض األمم

ل لنا بوضو ٍح اعرتاف الغربيني أنفسهم
الصغرية مثل اإلغريق»[[[ .من خالل هذا االستشهاد يتج ّ
بامل ّد الحضاري للرشقيني القدامى وتأثرياتهم عىل اليونان ،وال أحد ميكن أن يجحد هذه الحقيقة،

ما ينفي ذلك التحيّز الكالسييك ،فيصبح بال مرب ٍّر ،أل ّن التاريخ يدحضه ،ال باعرتاف الرشقيني فقط
بل باعرتاف الغربيني أنفسهم ،الذين ما زال فيهم من ينترص للحق يف أحيانٍ كثري ٍة.
يعرتف بعض الغربيني املنصفني باإلمدادات الرشقية للحضارة الغربية ،وبأ ّن هناك تشوي ًها
لحضارات الرشق القديم من طرف بعض مؤرخي اإلغريق املسكونني باملعجزة اإلغريقية ،من
[[[ -ثيوكاريس تيسيديس :هراقليطس وجذور املادية الديالكتيكية ،نقله إىل العربية حاتم سلامن ،النارش :دار الفارايب -
بريوت  -لبنان ،الطبعة األ ّوىل 1987 ،م ،ص.12 :
[[[ -جيمس هرني برستيد :انتصار الحضارة ،ترجمة أحمد فخري ،تقديم ممدوح محمد الدماطي ،ص.278 – 277
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هؤالء «برستيد» الذي يقول« :كتب املتأخِّرون وخاص ًة اإلغريق عن الحكام الفرس وص ّوروهم
متحضين ،ولك ّن هذا الوصف ميل ٌء بالتحامل وخاص ًة إذا
ّ
لنا كطغا ٍة رشقيني قساة القلوب غري

تحدّ ثنا عن الحكّام الفرس األ ّولني .فلقد شعر بعض هؤالء األباطرة الفرس شعو ًرا عميقًا بواجبهم
يف أن يه ّيئوا حكوم ًة عادل ًة ألمم األرض .فيقول دارا األكرب يف نقش بهستون :ولهذا مدّ أهورامزدا

يد املساعدة يلّ ...
رشي ًرا ومل أكن كذوبًا ومل أكن طاغي ًة ،وما كان أحدٌ من أجدادي
ألن مل أكن ِّ

هكذا ،لقد حكمت طبقًا لقواعد العدل»[[[ .إ ّن هذه التزييفات التاريخية ،املقصودة تن ّم عن
أنوي ٍة غربي ٍة مستعلي ٍة ،ت ّدعي دامئًا أنّها مولّد كل القيم اإلنسانية ،كام ّ
يدل عىل أن دراستهم للتاريخ
مل تكن ألجل الحقيقة ،بل كانت در ٍ
اسات ُمشبع ًة باإليديولوجيا املنغلقة ذات الخلفية التاريخية
لدكتاتورية الحضارة الغربية التي ظلت مستنكف ًة عن االعرتاف ِب َديْ ِنها للحضارات الرشقية املاقبل-
يونانية ،ما ك َّون تناقضً ا يف التصورات حول تلك الحضارات ،والذي ال ميكن إالّ ر ّده كام يقول
ٍ
وتحي املسترشقني ،ما يجعل «الحقيقة
«غينون» إىل املغالطات التأريخية ،باعتبارها
مشكالت تؤ ّرق ّ

ٍ
فرضيات وهمي ٍة ،وقد فشلوا حتى يف
الواقعة هي أن النتائج التي يستبطنونها ال تزيد أو تقل عن
االتفاق عليها»[[[ .فالكثري من النظريات العلمية الحديثة تُع َزى إرهاصات ُها إىل اليونان عىل اعتبار

أنهم مهد العلوم ،كالنظرية الذرية -عىل سبيل املثال ال الحرص -التي تُنسب إىل «هراقليطس»
اليوناين ،يف حني يعتقد «غينون» أ ّن «نظرية الذرات كانت شائع ًة يف الهند أيام مدرسة كانادا يف

الفلك ،وقبل وصولها إىل اليونان بأم ٍد طويلٍ »[[[ ،كام أ ّن الكثري من فالسفة اليونان تأث ّروا مبا كان
سيايس
سائ ًدا من قيمٍ يف الحضارات الرشقية ،فقد كان «»أفالطون» يحلم بدول ٍة ذات استقرا ٍر
ٍّ
بينام كان يعيش يف ظل دميقراطي ٍة تحفل بالحركة .وكانت «مرص» أمنوذجه .وقد ألهمت «مرص»

إلهام»[[[ ،وعىل الرغم من الحقيقة التاريخية الساطعة التي دحضت
الحضارة اإلغريقية أميا ٍ
مقولة «التح ّيز الكالسييك» مؤكد ًة عىل أ ّن كل علوم اليونان وفلسفتهم قد انتقلت إىل الغرب
[[[ -جيمس هرني برستيد :انتصار الحضارة ،ترجمة أحمد فخري ،تقديم ممدوح محمد الدماطي.278 ،
سابق ،ص.47 :
ٌ
[[[ -رينيه غينون :
مدخل عا ٌّم لفهم النظريات الرتاثية ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.45 :
سابق ،ص.19 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات .مرج ٌع ٌ
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عرب املسلمني الذين كانوا وسطاء وسعاة ٍ
بريد للحضارة اليونانية ،حيث عملوا عىل متحيص تراثها
الغربي عن أسطورة أنهم ورثة اإلغريق.
وأشبعوها بالروح الرشقية األصيلة .كل ذلك ومل يتنازل
ّ
كام أكّد «روجي غارودي» عىل أ ّن «الغرب ّيني يدينون بعرص النهضة لـ «الغزو« العريب الذي

عرف كيف يخلق الرشوط الفكرية الالزمة لتفتحه .وهذا الغزو قد جعل من املمكنً ،
أول ،انبثاق
الثقافات القدمية بد ًءا من الثقافة الهيلينية ...وعندما غدت أوربة غري قادر ٍة يف مستهل القرن

جيش من الكُ ّتاب
التاسع عىل معرفة القراءة ،افتتح الخليفة «املأمون» يف «بغداد» مبساعدة ٍ
واملرتجمني مكتب ًة ضخم ًة هي« :دار الحكمة» وكان يحفظ فيها جميع آثار الحضارات القدمية»[[[.
لذلك يصبح التح ّيز الكالسييك ال م ّربر له.
لقد انكشف زيف خدعة األصل اإلغريقي لحضارة الغرب الحديث ،من خالل الكثري من
الدراسات التاريخية واألنرتبولوجية والحضارية التي جاد بها مفكرون التزموا الحياد ،ومل ينترصوا
ٍ
بتمحيص لكل ما كتب عن الحضارة الغربية الحديثة كامتدا ٍد للمعجزة
إالّ للحقيقة ،بعد أن قاموا
اإلغريقية ،وقد كان «روجي غارودي» واح ًدا من هؤالء الذين أسقطوا ذلك الوهم ،وهو الذي
يقول« :إذا ما ورفضنا اعتبار «الغرب» ماهي ًة جغرافي ًة ،ونظرنا إليه باعتباره حال ًة فكري ًة متجه ًة
نحو السيطرة عىل الطبيعة والناس ،وجدنا أنّ مثل هذه النظرة إىل العامل ترقى إىل الحضارة
األ ّوىل املعروفة ،تلك التي ظهرت يف دلتا >دجلة< و>الفرات< يف بالد الجزيرة وهي >العراق<

اليوم»[[[ ،إذًا ،فصفة املعجزة التي اتسمت بها الحضارة اليونانية ،تسقط ،ألنها حضار ٌة تشكّلت
من مناب َع رشقي ٍة أصيل ٍة ،والغرب يريد طمر هذه الحقيقة بأي مثنٍ .
يظل متصاع ًدا ،وأ ّن غرورها يف ازديا ٍد ،إ ْذ عىل الرغم من
لكن يبدو أ ّن االعتداد بالذات الغربية ّ
تفاعالتها الحضارية مع بقية الشعوب إالّ أ ّن معرفتها بهم بقيت فاقد ًة للموضوعية العلمية ،خاص ًة
معرفتها بالعرب واملسلمني ،التي امتزجت دامئًا مبفاهي َم دوني ٍة عىل الرغم من احتكاكها ومعارشتها
سابق ،ص.90 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.18 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات .مرج ٌع ٌ

26

الروحان ّية النازلة؛ نقد الماديّة الغربية في فكر رينيه غينون

لهم أيام الحروب الصليبية ،إذ أكد الكثري من مؤ ّرخي الحروب الصليبية العالقة املبارشة التي كانت
تجمع الغرب بالرشق ،مثل ما نجده يف اعرتاف «رانسيامن» بأ ّن منو الحضارة الغربية كان من خالل
قائل« :لقد كانت انتصارات الحملة الصليبية انتصار ٍ
ات لإلميان .ولك ّن االميان
تفاعلها مع الرشق ً
دون حكم ٍة خطريٌ .ففي التتابع الطويل للتفاعل واالنصهار بني الرشق والغرب الذي منت حضارتنا
التعصب
يقصد الغرب -من طياته ...ومل تكن الحرب املقدّ سة نفسها أكرث من عملٍ طويلٍ من ّباسم الرب»[[[ ،ويف السياق ذاته أبانت «زيغريد هونكة» ،يف كتابها «الله ليس كمثله يش ٌء»،
االفرتاءات الغربية عىل الحضارة العربية اإلسالمية حيث تقول« :حني دامت الحروب الصليبية
يومي يف الحرب
قرابة ثالثة قرونٍ  ...واستمرت الحروب بني العرب واألوربيني ،وكانوا يف
ٍ
تالحم ٍّ
والسلم .ومع ذلك -وهذا أمر ال يصدّ ق -بقيت معرفة األوربيني بالعرب وبحضارتهم وتاريخهم،
وطباعهم املختلفة عن الطباع األوربية معرف ًة سطحي ًة للغاية»[[[.
لقد مثّلت الحروب الصليبية تاريخًا دمويًّا م ّزق الرشق ،وال زالت رواسبه باقي ًة إىل اليوم ،ليواصل
املسترشقون املؤدلجون تصعيد منسوب الحقد التاريخي .فام كان عىل الفرد الغريب الحديث -عرب
ٍ
اللشعور الجمعي
ويرتسب يف ّ
عمليات إيحائي ٍة -إالّ أن ّ
ميتص هذا الوهم ،فيتجذّر يف ذهنيته ّ
لإلنسان األوريب ،حتى أصبح هاجسا يؤ ّرق يومه وغده .وبقي الوهم يتسع وميتد ،ليتح ّول إىل
عدا ٍء ُمبطّنٍ لحضارة الرشق بد ًءا من «الخطبة التي ألقاها البابا أوربان الثاين سنة 1095م والتي
ٍ
بهدف مزدوجٍ هو تحرير املسيحيني من
دعا فيها الفرسان إىل أن يقسموا عىل املسري إىل الرشق
نري الحكم اإلسالمي وتحرير قرب املسيح ،الرضيح املقدّ س يف القدس من السيطرة اإلسالمية»[[[،
والتي كانت كام يقول «ليوبولد فايس»« :إعالنًا من البابا أوربان الثاين -دون أن يدري -عن
[[[ -جوناثان راييل سميث :تاريخ الحروب الصليبية ،ج  ،1ترجمة قاسم عبده قاسم ،املركز القومي للرتجمة ،الجزء األ ّول،
الطبعة األ ّوىل 2009 ،م ،ص ،ص .22 - 21 :
ألف فري ٍة وفري ٌة عن العرب .ترجمة وتقديم :محمد عوين عبد
عن
الكشف
.
ء
ُ
[[[ -زيغريد هونكة :الله ليس كمثله يش ٌ
الرؤوف .املركز القومي للرتجمة .الطبعة األ ّوىل 2010 ،م .ص.36 :
[[[ -جوناثان سميث راييل :تاريخ الحروب الصليبية .ج . 1مرجع سابق .ص.11:
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اصطدام استعملت
ميثاق املدنية الغربية ...فاألذى الذي جلبته الحروب الصليبية مل يقترص عىل
ٍ
فيه األسلحة ،بل كان ،قبل كل يش ٍء ،أ ًذى عقل ًّيا ،نتج عنه تسميم العقل الغريب ضدّ العامل
اإلسالمي عن طريق تفسري التعاليم واملثل العليا اإلسالمية تفسريًا خاط ًئا متع ّمدً ا ...فالعداوة
لإلسالم صاحبت املدنية األوربية»[[[.
كل م ّر ٍة تتخذ ِدر ًعا واقي ًة لتحافظ عىل
لقد ظلَّت الرنجسية الحضارية للغرب تتضخّم ،ويف ّ

أوهامها ،وكحيل ٍة دفاعي ٍة تخلق عد ًّوا وهميًّا هو «الخطر الرشقي» كام يقول «غينون» ،من خالله

«يتوهّم الغرب أنّ األخطار خارجي ٌة لكنها يف الحقيقة داخلي ٌة ،فإمكانية انهياره ستكون من

الداخل ال من الخارج ،فال أحد من الرشقيني يفكّر يف الهيمنة عىل الغرب أو استعامره»[[[ فاختالق
وهم «الخطر الرشقي» ليس إالّ وسيل ًة ي ّربر بها الغرب جرامئه ،يف حني أ ّن الخطر الحقيقي ،يف
الصفة»[[[ ،فوهم الخطر الرشقي
اعتقاد «غينون»« ،يكمن يف طبيعة الحضارة الغربية ،يف ماديتها ِّ

خاص ًة من عودة الحضارة
جعل الغرب يتو ّجس خيف ًة ورعبًا من صعود حضارات اآلخر املغايرّ ،
اإلسالمية التي دخلت حال ًة كمون ّي ًة مؤقت ًة فقط ،أل ّن تكلّسها كان بفعل االنتكاسات الداخلية
مم أملّ بها ،قد تعود من املوت
املتتالية التي نخرتها ،ووأدت مفاعيلها الخالّقة ،والتي ،عىل الرغم ّ

اآلين لتحفر قرب الحضارة الغربية وتسرت ّد املجد الذي كان لها يوم كان الرتاث الروحي التقليدي هو
املهيمن .إ ّن فوبيا اآلخر الحضاري أصبحت تسكن يف املخيال الغريب بعد أن مأسس لوهم «الخطر
الرشقي» ،الذي أ ّجج للتصادم بني الرشق والغرب.
إذًا ،مل تعد تلك امل ِّربرات الطفولية ت ُجدي نفعا ،أل ّن الحقيقة مل تعد خافي ًة ال عىل الرشقي وال

ٍ
محاوالت لتورية ذلك التص ّدع الذي أصاب حضارتهم
عىل الغريب ذاته مهام بذل الغربيون من
من ال ّداخل ،وباعرتاف الكثري من الغربيني كـ «هارالد موللر» الذي يؤكّد عىل أ ّن «أسس الثقافة
الغربية مع ّرض ٌة للخطر ،وال طريق مي ّر بهذا اإلدراك ،وعليه فإنّ النقد املو ّجه للغرب من قبل آسيا
[[[ -ليوبولد فايس ( محمد أسد ) :الطريق اىل مكة .ترجمة عفيف البعلبيك .دار العلم للماليني .ص،ص.19-18:
[[[ -رينيه غينون :رشق وغرب .مصدر سابق .ص.130 :
[[[ -املصدر نفسه .ص.117 :
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السيطرة املق ّنعة ،بل إنّه يضع اإلصبع عىل
والعامل اإلسالمي ليس ببساط ٍة تفريغًا ساخ ًرا لتطلّعات ّ

حقيقي ،برصف النظر عن دوافعه»[[[.
جرحٍ
ٍّ

لذلك كان وهم «الخطر الرشقي» ،الذي نسجته الحضارة الغربية مبخيالها ،والذي ع ّممته عرب

اإليحاء الجامعي ،حتى استوطن يف الالشعور الجمعي للجمهور الغريب ،كان سببًا من بني أقوى
األسباب عند «غينون» التي برتت العالقة بني حضارة الغرب والرشق ،وأجهضت كل محاوالت

مم يظهر من صدقٍ يف بعض النوايا.
التقارب بني الحضارتني ،فلم تثمر تلك الجهود عىل الرغم ّ
التعسفية املسبقة تقف ض ّد الحضارات
«هكذا ظلَّت الحضارة الغربية الحديثة عرب آلية األحكام ّ
ٍ
مهووس مبادية الحضارة
أي فرص ٍة ،إلدانة الرشق ،ال ليش ٍء إالّ أل ّن الرشق غري
الرشقية ،فال تف ّوت ّ
الغربية ،وينتيش بروحانيته األصيلة ،وإذا كان بإمكان الرشقي أن يتح ّمل صاب ًرا هيمنة الغرب

املادية ،فألنّه يعلم نسبية األشياء العابرة ،وألنّه يحمل يف أعمق أعامق ذاته ،الوعي بالخلود أو

الشعور بالدميومة (أو باآلن الدائم حسب املصطلح الصويف)»[[[.
التعسفية املسبقة إزاء الرشق زادت الفرقة واتسعت
يتخل بعد عن أحكامه
«فأل ّن الغرب مل ّ
ّ

يف العرص الحديث الذي ألغى وقطع الصلة باملقصد الروحي الذي هو عند الرشق املقصد األصيل
واألسمى الذي يعلو يف مرتبته عن املقصد املادي وهذا ما نفهمه مام قاله «غينون»« :فالغرب هو

املطالب باالقرتاب من الرشق ،إذ هو الذي ابتعد عنه ،وال جدوى يف أن يُقنع الرشق بالدن ّو منه»[[[.

تغي وابتعد ،يف حني
لذلك يخطئ الغرب عندما يطلب من الرشق االقرتاب منه ،وكأنه هو الذي ّ
تغي وابتعد هو املُطالَب بالعودة .هكذا تبقى األحكام
أنّ العكس هو الذي حصل ،وبالتايل فمن ّ
املسبقة ،ذلك اإلطار القبيل الجاهز الذي يشكّل «الخريطة اإلدراكية»[[[ ،التي تحدد الرؤية

[[[ -هارالد موللر :تعايش الثقافات ،مرشو ٌع مضا ٌّد لهنتنغتون .ترجمة :د .إبراهيم أبو هشهش .دار الكتاب الجديد املتحدة،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األ ّوىل  2005م .ص.150 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.116 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.135 :
ر
مصد
.
وغرب
رشق
ٌ ٌ
ٌ
[[[ -الخريطة اإلدراكية يقصد بها «عبد الوهاب املسريي»« :صورة يف عقل االنسان يتصور أنها تعكس الواقع ومن خالل
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واإلتجاه ،والتي تعوق كل سبل التقارب بني الحضارات ،كام أكدت يف السياق ذاته «زيغريد
هونكة» عىل أنّ «املزاعم هي اآلراء املسبقة التي تتسبب يف جعل تف ّهم الشعوب بعضها بعضً ا
أم ًرا صعبًا وتيرس االزدراء بينهم»[[[.

يل
متثّل األحكام املسبقة خريط ًة إدراكي ًة جاهز ًة -بتعبري عبد الوهاب املسريي -تح ّدد بشكلٍ قَ ْب ٍّ
ٍ
إسقاطات جزافيةً ،موسوم ًة بنظر ٍة ُرهابي ٍة مبفهوم علم
الرؤية لآلخر ،فتكون األحكام عىل اآلخر
ترتسب وترتاكم يف العقل الباطن ،فتتداعى
النفس ،مك ِّون ًة «عقدة التو ّجس» من اآلخر ،والتي ّ

بكل أبعادها (الثقاف ّية ،والدين ّية،
إىل الذهن بشكلٍ إيحا ٍّيئ فكرة التآمر عىل الذات التاريخية ّ
واالجتامع ّية ،)...وهذا ما أ ّدى إىل تشكيل منظوم ٍة معرفي ٍة تاريخي ٍة حاقد ٍة عىل الرشق (خاص ًة

رسوخًا بفعل كتابات الكثري من مؤرخي األديان واملسترشقني امل ُش ّوهة لصورة
اإلسالم) ،ازدادت ُ
الرشق اإلسالمي ،ال ليش ٍء ،إالّ بفعل نفاذ عقيدة املسلمني وديانتهم وانتصارها الظّافر عىل
املتأصل مصدره الكراهية الدينية التي كانت الحروب الصليبية أقوى
املسيحية ،ما يؤكّد أ ّن العداء ّ

تجل وأعنف ُممثّلٍ لها ،إذ عرف فيها املسلمون أش ّد أنواع التعذّيب والقتل ،لتستم ّر هذه الكراهية
ٍّ

الحاقدة إىل اليوم ،ليصبح اإلسالم هو هاجس الغرب وبؤرة التوت ّر ال ّديني والبعبع الذي يخ ّوف به

كل الديانات التوحيدية التي ُح ّرفت ليكون املستقبل لإلسالم الروحاين،
شعوبه ،خوفًا من فوزه عىل ّ

بعد أن تزايد عدد املسلمي ،ما يراه الغربيون خط ًرا عىل املسيحية وعىل اليهودية ،وتهدي ًدا وجوديًّا
لحضارة الغرب عمو ًما.
لطاملا رسم الغرب تاريخ العرب املسلمني عىل أنّه تاريخ ٍ
وجسدي ...إلخ .إن الكثري
فكري
عنف
ٍّ
ٍّ

من الدراسات الغربية ،التي تناولت تاريخ بعض الظواهر العاملية ،مل تحاول أن تقف عند أسبابها
والتعصب
مبني عىل قيم العداء
املوضوعية وعللها الحقيقية بل قامت بتعميم حكمٍ مسبقٍ
ّ
ٍّ
وبدل من رأب
لإلسالم واملسلمني .إ ّن األحكام املسبقة تعمل دامئًا عىل قلب الحقائق وتزييفهاً ،
هذه الصورة يقوم برتتيب املعطيات التي تأتيه ،فيه ّمش البعض ويركّز عىل البعض اآلخر» (عبد الوهاب املسريي :الثقافة
واملنهج .دار الفكر ،دمشق  -الربامكة الطبعة األ ّوىل 2009 ،م .ص.)263 :
سابق ،ص.36 :
[[[ريغريد هونكة :الله ليس كمثله يش ٌء ،مرج ٌع ٌ
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الصدع بني حضارات الرشق والحضارة الغربية والتأسيس ألرضي ٍة للتفاهم عىل املبادئ ،كام يعتقد
«غينون» ،فإ ّن الشقاق يتّسع أكرث فأكرث ،لرتسم تلك األحكام بذلك لوح ًة معتم ًة ملتبس ًة عن الرشق
«تعوق التع ّرف املوضوعي عىل عاملهم الروحي وعىل دينهم وتاريخهم وثقافتهم ،ويبدو أنها ما

زالت تسيطر حتى اليوم عىل الرأي العام عن العرب من خالل تزييف التاريخ»[[[ .هكذا بنت
عازل بني الرشق والغرب ،ومثّلت الرشق الذي يدين باإلسالم يف
التعسفية املسبقة جدا ًرا ً
األحكام ّ

الهمجي املتو ّحش الذي ال زال يعيش يف مرحلة ما قبل اإلنسان العاقل ،أي يف مرحلة
صورة الشعب
ّ
الساذج.
ما قبل االرتقاء ،باملفهوم الدارويني ّ

ففي تصور «غينون» ،أدت األحكام املسبقة ،بشكلٍ مبارشٍ ،إىل عدم حصول التقارب بني الرشق
والغرب ،أل ّن الحضارة الغربية تحاول فهم الرشق انطالقًا من مصطلحات الغرب ال مصطلحات
ٍ
في ،فام يتعارض مع قيم الحضارة الغربية ال تنظر له
مبني عىل
إسقاط ّ
تعس ٍّ
الرشق ،أي وفق فهمٍ ٍّ
من زاوية التسامح ،بل من زاوية اإلقصاء ،والتهوين الذي فتّت عضد الحضارات األخرى.

ليعب أحد الفالسفة الغربيني األمريكيني ،وهو «بال
يشت ّد
ّ
التعصب وتتفاقم الرنجسية الغربيةّ ،

حب أوربا ،وال مغاال ًة يف معاداة
فرغسون» ،متب ّج ًحا بحضارته قائال« :أعتقد أنّه ليس مغاال ًة يف ّ
أهم ظاهر ٍة تاريخي ٍة وحيد ٍة ،بعد ظهور املسيح
الرشق ،قولُنا أنّ نهوض الحضارة الغرب ّية هو ّ
يف النصف الثاين من األلفية الثانية»[[[ ،حتى إ ّن «بال فرغسون» ّيربر هيمنة الغرب عىل العامل،

رصح بأنها مرشوع ٌة العتقاده بأ ّن «التف ّوق الغريب وحده مل يكن هو العامل الذي أدّى إىل
وي ّ
السيطرة عىل معظم أنحاء بقية العامل واستعامره ،بل ،أيضً ا ،الضعف املفاجئ الذي أصاب
منافيس الغرب»[[[.

إ ّن الكثري من مؤرخي الحضارات ومن املسترشقني وعلامء األديان ،مل يكونوا حياديني يف كتابة
سابق.ص.31 :
[[[ -زيغريد هونكة :الله ليس كمثله يش ٌء .مرج ٌع ٌ
[[[ -بال فرغسون :الحضارة .كيف هيمنت الحضارة الغربية عىل الرشق والغرب .ترجمة ،سعيد محمد الحسنية ،تدقيق
لغوي ،محمد زينو شومان ،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،لبنان  -بريوت ،الطبعة الثانية2014 ،م ،ص.45 :
[[[ -املرجع نفسه .ص ،ص.53 - 52 :
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التاريخ الحضاري للرشق عا ّمة وللعرب ]املسلمني[ خاصةً ،إذ كانت صورتهم دامئًا يف مخيال
التعصب ضدّ هم
هؤالء هي صورة الهمج ]الربابرة[ بكل لوازم هذه التوصيف .هكذا «تزايد
ّ
نتيج ًة لتزييف الحقائق التاريخية التقليدية منذ مئات السنني .وكان املراد من استمرار تشويه
صورة العرب ]املسلمني[ يف موجة العداوة القدمية التي بدأت يف القرون الوسطى ضدّ الخصوم
«الكفرة» الذين أطلق عليهم الغرب «املحمديني» أن متتد موجة الكراهية وتستمر»[[[ ،فكراهية

الغرب للعرب ]املسلمني[ مل تكن إال بسبب كراهية عقيدتهم التي هي اإلسالم كام تقول «زيغريد
هونكة» .هذه الكراهية متتد إىل العصور الوسطى ،وتستقي مقوالتها اإلقصائية من ترسبات العهد
أي ديان ٍة غري املسيحية هرطق ًة[[[ وصاحبَها مارقًا ينبغي قتله.
الكهنويت اإلكلريويس ،الذي كان يعترب َّ

لقد كانت الكنيسة تعترب أ ّن املسيحية هي الديانة الوحيدة الصحيحة ،وهي الشكل األورتودكيس
منافسا قويًّا للمسيحية خاص ًة بعد االنشقاقات التي م ّزقت
لإلميان القويم ،وأ ّن اإلسالم ميثّل
ً
ٍ
تأويالت فرداني ٍة مش ّوه ٍة.
املسيحية من الداخل وجعلتها ديان ًة هشّ ًة ترزح يف ل ّجة
بقيت الحضارة الغربية الحديثة ترزح تحت وطأة التح ّيز الكالسييك ،فلم تتمكن من اإلفالت
من عقاله ،فاألحكام املسبقة لها من قوة الثأثري والصمود ما آل بها إىل وصايا أزلي ٍة ت ُرشنق املعيش
الراهن للحضارة الغربية الحديثة (فك ًرا ،ومعرف ًة وسلوكًا ،)...فتلك األحكام نفذت إىل العمق الغائِر
إلنسان العرص الحديث.

هكذا تتن ّزل األحكام املسبقة لتشكّل رؤية الغريب للعامل ،وللحياة بكل تفرعاتها ،وترسم مسار
سابق ،ص.32 :
[[[ -زيغريد هونكة :الله ليس كمثله يش ٌء ،مرج ٌع ٌ
وأخريا البدعة .فالتعريف الكاثولييك
[[[ -الهرطقة ( :)hairesisكلم ٌة يوناني ٌة تعني االختيار ،التفضيل ،ثم الرأي املنفصلً ،
مناقض لإلميان الكاثولييك .فاألمر ليس رأيًا فحسب ،بل هو انحر ٌاف يف
ديني ُمدا ٌن ك َنس ًّيا عىل أنه
ٌ
للهرطقة هو التايلٌ :
رأي ٌّ
العقائد (من كتاب ج .وتلر :الهرطقة يف املسيحية ،صص« .)20 - 17 – 15 :إذا تح ّول امر ٌؤ من الدين املسيحي إىل اإلسالم فإنه
ال يصري بهذا هرطيقًا وال منشقًّا ،وإمنا يع ّد مرتدًّا وكاف ًرا ،فالناس املختلفي األديان ال ميكن أن يُعدّو هراطقة» .أما الهرطقة عند
ٍ
مبعتقدات غريِ
لوك فهي اإلتيان مبا يخالف ما جاء يف الكتاب املقدس ،فصاحب الهرطقة مؤم ٌن بالكتاب املقدّس ،لكنه يؤمن
موجود ٍة فيه ،وينسبها إليه من قبيل التأويل العقيل( .جون لوك :رسال ٌة يف التسامح ،ترجمة عبد الرحمن بدوي ،دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة األ ّوىل 1988م ،ص.)24 :
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الحياة الفكرية والسياسية واالجتامعية والفلسفية والفنية ،فال ترتك زاوي ًة إال وأحكمت القبضة
رضا يف العامل .لقد شحنت األحكام املسبقة
عليها ،فتم مصادرة حقوق اآلخر الحضاري يف أن يكون حا ً
الكثري من املسترشقني الذين أدانوا الحقيقة وصادروها لصالح إيديولوجيَاهم املقيتة ،والسبب هو

جارف إىل إسقاط كل الحضارات القدمية من الحسبان كلام أمكن ،وغال ًبا ما
«ميل
كونهم لديهم ٌ
ٌ
منطق ،كام لو كانوا يشعرون بالحرج من حقيق ٍة استطاعت تلك
يقدمون عىل هذا الرغم أنف أي
ٍ
الحضارات يف أزمانٍ غابر ٍة أن تعيش يف أوجها ،والتي استقت منها مبارشةً ،ويبدو أنّ هذه هي

األعذار الوحيدة ألفكارهم املسبقة العرجاء»[[[ .فالغربيون ،يف التص ّور الغينوين ،يريدون تحويل
مبشي اإلنسانية وماليك
الوهم إىل حقيق ٍة ولو عىل حساب الحقيقة ذاتها ،ليظهروا هم مبظهر ّ
الحقيقة وصانعي الحضارة ،وأنّهم هم الروح الربوميثيوسية التي تسكن العقل التاريخي.
إ ّن ّداء للحضارة الغربية كلّه ،وفق تشخيص «رينيه غينون» ،يكمن يف «األحكام املسبقة» التي
تجذّرت فيها ،وجعلت العالقة بينها وبني الحضارات الرشقية عالق ًة ِصداميةً ،ال زلت قامئ ًة إىل اليوم
كل محاوالت الحوار ،التي مل تنجح أل ّن الغرب ال زال غارقًا يف أحكامه املسبقة ،إذ «لو
عىل الرغم من ّ

ّ
يتخل الغرب عن أحكامه املسبقة ،فإنّ نصف العمل املطلوب يكون قد أنجز»[[[ .أل ّن بداية الفرقة
واالنفصال عن الرشق بدأها الغرب عندما تحامل عىل الرشق وأنزله إىل مرتب ٍة حضاري ٍة سفىل.

ثان ًيا :الحضارة الغربية بني التعدّ دية واألحادية:
إن الرؤية االختزالية تجتاح الخريطة اإلدراكية لحضارة الغرب الحديث ،متجاوز ًة منطق
التعدد ،لتؤسس لحضار ٍة كوني ٍة ،حيث تقفز عىل س ّنة التنوع الغني الذي حكم الحضارة اإلنسانية

مبتس ٍة ،تنزلق يف ف ّخ الدوغام ،الذي حاربته العقلية الحديثة
منذ ميالدها ،وبذلك تُك ّون لرؤية َ
نفسها ،وألجله نصبت مقصل ًة لإلله وأعدمته .لكن الحضارة الغربية التي ت ّدعي ،نفاقًا ،االستنارة

التي ورثتها عن عرص الحداثة ،والتي ألجل الحرية والعدل واملساواة قامت يف رحابها تلك الثورة
سابق ،ص.48 :
ٌ
[[[ -رينيه غينون:
مدخل عا ٌّم لفهم النظريات الرتاثية ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينون ٌ :
وغرب ،املصدر السابق ،ص.132 :
رشق
ٌ
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الفرنسية األكرث دموي ًة يف تاريخ أوربا الحديث ،هي يف الحقيقة حضار ٌة ظالمي ٌة بامتيازٍ ،ألنّها
متارس دكتاتوري ًة حضاريةً ،وتحت قناع املساواتية ،والتامثل املطّرد ،تريد تنميط كل األشياء ،مبا
فيها البرش ،وحتى الحضارة .ففي مخيال عقلها اإلمربيايل التسلّطي وفكرها االحتكاري ،أنّها ملزم ٌة
مبشاركة تلك الغنيمة الحداثية ،أي اقتسام النور الذي ش ّع يف فضائها مع بقية الحضارات ،التي
هي يف عرفها التاريخي ،ال زالت بدائي ًة همجيّةً ،تحتاج ملن يأخذ بيدها ،وتحت غطاء الهيومانيزم

(اإلنسانوية) ،يص ّدر الغرب ما يسميه «الحضارة الكونية» و «الثقافة العاملية» .إنّه يريد جعل كل

قيم سيربنيتي ًة كوكبيةً ،متجاوز ًة للقوميات ولألعراق وللجغرافيا وللتاريخ،
القيم بكل متضمناتهاً ،
لنصبح أمام «حضار ٍة إنساني ٍة كوني ٍة» تتامهى فيها كل الحضارات وتنصهر ،واملعيار لذلك هو
كل ذلك باسم وهم «املساواة الحضارية»،
التامثل والتشابه والتجانس املطّرد املطلق بني البرشّ .
التي كانت وراء كل أشكال التدمري للرتاث الروحاين األصيل ،ذلك الرتاث الذي ال تستوعبه إالّ
الصفوة من كل حضار ٍة.
لذلك يهدم «غينون» وهم الحضارة الكونية ،ويرفض تعميم هذا الوهم باسم «اإلنسانية
الواحدة» ،إذ ّ
تظل النسبية هي التي تحكم الحضارة اإلنسانية ،وال مجال للحديث عن تطابقٍ
مطلقٍ  ،أل ّن «التحدّ ث عن الحضارة مطلقًا ،يساهم يف الحفاظ عىل ذلك التح ّيز .وفهم كهذا
للحضارة عىل أنها كيانٌ واحدٌ  ،هو أم ٌر ليس له وجو ٌد يف الواقع وعىل مستوى املامرسة ،فقد كان
ات كثريةٌ»[[[.
هناك دامئًا وما يزال حتى اآلن حضار ٌ

عىل الرغم من وجود الكثري من الغربيني املزه ّوين بحضارتهم العرجاء ،والذين يناصبون العداء

لكل ما ليس بغر ٍّيب ،إالّ أ ّن هناك وج ًها مرشقًا يف الغرب لدى البعض الذين مل تع َم بصريتهم عن
رؤية الحقيقة .من بني هؤالء «أرنولد توينبي» الذي يُش َهد له باملوضوعية والحياد يف موقفه من

الحضارات ،فلم يكن ذلك الغر َّيب املغرو َر بتف ّوق حضارته ،بل إنه تنبأ بإمكانية انهيارها إذا استمرت

يف االستنكاف عن درس البعد القيمي والروحي يف عالقته باملنتوج الحضاري.
سابق ،ص.37 :
ٌ
[[[ -رينيه غينون:
مدخل لفهم النظريات الرتاثية ،مصد ٌر ٌ
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ٌ
«بحث يف التاريخ» ،الذي تناول فيه
لقد هدم «توينبي» وهم «الحضارة الكونية» يف كتابه
بالتحليل املوضوعي الحضارات وكيفية تشكّلها ومن ّوها ،ثم انهيارها .لقد أكّد أ ّن الحضارة الغربية

غارق ٌة يف وهم التف ّوق الذي حققته بفضل التقدم يف املجال املادي ،مقارن ًة بالحضارات األخرى ،ما

املتعصبني ،السيطرة والهيمنة عىل العامل من خالل القضاء عىل فكرة نسبية
يخ ّول لها ،بزعم أبنائها
ّ
الحضارة وإحالل مقولة «الحضارة الكونية» ،التي هي يف منظور الغريب« ،الحضارة الغربية».

التعسفية ليستكشف أصولها ،ينتهي إىل تحديدها يف ثالث
عندما يحلل «توينبي» هذه الرؤية
ّ

جذو ٍر (أوهامٍ ) هي:

األ ّول« :الوهم أو الخداع املنبعث عن األنانية الغربية»[[[ :وهو ال يختلف عن تصور «غينون»
سمه «التح ّيز الكالسييك واألحكام املسبقة» ،حيث يتص ّور الغربيون من خالل هذا الوهم
الذي ّ

أنهم شعب الله املختار ،وأ ّن عرقهم مبد ٌع ويتم ّيز بامتالك صفات الذكاء األعىل بني األعراق
البرشية[[[.
أساس من البحث
سوقي ال يقوم عىل ٍ
وهم
الثاين« :الوهم القائل بالرشق الذي ال يتبدّ ل :وهو ٌ
ٌّ

والتمحيص»[[[ ،ويُقصد به أ ّن الرشق راك ٌد ال يتق ّدم ،وبالتايل ،ال ميكنه أن ينتشل ذاته من ذلك
سباته الحضاري الذي أخرجه عن دائرة املكان (الحضور املادي) ،وعن دائرة الزمان (الحضور
التاريخي والثقايف) .هذا الوهم هو الذي دفع الغرب إىل اجتياح الرشق ،وإىل إنفاذ عقله املادي إىل
الخارج ،كام يقول «غينون» ،فحكم عىل الرشق بأنّه ساك ٌن ال يتب ّدل ،وهذا حك ٌم استرشا ٌّيف ملستقبلٍ
رض معلومٍ نسب ًّيا .وهكذا أُقيص من دائرة الحكم ،مايض الرشق
مجهو ٍل للرشق انطالقًا من حا ٍ

الحافل بالحضور (الفعل الحضاري) املكاين والزماين ،وما هذه النظرة إالّ رؤي ٌة ذاتي ٌة تفتقر إىل
الرصانة العلمية ،وتندرج يف سياق الرؤية الغربية العا ّمة ،التي تتّسم بالروح االختزالية التبسيطية.

[[[ -أرنولد توينبيٌ :
بحث يف التاريخ .املجلّد األ ّول ،ترجمة وتعليق طه باقر ،الفرات للنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط ،1
2014م ،ص.92 :
[[[ -انظر ،عىل سبيل املثال ،كتاب :السنن النفسية لتطور األمم لـ «غوستاف لو بون”.
سابق ،ص94:
[[[ -أرنولد توينبي :بحث يف التاريخ .املجلّد األ ّول .مرج ٌع ٌ
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في للقوانني الكونية عليها
هذه هي الحضارة الغربية اإلقصائية التي تقوم دامئًا بح ٍ
رص ّ
تعس ٍّ

فقط ،وكأ ّن بقية الشعوب تخرج من دائرة السنن الكونية.

الثالث« :التقدّ م يسري يف ٍّ
مستقيم :فهو مثل ما يبديه العقل اإلنساين من ميلٍ إىل اإلغراق
خط
ٍ
يف التبشري والتبسيط يف جميع نواحي نشاطه ،فإنّ مؤرخينا -يقصد الغربيني -يف تقسيمهم التأريخ
إىل أدوا ٍر ين ّظمون أدوارهم بسلسل ٍة واحد ٍة تتصل حلقاتها بعضها ٍ
ببعض كام تتصل أجزاء عود

الخيزران بني عقد ٍة وعقد ٍة»[[[ .هذا يعني أ ّن «التقدّ م» الذي تزهو به الحضارة الغربية وتحاول
ناتج عن رغبتها االستعامرية يف السيطرة عىل الشعوب األخرى التي
تعميمه ،هو يف الحقيقة ٌ

تختلف عنها يف نشاطاتها.

مستقيم ،بل هو خ ٌّط منحنٍ  ،يصعد وينزل ،وحضارات الرشق -خاص ًة
إ ّن التاريخ ليس خطًّا
ً
بلدان العامل اإلسالمي التي تبدو اليوم وكأنها تعيش مبنطق العقل املسرتيح واملستقيل -ميكن لها
ٍ
جديد ،فهي تحتاج إىل إعادة فهمٍ وتحليلٍ للواقع الراهن،
أن تنهض لتكون صانع ًة للحضارة من
والبحث يف تراثها عن آليات اإلحياء ،خاص ًة وأ ّن مستقبل الحضارة الغربية مه ّد ٌد ،بعد انبثاق أزم ٍة
يف املعنى والقيم بدأت تنخر الحضارة الغربية وتشتتها وتفقدها قوى التامسك .تلك القيم التي
ال زالت حي ًة يف الرشق ،ميكن بعثها إلحياء الرشق الراكد وإلنقاذ الغرب املتأزّم والنازل إىل الهاوية
كام يقول «غينون» ،حيث أبرز «إيريك يونس جوفروا» أ ّن املستقبل سيكون لإلسالم الروحاين ،من
خالل إعادة إنتاج وتخصيب املعنى ،الذي تالىش يف حضارة الغرب الحديث نتيج ًة لتضخّم العنارص
السفلية لإلنسان الحديث.
كيف يُعقل أن يطمح الغرب يف بناء هذه «اإلنسانية الواحدة» وهذه الحضارة الكونية ،والتاريخ
شاه ٌد ،منذ ال ِقدم ،عىل أ ّن لكل حضار ٍة ميولها وأنشطتها ومقاصدها ،وكام علّمنا التاريخ ،لقد
كانت الحضارات الرشقية ذاتَ تو ّج ٍه روحا ٍّين ،صاعد ًة دو ًما إىل السامء ،وال زالت كذلك إىل اليوم

كل عمليات التحريف والتزييف التي حاولت اخرتاق الرتاث الرشقي لتدمريه ،سوا ًء
عىل الرغم من ّ

سابق  .ص.95 :
[[[ -أرنولد توينبي :بحث يف التاريخ .املجلّد األ ّول .مرج ٌع ٌ
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من الداخل بأيدي املهووسني بحضارة الغرب ،أو من الخارج بأيدي املسترشقني الذين يتحركون
دامئا خلف الستار مبنطق «التح ّيز الكالسييك».
إ ّن التاريخ يطالعنا بذلك الزخم الهائل من التعدد والتنوع يف النشاطات التي استوطنت
الحضارات اإلنسانية ،التي انهار بعضها واندثر ،أو التي قد متّت إبادتها ،أو التي ال زالت تقاوم
ألجل البقاء ،حيث كشف لنا الكثري من املؤرخني ،الذين تناولوا تاريخ الحضارة اإلنسانية ،أ ّن
الحضارة هي فسيفسا ُء طافح ٌة بالغنى املتعدد ،ما يُسقط وهم الحضارة الكونية ،أو اإلنسانية
الواحدة ،ويؤكد لنا ما يعتقده «غينون» بشأن اختالف الرؤى الكونية بني مختلف الحضارات،

واختالف مقاصدها ونشاطاتها .فالتأ ّمل هو الطابع الذي يطغى عىل حضارات الرشق ،أما حضارة

الغرب فإ ّن املهيمن فيها هو الفعل ،ما يجعل إمكانية املساواة الحضارية مستحيل ًة يف التصور

الغينوين ،خاص ًة وأ ّن الفارق األكرب بينهام يكمن يف أن الحضارات الرشقية تراثي ٌة يف األصل ،أما
الحضارة الغربية الحديثة فهي ض ّد-تراثي ٌة (معادي ٌة للرتاث) ،وبالتايل فإ ّن محاولة الصهر الحضاري،
من خالل النموذج الغريب ،سيؤدي إىل امتصاص املغلوب لقيم حضارة الغالب ،ويحصل يف األخري
تغلُّب الحضارة غري الرتاثية والفوضوية عىل الحضارات الرتاثية السوية ،ما سيؤدي إىل فناء االثنني
حل إال يف العودة إىل الرتاث التقليدي األصيل.
م ًعا ،وال ّ
ٍ
حضاري ،أل ّن «املفكِّرين الغربيني األكرث نض ًجا
لتجانس
لقد أكّد «مح ّمد أسد» عىل أنّه ال وجود
ٍّ

قد أخذتهم الريبة يف كثريٍ من نواحي مدن ّيتهم ذاتها ،وأنهم اآلن بسبيل التطلّع نحو اإليحاء

كتاب واحدٌ
الثقايف يف أجزاء أخرى من العامل .إنّ بعضهم قد أخذ يفقه أنه قد ال يكون هناك ٌ
ٍ
وقصص ،ال ليش ٍء سوى أنّ الجنس البرشي،
كتب
الرقي اإلنساين ،بل عدّ ُة ٍ
ّ
وقص ٌة واحد ٌة عن ّ

ٍ
مجموعات مختلف ًة تتباين مفاهيمها ملعنى
باملعنى التاريخي ،ليس وحد ًة متجانس َة األجزاء ،بل
الحياة وغايتها»[[[ .هذا ما يؤكّد عليه التص ّور الغينوين ،إذ ال ميكن ،حسب»غينون» ،لحضار ٍة

واحد ٍة أن متتلك الرؤية الكلية والتص ّور الشمويل املطلق للكون والطبيعة واإلنسان ،كام ال توجد
سابق .ص.16 :
[[[ -ليوبولد فايس (محمد أسد) :الطريق إىل مكّة .مرج ٌع ٌ
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حضار ٌة عاجز ٌة عن تقديم رؤي ٍة كونيّ ٍة ،فكل حضار ٍة تنظر إىل الوجود من زاوي ٍة واحد ٍة أو من أك َرث
بنصيب عىل قدر سعتها،
فكل حضار ٍة تساهم
بكل زوايا الكونّ ،
من زاوي ٍة ،لكن ال ميكن أن تُل ّم ّ
ٍ
ألي حضار ٍة
ّ
واملحصلة الحضارية هي وليدة تراكم الخربة اإلنسانية املنتجة والخالّقة ،وال ميكن ّ

إنساني ٍة أن ت ّدعي أنّها األوفر واألغزر إنتا ًجا ،لذلك «ال ينبغي أبدً ا الكالم عن تف ّوقٍ أو تدنٍّ بكيفي ٍة
مطلق ٍة [ ]...فال وجود لحضار ٍة واحد ٍة متف ّوق ٍة يف جميع املجاالت عىل غريها من الحضارات،

وذلك ألنّه من املستحيل عىل اإلنسان أن يو ّجه نشاطه يف جميع االتجاهات عىل السواء يف

الوقت نفسه»[[[ ،وقد الحظنا أ ّن الحضارات الرشقية قد سكبت نشاطها يف الجوانب الروحية ،عىل
النقيض متا ًما مام هو با ٍد للعيان يف حضارة الغرب الحديث التي أفرغت كل نشاطها يف خدمة ما
مادي ،فكان الثمن انزياح كل ٍ
روحي.
نشاط من طرا ٍز
هو ٌّ
ٍّ

ٍ
كشاهد عىل العمليات املرعبة التي حصلت إلزاحة
ويكفي أن نعود إىل التاريخ الحديث
للروحاين وإحالل الزمني .فابتدا ًء من عرص األنوار والحضارة الغربية تس ّجل انتصا ًرا تلو اآلخر

الكل بجنة الفردوس األريض ،وأوشكت رصخة
ستحل لينعم ّ
ّ
عىل الطبيعة ،وكأ ّن مملكة السامء
«ديكارت» وأمله الواعد بـ «أن نصبح أسيادًا عىل الطبيعة» أن تتحقق وتكتمل يف شكلها النهايئ
متثيل عا ًّما لروح العرص
يجسدان ً
بعد ما أنجزه العلم الوضعي والتقنية الحديثة ،اللذان أصبحا ّ

ومرياث الحداثة األكرث خصوب ًة وتجل ًّيا ،حتّى بلغ العلم الحديث من القداسة مبلغًا ح ّوله إىل إله

العرص الجديد والصنم البديل ألوثان الجاهلية ،الذي سيمنح اإلنسان السعادة القصوى ،ويشفي

كل آثام املايض التي أرهقت كاهله.
كل علله وأسقامه وي ّربئه من ّ
ّ
لقد حقَّق العلم الكثري من أحالم اإلنسان التي كانت يو ًما ما جنونًا وجنو ًحا وشذوذًا ،ولعل أكرثها

كان يُعترب من الطابوهات (املح ّرمات .)tabous /ال أحد ينكر منجزات العلم الغريب الحديث وي ّدعي
أنّه مل يق ّدم لإلنسان ّية شيئًا يستحق االعرتاف ،وال مراء يف أ ّن ما ق ّدمه من منجز ٍ
ات مادي ٍة قد جعل حياة
أقل قسوةً ،وال حاجة لتعديد مكاسب العلم التجريبي منذ عرص النهضة واكتشاف الطباعة.
اإلنسان ّ

[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص. 48 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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لكن العلم الحديث ،الذي وهب الكثري لإلنسان يف الجوانب املادية انتزع منه روحه ،وجعلها
أكرث غرب ًة يف عا ٍمل ي ّنئ من رشاسة املا ّدة التي أصبحت لغة التواصل يف عرصنا الراهن ،يقول
«غينون»« :فمفهوم الرتاث الروحي ُخ ّرب إىل درجة أنّ الذين يطمحون يف اسرتجاعه ال يعرفون
أي جه ٍة يقصدون»[[[ أل ّن الفوىض أصبحت تهيمن ،فنحن يف مرحل ٍة من مراحل تاريخ البرشية،
إىل ّ

توشك فيها الحضارة الغربية أن تنتحر ،إنها املرحلة ،كام يقول»غارودي» ،التي «تجاوزت فيها
قدرة اإلنسان طاقة اإلنسان ،بعد أن تجاوزت يف املرحلة األ ّوىل قدرة الطبيعة قدرة اإلنسان ،ثم
يف املرحلة الثانية قدرة اإلنسان تجاوزت قدرة الطبيعة»[[[.

فبعد النجاح املظفّر للعلم املادي الذي هيمن عىل الطبيعة وسخّرها لخدمة اإلنسان ،يتسع
أكرث طموح السيطرة ليصبح جنونًا وجنو ًحا ،عندما يحاول السيطرة عىل الطبيعة اإلنسانية ذاتها،

بالتحكم فيها وتوجيهها ،من خالل برمجة الجنس البرشي وراث ًّيا وجين ًّيا بعد معرفة أرسار املادة
الحية ( ADNالحمض الريبي املنقوص األكسجني) ،حيث أحدثت ثورة الجينوم البرشي ر ّج ًة

خلخلت املفاهيم التقليدية حول الجسد وح ّررته من التفسريات الالهوتية التي تُ وضعه عىل
ٍ
جديد بؤرة األسئلة الفلسفية األكرث جسارةً.
الهامش ،ليحتل من
تقصينا حال الجوانب الروحية للحضارة الغربية فال نجد لها أث ًرا ،فالعلم الحديث أجهز
لكن إذا ّ

عىل البقية الباقية منها ،حينام أزاح امليتافيزيقا التي يعتربها أل ّد أعدائه ألنها تبحث يف نقيض ما
يبحث فيه العلم ،وتؤكد وجود ما ال يستطيع العلم التجريبي تأكيده أو نفيه ،إذ تتأ ّمل امليتافيزيقا
للحواس مالحظته .واألدهى أ ّن العلم الحديث قد أعلن القطيعة
ما ال ميكن للتجربة اختباره وال
ّ

نفسه دو َره« ،فبعد تخلُّص اإلنسان من الله سيهيمن عىل
مع عامل السامء ،فقتل اإلله ليأخذ هو ُ
مكان الذات ،وبالتايل سيصبح مركز الكون»[[[ .وهكذا تزامن تف ّوق الحضارة الغربية ماديًّا مع

الكم وعالمات آخر الزمان .ترجمة عبد الباقي مفتاح .عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع  -إربد
[[[ -رينيه غينون :هيمنة ّ
 األردن .الطبعة األ ّوىل2013 ،م .ص.230 :سابق ،ص.37 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات ،مرج ٌع ٌ
[[[ -إدغار موران :ثقافة أوربا وبربريتها .ترجمة محمد الهاليل .دار توبقال للنرش الدار البيضاء ،الطبعة  .2007 ،1ص.25 :
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خالصا باملفهوم الغينوين يف معرض
تحلّلها روحيًّا وانحرافها ،حتى بات كل ما ميثّل تراث ًا روحيًّا ً
اإلرجاء ،إن مل يكن يف معرض اإلقصاء والتعامي املطلق سوا ًء أكان مقصو ًدا أم غري مقصو ٍد .هذا
البرت املجحف للرتاث الروحي جعل الحضارة الغربية الحديثة حضار ًة عليلةً ،أل ّن الحضارة هي
منتوج اإلنسانية الروحي واملادي ،وغياب أحدهام وطغيان اآلخر ،سيشكّل حضار ًة عرجا َء.
يرى «غينون» أ ْن ال وجود لحضار ٍة متثّل الشجرة بينام بقية الحضارات متثّل الفروع ،أي ال
وجود لحضارة املركز وحضارة الهامش ،أو بتعبري «أفالطون» ،إن جاز لنا اإلسقاط ،حضارة ميكن
الظل
أن نس ّميها «األيقونة» أي النموذج األصل /املثال ،والحضارات األخرى هي «السيموالكر» أي ّ
والنسخة ،فهذا التصنيف يؤسس ما نس ّميه بالعنرصية الحضارية التي تتأسس عىل تراتبي ٍة هرمي ٍة

تتغذّى عىل إيديولوج َي ٍ
ات تاريخي ٍة حقود ٍة عرقي ٍة وإثني ٍة ،ما يُسقط مقولة املساواتية التي تتب ّجح
بها حضارة الغرب ،التي تناقض نفسها باستمرارٍ ،وال تريد أن تعرتف بأ ّن «هناك دامئًا حضار ٍ
ات

كل منها بطريقتها الخاصة وباتجا ٍه يتالءم مع استعدادات هذا الشعب
مختلف ًة ومتعدّ د ًة تط ّورت ٌّ

أو ذلك العرق ،لكن التمييز ال يعني التعارض ،فيمكن أن يكون هناك نو ٌع من التكافؤ بني
حضار ٍ
ات مختلف ِة األشكال»[[[ ،والتكافؤ يكون دامئً ا عىل مستوى املبادئ.

إ َّن الحضارة الغربية الحديثة ترفض االعرتاف بتع ّدد الحضارات ،وهذا ما وضّ حه «غينون» يف
«مدخل عا ٌّم إىل فهم النظريات الرتاثية» ،عندما تح ّدث عن التح ّيز الكالسييك ،إذ يقول:
ٌ
كتابه

جارف إىل إسقاط كل الحضارات القدمية من الحسبان كلّام
ميل
«ويبدو بني أولئك املسترشقني ٌ
ٌ
أمكن [ ]...كام لو كانوا يشعرون بالحرج من حقيق ٍة استطاعت تلك الحضارات يف أزمانٍ غابر ٍة أن

تعيش يف أوجها [ ]...ويبدو أن هذه األعذار الوحيدة ألفكارهم املسبقة العرجاء عن املسألة»[[[.
فالحضارة الغربية الحديثة حضار ٌة إقصائي ٌة استبعاديةٌ ،تقع يف التناقض ككل م ّر ٍة ،فبينام يدعو عقل

الحداثة إىل املساواتية ،والتسامح وقبول اآلخر ،نجد أ ّن العقل الحدايث نفسه الذي تختفي وراءه

يعج باملغالطات املنطقية ،فدامئًا يُصادر عىل املطلوب،
عقل
حضارة الغرب الحديث ،هو ٌ
ٌّ
دائري ّ
سابق .ص.33 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.48 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام إىل فهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
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حيث يدافع عن مبدأ االختالف الذي يشكّل روح الحرية والفردانية الحداثية وينادي مببدأ التنوع
رصا
الحضاري ،لكنه ميارس عمليًّا عنفًا حضاريًّا ،ألنه ال يعرتف إالّ بالحضارة الغربية ،فينتهي منت ً
مؤس ٌس عىل مربر ٍ
ات منطقي ٍة أو تاريخي ٍة أو واقعي ٍة.
للوحدة ض ّد التنوع .هذا النفي غري َّ
سعى الغرب الحديث ،وما زال يسعى ،إىل تطويع الشعوب األخرى حضاريًّا وثقاف ًّيا ،لك ّن
«الحضارات ]األخرى[ ،عىل الرغم من آراء املذهب املادي الحديث الضال ليست مش ّيد ًة من آج ٍر
كهذا اآلجر .فهي ليست مركّب ًة من مكائن الخياطة والتبغ والبنادق وال حتى من حروف هجا ٍء
وأرقام فقط .فإنّ أسهل يشء يف الوجود عىل التجارة أن
ٍ
رسا ال حدّ له عىل شاع ٍر غر ٍّيب أو
أسلوب
أي
ٍ
تصدّ ر ّ
صناعي غر ٍّيب ،ولك ّنه أعرس من ذلك ع ً
ٍّ

يس غر ٍّيب أن يوقد يف روح غري الغريب النار الروحية امل ّتقدة يف نفسه»[[[ .لذلك مهام كانت ق ّوة
قدّ ٍ
االجتياح الغريب امل ُخرتِق لحضارات الرشق فإنّه ،يف ما يعتقد غينون ،لن يتمكّن من تحويل العقل
الغريب إىل عقلٍ
وسيظل
ّ
لكل منهام طبيع ًة متاميزةً،
رشقي ،وال العقل الرشقي إىل عقلٍ غر ٍّيب ،ال ّن ٍّ
ٍّ

كل منهام محتفظًا بروحه ،وذلك مهام تع ّددت محاوالت الدمج ومهام كانت قويّةً.
ٌّ

وتنكيس للروحانية:
ثالثًا :الحضارة الغربية تصعيدٌ للامدية
ٌ
محسوس ،بل هي ال تريد الخروج من
عم هو
مل تستطع الحضارة الغربية الحديثة االبتعاد ّ
ٌ

ذلك ،إذ هي ال تعرتف إالّ به ،وذلك بعد أ ْن عجزت عن إدراك العامل اآلخر ،املوازي لعاملنا األريض،
اء-أريض (امليتافيزيقي) ،ألنّها متُاهي بني هذين العاملني
املافوق-أريض (العامل املق ّدس) ،واملاور
أي
ّ
ّ

وبني العامل األريض الحيس بكل محموالته األفالطونية ،وهي تخطئ عندما تسقط عليهام املفهومات
واملقوالت الدنيوية املقيسة األبعاد ،واملتعالقة مع مقولتَ ِي الزمان واملكان املاديني.

علم آخر سوى العلم باألشياء التي تُقاس والتي تعدّ والتي توزن»[[[،
أي ٍ
الغربيون «ال يتص ّورون ّ
[[[ -أرنولد توينبيٌ :
سابق .ص.98 :
بحث يف التاريخ ،املجلّد األ ّول .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.113 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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ٍ
محسوس هو
محسوس ميكن معرفته ،وكل ما هو غري
محسوس موجو ٌد ،وكل ما هو
فكل ما هو
ٌ
ٌ

كل
تنصب ّ
غري موجو ٍد ،وبالتايل ال ميكن معرفته ،أل ّن املعرفة عند املحدثني يف -التصور الغينوينّ -
قواها وترتكّز عىل املوجودات املحسوسة التي تنتمي إىل الفيزيقا ،أ ّما ما فوقها ،وما وراءها ،أي
باطل وكال ٌم فارغٌ ،ال ليش ٍء إالّ ألنّها
رضب من العبث ،والبحث فيها عندهم لغ ٌو ٌ
امليتافيزيقا فهي ٌ
محسوس.
مادي
خص ً
عصيّ ٌة عن الفهم مبناهج العلوم التجريبية الضيقّة التي ُوضعت ِّ
يصا ملا هو ٌّ
ٌ
«بالنسبة للمحدَ ثني ،ال يشء يبدو موجودًا خارج نطاق ما ميكن أن نراه ونلمسه ،أو عىل األقل،
ٌ
مجهول،
حتى لو يقبلون ،نظريَّا ،أنّه ميكن أن يوجد يش ٌء آخ ُر ،يسارعون إىل إعالن ،ال فقط أنه
بل أنه غري قابلٍ للمعرفة أيضً ا ،ما يعفيهم من االهتامم به»[[[.

ومن بني النامذج املنحرفة التي تسعى لفهم العوامل الخف ّية ذات الطراز الروحي مبستوى العقل

األريض يذكر «غينون» «األرواحية»[[[ .كام تتجىل أيضا الروحانية املزيفة يف ما يسمى باملثالية
الفلسفية ،التي ليست إالّ وج ًها آخر للامدية ،إذ يعتقد «غينون» أ ّن النزاع الذي ّأسس لثنائية مادة

 /روح ،ليس إالّ نزا ًعا شكليًّا[[[.

لقد غزت الحضارة الغربية الفضاء الخارجي واقتحمت القمر ،وتأمل العيش عىل سطح املريخ،
إذا ما ضاق بها كوكب األرض األزرق املنتعش أو انهار بسبب تقنياتها املد ّمرة ،لقد غاص اإلنسان
الحديث يف عمق الذ ّرة وفكّكها ،وجعل العامل قري ًة كوني ًة تنمحي فيها الحدود الجغرافية فال
تتاميز .إنّه عا ُمل اتصا ٍل وتواصلٍ
غي مفهوم املكان ،لنو ّدع املكان باملفهوم
ٌ
مدهش ومث ٌري للجدلّ ،
مباح ،الجميع أصبحوا داخل زجاج ٍة
الكالسييك ونلج إىل املكان السربنيتي ،حيث كل يش ٍء فيه ٌ
رص -سوا ًء أكان عرص الفحم ،أم عرص
غريب يف تسارعه الهائلً ،
شفاف ٍة .عاملُ اليوم
ففعل «لكل ع ٍ
ٌ

الفوالذ ،أم عرص النفط -موادُّه الخام التي تحدد لحظته التاريخية ،واملواد الخام لهذا العرص هي
سابق :ص.111
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -األرواحية :ديان ٌة مزيفةٌ ،وأشهر ما عرفت به هو زعمها إمكانية االتصال بأرواح املوىت عند حضور ٍ
شخص له كفاء ٌة
سابق .ص.)236 :
مع ّين ٌة يس ّمى الوسيط (رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.113 :

42

الروحان ّية النازلة؛ نقد الماديّة الغربية في فكر رينيه غينون

املعلومات ،وغوغل باتت املضيف األكرث تف ّوقًا»[[[ .الثورة املعلوماتية هي أكرث اإلنجازات إبها ًرا

يف العرص الحديث باعتبارها إحدى أهم جوالت الحضارة الغربية الظّافرة ،ففي كل يومٍ  ،تضيف
عد ًدا من االنتصارات ،ولكن يف املقابل تس ّجل عد ًدا من اإلخفاقات يف العامل الروحي الذي بات

منسيًّا مطمو ًرا يف ذاكرة النسيان.

لقد افتُتحت سجاالتٌ ملساءل ٍة أنطولوجي ٍة ملصري الحضارة الغربية الحديثة ومآلها بعد تف ّوق

العنارص املادية عىل العنارص الروحية ،حيث اقتحمت هذه املساءالت الجريئة العمق الغائر
للحضارة الغربية الستكناه جذور البالء الذي أصابها وم ّزق أوارصها منذ ًرا بفنائها.
لقد تن َّبأ الكثري من فالسفة الغرب باملآل املأزوم والحرج الذي دخلت فيه حضارة الغرب
الحديث ،منهم الفيلسوف «إدغار موران» الذي سأل ،يف كتابه «النهج :إنسانية البرشية» ويف

العديد من كتبه ،عن مصري البرشية يف املستقبل باعتباره مص ًريا مجهولً  ،أل ّن املغامرة البرشية

أفرزت تط ّو ًرا متسار ًعا وغ َري مسبوقٍ يف مجال البيولوجيا البرشية ،والتي أدت إىل إعادة طرح
السؤال الفلسفي األنطولوجي القديم  /الجديد ،املتمثل يف سؤال «املصري» ،إذ يفتتح «إدغار
موران» ،كتابه «إنسانية البرشية» ،بالسؤال التايل(« :من نحن؟) هذا التساؤل غري منفصلٍ عن:
تحي «إدغار موران» من مصري «الهوية
(أين نحن ،من أين أتينا ،وإىل أين نحن ذاهبون؟)» ،حيث ّ

املستقبلية» ،وإىل أين املصري إن وصلت األبحاث املتعلّقة بالجينات واملخزون الورايث مبتغاها؟ ما
هو املصري إن أصبح اإلنسان قاد ًرا عىل خلْق نفسه ،وعىل الشكل الذي يريد؟ ترى هل سيبقى

تدخُّل يف شأنٍ من شؤون الخالق الخارقة؟ أم أنه سيسعى الهثًا لتحقيق
حلم ،أل ّن يف ذلك ً
ذلك ً
ولو جز ٍء من االنتصار؟ ترى هل ستؤ ّدي البحوث التجريبية يف البيولوجيا إىل انتصار الفضيلة

جديد ٍ
ٍ
بعيد عن إنسانيته قد تفوح منه الطفولة األنانية
والقيم اإلنسانية؟ أم تؤ ّدي إىل خلق عا ٍمل
املفرطة نتيجة حصاد البحوث التي تحاول خلق اإلنسان املتف ّوق (السوبرمان)؟ هل سينتهي املصري

باإلنسان مش ّو َه الوجود الورايث ،مقذوفًا يف طريقٍ ال عودة منه؟ ويف مصري ال يستطيع أن يغالبه؟

[[[ -راندال سرتوس :كوكب غوغل .كيف استطاعت رؤية رشك ٍة واحد ٍة أن تح ّول حياتنا .ترجمة مها عز الدين ،الدار العربية
للعلوم نارشون ،الطبعة األ ّوىل 2011 ،م .ص.11 :
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ٍ
وانتكاس
إ ّن انحسار النشاط العقيل يف فهم الطبيعة املادية الحسية للكون أ ّدى إىل ارتدا ٍد مهو ٍل
روحي ٍ
خالص
«كل إنكا ٍر أو تجاهلٍ لكل عرفانٍ
مفجعٍ للقيم الروحية ذات البعد امليتافيزيقي .إ ّن ّ
ٍّ

حتم منطق ًّيا إىل الفلسفة الوضعية ،وإىل الالأدرية[ ،]...ومن
يل فتح الطريق الذي أدّى ً
وفوق-عق ٍّ

لكل النظريات العواطفية واإلرادية»[[[ .النظريات العواطفية
جانب آخر ،فتح الطريق أيضً ا ّ
ٍ
واإلرادية التي تبحث يف ما تحت العقل (العامل السفيل الظلامين املوصول بعامل األرض واملقطوع
عن عامل السامء) ،هذه النظريات تستمد معرفتها من النفس والشعور ،ما يجعل هذه املعرفة
هشّ ًة تتوقّف عند القرش وال تركن إىل اليقني المتزاجها بالهوى والرغبة التي تش ّد اإلنسان إىل عامل
واللب ،فالغوص إليه يحتاج إىل
األرض عامل الظِّالل باملفهوم األفالطوين ،أما عامل األنوار ،عامل ال ّد ّر
ّ
قو ٍة فوق ـ برشي ٍة ،إنّها البصرية.
لقد كانت النظريات العواطفية واإلرادية معول هدمٍ عمل ض ّد الرتاث فاختزلت اإلنسان يف
الجانب املادي ،يف الجسد والنفس والرغبة ،يف حاجياته الدنيوية ،وهي ال تؤمن إالّ مبا هو ما ّد ٌّي
محسوس .ميكن أن نتل ّمس هذه النظريات يف إرادة الق ّوة عند «نيتشة» ،ويف اإليروسية عند
ٌ
«فرويد» ،ويف الحدسية الربغسونية ،ويف العبثية السارترية ...إلخ.

كشف «غينون» ،يف كتابه «هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان» ،بيش ٍء من التفصيل ،عن البعد
الشيطاين يف تلك النزعات التي جعلت الحضارة الغربية حضار ًة ما ّدي ًة نازلةً ،حيث فكّكها «غينون»
مستبط ًنا زيوفها التي تخدم األغراض الدنيوية ،وكاشفًا عن تلك اللعبة الخبيثة التي تحاك لتدمري
الرتاث الروحي األصيل الذي تزخر به الحضارة الغربية ،والذي ال زال جانبه األقوى يف الرتاث
الديني .إ ّن «برغسون» ،عند «غينون»ً ،
«بدل من أن يبحث فوق العقل عىل ما يصلح نقائصه،
بحث بالعكس يف ما تحت العقل ،وبالتايل ً
بدل من أن يتجه إىل الحدس العرفاين الصحيح -وهو
«حدس» من النمط الحيس و«الحيوي»
يجهله متا ًما كجهل العقالنيني به -التجأ إىل ما يزعم أنّه
ٌ

مبفهوم يف غاية الغموض والتشويش»[[[ ،فالحدسية الربغسونية التي حاولت أن تجد منفذًا يعرب
ٍ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ص .55
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق ،ص.239 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
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حل مشكلة األزمة الروحية التي
من خالله اإلنسان نحو التسامي الروحي عجزت هي األخرى عن ّ
أي «الحدس العرفاين
استرشت يف حضارة الغرب الحديث ألنها أبدلت ما هو أعىل مبا هو أدىنْ ،

الخالص» بـ «الحدس الحيس البرشي».

كام مل يغفل الفيلسوف اله ّدام «غينون» تلك الشقوق السفلية الشهوية التي فتحها «التحليل
النفيس» الذي أرىس دعامئه «سيغموند فرويد» ،حيث فتح الباب عىل مرصاعيه للحديث عن
موضو ٍع لطاملا أُدرج ضمن الطابوهات )املح ّرمات .tabous( /إنها «الغرائز الجنسية» (الليبيدو)

التي مبجرد سامعها نشعر بالخجل والحياء ،فلقد أزيل عنها الستار ومل تعد شيئًا محاطًا بالرسية
يتم تناوله ودرسه بيش ٍء من اللياقة والتحفّظ .لقد ه ّيج التحليل النفيس كل العنارص السفلية
الظلامنية ،الشهوات األكرث تو ُّحشً ا ،حيث اعترب «الجنس» وظيف ًة فيزيائي ًة ونفسي ًة يتوقف عليها

رمزي إلشباع تلك العنارص السفلية ،كام
مستقبل النوع البرشي ،واعترب أ ّن الحضارة هي تعب ٌري ٌّ

رصح «فرويد» بقوله أنّ« :الحضارة تقوم عىل نو ٍع من الزهد والتقشّ ف عن إشباع الغرائز ،وأنّ
ٌ
مرشوط بالالإشباع ،بالكبت اإلرادي أو الالإرادي للمتطلبات الغريزية القو ّية»[[[.
وجودها

لقد ساعد التحليل النفيس عىل تصعيد القوى السفلية ،حني عمل عىل إخراجها من مخبئها إىل
سطح الشعور ،فهو ال ميثّل مسلكًا صاع ًدا للخروج من الجحيم حيث يقبع الشيطان -الذي هو
ٌ
نفيس
الالّشعور عند فرويد -بل هو
مسلك هاب ٌط إىل أسفل ،ألنّه يعالج املشكلة النفسية مبا هو ٌّ
فوق-نفيس» .يف الواقع ال ميكن للتحليل النفيس أن يقوم بيش ٍء سوى أن ُيص ّعد كل ما
ال مبا هو
ٌّ
«ماتحت-شعوري» ،يص ّعده إىل
تحتوي عليه مخابئ «الحضيض» املشكّل ملا ُيسمى تحديدً ا بـ
ّ

ٍ
شخص»[[[« ،ألنّ الجنس يطرح نفسه كمشكلٍ  ،بل يطرح نفسه
السطح فيجعله واض ًحا يف وعي
يتعي
عىل أنّه املشكل األسايس يف الالّشعور ...الذي يتخذه التحليل النفيس موضو ًعا له ،والذي ّ

[[[ -سيغموند فرويد :الحب والحرب والحضارة واملوت .دراسة وترجمة الدكتور عبد املنعم الحفني ،دار الرشاد .الطبعة
األ ّوىل1992 ،م ،ص.63 :
سابق ،ص.249 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
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عليه أن يدافع عنه كام لو كان يدافع عن يش ٍء مقدّ ٍس معتدً ى عليه»[[[ .لذلك كان الجنس
الفرويدي هو موضوع الرغبة عند إنسان حضارة العرص الحديث ،والذي استوطن أكرث مع صعود
النزعة الفردانية لترشنق عىل كل تجليات الحياة.
عمل التحليل النفيس عرب تقنية «التداعي الحر» عىل إخراج كل العنارص الليبيدية من التخفّي
وبدل
إىل الحضور والظّهور متت ّب ًعا كل متثّالتها بغية اجتثاث «مرض ال ّرغبة» -كام يعتقد فرويدً ،

من التدخّل يف الجسم انتقل إىل «ميدان الكالم الح ّر» كبديلٍ عن «التنويم املغناطييس» ،فعن
طريقه يتم تدريب املريض عىل اإلقالع عن كل االعرتاضات النقدية ،وحثّه عىل اإلفصاح عن كل
يش ٍء ،أي إطالق العنان ألفكاره وخواطره ورغباته لتتداعى وتسرتسل حر ًة مرتابط ًة تلقائ ًّيا دون

تخطيط أو اختيا ٍر أو ٍ
قيد أو ٍ
ٍ
رشط ،مهام بدت هذه األمور تافه ًة أو محرج ًة أو سخيف ًة مذموم ًة
أو منحرف ًة ال يقبلها العقل وال يُق ّرها القانون وال يوافقها العرف ،وهنا يكمن العمل ض ّد كل

فوق-نفيس ،أي العامل العلوي ،أل ّن «فرويد» حرر العالج النفيس من كل اللوازم الدينية
ما هو
ٌّ

واالجتامعية واألخالقية من أجل تحقيق النرص لنظريته العلمية ،إذ ينطلق من رضورة «التسليم
ضعيف نفس ًّيا ،ألنّه لو مل يكن كذلك ملا احتاج ً
أصل لاللتجاء إىل عال ٍج من هذا
بأنّ هذا الشخص
ٌ

النمط ،وبالتايل فهو أقل استعدادًا ملقاومة هذا التقليب ،وهو بهذا يف غاية التع ّرض ألن يغرق
بال رجع ٍة يف هذا املستنقع املوحل من القوى الظالمية التي أطلق رساحها بال حذرٍ»[[[ ،باستثامر
املخزون الغريزي الليبيدي املو ّجه «بالرغبة» التي أعتقها التحليل النفيس وأعطاها كل الحقوق،

فلم تعد ذلك الصوت املكبوت داخل الذات خوفًا من سلطة األنا األعىل .لقد تحررت الرغبة
كل اللوازم الدينية واملحظورات األخالقية واملوانع االجتامعية ،لتفتح الباب لتفريغ العنارص
من ّ
الشهوية ،خاص ًة بعد تحالف الرغبة مع االستهالك حتى بات العرص الحديث يلقّب بـ «عرص
الرغبة» التي اجتاحت الحياة الفكرية واالجتامعية والسياسية والعلمية« ،إنّ األمر يبدو كام لو
أنّ رغبة اإلنسان وجشعه قد أصبحا هام املبدأ األصيل الذي ينهض عليه علم النفس»[[[« ،وبدلً

[[[ -بول لوران أسون :التحليل النفيس ،ترجمة الدكتور محمد سبيال ،منشورات ضفاف ،العدد الثامن .2005 ،ص.52 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،املصدر نفسه ،ص.149 :
[[[ -كارل غوستاف يونغ :دور ّ
الالشعور ،ترجمة نهار خياطة ،ط  1992 ،1م ،ص.101 :
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من الرتقّي الروحاين ،يحصل هنا تضخُّم للنفسانية السفلية»[[[ ،أل ّن التسامي الروحي يفرتض
عقلنة الرغبة وكبح جموحها بربطها مبا هو أعىل ،يف حني أ ّن التحليل النفيس يشيطنها ويدفع
ٍ
ومسؤوليات أبرزها
مصاعب
بها إىل أقىص حدود اإلشباع ،لذلك يعتقد «فرويد» بأ ّن «للحضارة
َ

االلتزام برضورة تحقيق اإلشباع للغرائز .فالحرمان من اإلشباع والتخيل عنه أو شجبه أو إعادة

توجيه الغرائز يكلّف اإلنسان غال ًيا»[[[ ،لذلك يعتقد «فرويد» «أنّ السلطة عندما متنع الطفل
دوافع عدواني ٌة عىل درج ٍة عالي ٍة من
من االستمتاع بأ ّول وأهم إشباعاته تتولّد لديه بالرضورة
ُ

الحدّ ة»[[[ ،فبدلً من توجيه السلطة العليا للطفل وتهذيب رغباته وصقلها وتصنيفها انطالقًا مام
هو أعىل ،أصبح الدور املنوط بها ،وفق رؤية «فرويد» ،هو حثّ الطفل عىل االهتامم بالرغبة ،أي
مازوخي) .من هنا
(سادي أو
كمطلب ،أل ّن كبتها يح ّول الطفل إىل كائنٍ عدوا ٍّين
بالعنارص الشهوية
ٍ
ٍّ
ٍّ

يظهر أ ّن التحليل النفيس الفرويدي يريد ململكة الشيطان أن تنترص من خالل تكثيف العنارص
الشهوية املتمركزة يف (الهو) وحجر العنارص الروحانية املخبأة يف األنا األعىل.
حل التحليل النفيس وسيطًا بني اإلنسان ونفسه ،فنقل االعرتافات بالخطيئة من الكنيسة
لقد ّ
إىل املعالج النفيس ،من مكانٍ مق ّد ٍس إىل مكانٍ
دنيوي ،وبدلً من أن يكون املخلّص هو الله،
ٍّ

يصبح املحلل النفيس هو املخلّص .وبذلك يرتاجع اإلميان بقدرة املق ّدس عىل معالجة أسقام
نفيس ٍ
محض ،بعي ًدا عن االرتقاء الروحي ،كام
النفس ،وأصبحت كل االنحرافات ت ُعالَج من منطلقٍ
ٍّ
يقول «غينون» ،أل ّن املعالج النفيس قد يكون مؤم ًنا وقد يكون ملح ًدا ،ما يجعل العالج النفيس
مستحيل ،وقد أكّد عىل ذلك
ً
ممزو ًجا بإديولوجيا الطبيب ،أل ّن حياد املعالج النفيس يكاد يكون

«يكن لل ُمامرس العام أن
تلميذ «فرويد»،
ّ
املنشق عنه « ،كارل غوستاف يونغ» حينام قالُ :
َيستعمل طائف ًة من ال ِتقان ّيات الط ّبية ،برصف ال ّنظر عن آرائِه الشّ خصية يف َمرضاه ،وعن نظر ّيا ِته
سابق ،ص.251 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
زمني ،فرويد بني الحقيقة والصورة ،ترجمة د .عبد الستار األسدي ،ط ،1
[[[ -سوزان شوكرمان :نظرية العقل من منظو ٍر ٍّ
بريوت  -لبنان2017 ،م .ص.160 :
[[[ -سيغموند فرويد :الحب والحرب والحضارة واملوت .دراسة وترجمة الدكتور عبد املنعم الحفني ،دار الرشاد .الطبعة
األ ّوىل1992 ،م ،ص.90 :
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السيكولوج ّية أو حتى عن مسلّامته الفلسف ّية والدّ ينية .أ ّما يف العالج ال ّنفيس فال ميكنه ذلك،
ّ
طرف هنا»[[[ .فاملحلل النفيس ال يتعامل مع ماد ٍة جامد ٍة يح ّورها كيفام
ألنّ الطبيب ومسلّامت ِه ٌ

يريد ،وال يحتاج ألدلجتها حتى يكشف عن حقيقتها .إ ّن التحليل النفيس بانفتاحه عىل ذلك العامل
الذي كان مغلقًا محظو ًرا (اإليروس) ،قد ساهم يف توجيه الحضارة الغربية الحديثة لتستحق اسم
حضارة اإليروس (الجنس) ،الذي أحال إنسان الحداثة املنتكسة إىل كائن جنسا ٍّين برو ٍح ديونيسي ٍة
مثل ٍة بالعنارص الليبيدية.

إ ّن االنتقال إىل العالج النفيس كان من بني العوامل الحاسمة التي أدت ،حسب «غينون» ،إىل
تر ّدي العالج الروحاين مبعناه األصيل ،ففي التحليل النفيس يسلم الشخص نفسه إلنسانٍ  ،ويوكل له
حل مشاكله النفسية ،وتخليصه من آالمه التي مت ّزق ذاته ،رغب ًة منه يف أن يعيد له هذا اإلنسان
(املعالج النفيس) االتزان الداخيل ،الذي فُقد بفعل تفكّك الشخصية ،وبالتايل فإ ّن العالج ال يخرج
من املجال الدنيوين فاملريض إنسا ٌن واملعالج إنسانٌ ،وهنا ِ
ُتط ُّل النزعة اإلنسانوية برأسها ككل م ّر ٍة

لتنفذ إىل عمق حياة اإلنسان الحديث ،فيكون العالج عرب التحليل النفيس عال ًجا ما ّديًّا ،ما أ ّدى إىل

الخلط بني النفساين والروحاين ،فيعالج الروحاين بالنفساين.

وهنا يكمن الخلل ،إذ يظ ّن هؤالء املرىض أ ّن الكالم (اللغة) ٍ
كاف لخلق حالة االنسجام والتوازن
الداخيل ،حيث يع ّوض منهج التحليل النفيس فعل (التأ ّمل) باملعنى الرتايث ،كأحد الوسائل التي
فعل من أدىن إىل أعىل ،يُطلب فيه الخالص من قو ٍة فوق-برشي ٍة هي
ْتبئ النفس من األسقام ،وهو ٌ
الله ،فيكون العالج هنا من طبيع ٍة قدسي ٍة ،أل ّن املعالج هو (الله) ،أي إ ّن العالقة يف العالج الرتايث

تكون بني الدنيوي (اإلنسان) والقديس (الله) فيكون العالج معرا ًجا للرتقي الروحي ،فتعود إىل

الروح ق ّوتها وحياتها التي ابتلعتها املا ّدية املوغلة يف البهيمية .هذه العالقة يغفلها التحليل النفيس،

وهم من إنتاج املخ ّيلة البرشية ،لذلك يعترب «غينون»
بل يحاربها ،ألنّه يعترب القو َة الفوق-برشي َة ً
«التحليل النفيس هو أحدى الوسائل الخاصة التي و ّظفت ليتفاقم إىل أقىص حدٍّ ممكنٍ اختالل
[[[ -نعوم تشومسيك :أشيا ُء لن تسمع بها أبدً ا ،ترجمة أسعد محمد الحسني .دار نينوى .سوريا  -دمشق .الطبعة األ ّوىل،
2017م .ص.44 :
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العامل املعارص ولينج ّر نحو التاليش النهايئ ،والذين ميارسون هذه املناهج ،هم بال شكٍّ  ،مقتنعون
بالعكس متا ًما أنها ال تثمر ّإل خريًا»[[[ ،أل ّن تحرير الرغبة من معقلها دون لجامٍ  ،سيحقق الهدف

املنشود حسب اعتقادهم ،وهو عتق اإلنسان الغريب الحديث من أزماته النفسية ،لكن الحالة
تفاقم وتأ ّز ًما ،أل ّن تهييج العنارص
هنا عىل غري ذلك يف الواقع ،إ ْذ إ ّن األزمات النفسيّة ال تزداد إالّ ً
ٍ
حيوانات تسري عىل قدمني،
السفلية «فنحن ال نسري يف عيون العامل التجاري واالحرتايف إالّ بكوننا

متوافقني مع الشهوات املمسوخة والجشعة .من ميكنه أن يشبع رغباتنا؟ ...إننا ندفع مث ًنا باهضً ا
من أجل تآكل الجوهر اإلنساين»[[[ .هذا هو املصري املحتوم ،كام يقول «غينون» ،فمن «يطلق

القوى الوحشية للامدة من قيودها ،سوف يهلك مسحوقًا بهذه القوى نفسها ،التي فقد السيطرة
عليها عندما ح ّركها بال حذرٍ ،والتي ال ميكنه أن يتباهى بأنّه سيتحكّم يف مسريتها القاتلة ،سوا ًء
أكانت قوى الطبيعة أم قوى الجامهري البرشية»[[[.
وحتى ال ّدين مل يسلم من مخالب املادية النازلة التي ظلّت تحاربه حتى أصبح منبوذًا ،ال
يقصده إالّ الخائفون ،بعد أن أتعبهم شظف العيش ،وأرهقهم بؤس الفقر ،يلجأون إىل الدين
دفاعي أخ ٌري بعد اإلخفاق يف تحقيق الرغبة .سعت
كسل ًوى ،ليس لهم دونها ،وكأ ّن ال ّدين خ ٌّط
ٌّ
الحضارة الغربية الحديثة حثيثًا لـ «تصغري الدين ،بجعله شي ًئا يوضع جان ًبا ،يكتفى مبنحه مكان ًة
محدود ًة وض ّيق ًة قدر اإلمكان ،شي ًئا فاقدً ا ألي تأثريٍ
حقيقي عىل باقي جوانب الحياة ،املعزولة
ٍّ

بنو ٍع من الفصل املطلق»[[[.

مادي ِص ٌف ،ما جعلها تجهل كل ما يتعلق
إ ّن الحضارة الحديثة سكبت كل نشاطها يف ما هو ٌّ
بالروحانيات األصيلة ،األمر الذي جعلها تنكر وجودها ،ال ألنها غري موجود ٍة ،بل أل ّن هذه الحضارة
عجزت عن فهم طبيعة تلك الروحانيات العرفانية .وليك لتدافع عن نفسها ،ولت ّربر مقولتها العزيزة
[[[ -هاربرت ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد .ترجمة جورج طرابييش .دار اآلداب للنرش والتوزيع .بريوت  -لبنان .الطبعة
الرابعة 2004 .م .ص .93
(أرواح غافل ٌة) ،ترجمة سهيل نجم ،بريوت  -لبنان ،ط 2018 ،1م .ص.15 :
[[[ -بريي ساندرز :اختفاء الكائن البرشي
ٌ
سابق .ص.87 :
ر
مصد
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث.
ٌ ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.87 :
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والحواس ،أي وجود معرف ٍة تتجاوز الدنيوي
«التقدم» ،ألغت وجود أي معرف ٍة تتجاوز نطاق العقل
ّ
واإلنسانوي ،وما هذا اإلنكار إالّ عالمة ٍ
ٍ
غريزي
بخوف
خوف مام يُجهل ،ألن «الجاهل يشعر دوما
ٍّ

من كل ما ال يفهمه ،والخوف ال يولّد بسهول ٍة الكراهية والضغينة ،وهذا حتى عند االجتهاد

يف الوقت نفسه يف الهروب من ذلك الخوف باإلنكار املطبق للحقيقة التي مل تفهم ،بل تُوجد
أنوا ًعا من اإلنكار تشبه ً
حنق ،كتلك التي يطلقها «الالّدينيون» إزاء كل ما يتعلّق
فعل رصخات ٍ

بالدين»[[[ ،حيث و ّجهوا طعن ًة نجال َء لكل الرتاث الروحي يف شكليه امليتافيزيقي والديني ،منهم
الفالسفة ومنهم العلامء .فالفالسفة حاولوا إنكار الدين بحج ٍج فلسفي ٍة مليئ ٍة بالسفسطة معتمدين

عىل براه َني عقلي ٍة ومنطقي ٍة هشّ ٍة .أما العلامء فحاولوا إنكار الدين مستدلني بحج ٍج وبراه َني علمي ٍة
ِ
حسي ٍة ،وبذلك يتحالف العقل الفلسفي والعلم التجريبي إلسقاط مملكة السامء ،من
ذات طبيع ٍة ّ
أجل إحالل مملكة األرض.

ٍ
مريب ملوجة اإللحاد ،التي انتهت إىل اإلقرار -تحت
هذا الهجوم عىل مملكة السامء أ ّدى إىل
تصاعد ٍ
تأثري النزعة األخالقوية -بأن اإلنسان يحتاج إىل األخالق ،ولكنه ال يحتاج إىل الدين .هكذا تم اإلعالء
من األخالق اإلنسانوية ،وإنزال الدين إىل مرتب ٍة سفىل يف املقابل ،حيث «اُخ ُتزل ،حال ًّيا ،يف األخالقوية

عم هو يف الدّين حقيق ًة ،والذي
( )moralismeأو عىل األقل ،يبدو أن ال أحد يريد ،بعدُ ،أن يبحث ّ

هو يش ٌء آخ ُر مغاي ٌر كل ًّيا»[[[ .فالدين آل إىل أ ْن يصبح عرضً ا ال جوه ًرا ،ألنّه أصبح شعائريًّا طقس ًّيا،
ٍ
حركات
يتزلّف من خالله اإلنسان لله ليخلّصه من عذابات الدنيا ،وليغفر خطاياه ،فتح ّول إىل مجرد
آلي ٍة مفرغ ٍة من املعنى العميق للدين ،حيث تُؤ ّدى رسوم العبادة بشكلٍ
الشعوري.
ٍّ

هذا الفهم املش ّوه واملغالط للدين ،والذي أُلقي به عىل هامش الحياة ،زاد من تفاقم الخواء

فصري اليومي املعيش لإلنسان الحداثويُ ،مفرغًا من روح كل القيم املعنوية
الروحي يف الغربّ ،
ذات الكثافة الروحية ،لتح ّوله مادية الحضارة الغربية إىل كتل ٍة تنزف بالرتف الفائض كغثاء السيل

الجارف ،لتخ ّرب العباد والعمران .بل لقد ع ّم البالء خارج الغرب أيضً ا ،إ ْذ إ ّن «الهيمنة املادية
سابق ،صص.101 - 100 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.87 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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وذات
للغرب صدّ رت إىل العامل تحت غطاء «العقل» رؤي ًة نفعي ًة مصلحي ًة أناني ًة ،وبالتايل هزيل ًة َ
بع ٍد واح ٍد .لقد برتت البعد اآلخر الروحاين ،الالمادي»[[[.
ال أحد ينكر املساهمة الخبيثة املبطّنة للعلامنية الغربية يف انحسار دور الدين .فام العلامنية
إالّ الوجه الباطن لإلنسانوية ،فعندما يضيق مجال الدين ويُقىص ،فهذا يعني تقليص الدور اإللهي
يف الحياة ،لحساب الدور اإلنساين.
يبدو أ ّن مقاربة هؤالء هش ٌة يف بنائها االستداليل ،وتنفي نفسها بنفسها ،ألنها تشتمل عىل دو ٍر
منطقي .لنطرح السؤال عىل هؤالء :كيف لإلنسان أن يدرك الخري والرش ،الفضيلة والرذيلة من
ٍّ

أناسا مل يعرفوا الدين ولكنهم كانوا مستقيمني.
تلقاء نفسه بدون دينٍ ؟ سيجيب هؤالء بأ ّن هناك ً
رش؟ أكيد أنهم وجدوا غريهم فعلوا ذلك ،وبطريق ٍة ارتدادي ٍة
لكن كيف عرفوا أ ّن هذا خ ٌري وأ ّن هذا ٌّ
إىل الوراء ،سنصل إىل سيدنا آدم أيب البرش كأول ساكني األرض ،هل كان يعرف القيم األخالقية؟
نعم ،أل ّن الله مل يخلقه مج ّر ًدا من املعرفة والعلم ،بل أوحى إليه بعض الحقائق من بينها ما

يتعلق باألخالق ،ما يشري إىل أ ّن املصدر األ ّول لألخالق كان إله ًّيا ،أي قدس ًّيا ال دنيويًّا ،وهذا يعني
وجود عالق ٍة بني الدين واألخالق منذ لحظة خلق سيدنا آدم .والذين يزعمون أنهم متخلقون
وال يؤمنون باإلله فحجتهم مردود ٌة عليهم ،أل ّن األخالق التي يؤمنون بها كالتضحية ،والتسامح،
كل األديان ،التوحيدية أو الوثنية ،وتناقلتها األجيال؛ فكون
واألمانة ،والعدل ...كلها قي ٌم مبثوث ٌة يف ّ
اإلنسان متخلقًا وغ َري مؤمنٍ ال ينفي وجود الدين بل يثبته ،ألن األخالق متثّل الجانب الروحاين
العميل يف الدين.
لذلك ال ميكن اختزال الدين يف األخالقوية ،بحيث تتقدم األخالق عىل الدين ،وت ُقصيه يف الكثري
من األحيان ،إذ «ليس من حقنا أن نعترب هذا الجيل وعامله برهانًا عىل إمكانية الثقافة اإللحادية.
فالواقع ،أن الجيل الحايل وثقافته قد نشأ متأثّ ًرا بالدين ومبادئه األساسية بطريق ٍة صامت ٍة ،غريِ
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين .ترجمة هاشم صالح ،مراجعة أسامة نبيل .املركز القومي للرتجمة.
القاهرة ،الطبعة األ ّوىل  2016م .ص.95 :
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محسوس ٍة ،ولكنها ثابت ٌة .أما املعايري التعليمية واألخالقية فقدمي ٌة .الب ّناؤون قدامى والتصميم

سيخصون
حقيقي للدين ،هل كان الناس
فهم
ّ
فقط هو املستحدث»[[[ ،لذلك لو «كان هناك ٌ
ٌّ
الدين مبكان ٍة بهذا املستوى من السوء ،ضمن همومهم الحياتية؟»[[[ ،أل ّن الفهم الحقيقي للدين ال
أحادي هو العالقة بني الله واإلنسان ،والتي عىل أساسها جعلوا الدين مسأل ًة
عالئقي
يُجتزأ يف بعد
ٍّ
ٍّ

شخصي ًة تبقى محصور ًة بني الخالق واملخلوق.

كل التجليات املادية حتى عىل
لقد استطاع «غينون» ،الفيلسوف اله ّدام ،أن ييضء عىل ّ
مستوى الحياة العادية لإلنسان الغريب ،فوجد أ ّن املادية تسكن يف تجاويف املجتمع والفرد،
حسيس ،ويتجىل ذلك الهدم يف كتابيْه «أزمة العامل الحديث»
حيث تكاد الروحانية ال يُسمع لها
ٌ
كل مرتكزات الحضارة
و «هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان» ،حيث طالت مطرق ُة «غينون» َّ

الغربية ،فقد ذهب إىل عمق األزمة وجذورها ،من خالل الحفر األركيولوجي تحت البناء الحضاري
للغرب الحديث.

راب ًعا :الحضارة الغربية بني التغالب والتدافع:
إ ّن الحضارة الغربية ال تتعامل مع اآلخر الحضاري بعقلٍ
تركيبي مفتو ٍح ،بل بعقلٍ ضيّقٍ اختزا ٍّيل
ٍّ
قهري ،وتنىس أ ّن الواقع بني ٌة تركيبي ٌة تنفتح عىل
مغلقٍ  ،بعقلية النموذج الغريب ،كباراديغمٍ
حتمي ٍّ
ٍّ
ٍ
خطوط متعدد ٍة ،ومسار ٍ
ات متنوع ٍة وغني ٍة باإلمكانيات .لذلك تعمد إىل اإلقصاء كلغ ٍة للتعبري عن
ذاتها وحضورها ،ما جعل منها حضار ًة استعالئي ًة ال تتقن ف ّن االعرتاف بالغري ،وفاعليات التداول
يعج باملفارقات ،والتداخالت العالئقية الداخلية
وميكانيزمات التواصل والرشاكة الناجعة أمام عا ٍمل ّ
والخارجية عىل كل املستويات.

املرتسبة يف الوعيها
تنطلق الحضارة الغربية دو ًما من أحكامها
التعسفية التحكّمية املسبقةّ ،
ّ

السحيقة بني
الثقايف واإليديولوجي واألنرتوبولوجي والتاريخي ،إذ تسلّم بداه ًة باله ّوة األبدية ّ
[[[ -ع ّزت بيجوفيتش :اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترجمة محمد يوسف عدس ،تقديم عبد الوهاب املسريي ،مرص ،دار
الرشوق1994 .م ص.211 :
سابق .ص.87 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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ترسخ يف
ٌ
الحضارات الرشقية والحضارة الغربية ،وبأ ّن تجسري البون بينهام أم ٌر
مستحيل ،حيث ّ

ولكل منهام حضارته ،فالتباعد
الذهنية الغربية أ ّن الغرب والرشق متباعدان يف الزمان واملكان ٍّ
يزداد اتّسا ًعا ،أل ّن الغرب يتق ّدم بوتري ٍة متسارع ٍة صان ًعا مج ًدا للمستقبل ،يف شكل حرك ٍة دائب ٍة ال
نكوصا إىل الوراء مرمتيًا يف
تكف عن الفعل الخالّق متّخذًا مسا ًرا تصاعديًّا ،يف حني يشهد الرشق
ّ
ً

رشنقة املايض يلوك مآثر أمسه ،غارقًا يف إساره يف من ًحى حلزو ٍّين ،متل ّهيًا عن املحن التي متأل حارضه،
فيوأد غ ُده بفكره الكسيح العائم يف تأ ّمالته الحاملة.

يستعري «غينون» عبارة «روديارد كيبلينغ»« :الرشق ٌ
غرب ،ولن يلتقي اإلثنان
رشق ،والغرب ٌ

أبدً ا»[[[ ،ليخترص بها املوقف األوريب الغريب من العالقة بني الرشق والغرب .لقد امت ّدت مقولة
تأسيس استرشا ٌّيف سبق ميالد نظرية «صدام الحضارات» لـ «هنتنجتون» التي
«كيبلينغ» وكأنها
ٌ
كانت نذير شؤمٍ ملستقبلٍ
حضاري أقضّ ت مضاجعه الرصاعات «واحتدمت التفاعالت يف ما
ٍّ
بكل
كل فر ٍد ٍّ
بني الشعوب املختلفة بعد أن أصبح العامل أصغر ،وأدّى هذا إىل زيادة إدراك ّ

من الفوارق بني الحضارات ومظاهر االشرتاك يف ما بينها ،ويزعم «هنتنغتون» أن هذه األلفة
املتزايدة أفرخت مشاع َر ازدرا ٍء وأ ّججت من جدي ٍد نريان عداو ٍة قدمي ٍة مضت عليها قرونٌ »[[[ ،إ ْذ

يعتقد «هنتنغتون» أ ّن احتكاك شعوب الحضارات املختلفة ببعضها البعض ال يق ّرب بينهم ،بقدر

ما يزيد من اله ّوة ،أل ّن هذه الشعوب ،حسب «هنتنغتون» ،ستدرك االختالفات يف ما بينها ،ما
كل ٍ
طرف يشعر بهويّ ٍة متاميز ٍة عن اآلخر ،وهذا ما يدفع إىل الرصاع للحفاظ عىل الهويّة
سيجعل ّ
واستقاللها وثباتها ومنعها من التامهي مع املغايرة لها ،وألجل أن تتحقق هذه الحضانة الهويتية
فإ ّن كل حضار ٍة ستسعى إلقصاء األخرى لبقائها هي ،من منطق أ ّن الرصاع هو قانون البقاء.
كل الحضارات األخرى أن تو ّجه نشاطها إىل امليدان املادي ،وإذا
إ ّن الحضارة الغربية تريد من ّ

مل تفعل ذلك ستتهمها باالنحطاط ،وهنا يكمن التناقض املنطقي الذي وقع فيه الغرب الحديث
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص .47
رشق
وغرب ،مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -توماس باترسون :الحضارة الغربية :الفكرة والتاريخ .ترجمة شوقي جالل .مكتبة األرسة برعاية السيدة سوزان مبارك،
2004م .ص .16
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وتبصا وذكا ًء كلّام ازداد تعل ًّم
عندما شبّه الحضارة بإنسانٍ ينمو ويتط ّور ويزداد حكم ًة ونض ًجا ّ ً
ٍ
ٍ
الختالفات فردي ٍة ،وكأننا أمام إنسانٍ
كل فر ٍد وفق منطق
واحد يتكرر يف ّ
ومعرفةً ،وكأنه ال وجود
املاهية األرسطي ثنايئ القيمة ،يف حني الطبيعة ذاتها تؤكّد مبدأ الفروق الفردية يف التعلّم.
كل فرد تختلف مداركه وقدراته االستيعابية عن اآلخرين وهذه هي ِج ِبلّة بني آدم،
كام أ ّن ّ
هناك ٌ
فروق بني الحضارات ،فـ «ال ميكن اعتبار حقيقة عدم تكريس الرشقيني أنفسهم لفرو ٍع
معين ٍة من العلوم الخاصة ً
دليل عىل الضّ عة بأي شكلٍ  ،فليس هذا املنظور الفكري إالّ العكس
ٍ
أهداف مختلف ٍة ليس إالّ نتيج ًة طبيعي ًة
متا ًما ،واتجاه معظم نشاطهم إىل وجه ٍة أخرى ونحو
فلكل حضار ٍة أنشط ٌة مع ّين ٌة تجدها أسمى من غريها .فإ ْن كانت قصدية الحضارة
لذلك»[[[ّ .
الغربية -باملفهوم الفينومينولوجي -تنزع نحو ما هو ما ّد ٌّي ،فليس رضوريًّا أن تنح َو الحضارات
املغايرة لها املنحى نفسه.

فلكل حضار ٍة قصديّتها .هذا يعني أن كل حضار ٍة مت ّيزها سامتٌ مع ّين ٌة تجعل أوجه نشاطها
ّ
منطبع ًة بتلك السامت وهذا ما نجده ظاه ًرا يف الحضارة الغربية ذات القصد املادي والحضارة

عظيم ،قد يعتربه
شعب ما
ً
الرشقية ذات القصد الروحي .لذلك كام يقول «غينون»« :ما يعتربه ٌ
صحيح»[[[ ،ذلك ما يتب ّدى لنا يف تجربة التص ّوف العرفاين يف الحضارات الرشقية،
آخ ُر تاف ًها والعكس
ٌ

إذ نجد امليدان الروحي أسمى وأرفع شأنًا ،أما امليدان املادي فهو أدىن ،حتى إ ّن بعض الشعوب
تحتقره متا ًما كالشعوب التي تنتمي للحضارة اإلسالمية والهندية.
إ ّن االستعالء الغريب ،يجد أرضيته الصلبة التي يرسو عليها يف تلك الدراسات األنرتبولوجية ،التي
قام بها الفالسفة وعلامء األنرتبولوجيا ،والتي رسخت للعنرصية العرقية الغربية ،عىل الرغم من
أ ّن الكثري منهم حاول أن يكون موضوع ًّيا ومحاي ًدا إالّ أ ّن القليل منهم من نتل ّمس فيه نو ًعا من
الحيادية ،إذ إ ّن غالبيتهم أعلت من شأن العرق الغريب وصنفته يف املرتبة األ ّوىل ،أي العليا.
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.51
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.52 :
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إ ّن محاولة الحضارة الغربية الحديثة صهر كل التاميزات بحجة املساواة بني الشعوب ما هي
إالّ خديع ٌة كربى تخفي نيّ ًة خبيث ًة لسحق حضارات الرشق وإبادتها ،من خالل تدمري تراثياتها

األصيلة وعلومها التقليدية بعد إغراقها يف وحل مقولة «التقدّ م» ،بذريعة إنقاذها من تخلّفها،
بكل أشكاله الظاهرة والباطنة،
حتى ينتهي املآل مبن ص ّدقت وهم «التقدّ م» بني مخالب االستعامر ّ
كام وضّ ح «غينون» بقوله« :إذا كان الجمهور العام يقبل بحسن ن ّية حجج «الحضارة» هذه ،فإنّ

أي
هذا عند بعض الناس ليس سوى نفاقٍ
«أخالقي» ،وقناعٍ لروح الغزو واملصالح االقتصاديةّ .
ٍّ
شعب يتحقق من
رص فري ٍد هذا الذي يستسلم فيه كثريٌ من الناس فيقتنعوا بفكرة أنّ إسعاد ٍ
ع ٍ
َ
ضوابط
خالل استعباده ،بتجريده من أغىل ما ميلك ،أي من حضارته الخاصة ،وإجباره عىل تب ّني
وأنظم ٍة عام ٍة قد ُوضعت لعرقٍ آخ َر»[[[ .إ ّن الحضارة الغربية التي تدعو إىل الكونية الثقافة

والشمولية الحضارية الكاسحة عىل الخصوصية الحضارية ،حيث فرضت نفسها فرضً ا بالق ّوة عىل
الحضارات املغايرة ،وق ّدمت نفسها كأيقون ٍة للحداثة ،ما خيّل للذين ظ ّنوا أنهم خارج زمن الحداثة،

أنّهم أمام خيا ٍر ٍ
وحيد للخروج من مأزق اإلقصاء من التاريخ ومن دورة الحضارة اإلنسانية ،إنّه

خيار االنخراط يف حداثة الغرب ،وال مجال للتنافس والتدافع معها ن ًّدا لن ٍّد ،من منطلق أنّها سابق ٌة
زمنيًّا ،وتتق ّدم بشكلٍ متسارعٍ.
فهذه الفوقية واالستعالء الذي تص ّدر به حضارة الغرب الحديث قيمها وحداثتها ،أعطت للغرب
فرصة الزحف نحو الرشق الستعامره وتضييق فرص التنافس الحضاري بني الرشق والغرب بشكلٍ
متكافئٍ  ،وسعت لعوملة قيمها وف ْرضها عىل الشعوب املغايرة لها ،ال عىل سبيل االختيار ،وال عىل
أساس احرتام حرية اآلخر يف اختيار قيمه مبا يالئم طبيعة حضارته .لجأ الغزاة الغرب ّيون إىل اتخاذ
مربرات إلخفاء نواياهم السيئة« ،فالحجة التي يتذرع بها أنصار االستعامر ،حتى عندما يجدون
أنفسهم مضطرين إىل االعرتاف مبساوئ النخاسة والعمليات العسكرية واالستغالل االقتصادي،
هي حجة تربير ذلك كله بـ «املهمة التحضريية» ( )mission civilisatriceامللقاة عىل عاتق
املستعمرين الذين يجلبونها معهم إىل الشعوب «البدائية» ،إذ يجلبون إليها ثقافتهم ومسيحيتهم
سابق ،ص.123 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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ومشافيهم»[[[ ،كل ذلك ،كام يقول «غينون»« ،باسم هذه املساواة املزعومة التي هي من أعز
«املثل العليا» املنكوسة للعامل الحديث ،يتم ً
فعل جعل األشخاص متامثلني يف ما بينهم بقدر ما
كل يش ٍء بدعوى إخضاع الجميع لرتبي ٍة متامثل ٍة ...وفوق ذلك ،فإنّ
تسمح به الطبيعة ،وهذا قبل ّ
الغريب الحديث ال يكتفي بفرض هذا النوع من الرتبية عنده هو فحسب ،إنّه يريد أيضً ا فرضه

عىل اآلخرين مع جملة مجموع عاداته الذهنية والجسمية ،بهدف تنميط العامل بأرسه»[[[.

إ ّن هذا التامثل املطّرد الذي سعت من خالله الحضارة الغربية الحديثة لعوملة قيمها وفرضها
فوض
عىل كل شعوب العامل ،آل باملرشوع الحدايث الذي استهلك يف أرض امليالد ويف أرض التبني ً
يف كل املستويات .ففي حضارة الغرب انقلبت الحداثة إىل ما بعد الحداثة ،أي من العقل التنويري
منتقل من كونه جوه ًرا ،إىل أدا ٍة ،ناف ًيا ذاته
ً
إىل العقل املتشظّي العدمي املبعرث يف عامل الالمعنى،

تجزيئي
بذاتهُ ،مفرغَا كل مقوالت الحداثة من مضامينها بتحويلها إىل النقيض ،أل ّن العقل الحدايث
ٌّ
ومختَ ٌزل يف البعد الخارجي لإلنسان الذي هيمن عىل حضارة الغرب ،كام يقول «غينون» ،وجعلها
كل األبعاد اإلنسانية ذات الطراز الروحي.
حضار ًة أحادي َة البعد تنحرص يف الك ّم وتستبعد ّ
إ ّن فوىض التشتت وفقدان املبادئ تجتاح الرشق ،الذي اخرتقه الغرب وفرض عليه وصايته
االقتصادية والسياسية ،لكن يبدو أ ّن األمر مل يتوقف هنا ،ففي اعتقاد «غينون» أ ّن ما ّدية الغرب
اتجهت نحو الرتاث الروحي للرشق لتدمريه ،وإحالل قيمها اإلنسانوية واألخالقوية املخادعة كبديلٍ
كل يش ٍء ،هو ميارس فعله ً
أول يف املجال املادي ،الذي كان مبارش ًة
لقيمه ،فيقول« :إنّ الغرب يجتاح ّ
يف متناول يديه ،سوا ًء من خالل الغزو العنيف ،أو من خالل التجارة واالستيالء عىل موارد جميع

الشعوب»[[[ ،والتاريخ الحديث يشهد عىل ذلك العنف الذي مارسه الغرب عىل الشعوب الرشقية،
ٍ
سيايس وفرا ٍغ مؤسسا ٍّيت،
وإفالس
اقتصادي
اب
كاالستعامر الفرنيس للجزائر وما ألحقه بها من دما ٍر وخر ٍ
ٍّ
ٍّ

وعنف ثقا ٍّيف ،ظلّت تداعياته إىل اليوم ،تنخر املجتمع والدولة الجزائرية ،إذْ ،عىل الرغم من االستقالل
ٍّ
سابق ،ص.72 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات ،مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.65 :
ر
مصد
الزمان.
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر
ٌ ٌ
سابق ،ص.134 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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الجغرايف ،مل تستكمل الجزائر ،بع ُد ،استقاللها السيايس والثقايف والفكري واالقتصادي.
كمثال ،لقد بقيت الروح الفرنسية تسكن يف عمق الجزائري ،الذي ظلّت فرنسا مدينة األحالم
كل ٍ
كل جز ٍء من
حرف من لغتنا ،ويف ّ
كل ش ٍرب من ترابنا ،ويف ّ
بالنسبة له ،ففرنسا تعشعش يف ّ
نتنفسه ،يف إداراتنا ،وقوانيننا ،وبرامجنا ومناهجنا التعليمية ،واستثامراتنا واقتصادياتنا،
الهواء الذي ّ
وسياساتنا ...يف كل زاوي ٍة من الجزائر تجد عالم ًة فرنسي ًة توازي دامئًا العربية وكأنّها توأمها .لقد
خرجت فرنسا من الجزائر لكن الروح الفرنسية ما زالت مستوطن ًة فيها ال تفارقها أل ّن «الغربيني
املدفوعني دو ًما بتلك الحاجة إىل التبشري (مبعنى تغريب اآلخرين) التي مت ّيزهم ،قد نجحوا ،إىل

حدٍّ ما ،يف إنفاذ عقلهم املادي واملعادي للتقليد ،إىل اآلخرين ،وبينام مل يكن الشكل األ ّول من

االجتياح يصيب ،يف الجملة سوى األجساد ،فإنّ هذا الشكل يس ّمم العقول ويقتل الروحية»[[[،
أي حضار ٍة سابق ٍة من تحقيق هيمن ٍة عىل بقية أنحاء العامل مثل تلك التي متكن
إذ «مل تتمكن ُّ
الغرب من تحقيقها»[[[.

لقد أكّد الكثري من فالسفة الغرب عىل أ ّن االجتياح الغريب ،شمل الجسد والروح ،العقل والفكر،
عب عن ذلك «بال فرغسون» ،يف كتابه «كيف هيمنت الحضارة الغربية عىل الغرب والرشق»،
وقد ّ

متت ّب ًعا املسار التاريخي للهيمنة الغربية عىل العامل وكيف أخضعته لقيمها من خالل «تحويل
تحويل تحقق بالكلمة أكرث مام
ٌ
الشعوب يف أنحاء العامل كاف ًة إىل طريقة الحياة الغربية ،وهو
تحقق بالسيف»[[[ .فباسم قيم الحداثة املزيّفة ،التي ع ّززتها فلسفة التنوير والثورة العلمية يف

عرص النهضة ،وبلغت أوجها يف عرص الصناعة اليوم ،رزحت غالبية الشعوب التي تنتمي لحضارات
الرشق تحت نري الهيمنة الحضارية الغربية رد ًحا من الزمن ،أل ّن «املجتمعات الصناعية عندما
أذاعت أمنوذجها حرفت بلدان العامل الثالث عن جادة منوه األصيل وف ّرقت شمل ثقافاته»[[[.

سابق .ص.134 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -بال فرغسون :الحضارة .كيف هيمنت الحضارة الغربية عىل الرشق .ص ،ص.41 - 40 :
[[[ -املرجع نفسه  .ص.40 :
سابق ،ص.78 :
[[[ -روجي غارودي :حوار الحضارات .مرج ٌع ٌ

المبحث الثاني

ّ
التقدم من وهم الصعود إلى فوضى السقوط
والتغيٌ ،
ً
جدل يف املفهوم
أول :التق ّدم
ّ
ثان ًيا :التق ّدم بني التف ّوق الخطّي والتقهقر االنتكايس
ثالثًا :التق ّدم انحسار يف املادي وإنكار للروحاين

والتغيٌ ،
ً
جدل يف املفهوم:
أول :التقدّ م
ّ
التغي يف الحضارة الغربية وا ُختُزل يف التق ّدم ،وكأ ّن كل خطو ٍة جديد ٍة ،هي
لقد انحرص مفهوم ّ

التغي الذي يرادف عند الغرب «التط ّور»،
دامئًا لصالح التق ّدم ،وبذلك حصل
ٌ
تحريف يف مفهوم ّ
أي االنتقال من حال ٍة إىل حال ٍة أفضل ،وفا ًء للداروينية التي اخرتقت كل الخطابات ،ثقافي ًة كانت

أو اجتامعيةً ،أو سياسيةً ،علميةً ،أو حتّى دينيةً ،أل ّن رؤية الحضارة الغربية أحادية الجانب ،فهي
التغي قانونًا يحكم الوجود،
التغي والتق ّدم ،وبذلك تناقض الس ّنة الكونية ،التي تفرتض ّ
تساوي بني ّ

إذ ال يش َء ثابتًا مستق ًّرا كام يقول «هراقليطس».

فكل يش ٍء يتح ّرك من حال ٍة إىل حال ٍة ،لك ّن الحركة ال تنتج دامئًا تق ّد ًما ،فقد يكون النقيض ،أي
ّ

التغي هو ٌ
انتقال من النقيض إىل النقيض للحصول عىل حالة
التقهقر واالنتكاس ،ما يعني أ ّن مسار ّ
الساذجة التي
االستقرار والتوازن ،فالصريورة ليست دامئًا نحو األفضل ،كام ت ّدعي النزعة التفاؤلية ّ

التغي هو تق ّد ٌم دامئًا ،حيث يقول إنّ« :التح ّوالت املج ّردة
ينتمي إليها «هيغل» ،الذي يؤكّد عىل أ ّن ّ
التي يعرضها علينا التاريخ منذ ٍ
التغيات التي
وقت طويلٍ ،هو أنها تقدّ ٌم إىل يش ٍء أفضل وأكمل .أما ّ
تحدث يف الطبيعة ،مهام كان تعدادها الالمتناهي ،فإنها ال تعرض علينا سوى دور ٍة يعاد تكرارها
يتغي،
باستمرارٍ« .فليس هناك جديدٌ تحت الشمس» يحدث يف ميدان الطبيعة .الثبات هو الذي ال ّ
التغي لألفضل واألحسن ،والنزوع إىل
أما املصري اإلنساين فهو
ٌ
للتغي ،وهو ّ
مختلف ،هو القابلية ّ
تحقيق مزي ٍد من الكامل»[[[ .هذا يعني ،يف التصور الهيغيل ،أ ّن التغ ّي هو تق ّد ٌم إيجا ٌّيب ،وال ميكن أن

تغي لألسوأ ،أي ال ميكن أن تنتقل الحضارة من التق ّدم إىل التقهقر .وكأ ّن الثبات عند «هيغل»
يحصل ّ ٌ
دليل عىل التخلّف والركود .هذا يعني أ ّن «هيغل» ينتهي إىل إنكار املبادئ املطلقة الفوق-طبيعية
ٌ
تقدّم ال محدو ٍد،
للتغي« ،وهكذا فإنّ االعتقاد يف ٍ
والفوق-برشية ،والتي هي يف جوهرها غري قابل ٍة ّ
ليس يف صميمه سوى أكرث أشكال النزعة التفاؤلية سذاج ًة وفظاظ ًة ،وكيفام كانت أمناطها ،فهي

[[[ -هيغل :العقل يف التاريخ ،الجزء األ ّول ،ترجمة وتعليق إمام عبد الفتاح ،ص. 127 :
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بالتايل يف جوهرها عاطفي ٌة عىل الدوام ،حتى إذا كان املقصود «التقدم املادي»[[[ .إ ّن وهم التق ّدم،
عند «غينون» ،كان أدعى إىل السخرية منه إىل االمتثال حتى إ ّن «»فولتري» سارع إىل السخرية
منها»[[[ يف روايته «كانديد»[[[ أو «آدم بعد عدن» ،التي ختمها بعبار ٍة رمزي ٍة موحي ٍة «دعنا نفلح

حديقتنا»[[[ ،والتي يشري من خاللها إىل رضورة العمل من أجل القضاء عىل الرشور املتفشّ ية يف العامل،
أل ّن النظر والتفكري وحده غري ٍ
كاف ما مل يقرتن بالعمل.

وبي التحريف
التغي الذي ارتكزت عليه الحضارة الغربيةّ ،
من هنا هدم «غينون» مفهوم ّ

الداليل الذي استغرقه ،حني متت مطابقته دالل ًّيا مع التق ّدم وكأنهام مرتادفان .وهذا ما يحدث مع
كل املفاهيم التي ترتكز عليها الحضارة الغربية ،التي من سامتها «تزييف اللغة ،أي االستعامل

ٌ
صح
التعسفي واملفرط لبعض الكلامت التي تُرصف عن معناها الحقيقي ،وهو
استعامل ،إذا ّ
ّ
[[[
مفروض بواسطة إيحا ٍء مستم ٍّر»  .هذا ما حصل مع مفهو َم ِي «التغ ّي» و «التقدّ م» ،حتى
ٌ
القول،
أصبح يُنظر اليوم إىل كل ٍ
ثبات عىل أنه تخل ٌُّف ،وإىل كل ّ ٍ
التغي ليس
تغي عىل أنه تق ّد ٌم ،يف ح ّني أ ّن ّ
تغيا.
دامئًا تق ّد ًما ،والتق ّدم ليس دامئًا ّ ً

تغيها انتهى
تغيت الحضارة الغربية عرب العصور وانتقلت من مرحل ٍة إىل مرحل ٍة ،لكن ّ
لقد ّ

إىل االنحراف والفوىض والتشتّت ،بفعل التحريف الداليل الذي أفقد «الكلامت طابعها الكيفي
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.68 :
رشق
وغرب ،مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.63 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
ّمي مكث ٍّف بالرمزية والداللة ،استطاع من خاللها «فولتري» بأسلوبه الشّ يق واملراوغ،
[[[ -كانديد :رواي ٌة ساخرةٌ،
ٍ
بأسلوب تهك ٍّ
أن يهدم ذلك التص ّور التفاؤيل بالتقدّم ،إذ ّبي من خالل بطل الرواية «كانديد» سذاجة التفاؤل الذي ساد العرص الحديث،
مناقض لتلك النظرة التفاؤلية
من مثل جامل الكون ،وكامل اإلنسان والخري العام ،إذ اكتشف بطل الرواية «كانديد» أ ّن الواقع
ٌ
التي ع ّممتها نظرية التقدّم ،لقد وجده مليئًا بالرشور ،واآلثام والقسوة ،وانتهى إىل هذا االكتشاف بفضل تأمالته الثاقبة
ووصف للمصري اإلنساين املنكوب ،ولوجوده املعطوب ،هي
تعميق
التي استطاع أن يتجاوز بها أوهام عرصه .إن الرواية هي
ٌ
ٌ
كشف عن قيم الشجاعة والواجب ،والوعي والحرية وااللتزام .ومل ينس فولتري يف روايته الحديث عن حقوق املرأة مربزًا كيف
ٌ
تع ّرضت لالستغالل يف القرن الثامن عرش
[[[ -فولتري :كانديد (آدم بعد عدن) ،ترجمة وتقديم ودراسة عقيل يوسف عيدان ،دار الرافني ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األ ّوىل
 2018م .ص.236 :
سابق .ص.229 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
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(وداللتها النوعية) ...بحيث ال يبقى منها سوى دالل ٍة ٍ
كمي متا ًما»[[[ ،ألنّها فقدت
ذات طابعٍ ٍّ

تتغي والتي يحتويها الرتاث التقليدي ،وبالتايل ال ميكن ،مهام حصل من
املبادئ الثابتة التي ال ّ
تغي ٍ
التغي.
ات يف الحضارة ،أن تساير تلك املبادئُ ذلك ّ َ
ّ
يف حني أنّنا لو أخذنا الحضارات الرشقية التي كانت منوذ ًجا للتق ّدم ،س ُنلفي أ ّن هذه الحضارات

قد تق ّدمت مع الحفاظ عىل عنرص الثبات يف الرتاث (املبادئ) ،ما يعني أ ّن التق ّدم يرتبط بالثبات
أيضً ا« .فام يسميه الغربيون تقدّ ًما ،ما هو عند الرشقيني ًّإل تح ّو ٌل وعد ُم استقرارٍ .وهذه الحاجة
التغي املم ّيزة متا ًما للعرص الحديث ،هي يف نظرهم عالم ُة تدنٍّ واضح ٌة :فالواصل إىل وضع
إىل ّ

التغي ،كاملتحقق بالعلم فإنّه مستغنٍ عن البحث»[[[.
التوازن ،ال يشعر بالحاجة إىل ّ

ٍ
انتكاسات ،محافظ ًة عىل جانبها
مم حصل فيها من
لذلك ظلت الحضارات الرشقية ،عىل الرغم ّ
الروحاين ،ما جعل «غينون» ينظر إىل الرشق عىل أنّه املنقذ الذي سينتشل الحضارة الغربية من
بالتغي والحركة؛ فالفوىض والتقهقر
االنهيار ،ألنّه ميتلك املبادئ الثابتة التي أضاعها الغرب املهووس
ّ
منط ٍ
يعيدان التوازن واالستقرار والنظام ،إذ ال ميكن أن تسري الحياة عىل ٍ
فوض دامئ ٍة أو
واحدً ،
التغي ينعدم املنطق ثنايئ القيمة ،ليحل
نظامٍ دائمٍ  ،تقدمٍ مستم ٍّر أو تخل ٍّف دائمٍ  .ففي حركة ّ
محله املنطق متعدد القيم الذي يقبل كل املفارقات مجتمع ًة يف مرك ٍّب ٍ
واحد «فرمبا يكون النظر
إىل الوراء أفضل الطرق للتقدم ،أن نحرك السهم إىل األمام يعني أننا يجب أن نسحب القوس
إىل الوراء»[[[ .هكذا حال الحضارة يف التص ّور الغينوين ،ال ميكن أن تتغ ّي دامئً ا باتجا ٍه ٍ
واحد ،أل ّن
املستقبل يبقى دامئًا مجهولً  ،وذلك ما جعل «غينون» ال ينحاز ال للتصور التشاؤمي حول مآل
الحضارة الغربية ،وال للتصور التفاؤيل .فاملستقبل ال ميكن قياسه اعتام ًدا عىل املايض والحارض.
فالتغي الذي حصل يف الحضارة الغربية ،ال ميكن أن نس ّميه يف كليته تق ّد ًما ،أل ّن التق ّدم يف
لذلك
ّ
مجا ٍل ال يعني التف ّوق الحضاري.
سابق ،ص.229 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.70 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
(أرواح غافل ٌة) ،ترجمة سهيل نجم ،بريوت  -لبنان ،ط 2018 ،1م ،ص.27 :
[[[ -بريي ساندرز :اختفاء الكائن البرشي
ٌ
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إ ّن نظرية التق ّدم التي ترتكز عليها حضارة الغرب الحديث ،تنظر إىل الثبات عىل أنه معيا ٌر
التغي صف ًة
التغي عىل أنه معيا ٌر للتق ّدم« ،فاألوربيون يزعمون أنّهم يرون يف عدم ّ
للتقهقر ،وإىل ّ

دوني ًة منذ بدأوا يف االعتقاد بالتقدّ م والتطور ،منذ ما يربو عىل قرنٍ من الزمان ،بينام نراها من
يعب عنه يف أشيا َء صغري ٍة
جانبنا حال ًة م ّتزن ًة ،أخفق الغرب يف تحقيقهاّ ،
ثم إنّ ذلك االستقرار ّ

بتغياتها التي ال تنقطع ،هي مشكل ٌة
كام يتجىل يف األمور الكبرية ،وكمثلٍ عىل ذلك فإنّ املوضة ّ
تلبستهم طبيع ٌة
يف الغرب فقط ،وباختصارٍ ،يبدو أنّ الغربيني
ّ
وخاصة املحدثني منهم -قد ّمتغي ٌة غريُ مستق ّر ٍة ،ورغب ٌة جارف ٌة يف الحركة واإلثارة ،يف حني ال تبدو من الرشقيني إالّ الصفات
ّ

العكسية»[[[ .هكذا ينظر الغرب إىل التغ ّي عىل أنّه حتمي ٌة رضوري ٌة للتقدم ،وأنه بدون التغ ّي لن
يكون هناك تق ّد ٌم ،وكأ ّن كل ٍ
ثبات ليس تق ّد ًما ،ما جعلهم مهووسني بالتجديد الدائم ،األمر الذي
جعلهم يفتقرون إىل قاعدة روحي ٍة صلب ٍة تدث ّرهم من الضياع واالنحالل يف الالّيشء.

تاريخي لنظرية الجريان
إ ّن نظرية التقدم التي ترتكز عليها الحضارة الغربية هي امتدا ٌد
ٌّ
الدائم لـ «هراقليطس» والتي تنفي وجود معرف ٍة حقيقي ٍة ثابت ٍة ،ومن مثة تنكر املبادئ الثابتة.
كل
«كل يش ٍء يجري ،ال ،ميكن قول يش ٍء محدَّ ٍد وصحي ٍح عن األشياء الدائرة يف د ّوامة « ّ
فإذا كان ّ
يش ٍء يجري»»[[[ ،ما يجعل البحث عن الحقيقة مع نظرية الجريان الدائم عبثًا ال طائل من ورائه،
ونسقط يف الالجدوى السيزيفية.
إ ّن «الفكر املعارص القائم عىل التغيري والتبديل إىل ما ال نهاية ،قد انعكس عىل نفس شخصية
بالتغي ح ًّبا يف التغيري،
التغي والحركة ،وبالتايل ،فقد توازنه ،وأصبح يستمتع
ّ
الفرد الغريب الدائم ّ
ويطلق عبارة «التقدّ م» عىل السري يف أي اتجا ٍه .وقد وصل شغف البحث لديهم إىل نفس الوضع
املؤدّي إىل مج ّرد التغيري وعدم االستقرار»[[[.

سابق ،ص.13 :
[[[رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.304 :
ع
مرج
الديالكتيكية.
[[[ثيوكاريس كيسيديس :هراقليطس ،جذور املادية
ٌ ٌ
[[[ أ .د .زينب عبد العزيز :مقاالت رينيه غينون .دار األنصار .ص.13 :
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يشتمل التق ُّدم ،يف التص ّور الغينوين ،عىل النقيضني ،فهناك تق ُّد ٌم يف الثبات (مجاله املبادئ)،

تغيا هو تق ّد ٌم ،وهناك
التغي (مجاله العوارض) ،وليس ُّ
كل تغ ٍّري تق ّد ًما ،أل ّن هناك ّ ً
وهناك تق ّد ٌم يف ّ
تغيا هو تخل ٌّف وتقهق ٌر .هذا ما مل تعرتف به الحضارة الغربية ،التي تباهي وتفاخر بتق ّدمها ،حتى
ًّ
فوض كاسح ٍة بسبب الفهم الخاطئ للتغري ،الذي أ ّدى
انقلب التق ّدم
انتكاسا مر ِّو ًعا أغرقها يف ً
ً

ٍ
احل انتقالي ٌة داخل الدورة
التغي ،عند «غينون» ،هو مر ُ
تحريف دال ٍّيل ملفهوم
إىل
ّ
«التغي» ،أل ّن ّ
التغي دامئًا نحو التق ّدم الصاعد ،بل قد يرت ّد إىل تقهق ٍر ناز ٍل ،فالتغري يحمل
الكونية ،فال يكون ّ
النقيضني داخله ،ومن النقيضني يخلق النظام يف الكون ،كام يقول «غينون» ،أل ّن «االضطرابات
رص رضوري ٌة للنظام العام ،ولكن عىل الرغم من ذلك فإنّ
الجزئية ال ميكن إالّ أن توجد ألنها عنا ُ

رصا من الفوىض هو نفسه يش ٌء ميكن تشبيهه بفظاع ٍة ما ،مع كونها نتيج ًة لبعض القوانني
ع ً
الطبيعية ،فهذا ال يخفّف من اعتبارها انحرافًا ونو ًعا من الخطأ ،أو كارث ًة»[[[.
لقد ترنّح الكربياء البرشي الذي كان مش ًوبا بال ّزهو ،بعد انزياح إبستيام املطلق ّ
وفك اللّجام عن

الفكر املسكوت عنه والولوج إىل عرص ّ
الشك والنسبية ،حيث شكّلت مستج ّدات القرن العرشين،
عىل مستوى العلم واملعرفة والفلسفة والفن واللغة ...إلخ ،طعن ًة نجال َء نسفت موروث الحداثة،
فاستفاق اإلنسان من وهم اليقني الذي ش ّد وثاق العقل فأعامه عن رؤية املجهول الذي كان يلبس
وال،
قناع املعلوم ،وبدت له سذاجة تلك االعتقادات الراسخة التي أرخت سدولها عليه ِسنني ِط ً

بل قرونًا .فبدأ بحسم أمره ،وأعلن العقل الوالء للنسبي بعد أن كان ُمرت َه ًنا داخل دائرة اليقني
املطلق ،ليدشّ ن مرحل ًة جديد ًة هي مرحلة الالّيقني ،والنسبية ،خاص ًة بعد أن ازداد إميانه بقصور
تأويالت أكرث من كونها تفسري ٍ
ٍ
ات ،أمام الكون الشاسع والطبيعة امللغّمة،
إدراكه ،الذي مل يعد سوى

املحي ،عىل ح ّد تعبري دوستويفسيك.
واإلنسان اللّغز ّ
كل يش ٍء مف َّك ًرا فيه ،وال يشء مام أنتجه العقل ميكن
من هنا زُحزح اإلنسان من املركز ،وأصبح ّ

توصيفه بالنموذج األورتودكيس (الرأي الصحيح والطريق املستقيم) املق ّدس املغلق الذي ال يجوز
سابق .ص.56 :
[[[ رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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ول عهد السلطة األبوية عىل الحقيقة بكل أبعادها ،وسقطت
اخرتاق تخومه املعرفية .هكذا ّ
حقائق
والتغي ،عن
الرتاتبية االجتامعية وما تقتضيه من قيمٍ  ،وأصبح الحديث ،يف عرص النسبية
َ
ّ
ٍ
مقاربات مؤقت ٍة خارج معيار الصدق
ال عن حقيق ٍة ،عن زاوي ِة رؤي ٍة ال عن شمولي ِة رؤي ٍة ،عن
والكذب ،الصحة والخطأ ،وال مجال للقول بالكليات والجواهر األبدية ،فالعقل انتقل من امل ُك َّون
املوسوم بالصدق األبدي إىل املتك ِّون الذي يتخلّله الخطأ ويالزمه يف منعرجاته ،بل ويدخل يف
تركيب نسيجه ،فلم يعد عنرص الخطأ معيبًا ،فهو من طبيعة العقل .لقد ختمت النسبوية عىل

شهادة وفاة الدوغام التي سيّجت الفكر بقيم املطلق فحظرت عنه التفكري خارج هذا النسق
املترشنق عىل ذاته.

فعرص النسبية ينظر للحقيقة عىل أنّها بنا ٌء ال يكتمل عرب الزمان و املكان ،فال وجود لحقيق ٍة
يل للحقيقة الفوق-برشية ،أي العلوية .فالنزعة النسبية عندما
ثابت ٍة مهام كان نوعها ،وهذا إنكا ٌر ك ٌّ

عجزت عن تفسري الظواهر وفق قوانني السببية والحتمية ،انتهت إىل اإلقرار بالحقيقة النسبية.

إذ كان منطلق النزعة النسبية التي أصبحت تهيمن عىل الحضارة الغربية ،هو ذلك الوابل
املتسارع الذي ال ينقطع من االكتشافات العلمية التي تتدفق كل يومٍ  ،تسابق الزمن ،حيث
خلخلت املفاهي ُم التي كانت ،إىل ٍ
قريب ،مفاهي َم ال يعرتيها النقص ،وال يرقى إليها الشك.
عهد
ٍ
فبدا رصح العلم الكالسييك وكأنّه عىل حافة االنهيار ،وبدأ اإلنسان يفقد مركزه يف الكون الذي ظ ّن
أنّه قد أحكم قبضته الحديدية عليه عندما اهتدى لتلك القامئة من القوانني ،والتي كان يعتقد
فيها الصحة املطلقة.
فالكون والطبيعة التي ر ّوضها العلم الحديث يف تلك املعركة التي خاضها معها يف املايض معل ًنا
انتصاره وسيادته عليها ،قد أعلنت عليه حربًا أكرث رشاسةً ،وبدأت ترمي بألغازها من ٍ
جديد ،ليخب َو
معها الكربياء والغرور البرشي ،فبدأ يحسم أمره ،ويعل َن العقل العلمي انفصاله عن مرحلة اليقني
والليقني ،بعد أن زاد إميانه بقصور إدراكه
املطلق ،والدخول يف مرحل ٍة جديد ٍة ،هي مرحلة النسبية ّ

ومالحظاته ،ومبحدودية تجاربه ،وبنقص وسائله ،أمام الكون الشاسع والطبيعة امللغمة ،خاص ًة
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بعد التط ُّور منقطع ال ّنظري الذي حصل يف مجال الفيزياء بفضل نظرية «النسبية» لـ «آنشتاين»
التي كشفت عن قصور «نظرية الجاذبية» يف تفسري ظواهر الكون.

تنتهي النسبوية إىل نفي كل حقيق ٍة ،مبا فيها الحقيقة النسبية ،ما دام كل يش ٍء يف جريانٍ دائمٍ ،
أي
ألي معرف ٍة حقيقي ٍة يف ّ
ألنه كام يقول «غينون»« :ميكننا الذهاب أبعد من ذلك :إنّه اإلنكار ّ

ومستحيل من دون املطلق،
ٌ
النسبي ،هو غري قابلٍ للتعقّل
النسبي ،ألنّ
مست ًوى كان ،ح ّتى يف
ّ
ّ
التغي من دون الثبات ،والكرثة من دون
ٌ
كام أنّ املمكن
مستحيل من دون الواجب ،وكذلك ّ
الوحدة»[[[ .هذا يعني أ ّن من يؤمن بالحقيقة النسبية ،ويف الوقت نفسه يبحث عنها محاولً
مسبق بأ ّن الحقيقة املطلقة
أ ْن يجدها ،سيقع يف مصادر ٍة عىل املطلوب ،فإ ْن كان هناك تسلي ٌم
ٌ

غري موجود ٍة ،فحتى الحقيقة النسبية غري موجودة ،فـ «النسبوية تحمل تناقضها يف داخلها ،وإذا
التغي نفسه»[[[ ،أل ّن النسبية تعني أ ّن
أردنا اختزال ّ
التغي ،سنصل منطق ًّيا إىل نفي ّ
كل يش ٍء يف ّ

الحقيقة غري موجود ٍة ،وبالتايل فالحقيقة النسبية ذاتها منعدم ٌة ،أل ّن النسبوية ترتكز عىل مبدأ
الذاتية ،وهو بدوره يعني أ ّن لكل ٍ
صحيح،
واحد رؤيته للحقيقة ،حيث يعتقد النسبويون أ ّن رأيهم
ٌ

خاطئ ،وهنا يكمن التناقض ،فتسليم النسبوية بصحة موقفها من
وأ ّن من يرفضون النسبية رأيهم
ٌ
ٌ
صادق ،وبالتايل فهي تق ّر بوجود حقيق ٍة مطلق ٍة ثابت ٍة وصحيح ٍة ،وهي
الحقيقة ،يعني أ ّن رأيها

التغي يف
الحقيقة النسبية ،فالتغري يصبح حقيق ًة ثابت ًة مطلقةٌ ،أي أ ّن هناك حقيق ًة ال تتغري وهي ّ

الكون واألشياء.

إ ّن إميان الناس يف العصور الوسطى مبركزية األرض وبثباتها ،ثم تح ّول الناس بعد الثورة
تغي
تغيت ،يف حني أ ّن الذي ّ
الكوبرنيكية إىل نقض هذا االعتقاد ،جعلهم يؤمنون بأ ّن الحقيقة ّ

هو رؤيتهم وموقفهم ال الحقيقة ،فالحقيقة ثابت ٌة دو ًما وال تتغري ،أي إ ّن األرض منذ بداية الخلق

وهي تتح ّرك ،والذي حصل هو أ ّن الفكر البرشي مل يكتشف هذه الحقيقة منذ البداية.
سابق .ص.56 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.56:
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التغي املستمر ،والتي ال تخرج
ويطال النقد الغينوين فكرة الدميومة الربغسونية ،التي تعني ّ

عن معنى النسبوية أل ّن «الفكرة الربغسونية عن «املدة املحض» تتناسب متا ًما مع هذا التشتت

يف اآلنية ...إنّ الحدس املزعوم ،الذي يتشكّل عىل هذا املدّ الدائم لألشياء الحسية ،بعيدً ا عن أن
ألي معرف ٍة ممكن ٍة»[[[ ،فمذهب الحدس
يكون وسيل ًة ملعرف ٍة حقيقي ٍة ،ميثّل ،يف الواقع ،االنحالل ّ

فردي ال يتامىش مع االتجاه الروحاين ،مثله يف ذلك مثل «املذهب
مذهب
لـ «برغسون» هو
ٌّ
ٌ
يل .وإذا كان صاحب مذهب الحدس قد انتقد املذهب العقيل فإنه قد نزل إىل مرتب ٍة
العق ّ

دنيا حينام التجأ إىل ملك ٍة أحق َر من العقل هي الحدث الحيس ،الذي امتزج بالخيال والغريزة

وبالعاطفة»[[[.

متخف للفلسفة العقالنية،
هذا يعني أن فلسفة الصريورة الربغسونية ما هي إال وج ٌه آخ ُر
ٍّ

كل منهام يُخلص للعنارص اإلنسانوية ،ويض ّحي بالعنارص العلوية ،ويبقى مجال البحث هو
إذ إ ّن ًّ

املتغية ،ألن «برغسون» بحث يف ما تحت العقل بدلً من أن يبحث يف ما فوق العقل،
الحقيقة ّ

لذلك يعترب «غينون» أ ّن الدميومة الربغسونية يف

جوهرها امتدا ٌد لكل فلسفات الصريورة بداي ًة من العرص اليوناين مع «هراقليطس» ،إىل العرص
التغي ال ّدائم الذي ال
الحديث مع النسبوية ،فإن تعددت التسميات تبقى الغاية واحد ًة وهي ّ

تكف عن الحركة .فالحدس الربغسوين ،عند
يتوقّف ،أو الصريورة املتح ّولة يف الزمان ،والتي ال ّ

«غينون» ،يتناقض مع الحدس العرفاين يف الرتاث التقليدي ،أل ّن الحدس عند «برغسون» يرتبط
يكف عن الحركة ،وبالتايل ال ميكن
بال ّدميومة وهي عنده الزمان النفيس الذي يتغري يف الزمن وال ّ
أن يصل إىل املعرفة امليتافيزيقية الخالصة باعتبارها معرف ًة باملبادئ.
وملكة الحدس ،باملعنى الربغسوين ،ترى بنور البرص وتوجد بالتامثل بني جميع الناس ،فهي
نازل إىل األرض ،أي إىل العامل
تختص بالصفوة العارفة املستنرية ،ما يجعل حدس «برغسون» ً
ال ّ
سابق ،ص.57 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.57 :
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السفيل حيث العنارص الظلامنية الشهوانية والعواطفية هي التي تحكم العامل السفيل (الدنيوي).
أما «الحدس العرفاين» باملفهوم الغينوين ،فريتبط بالعقل املستبرص الذي يحكم بنور البصرية،
عقل صاع ٌد إىل العامل العلوي (املق ّدس) ،وال ميتلكه إالّ «الصفوة» ،لذلك فالحدس الربغسوين
وهو ٌ
ٌ
موصول بعامل األرض (الجسد) ،والثاين
مطلق ،األ ّول
دنيوي
نسبوي ،أما الحدس الغينوين فمق ّد ٌس ٌ
ٌّ
ٌّ

بعامل السامء (الروح).

ثان ًيا :التقدّ م بني التف ّوق الخطّ ّي والتقهقر االنتكايس:
لقد كانت فكرة «التقدّ م» ،املوروثة عن عرص األنوار ،هي املو ّجه لحركة التاريخ املعارص ،والتي

«كل من العقالنيني
مستقيم يف تط ّوره ،إذ ٌّ
تنظر إليه نظر ًة تفاؤليةً ،عىل أ ّن التاريخ يرسم خطًّا
ً
واملاديني يعتقد أنّ التاريخ يسري يف ٍّ
مستقيم ،وأنّ تط ّور العامل قد بدأ من الصفر ،فالتاريخ
خط
ٍ

-باستثناء بعض الحركات االلتوائية واالنتكاسات املؤقّتة -يلتزم بحرك ٍة متصل ٍة إىل األمام .ويتبع

أسايس له ،فهي مبنظور
ذلك ،أنّ الحارض دامئًا هو يش ٌء أكرث من املايض»[[[ ،ومبا أ ّن الحضارة مك ِّو ٌن
ٌّ
الحضارة الغربية الحديثة تتخذ من ًحى تصاعديًّا ،أي إ ّن التق ّدم خا ٍل من االنقطاعات واالنكسارات،

وتبصا ووع ًيا شأنه
وهي نظر ٌة تفاؤلي ٌة للمستقبل ،تؤمن بأ ّن اإلنسان كلام تق ّدم يف الزمن زاد نض ًجا ّ ً
شأن الحضارة فهي تتجه نحو زيادة امتالك اإلنسان للطبيعة والكون ،بتوسيع فهمه لها.

ّ
يستدل بها «غينون» ليوضّ ح معنى التق ّدم
هذا ما توضّ حه مقولة «باسكال» عن اإلنسانية التي
دائم
الذي ترتكز عليه الحضارة الغربية الحديثة ،فاإلنسانية يف ما يقول باسكال
«شخص واحدٌ ُ ،
ٌ
الوجود ،ويف مزي ٍد مستم ٍّر من التعلّم عىل م ّر القرون» ،ويرشح «غينون» ما قصده «باسكال»
باإلنسانية بأ ّن «مضمونها يفرتض أنّ اإلنسانية ،يف جملتها ،يف تط ّو ٍر مستم ٍّر متصاع ٍد خط ًّيا مع
كل الوقائع املعروفة»[[[ ،ويف السياق ذاته
الزمن ،وهذه رؤي ٌة تبسيطي ٌة إىل أبعد حدٍّ  ،تتناقض مع ّ

يقول «إدغار موران»« :كان استرشاف املستقبل الذي ساد يف سنوات الستينات يطرح أنّ املايض
سابق ،ص.219 :
[[[ -عزت بيجوفيتش :اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرج ٌع ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.61 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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ثابت .وهكذا اعتقد
علم يقين ًّيا ،وأنّ الحارض بطبيعة الحال معلو ٌم ،وأنّ أساس مجتمعاتنا ٌ
معلو ٌم ً
الفكر التكنو-بريوقراطي أنّ بإمكانه التنبؤ باملستقبل ،بل اعتقد يف إطار تفاؤله املعتوه ،أن القرن
الواحد والعرشين سيقطف الثامر الناضجة لإلنسانية»[[[ ،وكأ ّن التق ّدم يسري وفق حتمي ٍة متف ّوق ٍة
ٍ
ملفاجآت تكرس خ ّط التق ّدم وتشتت وجهته.
ال تخطئ ،ال وجود فيها

«إنّ التط ُّور ال يخضع للقوانني الحتمية ،ال لحتمي ٍة متف ّوق ِة .وهو ليس ميكانيك ًّيا وال خطّ ًّيا.

وال وجود لعاملٍ مهيمنٍ باستمرا ٍر يقود التطور»[[[ .فنظرية التق ّدم تتن ّبأ مبستقبلٍ َ
أكرث تطو ًرا،
ٌ
محفوف
وكأ ّن التق ّدم ال ينحرف .إن هذا التص ّور يتناىف مع وقائع التاريخ التي أثبتت أ ّن التق ّدم
ٍ
بأزمات ،وتتخلله ارتجاجاتٌ  ،لذلك «ينبغي علينا االنطالق من اإلقرار بغباوة كل تنب ٍؤ يقوم عىل
تص ّو ٍر
تطوري بهذا القدر من التبسيطية .إن الواقع االجتامعي متعدد األبعاد ،وهو يتضمن
ٍّ
عوامل دميغرافي ًة ،واقتصادي ًة ،وتقن ّي ًة ،وسياسي ًة ،وايديولوجي ًة ...وبإمكان بعضها أن يهيمن يف
َ

لحظ ٍة ،لكن هناك تدوي ٌر للهيمنة ،والديالكتيك ال مييش عىل القدمني وال عىل الرأس ،إنه يدور،
ألنه قبل كل يش ٌء حركة التأثري والتأثّر ،أي حلق ٌة يف حرك ٍة أزلي ٍة»[[[ .إنّ العنرص املهيمن عىل

الحضارة الغربية الحديثة هو العنرص االقتصادي والتقني ،يف حني كان العنرص الديني هو املهيمن
يف العصور الوسطى.
رص وجود حضار ٍ
ات مستقل ٍة عن بعضها
يبي لنا يف ّ
كل ع ٍ
أما «غينون» فيعتقد أ ّن «التاريخ ّ
البعض ،بل هي يف غالب األحيان متباين ٌة ،وبعضها يولد ويتطور بينام األخرى تهوي نحو التاليش
ومتوت ،أو تزول بغت ًة بفعل إحدى الكوارث ،والحضارات الجديدة ال ترث دو ًما سابقاتها»[[[،

فحسب التص ّور الغينوين ال توجد حضار ٌة متق ّدم ٌة عىل شكلٍ خط ٍّّي بحيث ال متوت وال ّ
تتعث،
فالتاريخ يعطينا الكثري من الدالئل عىل ذلك ،وكأبرز منوذ ٍج الحضارة اإلسالمية التي انتكست اليوم

[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل ،ترجمة أحمد العلمي ،الدار العربية للعلوم نارشون  -مقاليد ،ط 2009 ،1م ،ص.9 :
[[[ -املرجع نفسه .ص.15 :
سابق .ص.15 :
ع
مرج
العامل.
يسري
[[[ -إدغار موران :إىل أين
ٌ ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.62 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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ودخلت مرحلة الكمون .لذلك فالتق ّدم املزعوم للحضارة الغربية هو تق ّد ٌم ينذر بفنائها ،ألنّه تق ّد ٌم
فوق-حيس أي بالجوانب الروحية الخالصة.
ال يعرتف مبا هو
ٌّ
ً
رض مج ّر ٍد .فالحارض
ثم إ ّن «املشتغلني باسترشاف املستقبل ش ّيدوا
مستقبل خيال ًّيا انطالقًا من حا ِ

محل املستقبل .واألدوات الفضّ ة واملبتورة،
ال ّزائف املس ّمن بالهرمونات حل ،بالنسبة إليهمّ ،
والباترة التي كانت تساعدهم عىل إدراك الواقع وتصوره أعمت بصريتهم ال عن رؤية ما ليس
متوقع»[[[ .لذلك فالتق ّدم الصاعد إىل األمام غري ممكنٍ ،
متوق ًعا فحسب ،بل وعن رؤية ما هو
ٌ

أل ّن التاريخ يسري يف حركة دائرية ،تتخللّه القطائع واألزمات ،حضاراتٌ تندثر ومتحى من الوجود،
وتضمحل وتتوقف عن التق ّدم مؤقّتًا ،فتدخل يف حالة
ّ
وأخرى تنبثق ،تتط ّور وتتق ّدم ،ثم قد تخبو
ٍ
حضاري -كام يحصل مع الرشق اإلسالمي حال ًّيا -إذ ال ميكن الجزم بأ ّن الحضارة الواحدة
سبات
ٍّ

إذا تق ّدمت وأحرزت انتصار ٍ
ات ،فإنّها ستتف ّوق دامئًا يف املستقبل ،ولن تذوق مرارة االرتكاس
محل التصور
نحل تص ّو ًرا مركّ ًبا ّ
واالنتكاس .فمن «أجل تص ّور دقيق للصريورة التاريخية ،يجب أن ّ
التبسيطي السائد .إنّ التصور التبسيطي يعتقد أنّ املايض والحارض معلومان ،و أنّ عوامل التطور
معلوم ٌة ،وأنّ مبدأ العل ّية مبد ٌأ خ ّط ٌّي ،واملستقبل ميكن انطالقًا من ذلك التنبؤ به»[[[.
إ ّن التق ّدم ،عند «روجي غارودي»« ،هو األسطورة األكرث رع ًبا عندما ينعدم األمل الحقيقي»[[[،

هذا التق ّدم الذي سينقلب عليها ويفني الحضارة الغربية ،إن مل تستدرك وتراجع مآالت هذه
املقوالت التي تشكّل األرضية الصلبة للحضارة الغربية الحديثة .إ ّن «التقدّ م» الصاعد الخط ّّي ت ّم
التعبري عنه «يف القرن الثامن عرش مع «كوندوريس» ،ثم يتط ّور مع الفلسفة الوضعية العلموية

مع «أوغست كونت» من خالل» قانون األطوار الثالث» ،ثم يتط ّور مفهوم» التقدم» ليرتادف مع

«النمو« و« التنمية» يف القرن العرشين»[[[.

سابق .ص9 :
[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل .مرج ٌع ٌ
سابق .ص.9 :
[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل .مرج ٌع ٌ
[[[ -روجي غارودي :حفّارو القبور .الحضارة التي تحفر لإلنسانية قربها .ترجمة :عزت صبحي .ط  ،3دار الرشوق2002 .م .ص.94 :
[[[ -ملرجع نفسه .ص.95 :
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أما الخلفية العلمية لـ «التقدم» فترتافق مع نظرية «النشوء واالرتقاء» لـ «داروين» ،التي
متثيل لروح الحضارة الغربية للقرن العرشين« ،فأضحت تُعلَّم كقانونٍ تحرم مناقشته،
أصبحت ً
بينام ليست هي يف الواقع سوى مج ّرد افرت ٍ
كل
أساس له يتجاوز ّ
أي ٍ
اض ،اعتباطيته وانعدام ّ

االفرتاضات الواهية األخرى ،وهي كذلك من باب أوىل يف تص ّورها للتقدم اإلنساين ،الذي مل يعد
يف زعمها سوى مج ّرد حال ٍة خاص ٍة من سريورة التط ّور»[[[ ،لكن عىل الرغم من أنها مجر ُد افرت ٍ
اض

متكّنت من اكتساح كل املجاالت ،حيث تم إسقاط نظرية التطور عىل التاريخ ،والحضارة .ووفا ًء
للتطورية آمنت الحضارة الغربية بأ ّن التطور يكون دامئًا إىل األفضل ،وبأ ّن كل تطو ٍر هو تق ّد ٌم،
طبيعي يتم إقصاء العنارص الضارة وإبقاء العنارص املفيدة ،أي القضاء
انتخاب
ألنه يف كل عملية
ٍ
ٍّ
عىل األسوأ واإلبقاء عىل األحسن ،وهذا ما نفهمه من قول «داروين»« :إنّ االنتخاب الطبيعي قو ٌة
كل ساع ٍة ،يف استجامع التحوالت العرضية يف العامل العضوي كاف ًة ،نافي ًة
يوم ،بل ّ
دامئ ُة الفعل ّ
كل ٍ

كل ما كان منها مفيدً ا صال ًحا ،تعمل يف همودها وسكونها عملها
رضا ،مبقي ًة عىل ّ
كل ما كان منها م ًّ
الدائم ما سمحت الفرص يف كل زمانٍ ومكانٍ لتهذيب كل كائنٍ من الكائنات مبا يالئم طبيعة
حاالت الحياة املحيطة به ،ما اتصل منها باملوجودات العضوية وما اتصل بغري العضوية»[[[.

بهذا املعنى الدارويني ،فكل تطو ٍر هو بالرضورة تق ّد ٌم إىل األمام يف أفضل شكلٍ وصور ٍة.
من هذا التصور الدارويني استقى فالسفة الحضارة واألنرتبولوجيون واملؤرخون فكرة التطور
وفرسوا بها نشوء الحضارة والتاريخ ،وانتهوا إىل أ ّن التاريخ يسري خطّ ًّيا متوافقًا مع حركة الزمن،
مناصا من مالحظة وجود أطوا ِر صعو ٍد
باعتبارها حرك ًة إىل األمام« ،فإنّ بعض الذين مل يجدوا ً

ٍ
وهبوط يف ما يعرفونه من تاريخ البرشية ،لجأوا إىل الكالم عن «تواتر التقدّ م» ،أي تشبي ًها بتواتر

اهتزاز األمواج»[[[ ،وهذا ما نجده جل ًّيا يف تفسري «هيغل» للحضارة ،ففي اعتقاده أ ّن التطور

والذي يقصد به التقدم -الذي يظهر عادة أنه توق ٌّف ،هو يف الحقيقة ال ينقطع ،وال يضيع،وإمنا يتقهقر بشكلٍ
عريض مؤق ٍّت لكنه ال يؤ ّدي إىل انهيار تلك الحضارة التي عرفت التطور ،أل ّن
ٍّ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.63 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -تشارلز داروين :أصل األنواع ،عرض وتحليل د .أمين محمد عادل ،النارش مكتبة النافذة الطبعة األ ّوىل 2008 ،م ،ص.82 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص64 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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الروح ،عند «هيغل» ،تتق ّدم وتنمو وال ترتاجع وال تتقهقر ،أل ّن «التقهقر الذي متثّله األحداث،
عىل أنّه ظواه ُر خارجي ٌة عارض ٌة ،وال تستطيع أن تحكم عىل أمناط التطور الجزئية املعينة إال

ٍ
أهداف نسبي ٍة مطلق ٍة ،ما دام التطور مبا هو
غري محدّ د ٍة ،ال تكون سوى
ُ
وجهات نظ ٍر غامض ٌة ُ

كذلك هو اليشء الوحيد الها ّم»[[[ ،وكأ ّن «هيغل» هنا ال يعطي أهميّ ًة لذلك التقهقر الذي قد
يصيب حضار ًة ما بعد تق ّدمها ،إذ يعتربه شيئًا عارضً ا ،يتخلل مسار النم ّو ،لكن يف النهاية يتغلّب

نتاج لذلك «الوهم األكرب يف االعتقاد بأننا نعرف الحارض
التطور .إ ّن هذا التصور ما هو إالّ ٌ
ألننا موجودون فيه»[[[ ،يف حني أ ّن الحارض نفسه الذي نعيش فيه ال نعلم منه إال النزر اليسري،

كل االتجاهات ،لتتجه نحو مسارٍ ،نهايتُه غ ُري
ألنه كث ًريا ما يقع بني مفرتق طرقٍ  ،حيث تتقاطع ّ
معلوم ٍة.
أما «روجي غارودي» فيح ِّدد الخلفية الفلسفية ملقولة «التقدّ م» يف ثالثة ٍ
فروض أساسي ٍة:
األول« :فرض ديكارت :السيادة وامتالك الطبيعة»[[[ .حيث أنتج هذا الفرض عالق ًة عدائي ًة
بدل من أن يكون صديقًا لها ويحسن
بني اإلنسان والطبيعة ،انتهت باإلنسان مخ ّربًا للطبيعة ً

التعايش معها« ،بواسطة العلم والتقنية أصبحنا منتلك القدرة عىل تدمري الطبيعة»[[[ ،وبدلً
الكل،
الكل (الطبيعة) وهو كذلك يف الواقع ،أصبح يريد امتالك ّ
من أن يعيش اإلنسان كجز ٍء من ّ
فكانت النتيجة أن تقوم الطبيعة بر ّد فعلٍ
عكيس متثل يف مقاومتها لفعل اإلنسان ،كام فرست
ٍّ
ذلك نظرية «غايا» لـ»جيمس لفلوك» ،التي تؤكّد عىل أ ّن األرض تدافع عن نفسها مثلها مثل
بقية الكائنات الح ّية.
ذئب ألخيه اإلنسان»[[[ .هذا الفرض الذي م ّهد للرصاع والصدام
الثاين« :فرض هوبز :اإلنسان ٌ
سابق ،ص.129 :
[[[ -هيغل :العقل يف التاريخ .الجزء األ ّول ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،مرج ٌع ٌ
سابق .ص. 12 :
[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل .مرج ٌع ٌ
سابق .ص.94 :
[[[ -روجي غارودي :حفّارو القبور .مرج ٌع ٌ
[[[ -املرجع نفسه .ص.98 :
[[[ -املرجع نفسه .ص.98 :
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الحضاري ،فالرصاع والتناحر من أجل البقاء انتقل من األفراد إىل الجامعات ،إىل الحضارات.
الثالث« :فرض مارلو :الذي أعلن عن موت اإلله يف كتابه «فاوست»ً ،
قائل :أيها اإلنسان،
عن طريق عقلك القوي ،تصبح إل ًها ،املالك والسيد لكل العنارص»[[[ ،هذا الفرض هو الذي أدى
بالتحالف مع الفلسفة املادية -إىل تصعيد املوجة اإللحادية ،التي تحارب اإلميان .فقطعت الصلةبني السامء واألرض ،هكذا ت ّم تعزيز الثقة بالتط ّور الصاعد.
إ ّن الحقيقة التي ينتهي إليها «إدغار موران» هي« :أنّ التاريخ يبدع ،وينحرف ،ويتاميل،
ويضل السبيل :واالتجاه املضا ّد للتيار الذي أثاره تيا ٌر يختلط بالتيار ...والتطور
ّ
يغي السكّة،
وهو ّ

ٌ
وأزمات»[[[ ،هذا يعني أ ّن التاريخ ال يخضع
ٌ
اب
وخلق ،وهو
اف،
ٌ
انسياق ،وانحر ٌ
ُ
قطائع ،واضطر ٌ

مطلق ،ألن اإلحاطة الكاملة بالحالة الراهنة للعامل
لحتمية التقدّ م الصاعد ،إذ ال وجود لتقدّ ٍم
ٍ
معلوم بشكلٍ
ٍ
يف الحارض ،أم ٌر غريُ ممكنٍ عمل ًّيا ،فكيف ميكن التنبؤ باملستقبل إ ًذا ،والحارض غريُ

نها ٍّيئ .إنّ الحرية ،ال الرضورة املطلقة هي أساس التاريخ ،وال يشء يضمن لنا أن املستقبل سيكون
كام هو اآلن أو كام حدث يف املايض.

رصا ،واالطّراد يف الحدوث ليس
إ ّن القول بأ ّن األسباب نفسها تولد النتائج نفسها أصبح ً
قول قا ً

دامئًا ،إذ تحدث يف التاريخ والحضارة والطبيعة طفراتٌ  ،ال ميكن ملالحظاتنا وال لقياساتنا أن تتنبأ
غي معلومٍ بشكلٍ نها ٍّيئ ،ما
بها بدق ٍة ألننا نعتمد يف تنبؤاتنا عىل الحارض الذي هو يف حد ذاته ُ

يجعل املستقبل غ َري معلومٍ أيضً ا ،وبالتايل يسقط وهم «التقدّ م الخطّي» .إنها حال ٌة أشب ُه بوضعية
قطّة «أروين رشودنغر»[[[.

إذًا ،يبدو أ ّن الكثري من الفالسفة يتفقون مع «غينون» حول أ ّن التق ّدم ال يسري خطيًّا ،لكن

«غينون» يختلف عنهم ألنه يربط تص ّوره للتقدم بفكرة الزمن يف الحضارات الرتاثية .حيث
سابق .ص.98 :
[[[ -روجي غارودي :حفّارو القبور .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.16 :
[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل .مرج ٌع ٌ
[[[ -انظر يف كتاب «التناغم القدري» للمؤلف «ديباك تشوبرا» ،ترجمة د .يحيى العرييض .وانظر يف كتاب «التزامن :العلم
واألسطورة واأللعبان» للمؤلف «أالن كومبس» ،ترجمة ثائر ديب.
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يعتقد «غينون» أ ّن هناك دور ًة برشي ًة تُعرف يف العقيدة الهندية «باملانفانتارا» تتكون من أربع
احل حسب العقيدة الهندوسية وهي« :العرص الذهبي ،والعرص الفيض ،والعرص الربونزي
مر َ
والعرص الحديدي ،ونحن اليوم يف العرص الرابع الذي يُس ّمى «بالكايل-يوغا» أو العرص املظلم،
والذي يشهد أقوى درجات التعتيم للروحانية ،التي تكاد تندثر نهائ ًّيا مع الهيمنة املادية التي
اكتسحت حضارة الغرب الحديث»[[[.

إ ّن الدورة الكونية للبرشيّة ،ليست دور ًة زمني ًة خطّيةً ،بل هي دور ٌة دائريةٌ ،فعند «غينون»
أوثق بكثريٍ من ارتباط األجسام باملكان.
«الطبيعة األساسية للحوادث متعلق ٌة بالزمن برابط ٍة َ
أوسع .والحقيقة أنّ الزمان ليس باليشء
كيفي
َ
وهذا يؤكد مر ًة أخرى بأنّ يف الزمان ذو طاب ٍع ٍّ
منتظم ،وبالتايل فإنّ متثيله الهنديس ٍّ
مستقيم ،كام يتص ّوره الرياضيون
بخط
الذي يجري عىل نح ٍو
ٍ
ٍ
املحدّ ثون ،يعطي عنه فكرة خاطئة متاما بسبب اإلفراط يف التبسيط .إنّ التمثيل الحقيقي للزمان

هو التمثيل الذي يقدّ مه التص ّور الرتايث العرفاين للدورات الزمنية .ذلك التصور الذي يقوم عىل
الزمان «ذي الطابع الكيفي»[[[.

هذا يعني أ ّن «غينون» يرفض املعنى الكمي للزمن الذي يتصوره محددا مقيسا بالساعات
واأليام واألسابيع والشهور والسنوات ،فالزمن يحمل مع ًنى كيف ًّيا[[[ ،مبعنى أنه ينفلت من التقدير

قريب مام نقصدها يف عرصنا حينام نشتيك من تسارع الوقت ،فنقول
الك ّمي ،ورمبا هذا املعنى ٌ
وأفضل من الزمن الذي سيأيت ،وكأننا هنا نصف الزمن من الناحية
ُ
بأ ّن الزمن الذي يذهب خ ٌري
القيمية املعيارية ،فنفرغه من خصوصيته الكمية ،عىل الرغم من أ ّن الزمان سائ ٌر إىل األمام ،يزداد

يتغي مقارن ًة باملكان ،ألن الزمان يرتبط
وال يتناقص ،إالّ أن الزمن عند «غينون» ال يتكرر وال ّ

التغي بفعل
باألحداث ،واملكان باألجسام ذات االمتداد ،يقول« :موقع الجسم يف الفضاء يقبل ّ

سابق .ص.17 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.54 :
ر
مصد
الزمان.
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر
ٌ ٌ
[[[ -ميكن االستدالل بحادثة اإلرساء واملعراج كتمثيلٍ للزمان الكيفي.
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الحركة ،بينام الحادثة الزمنية ال تقبل التح ّول فهي «فريدةٌ»»[[[ ،فام ذهب لن يعود ولن يتكرر
يف الزمن وال يشء يضمن لنا عودته ،فاألحداث الزمنية ال تشبه بعضها البعض ،ألنّها أولً وقبل
كل يش ٍء ،وقائ ُع برشي ٌة وإنسانيةٌ ،فهي ظواه ُر حي ٌة ال ّ
تنفك تتحرك يف الزمن ،ويف حركتها هذه
تتخذ أشكالً متعددةً ،فقد تتجه الحركة نحو التقدم ،وقد يحصل العكس ،ما يشري إىل أنّه «ال
ظل ،إنّ كل تقدّ ٍم مهدَّ ٌد باالنحطاط
لتقدم من دون ٍّ
وجود لتقدّ ٍم تحقق بشكلٍ نها ٍّيئ ،وال وجود ٍ
ويحمل يف ذاته العملية املزدوجة الدراماتيكية للتقدم /التقهقر»[[[ .إ ّن األحداث الزمنية ال تسري
يف حرك ٍة مستقيم ٍة ميكن التنبؤ بتسلسلها املنطقي ،إنها حرك ٌة متع ّرجةٌ ،فيها نتوءاتٌ ومنعطفاتٌ
تظهر حي ًنا وتختفي حي ًنا آخ َر ،دون أن ت ُعلمنا بذلك .فال يش َء حتم ًّيا يف الزمن ،لذلك فإ ّن قياس
مناذج
الحارض عىل منطق املايض غ ُري ممكنٍ « ،فنحن نشهد منذ بضع ِة عقو ٍد من السنني انبثاق َ
ٍ
ونواميس مل تكن معروف ًة سابقًا.
نظريات علمي ٍة
معياري ٍة عليا جديد ٍة لإلدراك واملعرفة :أي
َ
تغي وتح ّول بشكلٍ راديكا ٍّيل عالقتنا بالعامل واألشياء ...وبحسب العقيدة
وهي يف طورها ألن ّ
الهندية نحن يف املرحلة الرابعة من املانفانتارا وهي الكايل-يوغا أو العرص املعتم واملظلم»[[[.

يفس «غينون» الحضارة انطالقًا من «املانفانتارا» (الدورة الكونية
من هذا التصور للزمن ّ
تبي هذه الدورة «أنّ كل مرحل ٍة من مراحلِ دور ٍة زمني ٍة ما ،مهام كانت،
للبرشية) ،حيث ّ
لها نوعيتها الخاصة التي تؤثّر يف تحديد مسار األحداث ،وحتى الرسعة التي تجري بها
هذه األحداث ،هي أيضاً تتعلّق بتلك املراحل ،وبالتايل فهي ذات ٍ
كيفي أكرث من كونه
منط ٍّ

كم ًّيا حقيق ًة»[[[ .ومن ميزات الدورة الزمنية الخاصة بعرص الكايل-يوغا الذي نعيش فيه كام
يح ِّددها «غينون»:

[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .ص.56 :
سابق .ص.34:
[[[ -إدغار موران :إىل أين يسري العامل ،مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.56 :
ر
مصد
الزمان.
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر
ٌ ٌ
سابق ،ص.105 :
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين ،مرج ٌع ٌ
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ثابت ك ّميًّا ،أما كيفيًّا فقد تقلّص ،إذ يعترب يف العقيدة
األول« :تسارع الزمن»[[[ ،فالزم ُن ٌ
اإلسالمية إحدى عالمات اقرتاب الساعة.
الثاين« :الدورة الزمنية تتجه نحو النزول إىل أسفل واالبتعاد عن املبدأ»[[[ ،أي إ ّن األحداث
الزمنية تشري إىل االرتباط بالدنيوي أكرث من االرتباط املق ّدس ،ونشاهد ذلك من خالل االبتعاد
كل ما ينتمي للروحانيات ،وعن كل ما له عالق ٌة
التدريجي املتسارع إلنسان العرص الحديث عن ّ
أي زمنٍ مىض .لقد أصبح عرصنا اليوم
السامء ،إذ أصبح النزوع إىل األرض أقوى منه يف ّ
بعامل ّ

«يفضّ ل الصورة عىل اليشء ،النسخة عىل األصل ،التمثيل عىل الواقع ،املظهر عىل الوجود ،وما هو
مقدّ ٌس بالنسبة إليه ،ليس سوى الوهم ،أما ما هو مدن ٌّس فهو الحقيقية»[[[ ،أل ّن إنسان العرص
الحديث مات قبل أن ميوت ،مات وجوده الحقيقي ،الذي ميتثل للغايات املق ّدسة ،وعاش الوجود
املزيّف املرتهن يف الغاية الدنيوية السفلية ،لقد افتقدت روحه لرطوبة الخيال املتسامي ،وعلقوا

كل ما يحمله معنى اإلنسان الروحاين ،الذي هوى مصريه ونزع نحو املجهول
لها مقصل ًة أعدمت ّ
والالّيشء ،وهو ُم ْكتَ ٍف بالتف ّرج وبالتم ّعن والنظر يف الهاوية حتّى نفذت فيه.

«لقد خدعتنا مظاهر التقدُّ م يف املعرفة والقوة فلن نفكّر يف الخطر الذي تتعرض له من
جراء تضاؤل القيمة التي نعطيها للعنارص الروحية يف بناء الحضارة .وأسلمنا أنفسنا متا ًما لنوع
من الرضا الساذج مبا حققناه من إنجاز ٍ
ات مادي ٍة رائع ٍة»[[[ .فإنسان الحضارة الغربية املادية
املبتورة عن كل قيم ٍة روحي ٍة أصبح إنسانًا مرهقًا وكأ ّن صخرة «سيزيف» عىل ظهره .هرمت
حل فيها ،ألنها ض ّحت باملق ّدس
روحه وأصبحت هزيل ًة تج ّر أذيال الخيبة وكأ ّن الجحيم األريض قد ّ

الساموي يف سبيل الدنيوي املدنّس.
ّ

سابق.55 ،
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه ،ص.56 :
[[[ -عبد الحليم حمود :اإلنسان يف قفص الصورة .دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع ،ط 2008 ،1م ،ص.12 :
[[[ -ألربت أوشفيترس :فلسفة الحضارة .ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ،مراجعة الدكتور زيك نجيب محمود.
ص.111 - 110 :
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جسم متح ّر ٍك ملقًى به عىل
هكذا يعترب «غينون» «أن سري اإلنسانية الحالية يشبه حركة ٍ
منحد ٍر فهو ينزل برسع ٍة تزداد كلام اقرتب أكرث إىل األسفل»[[[ .لذلك يعترب الزمن يف العقائد
ويعوج حي ًنا آخ َر ،وما نشاهده يف الطور الراهن
الرتاثية زم ًنا كيفيًّا ،يرتفع وينخفض ،يستقيم حي ًنا
ّ

رش أقوى من
للدورة البرشية (املانفانتارا) هو غلبة القوى السفلية الشيطانية ،أي إ ّن محور ال ّ
محور الخري ،والنزوع إىل الدنيوي ميتص كل النشاط اإلنساين.

ثالثًا :التقدّ م انحسا ٌر يف املادي وإنكار للروحاين:
كل ما هو تراثٌ
روحي سيولّد التقهقر الض ّد ّي،
إ ّن التق ّدم الخطّي يف امليدان املا ّدي املبتور عن ّ
ٌّ

وهذا مآل الحضارة الغربية الحديثة إن استمرت يف تنكيس الجانب الروحي ،إذ يقول «غينون»:
ميؤوسا
«نظ ًرا الفتقارها إىل أي مبدأٍ مرشوعٍ يف أساسها ،وهذا ما حكم عليها بأن تكون حال ًة
ً

منها لالنحطاط العقيل .وميكن الدفع بأنّ هذا كان مث ًنا للتقدّ م املادي الذي اندفع العامل الغريب
نحوه[ ]...ولكننا نرى -عىل كل حالٍ  -أنّ ذلك االنحطاط كان مث ًنا باهضً ا لذلك التقدّ م الذي

يتباهون به»[[[ ،وكأ ّن «غينون» هنا يعترب أ ّن االنحراف واألزمة التي هوت إليها الحضارة الغربية،
هو النتيجة الحتمية للتق ّدم األعمى يف النشاط املا ّدي ،فالجزاء من جنس العمل ،واإلفراط يف يش ٍء
دون اعتدا ٍل ،ينقلب إىل الض ّد دامئًا ،هكذا هو حال الحضارة الغربية ،فشذوذها املادي الذي أ ّدى
إىل انحسار الروحانيات هو الذي أغرقها يف األزمات ،إذ أصبح اإلنسان يف الرؤية الحداثية الغربية
جس ًدا ،أي ماد ًة فقط ،أما أسمى ما يف اإلنسان فخرج من اهتاممات الغرب ،ذلك الجانب الذي
ففعل كام قال «رالف والدو إمرسون» :مع «كل يش ٍء يتم الحصول عليه هناك
به يكون إنسانًاً .

يش ٌء يتم أخذه»[[[.

إ ّن التقدم العلمي ،كام يقول «توينبي»« :سمح مللَك ٍة من أخص وأنبل ملكات الطبيعة
سابق ،ص.56 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان.مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
وغرب ،ص ,ص.66 - 65 :
رشق
ٌ
[[[ -كارل ساغان :باليني وباليني .أفكار حول الحياة واملوت عىل حافة األلفية .ترجمة عزت عامر .املجلس األعىل للثقافة.
الطبعة األ ّوىل  2003م .ص 277
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اإلنسانية بالضمور ،أو إذا مل تكن ضمرت فهو يحاول أو هي تحاول عمدً ا كبتها .هذه امللكة التي
بحامس وفعالي ٍة يف الهند[[[ من أجل التواصل مع نفس اإلنسان ومن خالل اإلنسان،
ٍ
يتم تنميتها
والتواصل ال مع اإلنسان نفسه وحده ،بل مع الحقيقة الروحية النهائية وراء الكون .هذه امللكة،
رشا ،ونحن نتحول إىل ما دون
وهي التأمل الروحي ،من سامت الطبيعة البرشية التي تجعلنا ب ً
البرش إذا فقدنا هذه امللكة أو دمرناها»[[[.

كث ًريا ما يُنظر إىل الحضارة الغربية وتق ّدمها املادي ،الذي تنعكس أصداؤه يف كل مناحي الحياة،

عىل أنّه معيا ٌر لقياس الذكاء والعبقرية ،حتّى إنّنا نعترب املكتشفني واملخرتعني لآلالت واألجهزة

يف مجال التكنولوجيات هم األرقى ذكا ًء ،يف حني أ ّن هؤالء األشخاص إذا ما أخرجناهم من مجال
صناعة اآلالت فإنهم يظهرون بالد ًة وتكل ًّسا ما يشري إىل أ ّن الذكاء ال ينحرص يف االخرتاعات املادية،
بل هناك ٌ
مجال أسمى يكشف عن ذكا ٍء أعىل هو ميدان الروحانيات املتعايل واملفارق لعامل املادة.

إ ّن الولوج إىل هذا امليدان ليس باألمر اليسري واملتاح للجميع ،بل هو ممكن فقط ملن أُلهموا بصري ًة
نافذ ًة وذكا ًء ثاق ًبا يخرتق الحجب ليتح ّد مع عامل السامء وهو كائ ٌن يف عامل األرض ومنقط ٌع عنه،

وميكن أن نس ّمي هذا االرتحال الصاعد بالسفر الروحي الذي ال يعرتف مبقولتَ ِي الزمان العددي

واملكان الهنديس.

لقد انحرس الذكاء تحت هيمنة النزعة التقدمية يف املجال املادي ،وباألخص يف مجال االخرتاعات
الحواس ،أي ما
التقنية ،حيث أصبح مفهوم العبقرية يقرتن باخرتاع ما يقع مبارش ًة يف نطاق
ّ
ٍ
ميكن أن يحقق املنفعة املبارشة بشكلٍ
ملموس كام يقول «غينون»« :يف مثل هذا العامل (الغريب
محض ،ألنّ األمر هنا يتعلّق بأشيا َء ال
يل ٌ
أي مكانٍ للذكاء ،وال ّ
الحديث) ،مل يبق ّ
لكل ما هو داخ ٌّ
تُرى وال تُلمس ،ال تُحسب وال تُوزن ،ال مكان ،بعدُ  ،إال للحركة الخارجية بجميع مظاهرها»[[[،
[[[ -انظر :كتاب «رؤية التانرتا رس التجربة الداخلية» للحكيم الهندي «أوشو« ،وهو من الكتب التي الهندية التي تتحدث
عن التأمل الروحي.
[[[ -أرنولد توينبي وآخرون :اإلنسان وهموم املوت ،ترجمة ع ّزت شعالن ،املركز القومي للرتجمة القاهرة ،الطبعة األ ّوىل
2011م ،ص.207 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.56 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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أ ّما اإلبداعات ذات الطابع التأ ّميل الرمزي املحض ،والتي ال ت ُتل ّمس أصداؤها ،وال تُرى رؤيا العني،

اليومي
فإنّها مل تعد تستثري إنسان العرص الحديث ،ومل تعد متتّعه وتؤنسه وتخفف عليه وطأة
ّ
كل رمزي ٍة ،يقيض يومه
وصيه كائ ًنا اليوميًّااإستهالكيًّا ُمف َرغًا من ّ
الذي ابتلع إنسان العرص الحديث ّ

يف غد ّوه ورواحه وهو مهمو ٌم بإشباع حاجات البدن.

إ ّن آثار التق ّدم ،ذلك الوهم الذي أسقطه «غينون» وع ّراه ،قد بدأت مخاطره يف الثلث األ ّول
من القرن العرشين ،وهي اليوم تلوح عىل األفق لتنذر بكارث ٍة عظمى بفعل التق ّدم املحموم
ٍ
يومي.
واملكثّف واملنسكب يف املادي فقط .وما تنبأ به «غينون» أصبح ظاه ًرا للعيان
كمعيش ٍّ

ويكفي أ ّن الكثري من رجال ال ّدين الغربيني بدأوا يحذّرون من اإلفراط يف منسوب النشاط املا ّدي،
الذي سريت ّد بالحضارة الغربية عىل عقبيها عىل غرار ما حصل يف هجامت  11سبتمرب  ،2001التي
تعترب إحدى مخرجات تصعيد املادية ،وقد اعرتف بذلك حتّى بعض رجال الدين الغربيني كام جاء
يف كتاب «الخديعة الكربى» لـ «تريي ميسان» الذي قال أ ّن «العديد من رجال الدين الغربيني
فسوا الهجامت -يقصد هجامت  11سبتمرب  2001-عىل أنّها إشار ٌة إلهي ٌة تدعو أمريكا إىل التح ّول
ّ

واالهتداء ،حيث كتب القسيس «بات روبرستون»« :إنّ الله سبحانه ح َرمنا من حاميته لنا ألنّنا
استغرقنا يف السعي وراء امللذات املادية والغرائزية»[[[.

إ ّن خطر التق ّدم أيقظ رجال الدين من سباتهم بعد أن نصب العلامء أنفسهم ساد ًة عىل السامء
ٌ
مشرتك وال أح َد ميكن اعتباره بريئًا من اإلثم إذا انهارت البرشية
واألرض ،أل ّن البرشية مص ُريها
وانتقلنا إىل ما بعد اإلنسانية ،إذ كام يعتقد «إدغار موران»« ،ترتبط أخطر التهديدات التي ترت ّبص
كل
تالعبات يف ّ
ٌ
بالبرشية بالتقدّ م األعمى وغري املتحكَّم فيه للمعرفة (أسلح ٌة حراري ٌة-نووي ٌة،
بيئي»[[[ .لقد مكّن التق ّدم العلمي من إنتاج األسلحة النووية وأسلح ٍة أخرى للدمار
األنواعٌ ،
خلل ٌّ

الشامل ،كياموي ٍة وبيولوجي ٍة ،وأتاح لها االنتشار الواسع .وتسبب التقدم التقني والصناعي يف
مسلسلٍ من التدهور يف املحيط الحيوي ،ويف خلق كوارثَ بيئي ٍة أخطرها اليوم ،ما يدعى باالحتباس
سابق .ص.61 :
[[[ -تريي ميسان :الخديعة الكربى .مرج ٌع ٌ
سابق.ص.13 :
[[[ -إدغار موران:ثقافة أوربا وبربريتها .مرج ٌع ٌ
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الحراري ،والذي نجم عن تلك الرؤية «االختزالية املبارشة لألرض عىل أنها يش ٌء ميكن تطويره
وإدارته ،ويبدو أنهم يرونها مج ّرد كر ٍة من الصخور التي تبللها املحيطات ،وتتموضع ضمن حلق ٍة
نحيلة ٍمن الهواء .إنهم ال يرون األرض اآلن كوك ًبا ح ًّيا ينظم نفسه بنفسه»[[[.

وسائل غريِ مسبوق ٍة لتحسني حياة الناس وحفظها من األمراض ،وإطالة
َ
إ ّن ما أنتجه العلم من
األعامر ،أخذ وج ًها آخر يف القرن املايض .باملقابل لذلك ،لقد تم اخرتاع وسائل غري مسبوق ٍة لتهديد
الحياة ولنرش املوت ،مل يعهدها اإلنسان ،د ّمرت الوجه اإلنساين والروحاين للحضارة اإلنسانية،

وش ّوهت الطبيعة وح ّولتها إىل مس ٍخ نتيجة أطامع اإلنسان يف السيطرة الجامحة.

ٍ
أبدي،
لقد تع ّرضت البرشية يف
لحظات إىل خطر فنا ٍء محتّمٍ كاد يعلن النهاية للحياة بشكلٍ ٍ
عندما بثّت املواد الكياموية وأشبعت جلودهم بسموم املوت البطيء وأغرقت أعصابهم يف هاجس
املوت املرتقب ،وجعلت القلق هو معيشها اليومي والراهن .وكام يقول «إيريك يونس جوفروا»:
لقد أثبتت «األزمات الراديكالية الشمولية التي تواجهها البرشية منذ اآلن فصاعدً ا أنه مل يعد
«أفقي» ملشاكل كوكبنا ،فاإلنسان الحديث املشدود إىل أفق «التقدم» املادي
حل
هناك من ٍّ
ٍّ
ال ّرباق قد أصبح مخ ّر ًبا لألرض وسارقًا لرثواتها وطبيعتها .انظر ما فعله اإلنسان الحديث بالطبيعة

والبيئة .وهو بذلك يهدد وجوده عىل هذه األرض وكذلك وجود أنواع الحيوانات والنباتات
األخرى»[[[ .فعلً ،وكام قال «يونس جوفروا» ،لقد أصبح كوكب األرض مه َّد ًدا بشتى املخاطر
تخصصاتهم ،إىل
التي ستجعل العيش فيه غري ممكنٍ  ،ما حدا بالكثري من العلامء عىل اختالف ّ
النزوع نحو اإليكولوجيا ،وأشكلة مواضيعها فلسف ًّيا ،لتقويم نتائج العلوم التجريبية والبيولوجية

وتطبيقاهام.

من بني العلامء الذين تيقّظوا لحقيقة األزمة اإليكولوجية التي يواجهها العامل «جيمس لفلوك»
يف كتابه «وجه غايا املتاليش» الذي يعالج فيه قضايا مثري ًة للجدل يف الساحة العلمية اليوم،
[[[ -جيمس لفلوك :وجه غايا املتاليش ،ترجمة د .سعد الدين خرفان ،عامل املعرفة 2012م .ص.23 :
سابق .ص .11
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين .مرج ٌع ٌ
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والتي تهدد كوكب األرض بالفناء ،ج ّراء االستخدامات الالمسؤولة ملوارد األرض والطاقة ،دون
التفكري يف االنعكاسات الخطرية عىل كوكب األرض« ،لقد ع ّتم تل ّوث الهواء والضوء عىل هذه
الكواكب والنجوم بحيث مل يعد يرى سوى القمر والزهرة من خالل الوهج اللييل ...وما عدا بعض
البحارة واملزارعني البعيدين ألميال عن أي منطق ٍة عمراني ٍة ،والذين ال يزالون يرون أعامق السامء
املعتمة ،فقد ضعنا كلنا يف الجو الضبايب لعامل البرش ،والذي كونته العوملة واملدن الكربى»[[[،
فال مراء يف أ ّن تقنيات العلم الحديث ش ّوهت الحياة والطبيعة ،أل ّن طموح العلم الحديث الذي
األرض ،مكا ُن العيش املشرتك بني
يسري مبنطق «التقدّ م الوهمي» ،أفقده البوصلة .لقد أصبحت ُ
ٍ
سجاالت حول مرشوعية تطبيقات
كوابح ،ما أ ّدى إىل فتح
الكائنات ،تحت قبضة علمٍ بدون
َ
العلم الحديث ،وبدأ الكثري من العلامء يعيدون حساباتهم ،بعد أن أدركوا أ ّن األزمة اإليكولوجية
التي تعاين منها الكائنات مبا فيها البرش ،هي أزم ٌة من صنع البرش ،وباعرتاف الكثري من العلامء،
من بينهم «جيمس لفلوك» الذي يقول« :إنّ األفكار التي تنبع من نظرية غايا تضعنا يف مكاننا
الصحيح كجز ٍء من نظام األرض ،لسنا املالكني ،أو املديرين ،أو حتى املسؤولني القياديني ،أو
تغي ٍ
ات نقوم بها ستكون عىل حسابنا»[[[،
املسيطرين .فلم تتطور األرض ملصلحتنا فقط ،وأي ّ
هذا يعني أ ّن مواجهة التهديدات االيكولوجية يقتيض تجاوز تلك الرؤية الرباغامتية لكوكب األرض،
والتي هي يف األساس رؤي ٌة ما ّدي ٌة تكثّف من حضور املقولة الديكارتية «السيادة عىل الطبيعة»،
عب عنها «ديكارت» بشكلٍ رصي ٍح« :يلزمنا أن نوفّر الخري لكل الناس عىل قدر ما يف
والتي ّ
معارف مفيد ٍة للحياة
استطاعتنا ،ألنّ هذه األنظار يف علم الطبيعة ب ّينت إمكان الوصول إىل
َ
فائد ًة كبريةًً .
وبدل من الفلسفة النظرية التي تُعلّم يف املدارس ،فإنه ميكن أن نجد عوضً ا عنها
[[[
أي
فلسف ًة عملي ًة ...وبذلك نستطيع أن نجعل أنفسنا ساد ًة ومسخِّرين للطبيعة»  .يف غياب ّ
مبدأٍ
روحي ،يستويل اإلنسان عىل األرض ،فيكون مخ ِّربًا لها ،بدل عامرتها وخالفتها عىل الوجه الذي
ٍّ
دعت إليه العقائد التقليدية.

سابق ،ص.10 :
[[[ -جيمس لفلوك :وجه غايا املتاليش .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.14 :
[[[ -جيمس لفلوك :وجه غايا املتاليش .مرج ٌع ٌ
[[[ -رينيه ديكارت :مقال يف املنهج ،ترجمة ،محمود محمد الخضريي ،راجع لها وقدما محمد مصطفى حلمي ،دار الكتاب
العريب للطباعة والنرش ،القاهرة ،ط  ،2م  1968صص .191 – 190 :
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ٍ
تضايف ومحايث ٍة وتوازٍ ،إىل عالقة سيطر ٍة ،لذلك
لقد تح ّولت عالقة اإلنسان بالطبيعة من عالقة
«رمبا كانت القيمة األعظم ملبدأ غايا يف استعارته ٍ
ألرض حي ٍة تذكّرنا بأننا جز ٌء منها ،وأنّ عقدنا مع
غايا[[[ ال حول حقوقنا فقط ،ولكنه يتضمن واجباتنا أيضً ا»[[[« .يجب إ ًذا أن نتوقع أن تستمر
االكتشافات أو باألحرى االخرتاعات امليكانيكية والصناعية بأن تتطور وتتسع بوتري ٍة متسارعة
ٍحتى نهاية العرص الحايل ،ومن يعلم أنها لن تكون ،مع أخطار الدمار التي تحملها يف ذاتها،
واحد ًة من العوامل األساسية التي ستؤدي إىل الكارثة األعظم ،إذا ما وصلت األمور إىل درج ٍة ال

ميكن تالفيها»[[[ .لذلك يعتقد «غينون» أ ّن استمرار تصعيد املا ّدية ،يف مجال الصناعة والتقنيات

سيؤ ّدي إىل تدمري الحياة ،ويصبح رعب املوت يسكن اإلنسان الحديث وال يغادر تفكريه.
إنّ«غينون» ال ينكر التق ّدم املادي وال يرفضه ،لكنه يرفض التق ّدم باملفهوم الحدايث الذي
هيمن عىل الحضارة الغربية ،والذي يتناقض مع العرفان الخالص بل يسحقه ،أل ّن التق ّدم الحدايث
قائل« :ونحن ال نشكك أبدً ا يف وجود تقدّ ٍم ماد ٍّّي،
يتامهى مع املا ّدي ،ويعرتف «غينون» بذلك ً

وإمنا اعرتضنا فقط عىل أهميته .والرأي الذي نؤ ّيده هو أنه ال يكافئ ما يتسبب يف فقدانه يف

الجانب الروحي العرفاين ،وال يخالف هذا الرأي إالّ من كان ً
جاهل بالعرفان الحق»[[[.

رضوري ،أل ّن من معاين الخالفة
إ ّن التق ّدم املا ّدي ليس يف ذاته مذمو ًما ،أو مشي ًنا ،بل إنّه
ٌّ

البرشية يف األرض عامرتُها من خالل تحسني مناحي الحياة ،واستثامر موارد األرض وخرياتها مبا

تجسده العلوم الطبيعية الدنيوية ،التي حققت نقل ًة نوعيةً ،وقفز ًة
يفيد يف صالح العباد ،وذلك ما ّ
وسائل غريِ مسبوق ٍة ،جعلت حياتنا
َ
فائق ًة يف تحسني مستوى الحياة املا ّدي ،مبا ق ّدمته التقنيات من
أقل قسوةً .فالعلوم املادية وما تق ّدمه من نتائج هي مشرتك ٌة بني الناس ،وال عالقة لها بالعقائد
ّ
واألخالق ،ألنها أمو ٌر حياتي ٌة عمليةٌ ،وال ميكن لحضار ٍة أن ترفضها بح ّجة أنها من مخرجات حضار ٍة
[[[ -غايا  :Gaiaيف األسطورة اليونانية ربة األرض التي تزوجت من أورانوس.
سابق .ص.128 :
[[[ -جيمس لفلوك :وجه غايا املتاليش .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.55:
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.67 :
رشق
وغرب ،مصد ٌر ٌ
ٌ
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مخالف ٍة لها يف العقائد الرتاثية .لكن الذي يعيبه «غينون» عىل التق ّدم املا ّدي هو أنه فُهم يف
الحضارة الغربية عىل أنّه غري ممكنٍ إالّ إذا فُصل كليًّا عن النشاط الروحاين لإلنسان ،وكأ ّن اإلنسان

ناتج
يف منظورهم ال ميكن أن يُ ّ
حصل الغايتني م ًعا يف الدنيا :الغاية املادية والغاية الروحية ،وهذا ٌ
منتج،
عن سوء فهمهم معنى
يل ٌ
ّ
«املادي» ومعنى «الروحا ّين» ،إ ْذ هم يعتربون أ ّن األ ّول نشا ٌط عم ٌّ

يل عقي ٌم ،وسوء الفهم هذا للمدلوالت التي يحملها لفظ «املادي» ولفظ
وأ ّن الثاين نشا ٌط تأ ّم ٌّ
«الروحاين» أ ّدى إىل االنحراف والفوىض.

المبحث الثالث
العلم الحديث صنم عصر الكالي ـ يوغا

(*)

ً
أول :العلم الحديث دراي ٌة جاهل ٌة
ثان ًيا :الطبيعة التبسيطية االختزالية التحليليّة للعلم الحديث
ثالثًا :العلم الحديث دراي ٌة دون ّي ٌة
التعسفي ملناهج العلوم التجريب ّية بني العلم املق ّدس والعلم الدنيوي
رابعاً :الحرص ّ

(*) -العرص املظلم.

ً
أول :العلم الحديث دراي ٌة جاهل ٌة:
إ َّن حضارة الغرب نظرت إىل العلم الحديث وكأنّه قد اكتمل ليعلن عن نهاية التاريخ باعتباره
خاتم العلوم ،لتصبح الطبيعة والكون مع النزعة العلموية بسيطةً ،بعد أن متكّنت تقنيات العلم
الحديث من تفكيك شفراتها ،لتصبح وكأنها هادئ ٌة راضخ ٌة مستكين ٌة لإلنسان ،وكأ ّن الحلم الديكاريت
أصبح أم ًرا واق ًعا ،واكتمل املشهد النهايئ لتتح ّول السلطة والنفوذ لإلنسان عىل الطبيعة.
إ ّن العلم الحديث ،الذي ظلت الحضارة الغربية تفاخر به ،وتستعيل عىل بقية الحضارات،
ومفلسا وعاج ًزا عن
رصا
وتتخذه أدا ًة للهيمنة واإلقصاء ،هو عند «غينون» ،ليس إالّ ً
ً
علم دنيويًّا قا ً
كل أبنيته.
احتواء كل ظوهر الكون ،لذلك ينبش «غينون» تحت أرضه ،مف ِّككًا ّ

إ ّن العلم الحديث ،الذي ي ّدعي امتالك رؤي ٍة صحيح ٍة وشمولي ٍة للكون واإلنسان والوجود ،هو،
رص وميلء بالعيوب واملغالطات ،ألنّه ال يأخذ من املعرفة إال جانبها الدنيوي،
عند «غينون» ،عل ٌم قا ٌ
الذي يخدم األغراض املادية ،إذ «ميكن أن ينظر إىل «العلم الدنيوي» ،الذي هو علم املحدثني،
يل تقف بكلّيتها عىل مستوى الحقيقة الدنيا ،إنها
كـ»معرف ٍة جاهل ٍة» :معرف ٍة من مست ًوى سف ٍّ
بكل مبدأٍ ميكنه أن يؤ ّمن
بكل غاي ٍة أسمى منها كام ّ
كل ما يتجاوزها ،إنّها جاهل ٌة ّ
معرف ٌة تجهل ّ
لها مكان ًة رشعي ًة ،ولو متواضع ًة ،من بني مختلف مراتب املعرفة الكاملة»[[[.

تُق ّدم الحضارة الغربية نفسها عىل أنّها مهد العلوم ،مبدأها ومنتهاها ،وبأنّها الحضارة العلمية
ول بغري رجع ٍة ،ما دام العلم الحديث
الوحيدة ذات الطابع الكلّياين ،وكأ ّن عهد األسطورة قد ّ
كل ما كان وما هو كائ ٌن وما سيكون ،ولن يعود اإلنسان إىل ما قبل التاريخ،
قد تكفّل بتفسري ّ
كل ما يحدث من ظواه َر
إىل ذلك العهد الطفويل الذي كان يقف فيه وج ًِل أمام الطبيعة فيعزو ّ
الضاعة
ُحس تنتمي إىل عامل السامء يجثو أمامها راف ًعا ّ
أكف ّ
غريب ٍة وطارئ ٍة إىل ق ًوى مفارق ٍة ال ت ّ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.74 :
رشق
وغرب ،مصد ٌر ٌ
ٌ
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ليطل عرص الخلود مع انبجاس العلم الحديث كبوصل ٍة تهدي التائهني إىل
إليها لئالّ تقسو عليهّ ،
مرافئ السالم .يقول «غينون»« :من بني مزاعم الحضارة الغربية الحديثة دعوى أنها «علمي ٌة»

بامتيازٍ»[[[ ،ما حدا بالحضارة الغربية إىل الزهو بنفسها وكأ ّن هذا العلم الوضعي قد انترص عىل
متثيل ما ّديًّا تشهده
ومحصالته ً
كل ميادين املعرفة األخرى ال ليش ٍء إالّ ألنّه استطاع متثيل مخرجاته
ّ
األعيان يف الواقع مبارشةً .لقد اخرتعوا آلة الطباعة ،التي افتتحت عرص النهضة وجعلت املعارف
والعلوم متاح ًة للجميع ،وقضت عىل التعليم التلقيني ،ليتحمل كل فر ٍد مسؤولية املعرفة والحصول
عىل الحقيقة بنفسه .لقد تحكّموا يف موجات األثري ،وقلصوا املسافات الزمانية واملكانية ،وأطالوا يف
رس الحياة املخ ّزن يف
األعامر ويف الحياة الجسدية ،وغزوا الفضاء ونزلوا عىل سطح القمر ،واكتشفوا ّ
رشيط ( )ADNوأصبحوا يحلمون بالتحكّم يف الجينوم البرشي ،وفكّكوا الذ ّرة وغاصوا يف أعامقها،
إنّها مخرتعاتٌ غري قابل ٍة للتعديد.
كل التقنيات الحديثة صناع ٌة غربيةٌ ،وكان هذا كاف ًيا لتشكيل الوعي الجمعي لألنا الحضاري

الغريب ولآلخر الحضاري غري الغريب ليستسلم لفكرة «الغرب الحديث س ّيد العلوم» ،وتصبح هذه
اللوعي الباطني للفرد الغريب ولغريه من الشعوب ،وتتداعى الفكرة يف األذهان
الفكرة قابع ًة يف ّ
دون اعرت ٍ
اضات نقدي ٍة ،حتّى إ ّن «بعض املصلحني اإلسالميني خُدعوا باملظاهر الغربية الرباقة ومت ّنوا

أن يؤدي تحديث العقل اإلسالمي إىل وضع حدٍّ لنشوة اإلنسان واغتباطه ،ورغبوا يف هيمنة
العقالنية الجافة عىل العامل اإلسالمي ،والقضاء عىل الشعر والروحانيات»[[[.

يعتقد «غينون» أ ّن وهم تف ّوق الحضارة الغربية يف العلم يعود إىل «اإليحاء الجامعي الذي
ّ
بأتم قناع ٍة ،ال يوجد يف فكرهم
يبث وينرش الوهم [ ]...ألنّ الكثري ممن يتلفّظون بتلك الكلامت ّ

يل يتطابق معها[ ]...بل ميكن حتى قول :مج ّرد التجسيد آلمالٍ عاطفي ٍة متفاوت ِة اإلبهام
مع ًنى ج ٌّ
زيادةً»[[[ ،وميارس متوي ًها للحقائق بقلب املفاهيم وتزييف دالالتها ،فتسيطر الكلمة وتخبو

[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.73 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق ،ص.123 :
ر
مصد
الحديث،
العامل
أزمة
[[[ -رينيه غينون:
ٌ ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص .73
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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الفكرة ،وتصبح كلمة «علم» تستدعي بشكلٍ
صحيح ،إذ
الشعوري كلمة «غرب» ،والعكس
ٍّ
ً
تنصب
أصبحت صفة «العلمية» الرباديغم (النموذج املعريف املهيمن) األعظم أو املثل األعىل الذي ّ
ريب»[[[،
«كإل ٍه جدي ٍد»»« .إنها أوثانٌ حقيقي ٌة وآله ٌة لنمط «ديان ٍة الئكي ٍة» غريِ محدّ دة املعامل بال ٍ
هذا اإلله الجديد يتق ّمص دور املن ّوم املغناطييس لتخدير وعي الشعوب التي تنتمي للحضارات
املغايرة للغرب لرتكن إىل السبات األبدي ،فكلمة «علم» مل تعد مج ّرد سم ٍة مؤقّت ٍة بل أصبح شأنها

حل مكانه العاطفة ،فتنقاد الشعوب ُمسملة العينني يف حضارة
كاملعتقد الذي يزيح العقل ويُ ّ
العميان ،وهنا ال فرق بني الذيك والغبي أو املتعلم والجاهل ،فكلّهم يف بوتق ٍة واحد ٍة ،فحيث

العواطف ستسقط أعتى إمرباطورية للعقل.
فاإليحاء الجامعي الذي ينرش خرافة -كام يعتقد «غينون» -علمية الحضارة الغربية قد أ ّدى إىل
كل
تشكيل بني ٍة فكري ٍة متصلّب ٍة للفرد الغريب ،نسقٍ مغلقٍ ومترشنقٍ عىل ذاته انتهى إىل تعطيلٍ ّ ٍّ

مغلق»[[[ ،وهذا
للملكات النقدية ألنها ارتهنت ،عىل ح ّد تعبري «غينون» ،داخل «فك ٍر منظوما ٍّيت ٍ

التص ّور الذي تزعمه النزعة العلموية هو تص ّو ٌر دوغام ٌّيئ ،جعل األفراد والجامعات والشعوب تسري
-إن جاز لنا االستعارة -مبنطق الفلسفة السلوكية «مثري-استجابة» ،وتحت وطأة سلطة «أصنام

السوق الذهنية» باملفهوم البيكوين ،فتحاول الحضارة الغربية عرب هذا النرش املبتذل -حسب تعبري
«غينون» -لكلمة «علم» إىل اللجوء لرد فعلٍ
عكيس ،هذا ما تفعله الحضارة الغربية ذات النزعة
ٍّ
بكل أشكاله.
العلموية التبسيطية ض ّد الرتاث الروحي ّ

لقد حظي العلم الحديث مبكان ٍة كبري ٍة غري مسبوق ٍة تاريخ ًّيا ،فلقد أُلِّه ،وجعل املعبو َد املق َّد َس.

ُجل العلم وتدافع عنه ضد كل الهجامت ،لت ّربئه من
الرباغامتية -التي تنترص للامدية بكل أشكالها -ت ُّ

كل اآلثام التي ارتكبها ض ّد اإلنسان واإلنسانية ،حيث يقول «جون ديوي»« :معظم الهجامت عىل
ٍ
ٍ
وديانات تشكلت عندما كانت الطبيعة
فلسفات
طبيعة العلم هذه ذات الصلة باآللة سببها بقاء
العدو الرشس لإلنسان .لكن إمكانية الحارض ،وبالتايل مشكلته ،تكمن يف أن الطبيعة قد تصبح،
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.73 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ص .78
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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من خالل العلم وبسببه ،صديق اإلنسان وحليفه»[[[ ،إ ّن «جون ديوي» والرباغامتية عىل العموم
تتعامى قص ًدا عن انحطاط العلم الحديث املنترص للفلسفة التقنية املادية التي غذّاها «املذهب

الطبيعي»[[[ ،إذ هناك دامئا «نوع من القصور الطبيعي يف سرب أغوار العامل بحثا عن أرساره ،ألنّ
العامل ال ميكن استنفاده وسرب أغواره ...من املستحيل أن نسرب عمق ما ال ميكن أن يسرب»[[[.

هكذا يق ّر «غينون» بـ «أنّ العلم الدنيوي الذي هو علم املحدَ ثني كمعرف ٍة جاهل ٍة ،معرف ٍة
يل ،تقف بكليتها عىل مستوى الحقيقة الدنيا ،إنّها معرف ٌة تجهل كل ما يتجاوزها،
من مست ًوى سف ٍّ
إنها جاهل ٌة بكل غاي ٍة أسمى منها كام بكل مبد ٍأ ميكنه أن يؤ ّمن لها مكان ًة رشعي ًة ...إن العلم

الدنيوي بانغالقه يف النسبي واملحدود ،حار ًما نفسه بذلك من أي تواصلٍ مع الحقيقة املتعالية

ووهمي ،ال يأيت يف
عبثي
ومع املعرفة العليا ،إن العلم الدنيوي ،بواقعه هذا مل يعد سوى ٍ
ٍّ
علم ٍّ
الحقيقة ،من يش ٍء ،وال يؤدي إىل يش ٍء»[[[ .إ ّن العلم الحديث يف التصور الغينوين ،يقيص املعرفة
رصا يتجاوز االختبارات التجريبية املحسوسة ،فهو مبناهجه املادية
العرفانية التي تشرتط ً
عقل مستب ً

فكل نتائجه تخدم األغراض الدنيوية،
رص عن إدراك الحقائق الفوق-طبيعية ،أي املاوراء-حسيةّ ،
قا ٌ
إذ تح َّرر من كل غائي ٍة إلهي ٍة ،ومل يربط علومه باملقاصد الروحية التي حددتها العقائد التقليدية

لكل معرف ٍة وعلمٍ هدفًا غائ ًّيا ،هو تحقيق الحكمة اإللهية يف األرض ،أما
الرتاثية ،والتي تجعل ّ
العلم الحديث الذي أصبح ماديًّا ِصفًا فهو ،بإغراقه يف النزعة التحليلية وانتصاره للنسبوية ،يض ّيع

الحكمة اإللهية يف الكون ،ويجعل العلم املق ّدس يف خدمة املدنّس ،ما أ ّدى إىل تشويه معنى العلوم

الرتاثية التقليدية املوصولة بالوحي اإللهي.
قدميا وحديثًا .ترجمة وليد شحاذة .دار الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع .الطبعة األ ّوىل 2014 ،م.
[[[ -جون ديوي :الفردية ً
ص.140 :
[[[ -املذهب الطبيعي :يرى أ ّن الوجود ممتن ٌع خارج الطبيعة ،أي ال يوجد يش ٌء ال ميكن ردّه إىل سلسلة وقائ َع مشابه ٍة لتلك
رص ،هو واق ٌع جاه ٌز ،فمنذ الوالدة كل ما هو كائ ٌن هو كل
التي نختربها .فاملذهب الطبيعاين يرى أ ّن الواقع ،املك ّون من أي عنا َ
ما ميكنه أن يكون( .موسوعة الالند الفلسفية ،املجلد األ ّول ،منشورات عويدات بريوت  -لبنان ،تعريب خليل أحمد خليل ،ط
 2001 ،2م .ص.)854 :
[[[ -ليونارد رامسرتيغني :مملكة الفوىض محاوالت لفهم عمل املصادفة والسيربنيتية ،ترجمة د /عبد الهادي عبد الرحمن ،دار
الطليعة للطباعة والنرش بريوت _ لبنان ،الطبعة األ ّوىل1995 ،م ،ص. 12 :
سابق ،ص.74 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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ال ينظر العلم الحديث لظواهر الطبيعة عىل أنّها تخضع لحكم ٍة إلهي ِة ،إذ ال يحدث يش ٌء
يف الطبيعة إالّ وله مغ ًزى ربّا ٌّين .إ ّن الطبيعة ليست سلسل ًة من األسباب والنتائج ،أو حلق ًة من
االحتامالت والصدف ،إنّها نظا ٌم غا ٌّيئ ،بكل ما يحدث فيها ،وكل ما سيحدث هو لحكمة ال يدركها

«الصفوة» كام يعتقد «غينون» .لكن العلم الحديث حني يتجاهل املقاصد الروحية
إالّ أهل ّ
للطبيعة والكون واالنسان ،فإنه يسقط يف تلك النظرة التبسيطية الساذجة ،والتي جعلته يعجز عن
فهم التناغم الكوين القدري ،واالنسجام ال ّداخيل بني ظواهر الكون وتداخلها مع بعضها البعض.

ثان ًيا  -الطبيعة التبسيطية االختزالية للعلم الحديث:
تنطلق هذه الرؤية االختزالية من براديغم التبسيط ،بدل التعقيد والرتكيب يف ظواهر الكون
والوجود االنسان ،وبدل ر ّد األجزاء إىل الوحدة ،وإىل مبدأٍ جامعٍ بينها ،فإنها تشتت الكل إىل أجزاء
منفصل ٍة ،من أجل تحليلها وفق مبدأ الفصل بني الجزء والجزء ،وهي رؤي ٌة ديكارتي ٌة من موروثات
التنوير الغريب ،التي انتهت بفصل الذات عن املوضوع ،بزعم تحقيق املوضوعية .هذا التبسيط
التجزيئي انتهى إىل كرث ٍة يف التخصص وتشتّ ٍت يف الفهم ،وهو األمر الذي يعرتض عليه «غينون»
ويعتربه اختزالي ًة مبتذلَةً ،ألنها تجعل للمعرفة ميدانًا واح ًدا هو عامل املادة أو الفيزيقا ،أي تحرص
موضوع املعرفة املدركة يف عامل املحسوسات الذي ميكن إخضاعه ملنهج العلوم التجريبية ،وتعترب
أ ّن ما دونه من املوضوعات ،العص ّية عن االختبار التجريبي باملعنى الوضعي الحديث ،تعتربها

خارج ًة عن مجال اإلدراك ،وتدخل ضمن دائرة أحكام الوجود مستحيلة التحقق.

لذلك يعتقد «غينون» أ ّن «العلم الدنيوي ،بانغالقه يف املجال النسبي واملحدود ،حيث أراد
ًّ
أي تواصلٍ مع املعرفة الحقيقية املتعالية ومع
إظهار نفسه
مستقل ،حار ًما نفسه بذلك من ّ
ووهمي ،ال يأيت ،يف
عبثي
املعرفة العليا ،إنّ العلم الدنيوي ،بواقعه هذا مل يعد سوى ٍ
ٍّ
علم ٍّ
الحقيقة ،من يش ٍء وال يؤدّي إىل يش ٍء»[[[.
علم مليئًا باملغالطات ،با ّدعائه أ ّن ما ال ميكن التحقق
هكذا يتص َّور «غينون» العلم الحديث ً
سابق .ص .74
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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وبدل من أن يعرتف بعجزه وقصوره أمام تلك العوامل العصيّة عىل
منه تجريبيًّا هو غري موجو ٍدً ،

رصح بعدم
التجريب ،واإلقرار بأنّها خارج نطاقه وبأ ّن مناهجه ال تستطيع الوصول إىل كنهها ،فإنّه ي ّ
وجودها ،لذلك يعترب «غينون» أ ّن «العلم الغريب دراي ٌة جاهل ٌة ،فهي دراي ٌة فاقد ٌة للمبدأ ،كام هو
تخصيصا إىل الحضارة الغربية الحديثة ،فالعلم كام يتص ّوره معارصونا ،يقترص
حال كل ما ينتمي
ً

فقط عىل دراسة ظواهر العامل املحسوس»[[[ ،هكذا يُدين «غينون» العلمويني الذين يعتقدون أ ّن
موضوع املعرفة عند اإلنسان هو فقط تفسري ظواهر الطبيعة املحسوسة وكأنّه ال توجد إلّ عالق ٌة

عالقتي :عالقة اإلنسان مع السامء (الله)
واحد ٌة هي عالقة اإلنسان بالطبيعة ،يف حني أ ّن هناك
ْ
وعالقة االنسان مع األرض (مع اإلنسان ومع الطبيعة) ،والنجاح يف العالقة الثانية أو اإلخفاق فيها
مرهو ٌن بالنجاح أو اإلخفاق يف العالقة األ ّوىل .فارتكاز العلم الحديث عىل هذه العالقة األحادية
(إنسان /طبيعة) تجد خلفيتها يف املقولة الديكارتية «نريد أن نكون أسيادًا عىل الطبيعة» ،وكأ ّن
بكل مكنوناتها،
الطبيعة بتلك البساطة التي تص ّورها «ديكارت» ،ميكن للعقل املفكّر اإلحاطة ّ

بالكل.
كل وال ميكن للجزء أن يحيط ّ
وتغافل هذا العلم الحديث عن حقيقة أ ّن اإلنسان جز ٌء من ٍّ
لذلك فعدم إمكان املعرفة باملوضوع ال يعني عدم وجود املوضوع.

وأل ّن «العلم الدنيوي كله ،الذي تطور خالل القرون األخرية ،ليس سوى دراسة العلم

املحسوس ،فقد وقع يف أرسه بشكلٍ
نتاج ،حسب
حرصي»[[[ ،هذا االختزال واالجتزاء للوجود ،هو ٌ
ٍّ

بكل
الساحق للامدية وهيمنتها عىل العلم الدنيوي الحديث ،الذي قطع الصلة ّ
«غينون» ،للغزو ّ

كل العلوم
بكل ما هو مق ّد ٌس ،حيث نزعت ّ
املقاصد الوجودية ذات املنحى الروحي ،وأنهى عالقته ّ

دنيوي،
بكل ما هو
إىل دراسة الظواهر سوا ًء أكانت إنساني ًة أم تجريبي ًة أم بيولوجي ًة بربطها ّ
ٌّ

فكانت تلك العلوم وسيلي ًة ال غائيةً .فعندما درست العلوم الدنيوية الظواهر الوجودية التي
تنتمي إىل علوم اإلنسان أو علوم املادة الجامدة أو الح ّية ،كانت تريد معرفة طبيعة هذه الظواهر

وتفسريها انطالقًا من عالقتها بالعامل املادي (األريض) فقط ،ما انتهى بتلك العلوم إىل تشويه الرؤية
سابق ،ص.76 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.110 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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للكون واإلنسان والطبيعة ،أل ّن «التص ّور الحديث ،ومن خالل رغبته يف الفصل الجذري للعلوم
وكل فائد ٍة حقيقي ٍة
عن أي مبدأٍ أعىل بذريعة تأمني استقالليتها ،ينزع عنها أي دالل ٍة عميق ٍة ،بل ّ
من منظور املعرفة ،ألنها ال ميكن أن تؤدي إالّ إىل مأزقٍ ألنها تحرص تلك العلوم نهائ ًّيا يف مجالٍ
محدو ٍد»[[[.
فإذا أخذنا التط ّورات املتسارعة التي حصلت يف العلوم البيولوجية بعد اقتدائها بالنموذج

التجريبي يف علوم املادة الجامدة ،ال يخفى عىل أحد أ ّن تطبيقات العلم الحديث وتقنياته ال
تراعي أي ٍ
كل القيم،
روحي ،إذ أصبح الجسم البرشي كاملادة الجامدة مفرغًا من ّ
قيمي أو
ٍّ
بعد ٍّ

ويكفي أن نعطي كمثا ٍل التقدم العلمي والتكنولوجي يف مجال الهندسة الوراثية ،الذي أ ّدى خالل
زمن ٍقصريٍ إىل تح ّو ٍ
الت جذري ٍة عىل مستوى مفاهيم :الطبيعة البرشية ،األرسة ،األمومة ،الحياة

واملوت ،املصري...إلخ .لقد تحطّمت األفكار التقليدية عن األرسة وعن أدوارها ،بل إ ّن األرسة تكاد
تختفي نهائيًّا ،إن مل تكن قد ماتت يف الحضارة الغربية الحديثة ،بعد التطبيقات الجنونية يف مجال
تكنولوجيا التكاثر واالنجاب.

خاص ٍة ،والتي هي
في للمعرفة يف مرتب ٍة مع ّين ٍة ّ
«إنّ العلم الحديث املنبثق من تحدي ٍد ّ
تعس ٍّ

كل املراتب ،أال وهي مرتبة الواقع املادّي املحسوس ،إنّ هذا العلم قد فقد ،بفعل
أسفل من ّ
التحديد ،أي قيم ٍة عقلي ٍة»[[[ ،هذا يعني أ ّن الطابع االختزايل التجزيئي للعلم الحديث يتعارض

مع هرمية مراتب الوجود ،ألنّه انفصل عن املبدأ األعىل ،وهو ما أنتج هذه الهمجيّة ،والفوىض،
التي أصبحت تهدد اإلنسان واألحياء والجامدات .العلم الحديث يعقلن الظواهر دون موازن ٍة
بني املطلب العلوي واملطلب الدنيوي ،حيث يكتفي بإرضاء املقصد الدنيوي ،أل ّن «الوضعية
االختزالية املسيطرة عىل عقلية الغرب هي التي طردت امليتافيزيقا ...تبدو مكتسبات العلوم
اإلنسانية رضوري ًة ولكنها عىل أهميتها ليست كافي ًة .وبالتايل فنحن بحاج ٍة إىل املنهجية
الشمولية الكليانية املتكاملة التي تجمع بني العقل والقلب ،أي بني التجريب الخارجي عىل
سابق .ص.65 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
(أرواح غافل ٌة) ،ترجمة سهيل نجم ،بريوت  -لبنان ،ط 2018 ،1م ،ص.301 :
[[[ -بريي ساندرز :اختفاء الكائن البرشي
ٌ
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عامل الظواهر املادية املحسوسة من جه ٍة ،وبني التجربة الروحانية الداخلية من جه ٍة أخرى»[[[.
إ ّن التق ّدم نظري ٌة هش ٌة متهاويةٌ ،ال تصمد أمام تصاعد املشكالت البيئية التي تهدد العيش عىل
الصاعد .يسأل «غينون»« :ملاذا تطورت العلوم التجريبية
كوكب األرض ،والتي تلغي وهم التق ّدم ّ
املحضة يف الحضارة الحديثة تطو ًرا مل تعرفه يف باقي الحضارات؟ ذلك ألنّ هذه العلوم هي
الحس ،علوم املادة ،وألنّها أيضً ا هي التي تفسح املجال للتطبيقات العملية األكرث
علوم العامل ّ
دوافع مصلحي ًة كافي ًة لالرتباط بها إىل درجة
مبارشةً ...ويف املقابل ،مل تجد فيها العصور السابقة
َ
إهامل املعارف األعىل درج ًة»[[[ .إ ّن ما حققته العلوم التجريبية من تطو ٍر يف الحضارة الغربية،

نتاج أولً  ،إلميانها بالتقدم باملفهوم الوضعي الدارويني ،ما جعلها تسكب كل نشاطها يف مجال
هو ٌ
هذه العلوم ،يف مقابل انحسار النشاط يف العلوم الروحية املوصولة بالرتاث التقليدي ،بل يكاد
ينعدم كل ًّيا االهتامم بالرتاث التقليدي الذي تزخر به الحضارة الغربية ،وثان ًيا إلميانها وثقتها العمياء

بالعلم الحديث ،ومبا ميكن أن يحققه ،لذلك فهي ترصف أموالً طائلًة عىل التجارب العلمية،
والتطبيقات التقنية ،حتى إ ّن الغرب يرصف أكرب ميزاني ٍة عىل تطوير التقنيات بكل أشكالها ،ألنه
يعتقد أنّها الوسيلة التي تساعده عىل إبقاء هيمنته عىل بقية الشعوب وإدامة خضوعها لسيطرته.
إن االهتامم بالعلم الدنيوي ،عىل غرار العلوم التجريبية والعلوم اإلنسانية والعلوم البيولوجية،
ليس مشي ًنا يف ح ّد ذاته ،بل العيب يف أ ّن يركّز العقل البرشي عىل هذه العلوم دون غريها ،فيعطيها
كل االهتامم ،ويقيص العلم القديس ،فالعلوم الدنيوية رضوريةٌ ،لكنها ليست هي املقصد من
العامرة يف األرض والخالفة البرشية ،بل هي علو ٌم مك ّملةٌ ،لذلك ،كام يقول «غينون»« ،يجب أن
يفهم الجميع ج ّيدً ا بأنّ األمر ال يتعلّق أبدً ا ،يف فكرنا ،بإعالن أنّ معرف ًة ما ،وإن كانت من درج ٍة
التعسف الذي ينتج عن كون
أدىن ،هي غ ُري مرشوع ٍة يف ذاتها ،إنّ ما هو غري مرشوعٍ ،هو فقط
ّ

كل النشاط البرشي ،كام نالحظ حال ًّيا»[[[ ،فكل العلوم تك ّمل بعضها
أمو ٍر من هذا النوع تبتلع ّ

سابق ،ص .111
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين ،مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.67 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.67 :
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يل يجمع بني العلم الدنيوي والعلم
البعض ،ما يقتيض ،حسب «غينون» ،البحث عن منه ٍج تكام ٍّ
يل ،دون تجاوز العلم الدنيوي لحدود العلم املق ّدس كام يفعل العلمويون.
املق ّدس يف شكلٍ تفاع ٍّ

«تكمن الرؤية غري املركبة للعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية يف االعتقاد بوجود واق ٍع
نفيس من جه ٍة أخرى ،وواق ٍع دميغرايفٍّ من جهة ثالث ٍة ...إلخ ،إننا
اقتصادي ،من جه ٍة ،وواق ٍع
ٍّ
ٍّ
وقائع ،ولكننا ننىس أنه يف قلب
نعتقد أنّ هذه املقوالت التي تخلقها الجامعات هي عبار ٌة عن
َ

االقتصاد ً
مثل توجد الحاجات والرغبات البرشية ،ويف ما وراء النقود يوجد عال ٌَم من األهواء،

وتوجد النفسية البرشية .وحتى يف قلب الظواهر االقتصادية الرصفة تفعل ظواهر التجييش ،أي
أي واق ٍع
ظواهر الهلع ،فعلها .إ ًذا ،فالبعد االقتصادي يشمل األبعاد األخرى وال ميكن أن نفهم ّ

أحادي»[[[ .إ ّن الرؤية غري املركّبة للعلم الحديث التي يتحدث عنها «إدغار موران» هي
بشكل
ٍّ

نتاج للطابع االختزايل التحلييل للعلم الحديث كام يعتقد بذلك «غينون» .إ ّن العلم الحديث وفر ٌة
ٌ

تجزيئي ٌة تكديسيةٌ ،نتيج ٌة لطغيان التحليل عىل الرتكيب ،فبدلً من رد الكرثة إىل الوحدة ،يتم
ٌ
انتقال من املركّب
تجزئة الوحدة إىل كرث ٍة ال تنتهي .ينظر التحليل إىل املوضوع يف جزئياته ،فهو
رص عىل
إىل البسيط ،من خالل تفكيك الكل إىل عنارص وعزلها عن بعضها البعض ،ودراسة كل عن ٍ
«التخصص الذي
مبعز ٍل عن اآلخر .تنتهي عملية التحليل إىل تشتيت الكل ونقله إىل الكرثة ،بفعل
ّ

ينتجه التحليل ،والذي دفع إىل حدّ أنْ أفقد أولئك الذين خضعوا لتأثريه أي قابلي ٍة إلدراك العلم
ككل»[[[.
الذي يتناول الطبيعة ٍّ

وما زاد من اتساع الطابع التحلييل للعلم الحديث ،هيمنة النسبوية التي تُعترب مت ّر ًدا عىل العقل
أي مبدأٍ يو ّحد املعارف العلمية ،فهي
بأي معرف ٍة ثابت ٍة ،وتنفي وجود ّ
التقليدي ،ألنّها ال تعرتف ّ

أي إ ّن النسبية ال تعرتف بوجود املطلق ،وعدم االعرتاف
بذلك ال تعرتف بوجود معرف ٍة يقيني ٍةْ ،
باملطلق يعني نفي املبادئ .مل ينتبهوا إىل «أنّ استحالة توحيد الكرثة ،التي نواجهها ،هي نابع ٌة
مدخل إىل الفكر املركّب ،ترجمة :أحمد القصوار ومنري الحجوجي ،دار توبقال للنرش ،الدار
ٌ
[[[ -إدغار موران :الفكر واملستقبل.
البيضاء  -املغرب ،ط 2004 ،1م ،ص.70 :
سابق ،ص.49 :
[[[ -عزت بيجوفيتش :اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرج ٌع ٌ
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من حالة املنع من ربط تلك املعارف التفصيلية مببدأٍ أسمى ،أي من اإلرصار عىل العمل انطالقًا
علم
مام هو يف األسفل ،ومن الخارج ،بينام كان من الواجب فعل العكس متا ًما ليك نحصل عىل ٍ
يحمل قيم ًة تأ ّملي ًة حقيقي ًة»[[[.
التخصصات العلمية إىل مبدأٍ
يريد «غينون» أن ير ّد الكرثة إىل الوحدة ،الشتات املج ّزأ من
ّ
أوح َد تنتهي إليه ،وذلك من خالل ربط العلوم بالغائية أي تحقيق املقصد اإللهي .ففي العقيدة
اإلسالمية كل العلوم غايتها تجسيد خالفة اإلنسان يف األرض من خالل عامرتها مبا يحقق الصالح،
فمهام اختلفت العلوم فإنّها تحقق املقاصد الخمس (حفظ النسل ،حفظ املال ،حفظ الدين ،حفظ
النفس ،حفظ العقل).

ثالثًا :العلم الحديث دراي ٌة دوني ٌة:
انحطاط العلم الوضعي التجريبي الحدايث كان نتيج ًة حتميًّا إلقصاء املعرفة الروحية السامية،
وللعمل ض ّد الرتاث الروحي األصيل ،هذا ما جعل «غينون» يعترب «العلم الغريب دراي ًة دوني ًة»[[[،
غيت الرؤية واملنظور
وأعتى الدرجات السفلية للعلم الحديث تتجىل يف سطوته املا ّدية التي ّ
روحي ٍ
خالص .لقد
كل ما هو من طرا ٍز
للعامل والكون واإلنسان من رؤي ٍة روحي ٍة إىل رؤي ٍة خالي ٍة من ّ
ٍّ

ت ّم تصدير هذا املنظور للعامل تحت مظلّة العقل ،فأصبحت الرؤية للكون ذرائعي ًة محض ًة ونفعي ًة
أداتيةً ،فكانت هذه الرؤية هشّ ًة تتموضع عىل ٍ
مؤس ٍس عىل
أرض رخو ٍة .إنّها تص ّو ٌر ٌ
هزيل ألنّه غري َّ
ٍ
امليتا-مادي الروحاين
أرض صلب ٍة ،نظرا لقصديتها األحادية البعد التي برتت البعد الض ّد ّي لها وهو
ّ

الفوق-حس .فسقط اإلنسان يف هاوية الالمعنى حيث أصبح كائن السوق االستهالكية.
ّّ

إ ّن دونية العلم الحديث وانحطاطه يتجلّيان يف تلك العالقة العدائية بينه وبني الطبيعة ،حيث
ينظر إليها مستوثقًا -باملنظور الدارويني -بقانون التنازع من أجل البقاء ،فاملعرفة «بخاص ٍة يف
تجل إلرادة القوة وأث ٌر لرصاع
ليست معرف ًة من أجل املعرفة ،وإمنا هي ٍّ
ً
األنساق املعرفية الغربية،
سابق ،ص.63 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص . 88
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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اإلرادات ...وبالتايل مثة ظاهر ٌة الزمت الرؤية الحداثية للعامل ،هي تخليص املعرفة من حيث
نظام معريفٍّ ال يعتدّ
املصادر واملقاصد ،تخليصها من اإلحاالت املقدسة واملتعالية ،وإسكانها يف ٍ

بالقيم أو املعنويات ،وإنّ ا يعتدّ بالكفاءة والنجاعة والفعالية»[[[ ،هذا يعني أ ّن املعرفة باملنظور
بدل
الحدايث أداتي ٌة ال غائيةٌ ،وكأن الطبيعة عد ٌّو لدو ٌد له عليه محاربتها واالنتصار عليها وه ْزمهاً ،
من أن ينظر لها عىل أنها مكا ٌن للعيش املشرتك بني مختلف الكائنات التي سخّرت لخدمة اإلنسان
ال من أجل مصارعته وتدمريه.
إ ّن املعرفة الحداثية ،معرف ٌة مهووس ٌة بالحلم الديكاريت لتحقيق «أسطورة السيطرة» ،تريد هذه
املعرفة الهيمنة عىل الطبيعة واإلنسان م ًعا ،لذلك قطعت صلتها بعامل السامء ،الذي يحدد املقاصد
ويؤطّر املعرفة لتخدم املتض ّمنات الروحية ،فشكّلت املعرفة الحداثية نسقًا فكريًّا ديكتاتوريًّا،
تح ّول إىل آلي ٍة ذات نواز َع إمربيالي ٍة .لكن إذا انتقلنا إىل الرتاث الروحي يف الحضارات الرشقية

خاص ًة التي تنتمي إىل اإلسالم ،فإننا ال نجد هذا التص ّور العدايئ ،بشهادة الكثري من علامء الغرب
املعارصين من أمثال العامل الفليك «كارل ساغان» الذي يقول« :إنّ اإلسالم عىل العكس ،ينفر

من القول بأنّ الطبيعة عد ٌّو»[[[ .فالخطاب القرآين يحتفي بالطبيعة وعنارصها وتوازنها ،وباألرض
وكائناتها الحية ،وكذلك الوصايا واألحاديث النبوية التي تدعو إىل الرفق بالحيوان والتعامل الرشيد
مع موارد األرض ،من قبيل املاء واملراعي ،وتنبذ الهدر والتبذير[[[.
لقد ع ّرض العلم الحديث كوكب األرض لع ّدة تش ّو ٍ
هات أبرزها ثقب األوزون الذي مي ّرر
األشعة فوق البنفسجية التي تسبب األمراض الجلدية والرسطانية ،باإلضافة إىل التلوث البيئي،
فاالنحرافات التي خلّفها العلم الحديث يف عالقته بالطبيعة ال ت ُع ّد وال تحىص.
إ ّن انحطاط العلم الحديث ودونيته عند «غينون» يتجليان يف الطابع التحلييل للعلوم التجريبية،
[[[ -عبد الرزاق بلعقروز :من أجل املعرفة .مفاتحات حواري ٌة مع الذات والكتاب .منشورات الوطن2017 ،م .ص.13 -12 :
[[[ -كارل ساغان :باليني وباليني .أفكار حوال الحياة واملوت .ترجمة عزت عامر .املجلس األعىل للثقافة الطبعة األ ّوىل
 2003م .ص .265
[[[ -مايكل زميريمان :الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إىل اإليكولوجيا الجذرية ،ترجمة معني شفيق رومية ،سلسلة عامل
املعرفة2006 ،م .ص.11 :
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والتخصص وتبتعد عن الرتكيب ،الذي يقتيض البحث عن الوحدة واملبدأ
التي متيل إىل التجزئة
ّ
كل الظواهر بر ّدها إىل مصد ٍر ٍ
واحد ،إذ يكفي «لإلشادة أو االستهانة بهذا
الشامل الذي يجمع ّ
«علمي» أو «غري
الفرع أو ذاك من فروع املعرفة أو بهذا املنهاج أو ذاك يكفي اإلعالن عىل أنه
ٌّ
علمي»[[[.
ٍّ

إ ّن الطابع التحلييل جعل العلوم التجريبية مقطوعة الصلة بالرتاث العرفاين ،أل ّن العلوم
التجريبية تدرس الطبيعة الحسية بشكلٍ جز ٍّيئ ،فيتخصص كل علمٍ بدراسة جز ٍء معيَّ ٍ من الكون

فبدل من ر ّد الكرثة إىل الوحدة
املادي ،حيث ترفض وجود مبدأٍ أعىل ترت ّد إليه الكرثة والتنوعً ،
نسبي.
والتغري إىل الثبات فإنها تنظر إىل كل يش ٍء مبنظو ٍر ٍّ
لذلك يعتقد «غينون» أ ّن اإلجالل الخرايف للعلم الحديث ناب ٌع من كونه يلبي املطالب املا ّدية ،إذ

يفس االنبهار بال حدو ٍد واإلجالل الخرايف تجاه هذا العلم :ذلك
«ال يوجد ّإل أم ٌر واحدٌ ميكن أن ّ
أنه ينسجم انسجا ًما تا ًّما مع احتياجات حضار ٍة مادي ٍة رصف ٍة»[[[ ،فالعلم الحديث ال يقيم اعتبا ًرا
للتأمل املج ّرد ويحرص الحياة يف الجانب التطبيقي العميل النفعي .فالتقنية كأكرث مظاهر العلم
تصب يف خدمة
الحديث مل تخدم الجوانب الروحية بقدر ما زادت يف تغذية النوازع الغريزية التي ّ
الجسد الذي تحرر -يف ظل التقنية الحديثة -من كل اللوازم الدينية التي كانت تنظر له كمدن ٍَّس

رش والخطيئة ،فلم يعد الجسد اليوم مج ّرد شكلٍ
خارجي مفر ٍغ من املعنى اللتصاقه
و ُمغ ٍّذ لل ّ
ٍّ
بالنجاسة وينبغي الخالص منه وإماتة مطالبه ونوازعه ،بل أصبح الجسد اليوم مصد ًرا للرثوة
يعب عن الهويّة الذاتية والفردية واالستقاللية ويعكس
داخل منظومة االقتصاد السلعي ،وأصبح ّ
وحسه الجاميل .فالتقنية أعطت للجسد
توجهات الفرد الفكرية والعقائدية ،وحتى ذوقه الف ّني ّ

ٍ
جديد العالقة بني الجسد والروح ،بني
مركز الصدارة ،وانتزعت منه الروح ،وبذلك شطرت من
التأمل والنظر والتطبيق واملامرسة ،ولكن هذه املرة لإلعالء من شأن الجسد الذي أنزله أفالطون
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.89 :
رشق
وغرب ،مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.84 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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إىل العامل السفيل محتق ًرا إيّاه باعتباره كهف النفس الذي مينعها من رؤية نور الحقيقة .فكل ما
يصب يف خدمة الجسد ويحقق فقط ما يسميه
يق ّدمه العلم الحديث ،حسب اعتقاد «غينون»ّ ،

«غينون» بـ «الرفاهية البدنية»[[[.

لتوضيح يا يقصد «غينون» بالرفاهية البدنية ،ميكن أن نأخذ «اآللة» ودورها يف العمل ،ففي
املايض كان الجهد يبذل من الجسد ،وكان للعمل قيم ٌة رمزي ٌة روحي ٌة يشعر فيه العامل بقيمة ذاته
عندما يعمل ويك ّد ويشعر باإلرهاق والتعب الجسدي ،فذلك التعب هو الذي يع ّزز يف العامل

الشعور بالكرامة ،ألنها قيم ٌة باطني ٌة يف ذاتها ال تقاس وال تق ّدر ك ّم ًّيا كام يقول «كانط» .لكن

بإحالل اآللة تم تقليص الجهد البدين ،وأصبحت اآللة تع ّوض ذلك الجهد فخرس اإلنسان كل ما له
قيم ٌة رمزي ٌة وروحيةٌ.

بكل أشكالها حولت العالقة بني األنا واآلخر من عالقة إنسانٍ بإنسانٍ إىل عالقة آل ٍة
إ ّن التقنية ّ
ٍ
حسابات
بآل ٍة ،ودفنت قيم التواصل اإلنساين تحت أنقاض ثور ٍة صناعي ٍة أنتجت تق ّد ًما يرزح تحت

ما ّدي ٍة .كان االعتقاد حول التقنية ،لزمن غريٍ يسريٍ ،أنها خالص اإلنسانية من جربوت الطّبيعة
ٍ
للسيطرة عىل الكثري من
وآفاتها ،وذلك عندما استطاع اإلنسان أن يخطو
درجات ال بأس بها أ ّهلته ّ
الظواهر الطبيعية ،األمر الذي سمح له بتوسيع ح ّريته وتحسني قدراته وكان له بليغ األثر يف مت ّدن
ٍ
بقسط كبريٍ يف تسامي أحاسيسه واالنعكاس إيجابيًّا عىل األخالق اإلنسانية.
اإلنسان ،كام ساهم
كل ما يلقاه ،عندما نزعت من اإلنسان
لكن هذه التقنية ما لبثت أن أصبحت طوفانًا يجرف ّ
آدميته وأغرقته يف أوحال االغرتاب وجعلت منه دمي ًة بني أنياب اآلالت ومخالبها ،فتزايد خطرها
حتّى أصبحت قاب قوسني أو أدىن من االنفالت من قبضة اإلنسان ومراقبته .والغريب يف األمر أن
إرادة التحكّم هاته أصبحت خداعا حقيقيًّا ليس إالّ ،إنّها إراد ٌة مثقل ٌة بالعمى وبالتواطؤ من قبل

كل جانب والذي يخفي وج ًها آخ َر للعبودية
الفكر التقني نفسه ،الذي أصبح يحارص اإلنسان من ّ
يجعل إمكانية خلق مجا ٍل للتواصل بني ٍ
ذوات تختلف يف املرجعيات الثقافية والعقائدية أم ًرا يكاد
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.84 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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مستحيل .فلم يعد اإلنسان يجد الراحة يف التواصل مع غريه من األشخاص ،بل إ ّن ذلك قد
ً
يكون
يأخذ من وقته ويعطّل مشاغله ومساعيه نحو كسب أكرب قد ٍر من املا ّدة ،حتّى إ ّن ال ّناس اليوم،
أصبحوا ينفرون من النقاشات واالستامع ملشاكل بعضهم البعض ،لقد أصبحت الغالبية -تقريبا-
عب عنه «هاربرت ماركوز» يف كتابه «اإلنسان
تفضّ ل التواصل مع املا ّدة بدل اإلنسان ،وهذا ما ّ

ذو البعد الواحد» حينام قال« :إنّ الناس يتع ّرفون عىل أنفسهم يف سلعتهم ،يجدون أرواحهم
يف س ّياراتهم ...يف بيوتهم الفخمة ،ويف تجهيزات مطابخهم»[[[ .فلقد أُبدلت عالقات التواصل

بعالقات التسويق واالستهالك الذي غذّته أكرث فأكرث العوملة اليوم ،والتي قضت عىل التواصل

اإلنساين حني أذابت كل االختالفات.
لدينا ٌ
مجال آخ ُر تتجىل فيه الرفاهية البدنية ،هو املعلوماتية وتكنولوجيات االتصال الحديثة وما
ٍ
تقنيات رسيع ٍة يف الحصول عىل املعارف ،لقد صنعت مجتمع الكم والوفرة املعلوماتية
توفّره من
وأقصت الكيف والنوع .ففي املايض كان الباحث يج ّد ويك ّد باحثًا عن املعلومة يف الكتب فيجهد
ٍ
لتقص املعلومة.
بدنه بالقراءة شهو ًرا
وسنوات ليصل إىل املعلومة ،كان يتنقل ويسافر ويرتحل ّ
لكن يف ظل التقنيات الحديثة أصبح يف إمكانه بضغطة ز ٍّر ويف ملح البرص أن يحصل عىل ما يريد

َ
جالس يف مكانه ،حيث اخترصت هذه التقنيات الوقت والجهد البدين ،لكن
معارف وهو
من
ٌ

ساهمت يف تعطيل قوى العقل ومداركه ،بعدما كانت املعارف والعلوم تُبنى أصبحت تستهلك
جاهزةً ،وهذا ما يؤكد الطبيعة االستهالكية التي غذّتها النزعة التقنية العلموية الحديثة.
فتطبيقات العلم الحديث عىل املستوى العميل يبدو أنها تتطابق ،كام قال»غينون» ،مع
عص سحري ٌة تقول لليشء كن
احتياجات االنسان املادية ،إىل حد االعتقاد بقداسة العلم وكأنه ً
فيكون .لقد تح ّول العلم الحديث إىل إيديولوجيا العرص ،عىل الرغم من أنّه قد ظُ ّن وقيل أ ّن عرص
اإليديولوجيَات قد انتهى يف عرص العلم .لكن يبدو أ ّن العلم الحديث مل يفلح يف التخلص من الفكر

املنظومايت املغلق ،كام يقول «غينون» ،ألنه قد تحول هو ذاته إىل «دوغام العرص» بفعل تطبيقاته

ناتج عن فهمٍ خاطئٍ للعلم
التي أعطته نو ًعا من القداسة .إ ّن اإلجالل الخرايف للعلم الحديث ٌ
سابق ،ص.9 :
[[[ -هاربرت ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد ،مرج ٌع ٌ
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دنيوي« ،وهذا [هو]
دنيوي ،يف حني أن العلوم نوعان ،عل ٌم مق ّد ٌس وعل ٌم
عرب حرصه يف ما هو
ٌّ
ٌّ

ٍ
أشخاص يجهلون حقيقة التأمل الخالص للعقل املستبرص»[[[.
الخلط الذي ال ميكن وقوعه إالّ عند

إ ّن الهيبة التي اكتسبها العلم الحديث ناتج ٌة يف األصل عن جهل الناس بحقيقة الرتاث العرفاين
الروحي الخالص الذي يشرتط لفهمه ً
رصا.
«عقل مستب ً
رصا» ال «عقال مفكّ ًرا» ،أي بصري ًة ال ب ً
لذلك يعرتف أحد كبار علامء البيولوجيا املعارصين« ،كارل ساغان» ،بانحراف العلم والدين
الغرب ّي ْي ،ففي نظره ،لقد «حاد الدين الغريب والعلم الغريب عن طريقهام ليؤكدا أن الطبيعة
تقليل
مجرد مرس ٍح لألحداث وليست هي األحداث نفسها ،وأن النظر إىل الطبيعة كيش ٍء مقدّ ٍس ٌ

من واقعيتها»[[[ ،ما يشري إىل أ ّن التفسري املادي ال الروحاين للطبيعة هو املهيمن عىل حضارة

الغرب الحديث ،إذ يعتقد العلامء أ ّن الدين ض ّد العلم ،ويعتقد رجال الدين أ ّن العلم يهدم الدين
دامئًا ،فيصبح الرصاع بينهام هو رصاع اإلميان والالّإميان ،أل ّن «خطر االخرتاعات ،حتى خطر تلك
أقل تس ّب ًبا بالكثري
رضا باإلنسانية ،والتي هي ليست ّ
التي هي غري موجه ٍة ،قصدً ا ،لَ َتلْ َع ُب دو ًرا م ًّ
من الكوارث ،هذا إذا تحاشينا الكالم عن االضطرابات عند املشكوك فيها التي تحدثها يف املناخ
األريض»[[[ ،إذ ولّدت هذه االخرتاعات أزم ًة بيئ ّي ًة تهدد كوكب األرض بالخراب وال ّدمار الشامل

لكل املوجودات الحية والجامدة.
ّ

لقد خ ّرب اإلنسان ،بواسطة العلم الحديث وتقنياته املنبثقة عنه ،العالقة بينه وبني البيئة بكل
ما تحويه ،وأصبح ،كام قال «إدوارد ويلسون»« ،قو ًة جيولوجي ًة هائل ًة ،تدفع الكثريين إىل االقتناع

بأنّ اإلنسان هو مشكلة البيئة»[[[ ،فالطموح الجامح للعلامء إلخضاع الطبيعة بالكامل للسيطرة
البرشية ،أفقدهم الرؤية العقالنية واألخالقية والقيمية للطبيعة والبيئة باعتبارها صديق ًة لإلنسان
كل بني كل املوجودات.
ومكانًا مشرتكًا للعيش م ًعا يف عالقة تفاعلٍ ّ ٍّ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.84 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق .ص.94 :
[[[ -كارل ساغان :أفكا ٌر أولي ٌة حول املوت والحياة عىل حافة األلفية ،مرج ٌع ٌ
سابق .ص.121 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.8 :
[[[ -مايكل زميريمان :الفلسفة البيئية .مرج ٌع ٌ
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عالقة اإلنسان ال تتوقف عند اإلنسان ،بل هي متع ّدي ٌة ومتعددةٌ ،بني اإلنسان واألحياء بكل
أنواعها ،وبينه وبني الجامدات بكل تنوعاتها ،وإذا تخ ّربت وتصدعت هذه العالقات ،فإ ّن عالقة
اإلنسان باإلنسان تنهار هي األخرى ،فاإلنسان إذا د ّمر البيئة التي يتموقع فيها ،سيفقد مصدر

العيش الذي يستمد منه آليات الحفاظ عىل بقائه البيولوجي .لقد ش ّوهت االخرتاعات البيئة
كل يش ٍء اصطناعيًّا ،وفقدت البيئة جاملها ،وتح ّولت عامرة األرض إىل تدمريٍ لها« .إنّ
وجعلت َّ
بأقل التكاليف»[[[ ،وكأ ّن إنسان
الصناعة العرصية تنهض عىل مبدأ الحدّ األقىص من اإلنتاج ّ

العرص الحديث أصيب بال ُعجب ،ومل تعد الطبيعة التي سبقته يف الوجود ،مكانًا يريض غروره،
ويشبع جموحه.

التعسفي ملناهج العلوم التجريبية بني العلم املقدّ س والعلم الدنيوي:
راب ًعا :الحرص ّ
يعرتف «غينون» بالتط ّور اإليجايب لبعض العلوم و يعرتض عىل العلمويني الذين يعتقدون بأ ّن
ص ّحة كل تفكريٍ مرهون ٌة بخضوعه للمناهج الخاصة التي تتبعها هذه العلوم ،وهذا ما نس ّميه
بالتح ّيز الذايت الذي يتناىف مع الروح العلمية املوسومة باملوضوعية ،وكأ ّن هذه املناهج مكتمل ٌة

لكل مواضيع املعرفة .إ ّن هذا التح ّيز العلموي يريد إقحام مناهج العلوم
ومعصوم ٌة تصلح ّ
التجريبية عنو ًة يف ميادي َن موضوعاتها ال تنتمي للفيزيقا بل للميتافيزيقا ،وحتى تلك التي تس ّمى
بالعلوم اإلنسانية يحاول الكثري جاهدين من أجل تطويع ظواهرها اإلنسانية بدراستها مبناهج
العلوم التجريبية  ،لك ّن محاوالتهم ستخفق ال محالة.
لقد انتهى «غينون» إىل حرص مميزات الفكر الحديث[[[ يف النقاط التالية:
 - 1الغياب التام للمعرفة امليتافيزيقية.
 - 2إنكار كل معرف ٍة غري الدراية العلمية.
التعسفي للدراية العلمية نفسها يف ميادي َن مع ّين ٍة وإقصاء غريها.
 - 3الحرص ّ
[[[ -ألكسيس كاريل :اإلنسان ذلك املجهول .ترجمة عادل شفيق .ص28 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ص .81
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ

الفصل األول :تشخيص "رينيه غينون" للحضارة الغرب ّية الحديثة

101

وكل هذا يعتربه «غينون» انحطاطًا عقليًّا وصل إليه الغرب .فهذه املميزات التي تسم العرص

الحديث ،ميكن حوصلتها يف أ ّن الرؤية للعامل والكون والوجود والطبيعة واإلنسان هي رؤي ٌة ما ّدي ٌة
رصا،
خالص ٌة تستبعد إمكانية التفسري الروحاين للعامل بل وتنكره ،يقول« :عندما نرى أنّ ً
علم ما ّديًّا ،ح ً
يطرح نفسه عىل أنّه العلم الوحيد املمكن ،عندما يعتاد الناس عىل أن يتق ّبلوا ،كحقيق ٍة غري قابل ٍة
للنقاش ،فكرة أنه ال توجد معرف ٌة صحيح ٌة خارج هذا العلم ،عندما تنزع الرتبية كلها ،التي يلقّونها،
إىل ترسيخ املكانة الخرافية لهذا العلم ،هذه هي بالضبط «العلموية» (.[[[»)scientisme

تتعسف
إ ّن العلوم الدنيوية منذ العرص الحديث ترتكز فقط عىل مقولة «الكم» حتى إنّها ّ

كل
لتسقطها حتى عىل العلوم ذات الطابع الكيفي ،حيث تحاول إخضاع الكيف للك ّم ،أي جعل ّ
ٍ
التعسفي للكم
كيف
مقيس األبعاد .ما العلوم اإلنسانية إالّ أمنوذجا يتكلّم بنفسه عن هذا الحرش ّ
َ

كل
يف مجال الظواهر اإلنسانية ،التي هي ظواه ُر تأ ّملي ٌة كيفي ٌة ال كميّ ٌة قياسيةٌ ،حيث منيت ّ
املحاوالت باإلخفاق عندما أ ِملت يف تحييد الظاهرة اإلنسانية وتجريدها عن خصيصتها التأ ّملية،

وتحويلها إىل ظواه َر كميّ ٍة خالص ٍة .يوضّ ح لنا «غينون» هذا االنحراف بقوله« :يراد اليوم تطبيق

القيْس حتّى يف مجال علم النفس ،يف حني أنّه ٌ
عيص عىل ذلك بسبب طبيعته نفسها ،حتّى
مجال ٌّ
انتهى األمر ،كلّيًّا ،عن فهم أ ّن قدرة القيس ال ترتكز إالّ عىل خاصيّ ٍة ذاتي ٍة للام ّدة ،والتي هي

كل ما
قابليتها غري املحدودة لالنقسام ،إالّ إذا وصل القوم إىل ح ّد االعتقاد أ ّن هذا الخاصية تشمل ّ
هو موجو ٌد ،ما يعني متدية ( )matérialisationكل األشياء»[[[.
محاول حرش
ً
للتعسف الذي ميارسه العلم الحديث
يق ّدم لنا «غينون» علم النفس كأمنوذ ٍج
ّ

مناهجه يف علومٍ ال تنتمي إىل عامل املادة الجامدة ،حيث يعترب املنهج التجريبي هو اللغة الوحيدة
كل ومطلقٍ لروح
لإلخبار عن الواقع وأدا ًة لالستنباط ال ّدقيق ،تتق ّدم كقو ٍة توجيهي ٍة وكتمثيلٍ ّ ٍّ

حضارة الغرب الحديث التي تعترب املنهج التجريبي موروث ًا خصبًا لعرص األنوار ،ومن أقوى ما
جذب تستقطب
امتلكه اإلنسان من رضوب املعرفة ،إنه معراج االرتقاء والتق ّدم الذي أصبح قوة ٍ

سابق ،ص.111 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،ص.114 :
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كل العلوم الدنيوية األخرى ،مبا فيها العلوم اإلنسانية التي طمحت يف استلهام املناهج املطبقة يف
وظائف
العلوم الطبيعية لبحث ودراسة الظواهر ال ّنفسية التي تُعنى باإلنسان ككائنٍ تنبثق منه
ُ
سيكولوجي ٌة يعانيها بشعوره ووجدانه ،والتي بحكم طبيعتها ال تعرفها إالّ الذات التي تعانيها من
ال ّداخل كتجرب ٍة فردي ٍة أصيل ٍة تن ّم عن خصوصية الشخص واستقالليته.
لكل م ّنا عامله ال ّداخيل
يل للوهلة األ ّوىل هو أن الظواهر ال ّنفسية ذاتُ طبيع ٍة ذاتي ٍة ،إذ ٍّ
ما هو ج ّ
الذي يحياه وينفعل له وال ميكن للغري االطالع عليه وسرب مكامنه الخفية ،إنه ٌ
قصدي.
ادي
ٌّ
سلوك إر ٌّ

عيص عن املالحظة التي تع ّد رشطًا رضوريًّا يف العلم
وليس هذا فقط فهو ذو طابعٍ
ٍّ
معنوي ٍّ
التجريبي ،ما أ ّدى إىل نو ٍع من العزوف حي ًنا والحذر حي ًنا آخ ًر يف محاولة دراسة هذه الظواهر،

ومبوازاة هذا الرتدد بدأت الكثري من األسئلة تلوح يف األفق حول الدقة وصالحية التجربة ومدى
مصداقيتها ونجاحها يف مجال علم النفس.
لكن تحت هيمنة وهم التقدم الذي شكّل العلم الحديث أرضيته الصلبة ،ظ ّن علامء النفس أ ّن
النفس البرشية ال تختلف عن بقية ظواهر الطبيعة الفيزيائية ،وأ ّن فهمها مبناهجها ممك ٌن ،وال
أي صعوب ٍة ،حتى متادى خيالهم وأعامهم وهمهم ،فظ ّنوا أ ّن النفس ظاهر ٌة مقيس ُة األبعاد،
يطرح ّ

التعسف يخلطون بني ما ينتمي إىل عامل الكيف
وميكن تكميمها ،أي حسابها رياض ًّيا .إنهم بهذا
ّ
(النفس باعتبارها مجال املعنويات) ،وعامل الكم (املادة القابلة للتقدير والقياس).

إن الظواهر النفسية ليست بالحاالت التي ميكن ضبط شدتها أو ضعفها ،أو حجمها ...فهي،
عند «غينون» ،تنفلت من قبضة التحديد الك ّم ّي الذي يُعترب أساس للدقة العلمية ،التي تفرتض

مستحيل إذا تعلق
ٌ
مقيس األبعاد ومعلوم الحدود .لكن هذا األمر
أن يكون املوضوع املدروس
َ

األمر بالظواهر النفسية ،فهي ليست باألشياء التي تُرى ،إنها تتعلق بالجانب الباطني من حياتنا،
أي بعاملنا ال ّداخيل الج ّواين الذي ال يطّلع عليه إالّ صاحبه .فكيف ميكن متدية ()matérialisation

حياتنا النفسية ،أي كيف يعقل أن نقيس حاالتنا النفسية .فهل من املعقول أن نقيس مقدار
ذكرياتنا وعددها وحجمها؟ هل من املمكن أن نزن انفعاالتنا وعواطفنا كام نزن شيئًا ما ّديًّا يف
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امليزان؟ إ ّن القياس غري مرشوعٍ ،وال ميكن أن يكون مرشو ًعا ،إنه محاول ٌة عبثي ٌة يائس ٌة من قبيل
يتغي ،فكيف يعقل قياس
الوهم ،أل ّن القياس يشرتط أن يكون اليشء الذي نريد تكميمه ،ثابتًا ال ّ

تكف عن الحركة ،وال تتكرر يف الزمان.
ظواهر ال ّ

لذلك ففهم اإلنسان وتقديم تفسري لبنيته هو يف الحقيقة مسأل ٌة معقد ٌة للغاية ،وليست
موضوعي ًة كام تعتقد العلوم اإلنسانية الحديثة املهووسة مبناهج العلوم التجريبية .إ ّن فهم
اإلنسان يبقى أم ًرا ذاتيًّا يتعلق بالشخص ومعتقداته أكرث مام يرتبط بالنتائج العلمية واالختبارات

التجريبية ،وتتأثر تحليالت العامل لإلنسان مبارش ًة باإليديولوجيا والديانة التي يؤمن بها .فإذا كان

العامل يف الظواهر اإلنسانية ملح ًدا ،فإنّه لن ينظر إىل إلنسان ،ولن يفهمه كام يفعل املؤمن أو
الالأدروي ،بل سيسقط رؤيته اإللحادية أو اإلميانية أو الريبية عىل مفهومه لإلنسان ،أل ّن املوضوع
قيمي وثقا ٌّيف
إنسا ٌن والذات املدرِكة إنسانٌ ،ويستحيل أن يعزل الباحث نفسه كإنسانٍ له مخزو ٌن ٌّ
وديني ...إلخ ،عن دراسته لإلنسان كموضوعٍ.
ٌّ
فإذا أردنا إقامة مقارب ٍة ،حسب التص ّور الغينوين ،فإ ّن الدارس والباحث الذي ينتمي إىل

الحضارة الغربية والذي يريد تف ّهم اإلنسان كموضو ٍع بكل أبعاده ،ستكون رؤيته من املقدمات إىل
النتيجة رؤي ًة ما ّديّ ًة خالصةً ،وسيكون التفسري تفس ًريا ما ّديًّا ِصفًا ،أل ّن خريطته اإلدراكية ستستحرض

بشكلٍ الوا ٍع قيم الحضارة الغربية التي ينتمي إليها ،والتي هي يف األساس قي ٌم مادي ٌة تستنكف عن
درس اإلنسان يف بعده الروحي واملعنوي .أما الباحث يف الظواهر اإلنسانية الذي ينتمي إىل الرشق
واملشبع بقيمه الرتاثية األصيلة ،فإنه ال يستطيع أن يعزل تأويالته وتفسرياته حول اإلنسان عن قيم
تظل غائبةً.
الحضارة الرشقية .هذا يعني أ ّن املوضوعية ّ

هناك دامئًا ٌ
ويفسه انطالقًا من مخزون حضار ٍة مادي ِة
فرق بني من إنسانٍ يتص ّور اإلنسا َن
ّ
يفسه انطالقًا حضار ٍة روحي ِة املقصد .من هنا يظهر لنا استحالة النظر إىل اإلنسان
املقصد ،وآخر ّ

ٍ
كباحث واإلنسان كموضو ٍع ال ميكن
بأع ٍني موضوعي ٍة متا ًما ،أل ّن التفاعل املوجود بني اإلنسان
إلغاؤه ،إذ إ ّن أفكار اإلنسان (تنبؤاته ،ومشاعره وأحاسيسه ،وإدراكاته املسبقة) ،أي كل تلك
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األمور التي تشكّل خريطته اإلدراكية يف الحارض ،هي دو ًما مستم ّد ٌة من إطا ٍر يؤث ّر يف الخفاء« .إن
علم الحفريات وعلم هيئة اإلنسان وعلم النفس ،كلها علو ٌم تصف من اإلنسان فقط الجانب
الخارجي اآليل الذي ال معنى له .اإلنسان مثله كمثل اللوحة الفنية واملسجد والقصيدة ،أكرث من

نفس يعتمد
مجرد كمية ونوعية املادة التي تك ّونه»[[[ .لذلك «فالفكرة الحمقاء يف وجود علم ٍ
عىل قياس مقادي َر كمي ٍة متثّل حقًّا أبرز درج ٍة للزيغ العلموي الحديث»[[[.
لذلك يحظى العلم الحديث بهال ٍة من التقديس ،جعلت منه إله العرص ،فقط ألنّه استطاع
نتائج عملي ًة تُل َمس ،وتُرى أصدا ُؤها ،إذ إ ّن التطبيقات التقنية هي التي أعطت للعلم
أن يق ّدم َ

الحديث هذه القداسة ،يقول «غينون»« :إنّ ا مينح العلم الحديث االعتبار ( )prestigeيف أعني
الجمهور العريض ،هي وحدها تقري ًبا النتائج العملية التي يتيح (العلم) تحقيقها ،ألنه هنا أيضً ا
يتعلق األمر بأشيا َء قابل ٍة للرؤية وللمس»[[[ ،فالتطبيقات العملية للعلم الحديث هي من أعطى
الهيبة للعلم.

«بسبب هيمنة الرؤية الحداثية للعامل ،يف صورتها التجريبية االختزالية ،احتذت العلوم
اإلنسانية حذو العلوم الحداثية يف نظامها املعريف ،واحتفظت منها بعنارصها أو شكلها ومل تحتفظ
منها باملضمون ،أي أخذت بنظامها يف الحقيقة وأفرغت موضوعها هي من خصوصيته الذاتية،
فكان الوهم أنّ النجاعة والسيطرة واإلحكام املنهجي املوجود يف علوم الطبيعة ،ميكن أن يحصل

يف علوم اإلنسان»[[[ ،ما أ ّدى إىل انحراف العلوم اإلنسانية .أل ّن «اإلنسان أكرث من جميع ما تقوله
قارص يف مجال الظواهر الطبيعية ،إذ ثبت أ ّن ظواهر
عنه العلوم مجتمع ًة»[[[ .فاملنهج التجريبي ٌ

الطبيعة ال تتكرر .لذلك «نستطيع أن نستخلص نتيج ًة مدهش ًة ترتبط بانفرادي ٍة أو تف ّر ٍد كل

سابق  ،ص.52 :
[[[ -عزت بيجوفيتش :اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرج ٌع
ٌ
سابق  ،ص.53 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر
ٌ
سابق ،ص ،ص.116 - 115 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.13 :
[[[ -عبد الرزاق بلعقروز :من أجل املعرفة .مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.52 :
[[[ -عزت بيجوفيتش :اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرج ٌع ٌ
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تجرب ٍة حسي ٍة ،والطبيعة التي ال تعيد إنتاج كل النتائج التجريبية ...وحتى وإن استطعنا إعادة
نتائج مغاير ٍة،
إنتاج كل رشوط إحدى التجارب مر ًة ثاني ًة وبدق ٍة كامل ٍة ،فإننا ال نزال نحصل عىل َ
مباذا ينذر هذا؟ بانهيار العلم»[[[ ،أل ّن كل ظاهر ٍة هي فريد ٌة من نوعها ،ما يجعل التجربة الحسية

تتسم بالذاتية ،بذلك تهوي املوضوعية وتنزاح كليةً ،هذا حال املنهج التجريبي يف ظواهر الطبيعة
الجامدة يعلن إخفاقه وانتكاسه وقصوره ،فكيف له أن يكون صال ًحا لدراسة الظواهر اإلنسانية
إذًا« ،ألنّ العلوم اإلنسانية ال تزال متأخر ًة عن حركة البحث العلمي ألنها مكبوح ٌة أو مفرمل ٌة من
قبل اإليديولوجيا الوضعية االختزالية املهيمنة عىل الغرب .نالحظ بهذا الصدد أنّ التداخل بني
الدارس واملدروس والذي اعرتفت به الفيزياء الحديثة منذ عام  1920مل يتم االعرتاف به حتى
اآلن يف كل العلوم اإلنسانية .ملاذا؟ ألنّ ذلك كان سيؤدي إىل نقض مزاعمها يف املوضوعية الكاملة
والحيادية الباردة املطلقة ،وعدا ذلك كان سيؤدي إىل نقض اإلمربيالية املعرفية املهيمنة الطاغية

التي متارسها هذه العلوم عىل الفكر املعارص»[[[.

إ ّن العلوم الدنيوية التي أفرزها العرص الحديث ،مل تستطع فهم الواقع يف كليته ،ولن تتمكن
من اإلحاطة به يف شموليته طاملا تفصله عن املبدأ األعىل الذي يو ّحد كل تلك الكرثة من العلوم،

ظل فهمها وتفسريها للواقع مشوبًا بالكثري من اللبس ،ألنها ال تستبطن منه إالّ املظاهر
حيث ّ
الخارجية ،فتقف عند العوارض املتغرية ،وتنأى عن الجواهر الثابتة .لذلك «لن ينجح أحد أبدً ا يف
أي قصدية
إنهاك التنوع الالنهايئ لعاملنا ،ولن نكتشف أبدً ا ما ينبغي علينا أن نعرفه عنه .إنّ ّ

تدّ عي تقديس املعرفة الكلية لنوعنا البرشي ،هي أكرث حمقًا من مجرد االعتقاد يف اآللهة ،ألنّ

مطالب
كل القدرة»[[[ .لذلك فالعلم اليوم
هذا التقديس سيجعله هو نفسه إل ًها َ
ٌ
دائم الوجود ّ َّ
التخل عن ذلك املبدأ التبسيطي االختزايل ،الذي
ّ
باالعرتاف بالتعقيد يف ظواهر الكون ،وعليه

[[[ -ليونارد راسرتيغني :مملكة الفوىض محاوالت لفهم عمل املصادفة والسيربنيتية .ترجمة د /عبد الهادي عبد الرحمن ،دار
الطليعة للطباعة والنرش بريوت  -لبنان ،الطبعة األ ّوىل1995 ،م ،ص.14 :
سابق ،ص.111 :
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين ،مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.12 :
[[[ -ليونارد رامسرتيغني :مملكة الفوىض ،مرج ٌع ٌ
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كل الظواهر التي ال تنتمي
الحس للعامل املادي ،وإسقاط مناهجه عىل ّ
سجنه يف مستوى اإلدراك ّ

مامرسا عسفًا منهجيًّا ،من خالل محاولة فهم الالمادي باملادي ،والكيف بالكم،
إىل العامل الحيس
ً

فعل بوادر االعرتاف تلوح يف األفق مع
باملتغي .لقد بدأت ً
واملتعدد بالواحد ،والثابت املطلق
ّ
الفيزياء الذ ّرية والكوانتية يف الفيزياء املعارصة ،التي أعادت إدخال العنارص امليتافيزيقية إىل
الساحة العلمية ،التي ا ُستُبعدت منها بحجة انتامئها إىل املاوراء ،حيث أصبحت الرؤية العلمية

برزخي ،انسحبت فيه من منطق التناقض الثنايئ القيمة املرتكز عىل النفي واإلقصاء بـ
يف وضعٍ
ٍّ
«إما»« /أو« ،إىل املنطق املركّب املتكامل واملتفاعل عىل نسقٍ مفتو ٍح عىل الواقع والكون والطبيعة

واالنسان.

الفصل الثاني
فرضية سقوط
الحضارة ّ
الغربية

تمهيد
حاسم ،ومسا ًرا ظاف ًرا ،باخرتاقها الكاسح لتخوم املعرفة بكل متظهراتها،
شكّلت الحداثة منعطفًا
ً
بكل تجلّياتها ،لتتح ّول إىل ٍ
منط مميّ ٍز للحضارة الغربية عن منطها
وولوجها لصميمية الحياة ّ
بكل حمولته التقليدية ،ما جعل الحضارة الغربية تنتيش زه ًوا .لكن فردوسها األريض بدأ
القديم ّ

ويتكس ،وتتهاوى أكرب قالعه وأوثانه« :الحضارة الكونية» ،و «التقدّ م الصاعد» ،و «العلم
يتفكّك
ّ
الحديث» ،لتنقلب قيم التنوير إىل ظالمي ٍة ،بعد أن حفل املجتمع الغريب الحديث بأشكا ٍل من
ورضوب ال تنتهي من الرصاعات املريرة مع الحضارات املغايرة ،حتى ُوسم القرن
التناقضات،
ٍ
العرشين بعرص الرصاع الحضاري الذي مل يضع أوزاره بع ُد ،حتى بعد دخولنا يف القرن الواحد
والعرشين الذي تفاءل به الغرب ،لكن التفاؤل تح ّول إىل تشاؤمٍ  ،بعد أن أفلست الحداثة وأعلنت
عن نهايتها بنفسها ،إذ بدلً من االحتكام للعقل وما يدعو إليه من حري ٍة وعدال ٍة ،سقطت يف هاوية
كل مقدرات اإلنسان
الالّعقل والهمجيّة ،وأنذرت بالدمار الشامل لكل ما هو إنسا ٌّين ،بتحطيم ّ
وإمكاناته باسم العلم والتقنية والتقدم الصاعد والحرية واالنعتاق.

هذه األزمة الخانقة حدت بالفيلسوف «غينون» إىل تتبّع جذورها ،ثم انطلق هاد ًما البنى

الفوقية والتحتية التي شكّلت أرضيتها الصلبة ،وميكن حرص الهدم الغينوين يف االستشكال التايل:
فكيف أسقطت األزمة الحضارة الغربية يف عرص الكايل-يوغا وح ّولتها إىل حضار ٍة غري سويّ ٍة؟ وهل
هي أزم ٌة حديث ٌة أم قدمي ٌة؟ وهل هذه األزمة تنذر بنهاية العامل أم بنهاية دور ٍة زمني ٍة برشي ٍة؟ ما
هي مولّدات األزمة واالنحراف؟

المبحث ّ
األول
أركيولوجيا األزمة وجذور االنحراف
ً
أول :مفهوم األزمة
ثان ًيا :الفلسفة تزاحم السامء فمن محبة الحكمة إىل الحكمة
ثالثًا :ثورة اإلصالح الديني من اإلميان باملبادئ إىل اإلميان باآلراء

ً
أول :مفهوم األزمة:
لقد مت ّزقت حضارة الغرب من ال ّداخل وانقسم البيت عىل نفسه« .فلقد بدأ البعض يشعر
عىل تفاوت الوضوح -بأنّ األمور ال ميكن لها أن تستم ّر إىل آجالٍ غريِ محدّ د ٍة يف نفس االتجاه،إفالس كاملٍ  :للحضارة الغربية ،عىل الرغم من أنّه ما كان ألح ٍد
بل بدا الكالم عن إمكانية وقوع ٍ

أعوام»[[[ ،ميكن ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،اعتبار «أرنولد توينبي»
أن يجرأ عىل التف ّوه به قبل ٍ

و «أوزفالد شبنغلر» من بني الغربيني الذين تن ّبهوا إىل الخطر الحقيقي الذي سيعصف بكيان

الحضارة الغربية .فعىل الرغم من أ ّن «توينبي» ميثّل املنحى التفاؤيل بعودة الحضارة الغربية
السويّة ،فإ ّن «شبنغلر» ،عىل النقيض متا ًما ،ميثّل النزعة التشاؤمية حول الحضارة الغربية ،ويعلن
عن موتها الحتمي يف كتابه «تدهور الحضارة الغربية» ،ألنّها وصلت إىل دورة الحياة األخرية ،إنها
كل الكائنات الحية التي مت ّر بلحظتَ ِي
دورة الشيخوخة قبل الدخول إىل مرحلة الفناء ،شأنها شأن ّ
امليالد واملوت ،وقد أرشفت الحضارة الغربية عىل لحظة املوت.
إ ّن تنكيس الرتاث التقليدي يف حضارة الغرب الحديث يرت ّد إىل تلك املغالطة حول مفهوم
التاريخية ،حيث يعتقد الغرب أ ّن التاريخ بدأ مع التقويم املسيحي ،أي مبيالد املسيح عليه السالم،
الذي يشكّل لحظة بداية حضارتهم ،وأ ّن كل ما قبله هو خارج التاريخ وينتمي إىل العهد األسطوري
ونهاية التاريخ ستكون بعودة املسيح (الوالدة الثانية) .لك ّن «غينون» يهدم كعادته هذا التص ّور،
رص تراثي ٍة تقليدي ٍة مل يستطع الغرب
وال يعترب العهد األسطوري خارج التاريخ ،ألنّه يشتمل عىل عنا َ

فهمها ،ما جعلهم يُقصونها كعادتهم السيئة اإلقصائية ،فدامئًا ما ال يفهمونه فهو إما غ ُري موجو ٍد
أو أسطور ٌة نسجها الخيال البرشي.

يبدو أ ّن «غينون» ال يثق حتى يف ما متتلكه الحضارة الغربية من معارف تاريخية ،كونها أقصت
مرحلة من التاريخ والتي تسميها «باألسطورية» ،إذ يقول «غينون»« :ميكن أن يكون لدينا ما
سابق ،ص.157 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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أي درج ٍة يحق للمحدثني بأن يكونوا فخورين بسعة معارفهم التاريخية! قد
يكفي للحكم إىل ّ
احل أسطوري ٍة،
يؤدّي كل هذا بال شكٍّ أيضا ألن يربّروا ألنفسهم ،باإلجابة بأنها ليست سوى مر َ
ولذلك ال تستحق بأن يحسب حسابها»[[[ .إ ّن املرحلة التي تس ّمى مبا قبل التاريخ ،أو التي
تسمى بالعهد الطفويل أو مبرحلة ما قبل العقل ،أو ما قبل الكتابةُ ،ص ّنفت يف الحضارة الغربية
عىل أنّها العرص األسطوري البدايئ ،حيث أكد «رالف لينتون» عىل أنّ« :أوربا انتقلت من عرص

ما قبل التاريخ إىل العرص التاريخي ببزوغ املدنية اليونانية»[[[ ،إذ يستند هذا الحكم إىل النظرة

التبسيطية االختزالية إىل الحضارة الغربية ،التي تنكر وجود كل ما ال تستطيع فهمه ،إما بعدم
االعرتاف به نهائيًّا ،وإما بوصفه باألسطورة ،ألنها عاجز ٌة عن استكناه الرموز الخفية الباطنة التي
افات ٍ
تشتمل عليها األساطري ،فهي ليست مجرد خر ٍ
حقائق لها
وترف للمخيّلة البرشية ،إنها تحوي
َ

عالق ٌة بالرتاث التقليدي املوصول بالوحي اإللهي ،والذي مل يستطع املؤرخني الولوج إليه.

املحي هو :كيف جاءت فكرة وجود ق ّو ٍة غيبي ٍة ،وإن تعددت ،قو ٍة مفارق ٍة للطبيعة
إن التساؤل ّ
وغري مح ّدد ٍة وتُعزى إليها القدرة الفائقة يف ما يسمى بالعهد األسطوري؟ مبعنى هل إ ّن فكرة اإلله،
ولو كان وثن ًّيا ،جاءت إىل اإلنسان من ذاته أم إنّها فكر ٌة متوارث ٌة عن اإلنسان األ ّول سيدنا آدم؟

هذا يعني أ ّن إميان الناس بهذه القوة مل يكن صدف ًة وال أسطور ًة خرافيةً ،فهذه الفكرة تالزمت مع
خلق سيدنا آدم عليه السالم ،ثم تناقلتها ذريته ،ولحق بها من التشويهات والتنكيسات ما لحق،
ما يشري إىل أ ّن التاريخ الدنيوي مل يبدأ مع ميالد «املسيح» عليه السالم ،بل مع خلق سيدنا آدم
عليه السالم .وبالتايل يسقط التقسيم الثنايئ الغريب ،ونصبح أمام تاري ٍخ ٍ
واحد هو التاريخ والزمان
الدنيوي والذي له بداي ٌة تتحدد بخلق سيدنا آدم ،ونهايته تتحدد بفناء الدنيا وقيام الساعة كام
جاء يف العقيدة الرتاثية التقليدية اإلسالمية ،بالتايل تحصل «نهاية العامل ،وال يبقى عندئذ زمانٌ ،
ولهذا يقال بأن «املوت هو آخر كائنٍ ميوت»[[[.

سابق ،ص.20 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رالف لينتون :شجرة الحضارة ،ترجمة أحمد فخري ،املركز القومي للرتجمة  -القاهرة ص.280 :
سابق ،ص.177 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
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فحتى «أرنولد توينبي» ،نظري «غينون» ،يف املكان ،يتفق معه يف ما يتعلّق مبغالطة التقسيم
الثنايئ للبرشية إىل عهدين ،األ ّول هو املاقبل-تاريخي (قبل امليالد) والثاين التاريخي (بعد امليالد)
قائل« :مل يرث مؤرخونا املحدثون يف بداية األمر من تلك املفاصل
ويتحدث عن املؤرخني الغربيني ً
أو العقد إالّ عقدتني ،وهام «القديم» و «الحديث» اللذان يطابقان بوجه التقريب «العهد
القديم» (التوراة) و «العهد الجديد» (اإلنجيل) ،وينطبقان عىل التقويم الثنايئ للتأريخ (يف
تقسيمه) إىل عهود ما قبل امليالد وما بعد امليالد .وما هذا التقسيم الثنايئ للتأريخ إالّ بقي ٌة من
اتجاه «الربوليتارية» الداخلية يف املجتمع الهيليني بأن جعلت تباي ًنا مطلقًا يفصل بني العهد
الهيليني القديم وبني عهد الكنيسة املسيحية .وبذلك رضخت تلك الربوليتارية إىل الضالل الناشئ

عن األنانية»[[[.

لذلك يعتقد «غينون» أ ّن املادة التاريخية املوجودة تشتمل عىل أخطاء ،ألنها تحدد بداية
ٍ
أحداث زمني ٍة ،أل ّن «النزعة السائدة يف هذا
التاريخ بظهور املسيحية ،وت ُقيص كل ما كان قبلها من
العرص هي الوصم باألسطورة لكل ما يأتينا من األحداث األكرث قد ًما يف التاريخ ...ألنها تخرج

عن وسائل التحقيق التي يعتمد عليها التأريخ «املدنّس» .و ]إنّ [ من يفكرون هكذا ،بسبب
ٍ
عادات اكتسبوها نتيجة تربي ٍة ال ميكن اعتبارها اليوم اال انحرافًا ذهن ًّيا ،يستطيعون مع ذلك ،إذا

ما احتفظوا ببعض إمكانيات التفهم ،أن يأخذوا هذه األحداث ببساط ٍة عىل قيمتها الرمزية»[[[،

ألنهم مل يستطيعوا فهمها.
الرؤية املادية هي التي تهيمن دامئًا عىل الحضارة الغربية ،وأل ّن العصور الوسطى شهدت تق ّد ًما

روحان ًّيا ،ومل تكن للنوازع املادية قيم ٌة مقارن ٌة باملجال الروحاين ،فإ ّن التأريخ الغريب أسقطها من

مبسط ًة عن العصور الوسطى.
رصا ظالم ًّيا ،حيث ق ّدم صور ًة أحادي َة الجانب ّ
الحضارة ،واعتربها ع ً
لكن رغم سيادة الفقر والشقاء وسوء األحوال الصحية يف كل مكانٍ  ،فإ ّن مجتمعات العصور
[[[ -أرنولد توينبي :بحث يف التاريخ .املجلد الثاين ،ترجمة وتعليق طه باقر ،الفرات للنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط ,1
2014م .ص.95 :

[2]- RENÉ GUÉNON, AUTORITÉ SPIRITUELLE ET POUVOIR TEMPOREL, P9.
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الوسطى كانت تتمتع بصح ٍة باطني ٍة .كان هذا العرص عرص قوة الروح التي بدونها ما كنا لنفهم
وتقني،
علمي
اإللهامات التي حملت اإلنسان الغريب إىل عرصه الحديث ...هذا العرص بدون تقدّمٍ
ٍّ
ٍّ
كيفي .فالعصور الوسطى ،إذًا ،ال ميكن اعتبارها
استطاع أن يبدع شيئًا وصفه «هويتهيد» بأنه تق ّد ٌم ٌّ
ظالميةً ،بحكم انعدام التقدم العلمي والتقني ،ألنها عرفت تق ّد ًما يف املجال الروحاين ،وما الصفة
الظالمية التي أُسقطت عليها إالّ نتيج ُة رؤي ٍة أحادي ٍة للكون والحياة.
إ ّن الحضارة الغربية ،التي أشاحت ناظرها عن دراسة العقائد الرتاثية التقليدية منذ العهد
الكالسييك اليوناين ،كان مقدم ًة لجذور االنحراف الحديث الذي وصلت إليه يف أعتى صوره ،والذي
بدأ مع العهد اإلغريقي الذي تعتربه الحضارة الغربية مهد الحداثة والعقالنية ،يف حني هو ،عند
“غينون” ،بداية عرص الكال-يوغا (العرص الرابع املظلم) .لذلك يتت ّبع “غينون” جذور األزمة التي
تعاين منها الحضارة الغربية ،من خالل الحفر األركيولوجي يف التاريخ.

ثانياً :الفلسفة تفتتح األزمة وتزاحم السامء بالعبور من محبة الحكمة إىل الحكمة:
إ ّن فرضية انهيار الحضارة الغربية الحديثة ليست هي مآل عرص الحداثة عند «غينون» ،فعرص
الحداثة هو تصاعد األزمة التي ستصل إىل النهاية ،ال بداية األزمة كام يعتقد أنصار «ما بعد
الحداثة».
إ ّن بداية السقوط ،عند «غينون» ،بدأت مع العرص الكالسييك اليوناين ،ثم تطورت هذه الحضارة
وبدأت تتضخّم وتتأزّم حتى وصلت إىل درجة النهاية يف العرص الحديث .ففي التص ّور الغينوين،
األزمة التي مت ّر بها حضارة الغرب الحديث هي آخر مرحل ٍة من مراحل املانفانتارا ،وهي املرحلة

الرابعة التي تس ّمى بعرص «الكايل يوغا» ،أي العرص املظلم ،وبذلك يهدم «غينون» ذلك الوهم
ظالمي ،وبأ ّن العرص الكالسييك هو عرص املدنية
رص
الغريب الذي يص ّنف العرص الوسيط عىل أنّه ع ٌ
ٌّ
والحضارة والعقالنية ،أي عرص النور .ومن خالل تحديد «غينون» لجذور األزمة وامتداداتها
التاريخية ،ميكن القول أ ّن نظراءه يف الزمان واملكان قد أخطأوا حني جعلوا من العرص الحديث
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مفتت ًحا لألزمة ،حيث يدعو «غينون» إىل البحث عن جذور األزمة «يف العرص الكالسييك القديم
الذي يحتوي عن بعض منابع العامل الحديث ،إذ إنّ  ،هذا األخري ليس مخط ًئا متا ًما عندما يستشهد

بالحضارة اإلغريقية الالتينية ويدّ عي أنه امتدا ٌد لها»[[[.

فالعقالنية ،التي نُسفت وأُعدمت يف العرص الوسيط تحت الهيمنة الكهنوتية ،ليحل اإلميان،
ٍ
جديد ،وكأنها انسحبت من الوجود بالفعل إىل الوجود بالقوة يف شكلٍ كمو ٍّين
استيقظت من
ٍ
ٍ
جديد وبقو ٍة يف العرص الحديث ،الذي أعاد مركزية العقل (اللوغوس) الذي
مؤقت ،لتعود من
هيمن عىل العامل الكالسييك اليوناين ،بفعل تلك الق ّوة الدافعة له متمثّل ًة يف» الفلسفة» ،التي
يعتربها «غينون» متهي ًدا ألزمة الحضارة الغربية ،باعتبارها أزم ًة روحي ًة فاقد ًة للمبدأ األعىل
الثابت ،أل ّن الفلسفة عقلن ٌة للوجود واإلنسان والطبيعة ،وبدأت تنافس العقائد التقليدية املوصولة
ككل ،ال أحد يعلو عليه ،وال
بالرشائع الربانية ،حينام جعلت العقل س ّي ًدا عىل نفسه وعىل الكون ٍّ
يشء يتسامى فوقه .
هكذا كانت الفلسفة مفتت ًحا لألزمة واالنحراف الذي عصف بالحضارة الغربية الحديثة،
محل الحكمة التقليدية ،باعتبارها نسقًا عقالنيًّا برشيًّا ،يف حني أ ّن الحكمة
أل ّن الفلسفة حلّت ّ
التقليدية هي فوق-برشيةٌ ،وشتّان بني الحكمة ومحبّة الحكمة هذه التي ترادف عند اليونان

مصطلح «الفلسفة» ،ما يعني أ ّن الفلسفة ليست رضوري ًة كام يعتقد ،وليست تلك الحكمة األبدية

املطلقة ،التي متثّل أعىل مرتب ٍة يف مراتب املعرفة ،إنها ليست سوى معرف ٍة إنساني ٍة منقوص ٍة ،إ ْذ
«ال يعني االسم اشتقاق ًّيا سوى «مح ّبة الحكمة» ،وهو يعني بداي ًة استعدادًا مسبقًا مطلوبًا

طبيعي ،البحث املتولّد عن هذا االستعداد
للوصول إىل الحكمة ،وميكن أن يعني أيضً ا ،كامتدا ٍد
ٍّ

املؤدّي إىل املعرفة ،وذلك ليس سوى مرحل ٍة أولي ٍة وتحضريي ٍة للتو ّجه نحو الحكمة ،ودرج ٍة مقابل ٍة
أسفل»[[[ .إذًا« ،فالفلسفة وسيل ٌة تحضريي ٌة لبلوغ الحكمة وليست غاي ًة ،ومبا أنّ الحكمة
لحال ٍة َ
سابق ،صص.24 - 23 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،ص.23 - 22 :
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هي بذاتها املعرفة الحقيقية الباطنة ،فإنه ميكن القول أنّ املعرفة الفلسفية ليست إالّ املعرفة
السطحية الخارجية ،فليس لها قيم ٌة يف نفسها ،أو من نفسها ،وما هي إالّ درج ٌة أولي ٌة ،يف الطريق
املؤدية للمعرفة السامية الحقة التي هي الحكمة»[[[.
طريق،
فمح ّبة الحكمة ،عند «غينون» ،تعني االستعداد املسبق لتلقّي الحكمة ،فالفلسفة هي ٌ

هي مرحل ٌة انتقاليةٌ ،كام يقول «غينون» ،لبلوغ مدارج الحكمة التي ال تساوي الفلسفة ،إنها أعىل
منها ألنها من أعىل ،من لدن قو ٍة فوق-برشي ٍة ،واملساواة بني الفلسفة والحكمة ،يعني املساواة بني
ما هو إنسا ٌّين وما هو فوق-إنسا ٌّين ،فالفلسفة معرف ٌة محدود ٌة يف الزمان واملكان ،وتتعدد بتعدد

األنفس والعقول ،فهي تنتمي إىل مجال املتغريات ال املبادئ ،أل ّن الفلسفة كرث ٌة ت ُشتِّت ،ال تُو ِّحد،

«واالنحراف الذي حصل يف ما بعد كان لجعل هذه الدرجة االنتقالية هدفًا بذاته ،وادّعا ًء بإبدال

الحكمة «بالفلسفة» ،ما يؤدّي إىل نسيان أو تجاهل الطبيعة الحقيقية لهذه الحكمة .وهكذا
نسق عقال ٍّين فحسب،
محض إنساني ٍةُ ،
ولدت ما نسميه بالفلسفة الدنيوية ،أي حكم ٌة مدّ عا ٌة ُ
ذات ٍ

آخذ ًة مكان الحكمة الحقيقية التقليدية ،املافوق-عقالنية والـ»إنسانية»[[[« .لذلك فالفلسفة
وحدها ال تكفي للتحضري للحكمة ،ألنها ال تختص إالّ بق ًوى محدود ٍة هي نفسها العاقلة بينام
يستمد التحضري للحكمة من الكون ّ
الكل لإلنسان نفسه»[[[.

ميكن القول أ ّن الفلسفة مثّلت لحظة القطيعة األ ّوىل مع التقليدية باملفهوم الغينوين ،تلك
يتجل هنا هو إبدال
التقليدية التي تشتمل عىل الحكمة الرسمدية وتكتنزها .إ ّن االنحراف الذي ّ
دنيوي مقيَّ ٌد بالزمان واملكان ،وبالتايل
فوق-دنيوي (مق ّد ٌس) متجا ِو ٌز للزمان واملكان مبا هو
ما هو
ٌّ
ٌّ

بديل للحقيقة الالزمانية الالتاريخية ،وبالتايل اإلعالء من اإلنساين
إحالل الحقيقة الزمانية التاريخية ً
(اإللهي) واختزاله إىل ح ّد التاليش ،أل ّن
وتصعيده ،يف مقابل تنكيس وتقويض املافوق-إنسا ّين
ّ

[[[ -عبد الحليم محمود :املدرسة الشاذلية الحديثة .دار الكتب الحديثة .ص.315 :
سابق ،ص.23 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.316 :
[[[ -عبد الحليم محمود :املدرسة الشاذلية الحديثة .مرج ٌع ٌ
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ومنهج يف التفكري
الفلسفة التي كانت مع «فيتاغورث» تعني محبة الحكمة ،أي التي هي طريق ٌة
ٌ

الحق يف ذاته ،قد انحرفت لتصبح الفلسف ُة هي الحكم َة
يساعد عىل بلوغ الحكمة ،وليست هي ّ
يف حد ذاتها.

وقد بلغ تعظيم الفلسفة ح َّد أن أصبحت مع «بوئتيوس» يف كتابه «عزاء الفلسفة»[[[ املسلك
كل
يلف العامل السفيل ،بحيث ت ُجيبه عن ّ
الذي يَهديه إىل الخري األسمى ،وينقذه من الظالم الذي ّ

والتفت ّ
أمتل
ّ
أسئلته حيث يقول يف نو ٍع من الرمزية« :تبددت غيوم حزين وابتهجت بالضياء.
عيني عليها ،فعرفت فيها مر ّبيتي التي نشأت يف بيتها
وجه طبيبتي وقد عاد إ ّيل صوايب .وث ّب ّت ّ

ظلم
ِّ
منذ شبايب -الفلسفة -وسألتها« :ملاذا
هبطت من عليائك إىل منفاي املوحش .أليك يتهمونك ً
مثلام اتهموين؟» .ردّت السيدة -الفلسفة« :-كيف أتخىل عنك يا ولدي؟ ...وهل هذه هي امل ّرة
رش؟ ...يف حياة أفالطون انترص أستاذه
األ ّوىل التي تتع ّرض فيها الحكمة للخطر وتتهدّ دها قوى ال ّ

سقراط عىل املوت الظامل بوقويف إىل جانبه»»[[[ ،هذا الحوار الذي يكشف من خالله «بوئتيوس»
اج للرتقي الروحي.
رش والظالم ،وكأ ّن الفلسفة عنده معر ٌ
كيف أ ّن الفلسفة هي السالح ملقاومة ال ّ
كام أحيطت الفلسفة والفالسفة يف العرص اليوناين بهال ٍة من القداسة ،جعلت «أفالطون» يف
جمهوريته اليوتوبية يضع الفالسفة عىل هرم السلطة ،ليكونوا هم الطبقة الحاكمة ،إذ بقيت
كل يش ٍء تحت النظر
الفلسفة تعلو عرب التاريخ ،ويعت ّد بها وبقياساتها املنطقية ،حيث أصبح ّ
واملحاكمة الفلسفية ،لتامرس دور القايض عىل كل املعارف سوا ًء التي تنتمي للعلم املق ّدس أو
كل معرف ٍة قابل ًة للنقاش مبا فيها املسائل اإلميانية والعقائدية.
العلم الدنيوي ،حيث جعلت الفلسفة َّ
برشي ،حيث نالت الفلسفة
هذا يعني أ ّن اليونان متثّل أرض ميالد الفلسفة كمنتو ٍج عقال ٍّين
ٍّ
[[[ -عزاء الفلسفة  :يف هذا الكتاب ،الذي هو من جنس املقال النقدي ،تتقدم الفلسفة كطبيب ٍة لتقدم نو ًعا من العالج
قديس أو قو ٌة علوي ٌة غ ُري معروف ٍة له يف
روح
األخالقي .و «عزاء الفلسفة» عبار ٌة عن مونولو ٍغ يصور فيه املؤلف كيف ّ
تجل له ٌ
ٌّ
البداية ثم ال تلبث أن تفصح عن نفسها وتبثّه الحكمة الخفية ،وهذه الروح هي» الفلسفة».
[[[ -بوئتيوس :عزاء الفلسفة ،ترجمة ص ،ترجمة :د .عادل مصطفى ،مراجعة :د .أحمد عتامن ،رؤية للنرش والتوزيع ،الطبعة
األ ّوىل 2008 ،م .ص.57 :
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حظو ًة كبري ًة لدى اإلغريق ،واعتُربت مبثابة املنقذ من أسامل األساطري التي ق ّوضت العقل اليوناين،

حيث متركزت الفلسفة اليونانية عىل مقولة العقالنية (اللوغوس) يف مقابل (امليتوس) ،فكانت
املهد األ ّول لهذه النزعة .منحت تجرب ُة التفلسف السقراطي الفلسف َة تلك القدرة االقتحامية
للمعيش اليومي لإلنسان اإلغريقي واخرتقته ،وامتدت األنا املفكرة السقراطية يف عمق املجتمع
األثيني لتهدم أركانه ،ومبوت سقراط يعلن انتصار الفلسفة ،عىل أنها ليست بقايا أحالمٍ متشظّي ٍة
هارب ٍة من اليومي إىل أبراجها العاجية ،مستغرق ٍة يف خياالتها األسطورية ،مستنفذ ٍة طاقاتها يف
الالّيشء من أجل ال يش ٍء.
كل يش ٍء ،تحفر تحت
كانت الفلسفة وال زالت مزعجةً ،ال ليش ٍء سوى ألنّها تحرش أنفها يف ّ
األرض وتنبش سجالت املايض ،وتخرتق الزمن وتسافر يف التاريخ تستنطقه ،وتعرج إىل املستقبل
وتعيد الحياة لألموات لتوقظ املشكالت النامئة ،وتستف ّز العقول لتبدأ لحظة التفكري حتى أصبحت
مشوب ًة بالزهو والكربياء األرستقراطي ،عندما أعلنت أنّها «الحكمة ذاتها» وحلت كمعرف ٍة دنيوي ٍة
نسبي ٍة محل املعرفة املقدسة املطلقة ،ومل يعد التاميز ،بني العقل األريض املفكّر عن العقل العلوي
سهل ،أل ّن «الفلسفة املحض دنيوية ُع ّظم دورها ،فظهور الشكية من جهة ،ونجاح
املستبرصً ،
األخالقوية الرواقية واألبيقورية من جهة أخرى ،ب ّينا ما يكفي من انحطاط النزعة الفكرية»[[[.

إذًا ،فانحراف الحضارة الغربية ،عند «غينون» ،ليس حديثًا ،بل متت ّد جذوره يف أعامق العرص
اليوناين ،أي يف القرن السادس قبل بداية التأريخ املسيحي .ففي التصور الغينوين ،بدأ الرتاث
التقليدي يُفقد يف العرص الكالسييك قبل الحديث ،ففيه «انتكست العقائد املقدّ سة القدمية التي
مل يعد أحد يفهمها ،بفعل عدم الفهم ذلك ،انتكست إىل الوثنية باملعنى الحقيقي للكلمة ،أي أنها
مل تعد سوى خر ٍ
افات وأشيا َء فقدت داللتها العميقة»[[[ ،وتعترب «اإللياذة واألوديسة» للشاعر

متثيل لتلك الوثنية التي انقلبت إليها العقائد التقليدية ،حيث تتقاطع اآللهة
اليوناين «هومريوس» ً
مع البرش ،فتعطى للبرش بعض الصفات اإللهية ،وتعطى لآللهة بعض الصفات البرشية ،فيختلط
سابق ،ص.24 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه ،ص.24 :
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املدنّس باملق ّدس .لقد أسقط هومريوس الصفات البرشية عىل اآللهة ،فهم ينفعلون ويغضبون
ويتشاجرون ،ويرتكبون الفواحش ،وينهزمون وينتقمون ويكيدون املكائد لبعضهم البعض كام
حصل يف حرب طروادة ،معركة اآللهة مع البرش« ،وخوفًا عىل انهزام جيش طروادة استنجدت
اآللهة فينوس بإله الحرب «مارس» الذي كان يتل ّمس منها كلم ًة تشفي قلبه الخفق ،وتداوي

تلي الحديد،
هواه الثائر ،وأعصابه التي م ّزقها الحب ،حيث انطلقت إليه تغريه بكل ابتسام ٍة ّ
وكل نظر ٍة ساجي ٍة تف ّجر املاء من الصخر ،أن يقوم من فوره فينفخ من روحه يف قلوب الطرواديني،
ّ

ويؤيّد بنرصه صفوفهم»[[[ ،هذا التصوير لآللهة ،يكشف عن االنحطاط الذي حصل يف العصور
الكالسيكية ،والذي جعل اإلغريق يثقون يف قدرة العقل أكرث من قدرة القوى الغيبية.
إذًا ،فالفلسفة التي ولدت من رحم الحضارة الغربية وترعرعت فيها ،بالنسبة لـ «غينون» قد
ساهمت يف تحريف «الرتاث والتقليد» ويف «تنكيس الروحانية» ،والذي أ ّدى بدوره إىل انحراف
الحضارة الغربية ،أل ّن «غينون» يق ّر بالتعارض بني التقليد (الرتاث) والفلسفة ،إذ ،يف تصوره -توجد
فلسف ٌة واحد ٌة دنيوي ٌة بدأت مع اليونان واستمرت حتى العرص الحديث واملعارص ،فعىل الرغم من

تغي املوضوعات ،وتعدد املناهج الفلسفية عىل كرثتها عرب التاريخ ،إالّ أ ّن الفلسفة مل تخرج ّعام
ّ
كل تجلياتها تعقلن الوجود ماديًّا كان أو مج ّر ًدا.
محض ،ففي ّ
هو
دنيوي ٌ
ٌّ

لذلك يرفض «غينون» وجود ما يسمى «بالفلسفة التقليدية» التي ترادف ما نسميه «بالفلسفة
الكالسيكية أو القدمية» ،مشكّل ًة نسقًا فلسف ًّيا يف الزمن املايض ،والتي تشري إىل «الفلسفة اليونانية»
كمرحل ٍة تجاوزتها الفلسفة الحديثة واملعارصة .لكن «غينون» ينفي صفة التقليدية عن الفلسفة،
أل ّن «التقليد هي معرف ٌة فوق-برشي ٌة» مصدرها الوحي اإللهي وتشكّل يف مجملها ما يسمى
ومواقف
بالرتاث ،أما الفلسفة فهي معرف ٌة برشي ٌة مصدرها اإلنسان املق ّيد باعتبارها جملة آراء
َ
شخصي ٍة حول الوجود والكون واإلنسان ،إذ ميكن اختزال الفلسفة يف كونها رؤي ًة ذاتي ًة للعامل تتق ّيد

بالزمان واملكان.

[[[ -هومريوس :اإللياذة .ترجمة :دريني خشبة ،دار التنوير للطباعة والنرش ،ط 2014 ،1م .ص.115 :
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لذلك مييّز «غينون» بني الفلسفة والتقليد (الرتاث) ،كون األ ّوىل تنتمي إىل العلم الدنيوي،

النسبي واملحدود ،أما الثاين -التقليد -فمجاله العلم املق ّدس املطلق والالنهايئ كعلمٍ متجاو ٍز مفارقٍ
ومتعا ٍل ،يحتاج لقو ٍة فوق العقل وهي «البصرية» التي ميكن أن تنفذ إليه وتستبطنه وال ميتلكها إالّ
الّصفوة ،يف حني أ ّن الفلسفة تتمركز عىل العقل وال تتجاوزه .من هنا يعتقد «غينون» أ ّن الحضارة

فوق-برشي ،حينام تساوي بني نسقٍ عقال ٍّين وآخ َر
برشي وما هو
ٌّ
الغربية الحديثة ال متيّز بني ما هو ٌّ
العقال ٍّين ،أي بني الفلسفة والتقليد.
لذلك كانت مفاهي ُم التقليد والرتاث مفاهي َم سجاليةً ،وال زالت كذلك ،ض ّجت بها الفلسفة

عند الغرب والرشق ،وكث ًريا ما كان فهمها منحرفًا ،إذ يعترب الرتاث والتقليد يف الحضارتني مخزونًا

ماضَ ويًّا ينبغي تجاوزه ،للدخول إىل عرص الحداثة ،الذي نُظر إليه عىل أنّه عرص القطيعة مع
ويزج بالبرشية يف الظالمية .فأخذت
التقليد والرتاث ،باعتبارهام مع ّوقًا يس ّد الطريق إىل النهضةّ ،

كلمة «التقليد» من النعوت السلبية ما يكفي النهيارها ،فهي يف نظرهم ض ّد التحديث الذي انبثق
بالثورة عىل «التقليد» دون فهم معنى التقليد الحقيقي ،إذ بدا لهم أ ّن كل ما ينتمي إىل املايض
هو تقلي ٌد تجاوزه الزمن وفقد صالحيته والقدرة عىل الدميومة يف الزمن.

هذا ما جعل «غينون» يرفض تلك املقابلة بني «الفلسفة التقليدية» و«الفلسفة الحديثة»
اللتي تظهران دامئا متضا ّد ْتي ،وكأ ّن فلسف ًة قد انتهت وفقدت رشعيتها هي التقليدية ،وأخرى
ْ

ولدت بعنارص الحارض استجاب ًة للمقولة الهيغلية« :الفلسفة هي عرصها معبَّ ًا عنه بالفكر»[[[،
ألي تص ّو ٍر
فلسفي أن يكون له أدىن نجاحٍ
كام يؤكدها «غينون» من خالل سؤاله« :هل ميكن ّ
ٍّ
إذا مل يكن مستجي ًبا لبعض التوجهات السائدة يف العرص الذي تم فيه التعبري عن ذلك التصور؟
وال نريد بهذا القول أنّ الفالسفة ال يلعبون دورهم ،متا ًما مثل غريهم ،يف االنحراف الحديث»[[[.

فالفلسفة إذًا ليست وح ًيا أو إلها ًما سامويًّا ،إنّها تنبثق من العرص وترتبط بالزمان واملكان ،ما
[[[ -عبد الغفار مكاوي :لِ َم الفلسفة .النارش ،منشأة املعارف باإلسكندرية .ص.47 :
سابق ،ص.119 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
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أي فلسف ٍة ،وإن كانت يف الحقيقة كل
يسقط عنها صفة «التقليد» ،كام يقول «غينون»« :إنّ ّ

حق بهذه التسمية ،ألنّها تقع كلّ ًّيا ضمن النسق العقيل ...وألنّها
أي ٍّ
ما ميكن أن تكونه ،ليس لها ّ
دنيوي
أي نوعٍ ...ألنّها يش ٌء ما
وحي وال ٍ
ٌّ
إلهام من ّ
ليست سوى بنا ٍء ش ّيده أفرا ٌد من البرش دون ٍ

يف جوهره»[[[.

إذًا ،فالعرص املظلم ،عند «غينون» ،الذي بدأ فيه تعتيم التقليد وتنكيس الرتاث هو العرص
روحي وتبجيلهم لكل ما هو
الكالسييك اليوناين ،أل ّن اليونانيني عرفوا مبقاطعتهم لكل ما هو
ٌّ
مادي ،الذي طبع حياتهم كلها ،ونجد ذلك واض ًحا يف اعرتاف «ثيوكاريس تيسيديس» وهو يع ّدد
ٌّ
قائل« :تكمن إحدى املالمح املميزة للفلسفة والفن عند
سامت التصور اليوناين القديم للعامل ً
اليونانيني القدامى يف توكيد الحياة ،بصفتها الخري األسمى ،وحبهم للحياة ،وتفاؤلهم القوي ،كام
معروف ،وهذه النظرة املختلفة بشكلٍ كاملٍ مع النظرة املسيحية للعامل ،منبت اآلالم وامليلء
هو
ٌ
رصيح عىل القطيعة بني «الفلسفة
باملحن ،كجزا ٍء للسعادة املوعودة يف السامء»[[[ ،هذا اعرت ٌاف
ٌ

اليونانية» و «الروحانية» التي متثّلها العقيدة املسيحية حيث كانت «ثقافة اليونانيني األقدمني،

مطبوعتي بطابع تبجيلهم للجسد اإلنساين والجامل املادي (الدنيوي) ،وأنّ
ونظرتهم إىل العامل،
ْ
املسمة باملسيحية مطبوع ٌة بروحانيتها»[[[ .لقد تصاعد تنكيس الروحانية حتى بلغ
الثقافة
ّ

االنحراف الفلسفي أعتى درجاته عندما أخضعت الربوتيستانتية ،الدين املسيحي للمحاكمة
العقلية غري املق ّيدة ،ما أ ّدى إىل كل تلك الهرطقات والبدع.
حتى إ ّن «إدغار موران» يعيب عىل الفلسفة اليوم انطوا َءها عىل نفسها ،وسريها إىل الجفاف

والضمور ،ألنها مل تعد تضطلع بوظيفة التأمل يف العامل البرشي ،يقول« :إنّ التفكري القائم عىل
العقلنة وعىل التكميم والحساب ،والذي ُيختزل يف االقتصاد لهو تفك ٌري عاج ٌز عن فهم ما يعجز
[[[ -رينيه غينون :أزمةالعامل الحديث ،مصدرسابق ،ص.42 :
سابق ،ص.26 :
ع
[[[ -ثيوكاريس تيسيديس :هراقليطس جذور املادية ،مرج ٌ ٌ
[[[ -املرجع نفسه .26 :
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عن فهمه الحساب ،أعني الحياة واألحاسيس والروح وتلك مشكالتنا البرشية»[[[ ألنها تحالفت
مع الوضعية العلموية واألخالقوية الرباغامتية ،وأصبحت تنزع نحو العمل ،وأصبحت تهتم أكرث
معبا عنه بالفكر،
مبجال العلوم الدنيوية ،دون االهتامم بعامل الروحانيات ،ألنها دامئًا تكون عرصها َّ ً
وهذا العرص هو عرص هيمنة املادة عىل الروح ،والعمل عىل التأمل.

يقول «غينون»« :أما بالنسبة للعلوم التقليدية يف العرص الوسيط التي استمرت بعض مظاهرها
ليحل محلّها ،ومن
املتأخرة يف هذا العرص ،فلم تلبث أن اختفت متا ًما ،وهذه امل ّرة مل يأت يش ٌء ّ
هنا فصاعدً ا مل يعد موجودًا غري الفلسفة والعلم الدنيويني أي إنكار الفكر الحقيقي ،وحرص
املعرفة يف املستوى األسفل»[[[ ،حيث أصبحت الفلسفة والعلم يسيطران عىل حضارة الغرب
الحديث ،الفلسفة من الناحية النظرية والعلم من الناحية العملية.

ثالثًا :ثورة اإلصالح الديني من اإلميان باملبادئ إىل اإلميان باآلراء:
لقد اكتسحت الفوىض حضارة الغرب ،بعد أن ت ّم التضحية يف العرص الوسيط بالحقوق الفردية
تجسد
(حق الفرد) واالجتامعيّة (حق الناس) انتصا ًرا لحق الله يف أن يُعبد ولو بح ّد السيف كام ّ

الرب الستعادة قرب املسيح .أ ّما العرص الحديث فقد كان
يف الحروب الصليبية التي اندلعت باسم ّ

رصا انقالبيًّا راديكاليًّا عىل الله فاغتصب حقه يف أن يُعبد ،انتصا ًرا لحق اإلنسان الفرد يف أن يعيش
ع ً
ٍ
قابل لالنتهاك
كل يش ٍء ٌ
محل اإللهّ .
فحل اإلنسان ّ
إمالءات الهوتي ٍة وال وسائ َط كهنوتي ٍةّ ،
ح ًّرا بال

ولالخرتاق إالّ شيئًا واح ًدا ال ميكن أن يُنتهك ،هو «اإلنسان» الذي أصبح املق ّدس املعبود ،ما يوحي
بامتداد الديكارتية كمفتت ٍح لعرص الحداثة ،عرص الكوجيطو الذي جذّر مركزية الذات ،والتي مل
كل عمليات الهدم التي طالت هذه املقولة من داخل الحضارة الغربية ومن
تنزح عىل الرغم من ّ

خارجها ،فهي ال زالت صامد ًة تقاوم.
[[[ -إدغار موران :هل نسري إىل الهاوية؟ ،ترجمة :عبد الحليم حزل ،إفريقيا الرشق 2012 ،م ،ص.27 :
سابق ،ص.25 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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إ ّن من أهم أهداف اإلصالح الديني الربوتيستانتي إعادة العقل إىل مركزه ،بعد أن أبعدته
تغيت ،فبعد أن كان
السلطة الكنسية ،وبذلك يكون اإلصالح ،يف ح ّد ذاته ،انحرافًا ،أل ّن املعادلة قد ّ
االميان يهيمن عىل العقل ،أصبح العقل يهيمن عىل اإلميان ،الذي تح ّول بعد ثورة اإلصالح الديني،
إىل مج ّرد «آراء» بعدد األفراد ،ليصبح الدين تحت سطوة الفردانية .لقد انتهت الربوتيستانتية إىل
دينٍ مش ّو ٍه ،ألنها جعلت فهم الدين متا ًحا للجميع ،وفق مبدأ «املساواتية» ،دون أن تدرك أ ّن
الصفوة ،ويحتاج لنو ٍع من الرتبية الروحية للولوج
للدين ظاه ًرا يفهمه العامة ،وباط ًنا تختص به ّ
إليه .وهذا اإلنزال للمسيحية إىل املستوى األسفل ،وتحويلها إىل آراء يفرسه «غينون» بتلك الرغبة
يف «تطبيق مبدأ التبسيط عىل كل ما يتعلّق باملجال الروحاين ذاته ،وذلك بتوسيعه ليشمل عىل
السواء املفاهيم الدينية واملفاهيم الفلسفية والعلمية .واملثال األبرز منوذجي ًة هنا هو املذهب
تغليب لآلداب العامة
الربوتيستانتي ،حيث يتمثّل هذا التبسيط بإلغا ٍء شب ِه تا ٍّم للشعائر يصحبه
ٌ
عىل العقيدة .وحتى العقيدة مع مستلزماتها وقع تبسيطها أكرث فأكرث ،إىل أن آلت إىل ال يشء
تقريبا ،أي إىل عبار ٍ
ات بدائي ٍة ميكن ألي أح ٍد أن يفهمها .واملذهب الربوتيستانتي هو املنتج
الديني الوحيد املتولد عن العقلية الحديثة»[[[.
إ ّن الرؤية التبسيطية للدين ،أنزلته إىل مستوى العوا ّم ،تتأ ّوله بشكلٍ مبتذ ٍل ،باعتامدها عىل
الظاهر دون الباطن ،ما أفقد املسيحية عمقها الجوهري ،الذي يُحتاج لفهمه إىل عقلٍ فوق-
برشي ،يتجاوز فهم العوا ّم لل ّدين ،حيث أصبحت «املسيحية» بعد اإلصالح الديني وبفعل تأثري
ٍّ
الربوتيستانتية ،دي ًنا شعبويًّا جامهرييًّا ،يتساوى يف فهمه العامل والجاهل ،الدهامء والصفوة ،وهنا
ضاعت الحقيقة العليا ،وما هذا االنحراف ،يف نظر «غينون»« ،إالّ أحد مظاهر فكرة الدميقراطية
التي تقتيض إرادة جعل العلم يف متناول كل الناس ،والحاجة ليست مل ّح ًة ملالحظة أنّ هؤالء
التجديديني أنفسهم ،كتبع ٍة يلتزمها موقفهم ،هم دو ًما األعداء األلداء املشهورون لكل منهاجٍ
سابق ،ص.92 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
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يهتم بالباطن ،وكام هو من املعلوم أن علم الباطن[[[ ال يتو ّجه ّإال للصفوة»[[[ ،أما الربوتيستانتية
فقد أعلت من «ظاهر الدين» ،يف مقابل انحسار «الباطن» وتقلّص االهتامم به .وما ظهور البدع
دليل عىل انحراف الربوتيستانتية ،التي انطلقت من
والهرطقات يف املسيحية عىل كرثتها ،إالّ ٌ
رغب ٍة يف اإلصالح الديني ،لتنتهي إىل انحر ٍ
ٍ
مبتذل،
ً
ومنكوس ،جعل املسيحية دي ًنا
أجدب
ديني
َ
اف ٍّ
وموضو ًعا لسخرية للمتهكّمني.
ٍ
وبعنف أكرث مع ثورة اإلصالح الديني
إذًا ،االنحطاط الديني والعمل ض ّد الرتاث استمر بق ّو ٍة
املزيّفة ،أل ّن «»اإلصالح» حني أىت ليضاف إىل آثار «النهضة» ،والتي رمبا مل يكن له بها صل ٌة ً
أصل،
حينذاك اتخذت امليول األساسية للفكر الغريب سمتها املؤكد ،فالثورة الفرنسية كانت مبثابة ٍ
رفض
كاملٍ لكل الرتاث ،وتبعتها نتائجها يف كافّة املجاالت»[[[.
كشف «غوستاف لو بون» يف كتابه «روح الثورات والثورة الفرنسية»« ،الخداع الذي مارسته
قائم عىل
الثورة الفرنسية عندما قطعت العالئق باملايض املظلم املتو ّحش من أجل مجتم ٍع جدي ٍد ٍ
رس يف أنّ ُر ُسل الثورة الفرنسية وقفوا أشدّ اء غاضبني يف وجه العوائق
نور العقل املطلق .لكن ال ّ
اليومية املانعة من تحقيق أحالمهم ،اضط ّروا إىل التوقّف عن سريهم غري مريدين للخضوع،
ٍ
بضغط أعادوا به -يف النهاية -النظام السابق
فأخذوا يُكرهون الناس عىل االنقياد ألوامرهم
املقيض عليه»[[[ .كام أكّد «غوستاف لو بون» أ ّن عىل اإلصالح الديني مل ينترش بالخطب والرباهني
العقلية ،بل عن طريق االضطهاد والقتل وأبشع أنواع التعذيب ،فالوصاية البابوية ألقيت عىل
[[[ -علم الباطن يف اإلسالم هو العلم املتعلق بالرتبية الروحية والسلوك العرفاين ،وقد تبلور بالخصوص يف املدارس والطرق
الصوفية األصيلة( .رشح مرتجم كتاب رينيه غينون :هيمنة الكم .ص.)94 :
سابق ،ص.94 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.25 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -غوستاف لو بون :روح الثورات والثورة الفرنسية .ترجمة :عادل زعيرت ،كلامت عربية للرتجمة والنرش 2012 ،م .ص.22 - 19 :
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رقاب الناس ،ال باإلقناع والحوار العقيل ،بل بح ّد السيف ،إذ ذكر «غوستاف لو بون»« :ما كان
يقوم به أحد الكهنة السفاحني ،الذي بلغ حبه سفك الدماء واقرتاف املظامل مبلغًا أدى إىل نصبه
املقصلة قريب ًة من نوافذ بيته ،ليتمتع هو وزوجته وأعوانه مبنظر ال ّذبح ،وقد أقام عىل قامئة
املقصلة مقصفًا ليرشب منه الثّائرون ،وانحرص دفاع ذلك الكاهن يف قوله« :مل أفعل ما فعلته إالّ
لتنفيذ ما أمرت به»»[[[.
فبعد «صكوك الغفران»[[[ السخيفة ،تنتقل املسيحية إىل ٍ
عهد أكرث انحرافًا ،هو عرص الهرطقات
التي ض ّجت بها املسيحية بعد انتصار الربوتيستانتية واجتياحها .لذلك كانت القطيعة النهائية مع
الفكر التقليدي مع بداية العرص الحديث« ،مع انحالل املسيحية ،التي متاهت معها الحضارة
الغربية يف العرص الوسيط ،وفيه أيضا كانت نهاية النظام اإلقطاعي الذي كان متضام ًنا مع
هذه «املسيحية» نفسها»[[[ .فالعرص الحديث ،عند «غينون» ،ميثّل العرص املظلم ،ال كام يعتقد
الغربيون ،أو ما يحب أن يسميه الفالسفة «عرص األنوار» أو عرص النهضة يف مقابل العصور
الظالمية ،بحيث يصورونه العرص الذي تحرر فيه العقل من ربقة التقاليد باعتبارها خر ٍ
افات
موروث ًة عن العصور املاقبل-حداثوية؛ هو يف الحقيقة «عرص الظالم» أو ما يسميه «غينون»
بأعتى درجات « الكايل-يوغا».
وبذلك فإ ّن العرص الحديث ميثّل ،عند «غينون» ،مرحل ًة من مراحل «التعتيم للروحانية»،
[[[ -غوستاف لو بون :روح الثورات والثورة الفرنسية .ترجمة :عادل زعيرت ،كلامت عربية للرتجمة والنرش 2012 ،م .ص.149 :
[[[ -صكوك الغفران »:كانت فكرة غفران الخطيئة ،التي تتحقق بواسطة القيام بأعام ٍل تأمر بها الكنيسة ،فكر ًة محوري ًة
رسا مقد ًّسا ،وبذلك كان من سلطة البابا أن يفرض صو ًما وح ًّجا ونف ًيا وما أشبه
بالنسبة للمعتقد الكاثولييك ،كام كان التكفري ًّ
للتوبة ومتكني الخطاة من التكفري عن ذنوبهم .كام يستطيع البابا ،الذي يفرض تلك العقوبات أن يعفي منها الخطاة .وغال ًبا ما
نقدي للتكفري املفروض .وكان هذا الصفح يعرف باسم «صكوك الغفران» .فالنقود تشرتي
كان اإلعفاء يجري بحساب معاد ٍل
ٍّ
غفران العقوبة الزمنية وحدها ،ورشاء ّ
الصك معناه اإلسهام يف صفق ٍة قانوني ٍة بحت ٍة مع الجانب الدنيوي من السلطة البابوية.
(ديفيد هوكس :اإليديولوجيا .ترجمة إبراهيم فتحي ،املرشوع القومي للرتجمة ،املجلس األعىل للثقافة 2000م ،ص.)23 :
سابق .ص.25 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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والذي يسمى «باإلصالح الديني» ،وما هو يف الحقيقة إالّ «االنحراف الدّ يني» يف أعتى صوره.
لينتهي «غينون» إىل اعتبار أ ّن الفكر الحديث ليس بالنتيجة سوى فك ٍر معا ٍد للتقليد من خالل
الفهم السيّئ ملدلول «التقليد» الذي أصبح يتقابل بالنقيض مع «الحداثة» ،تقابل «الظالم»
تقليدي بدون استثنا ٍء ،وكأ ّن هذا
و«النور» .لقد قام عرص الحداثة بثور ٍة كاسح ٍة عىل كل ما هو
ٌّ
التقليد ترسان ٌة نفدت ذخريتها ومل تعد صالح ًة الستيعاب قيم العرص الحديث الذي أصبح يصف
كل ما قبله من عصو ٍر بالظالمية.

المبحث الثاني

ّ
فوضى التشتت وفقدان المبادئ
ً
أول :الوعي باألزمة وجدل النهاية
ثان ًيا :هيمنة الكم عىل الكيف والعمل ضدّ الرتاث الروحي

ً
أول :الوعي باألزمة وجدل النهاية :
تتصاعد الخطابات الفلسفية املعارصة والراهنة وهي تصدح مد ّوي ًة مبقولة «نهاية العامل» ،التي
هاجسا وفوب َيا فلسفيةً ،جعلت بعض الغربيني ،عىل
حفلت بها ما بعد الحداثة الفلسفية ،لتصبح
ً
الرغم من غرورهم وكربيائهم الحضاري املزعوم ،يعرتفون بالحقيقة التي ،مهام ُحجبت ،ستنبجس
يف النهاية وتخرج من عتمة الظالم إىل النور ،كام قال« :ليس املهم هو الندم وإمنا االعرتاف ،كام
تتوسط هذا االعرتاف املعرفة والوعي ،من الالّزم أن نعرف ما حدث بالفعل ،وأن منتلك
يجب أن ّ
الوعي بتعقيد هذه املأساة الضخمة ،وأن يشمل ويهم هذا االعرتاف جميع الضحايا ...وهو أم ٌر
رضوري إذا أردنا تجاوز الرببرية األوربية»[[[ ،وما هذا االعرتاف ّإال بداي ٌة لطريقٍ ٍّ
شاق إلنقاذ
ٌّ
حضارة الغرب من الغرق واالنهيار ،يقول «بوكانن»« :إنّ الرصاع الحقيقي للحضارات لن يكون
ً
مستقبل بني الغرب وبني واح ٍد أو أكرث من البقية ،سيكون بني الغرب وما بعد-الغرب داخل
[[[
الغرب نفسه» .
السوي بعدما أدرك الغرب يقي ًنا
لذلك يتفاءل «غينون» بعودة الحضارة الغربية إىل املسار
ّ
حضاري (حوار الذات
حقيقي ،بعد مامرسة جدل الذات مع ذاتها عرب مونولو ٍغ
وجود خط ٍر
ٍّ
ٍّ
الحضارية مع ذاتها) ،إذ يقول «غينون» موضّ ًحا ذلك« :واملخاوف الوهمية أو السخيفة التي
يبدونها أحيانا تثبت بشكلٍ ٍ
كاف اإلرصار عىل كثريٍ من األخطاء يف عقليتهم .وحس ًنا أنهم أدركوا
أخريًا وجود خط ٍر ما وإن شعروا به من دون أن يفهموه حقيق ٍة ،وأنهم فهموا أنّ هذه الحضارة
التي يتب ّجح بها املحدَ ثون ،ال تحتل مكان ًة متم ّيز ًة يف تاريخ العامل ،وأنه من املمكن أن تلقى املصري
نفسه الذي لقيته حضار ٌ
ات أخرى اختفت عرب أزمن ٍة تتفاوت يف قدمها»[[[.
ينتقد «غينون» الفهم الخاطئ وشيوع فكرة نهاية العامل ،بالتعميم دون استثنا ٍء ،فـ «غينون» يق ّر
سابق ،ص.57 :
[[[ -إدغار موران :ثقافة أوربا وبربريتها ،مرج ٌع ٌ
[[[ -باتريك جيه بوكانن :موت الغرب .ترجمة :محمد محمود التوبة ،مراجعة :محمد بن حامد األحمري ،مكتبة العبيكات،
الطبة األ ّوىل 2005 ،م .ص.452 :
سابق ،ص.10 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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بوجود نهاي ٍة للعامل لكن ال يف شكله الكلياين ،بل توجد نهاي ٌة مرتقب ٌة ووشيك ُة الوقوع لجز ٍء من هذا
العامل وهي «نهاية الحضارة الغربية» ،وبهذا يصحح «غينون» الرسدية الكربى التي غزت الخطابات
رصح بأننا ولجنا عرص املابعديات بشكلٍ ال مراء فيه ،وأصبح الحديث عن
الفلسفية الراهنة ،التي ت ّ
بكل حمولته املثقلة بالعقالنية اليوتوبية،
النهايات يتن ّزل بشكلٍ مكث ٍّف ،بعد تفكك النسق الحدايث ّ
كل
كل القيم ،لتغد َو ّ
بعدما آل إنسان الحداثة إىل كائنٍ مج َّو ٍف منبو ٍذ يف الفراغ العدمي ،عا ٍر من ّ
متكس ًة متشظّيةً ،بعدما جففت إنسان الحداثة من كل منابعه الروحانية .أصبح الجدل
القيم
ّ
حول النهاية ،هل هي نهاية حضار ٍة أم نهاية العامل؟ هل الحضارة الغربية الحديثة هي خاتم البرش
وهي الفردوس األريض ،التي مبوتها ينتهي العامل؟ يجيب «غينون» بقوله« :هذه النهاية ليست
«نهاية العامل» بال شكٍّ  ...ولكنها ،عىل األقل ،نهاية عا ٍمل ما .وإذا كان هذا الذي ينبغي أن ينتهي هو
الحضارة الغربية بشكلها الراهن ...وعىل اعتبارها «الحضارة» من دون أي ٍ
نعت ،يعتقدون بسهول ٍة
أنّ كل يش ٍء سينتهي بانتهائها ،وأنها إذا زالت ستكون ً
فعل «نهاية العامل»[[[.
يعتقد «غينون» أ ّن نهاية الحضارة الغربية ،هي نهاي ٌة لدور ٍة زمني ٍة برشي ٍة .وفرضية سقوط
الحضارة الغربية إذا ما تحققت ،ال يعني أ ّن الحضارة الغربية سينتهي حضورها املكاين والزماين،
بل ستنتهي زمانيًّا ،لتدخل يف دور ٍة جديد ٍة ،فعند «غينون»« ،الزمن كالعجلة التي تدور ،وال ميكن
متثيله هندس ًّيا بالخط املستقيم»[[[ .وهنا ينكر «غينون» التصور القائل باالنهيار والفناء الكيل
للحضارة الغربية ،عىل غرار ما تص ّوره «أوزفالد شبنغلر» يف كتابه «تدهور الحضارة الغربية».
فالتصور الغينوين يتوافق مع الدورة الخلدونية التي مت ّر بها الحضارة (امليالد – النضوج -
االنحطاط) ،فام يحدث لهذه الحضارة هو انحر ٌاف ،وهو ليس مطلقًا ،إذ ميكن تالفيه وإصالحه،
السوي« ،ألنّ الخطأ يف املجمل ليس سوى ٍ
منط من
وعالجه ،وإعادة الحضارة الغربية للمسار
ّ
أي مكانٍ  ،وهو ليس سوى
الوجود السلبي املحض .فالخطأ املطلق ال ميكن أن يكون موجودًا يف ّ
كلم ٍة فارغ ٍة من املعنى»[[[ .هذا ما يجعل «غينون» يختلف يف رؤيته إىل الحضارة الغربية ،فهو
ثقيل ،ألنها خنقت الروح ،لكنها
يرى أنّها أخطأت ،وهي تدفع مثن ذلك باهضً ا ،وكان خطؤها فاد ًحا ً
سابق .ص.13 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص. 178:
ر
مصد
الزمان،
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر
ٌ ٌ
سابق ،ص.12 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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ٍ
جديد ،فاألمل ال زال قامئًا .وميكن القول أن هذه الرؤية الغينونية
تستطيع إعادتها وبعثها من
متأثر ٌة بالرؤية اإلسالمية ملعنى «الخطأ» وعالقته» بالتوبة».
لذلك يقول «غينون»« :نقرتب ً
رص أو دور ٍة تاريخي ٍة ما ،ميكن
فعل من نهاية عا ٍمل ما ،أي نهاية ع ٍ
[[[
أن تتناسب يف هذه الحالة مع دور ٍة كوني ٍة بحسب ما علّمتنا إياه ّ
كل العقائد التقليدية»  ،ففي
التصور الغينوين ،نهاية الحضارة الغربية ال يعني نهاية العامل ،ألنّها ليست الشكل النهايئ للحضارة
اإلنسانية ،وال متثّل «نهاية التاريخ» املنترص للدميقراطية الليبريالية التي تشكّل عند «فوكوياما»
«نقطة النهاية يف التط ّور اإليديولوجي لإلنسانية» ،و «الصورة النهائية لنظام الحكم البرشي»
وبالتايل فهي متثّل «نهاية التاريخ» ...فإنّ الدميقراطية الليبريالية قد ميكن القول أنّها خالي ٌة من
التناقضات األساسية الداخلية .من غري املستطاع أن نجد ما هو أفضل من الدميقراطية الليبريالية
ً
مثل أعىل»[[[ .هذه النهاية يعتربها» فوكوياما» نهاي ًة إيجابيةً ،وتحقيقًا ألسطورة السعادة التي جاء
بها التق ّدم ،بعد أن تف ّوق اإلنسان عىل اإلنسان.
إ ّن الحضارة الغربية الحديثة ليست األمنوذج القديس املتعايل الذي ال يصيبه الفساد ،إنّها ال
تتجاوز كونها جز ًءا من مجموع العامل والكون ،وإذا ما أفل هذا الجزء ،لن يسحب معه الكل بشكلٍ
حتمي كام يعتقد الغربيون ،فاملصري ليس مشرتكًا عند «غينون» ،فالكل ال يتأثر إالّ بشكلٍ
نسبي
ٍّ
ٍّ
ٍ
وبدرجات متفاوت ٍة سل ًبا أو إيجابًا.
إ ّن «غينون» يهدم أسطورة «الحضارة الغربية النق ّية الطّهرانية» غري املثقلة بأوزار املرجعيات
التاريخية الحقودة واملل ّوثة بإثم اإليديولوجيات اإلقصائية لآلخر الحضاري واستبعاده من الفعل
حضاري
الحضاري الخالّق ،وكأ ّن الحضارة تبدأ عند الغربيني وتنتهي عندهم .إ ّن انهيار وتأزّم وضعٍ
ٍّ
ما ،حسب «غينون» ،ال ينتج عنه بالرضورة نهاية للعامل مهام كانت ق ّوة الجذب التي متتص بها تلك
فعل
الحضارة اآلخر الحضاري لتذيبه يف كيانها ،فتالشيها ال يعني نهاية اآلخر الحضاري .فلقد انهارت ً
جذب للغرب ،دون أن ينتهي معها
حضاراتٌ عريقةٌ ،كالحضارة اإلسالمية ،التي كانت يف ما مىض قوة ٍ
سابق .ص.13 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -فرانسيس فوكوياما :نهاية التاريخ وخاتم البرش .ترجمة :حسني أحمد أمني ،مركز األهرام للرتجمة والنرش  -القاهرة،
الطبعة األ ّوىل 1993 ،م ،ص.8 :
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العامل ،عىل الرغم من حضورها املكثّف والخصب يف عالقتها بالغرب ،وقد أكّد الكثري من املسترشقني
امتداد هذه الحضارة وسطوعها ،ومن أكرث املؤلفات املوسومة بالتحليل املوضوعي كتاب «زيغريد
هونكة» املسترشقة األملانية ،التي أشادت مبآثر حضارة العرب املسلمني يف كتابها «شمس العرب
تسطع عىل الغرب» كشهاد ٍة حيّ ٍة استقتها من خربتها املبارشة مع العرب واملسلمني حيث تقول عن
حق منذ زمنٍ بعي ٍد»[[[ وتعترب «بساط الحضارة بساطًا نسجته وتنسجه أي ٍد
كتابها أنه «يفي ديْ ًنا اُس ُت ّ
[[[
كثريةٌ ،وكلها تهبه طاقتها ،وكلها تستحق الثناء والتقدير»  ،فكان كتابها حقّا فسيفساء حي ًة حول
حضارة العرب .لكن عندما انهارت وأفلت ،مل ينت ِه معها العامل ،ألنها متثّل جز ًءا من العامل ،ال العامل كلّه.
ففي اعتقاد «غينون» ال توجد دور ٌة كوني ٌة تسري باتجا ٍه ٍ
واحد ،هو اتجاه التقدم الصاعد.
إ ّن الفيلسوف اله ّدام «غينون» يأيت هذه املرة عىل مفهومٍ استُفتح به عرص املابعديات ،إنه
«مفهوم النهاية» وبدق ٍة أكرث «نهاية العامل» ،فالتصورات الفلسفية التي استبطنت مفهوم النهاية،
كانت دامئًا تربطه بالعامل األريض ،وكأنه بانتهاء هذا العامل ينتهي كل يش ٍء ،يف حني أ ّن هذه النهاية،
هي نهاية جز ٍء من العامل ،أما الجزء اآلخر فيخرج من مجال النهاية ،ألنّه موسو ٌم بالبقاء األبدي،
وهذا العامل نسميه «بالعامل اآلخر» ،الذي ننتقل إليه بعد املوت.
وأي نهاي ٍة هي النهاية املقصودة يف
إ ّن مفهوم النهاية
فأي عا ٍمل سينتهي؟ ّ
ملتبس دالل ًّياّ ،
ٌ
عرص النهايات؟ هل هي النهاية بشكلٍ نها ٍّيئ أم هي نهاي ٌة لعا ٍمل وبداي ٌة لعا ٍمل آخ َر؟ فجدلية
«أي
النهاية هي يف الحقيقة جدلية الفناء /البقاء ،وإذا أردنا أن نعرف أكرث ال ب ّد أن نسألّ :
العوامل باقٍ وأيّها فانٍ ؟ هنا يعيدنا الجدل األفالطوين إىل ثنائية عامل املثل مقابل العامل الحيس،
متفق عىل أ ّن هناك عامل ًا سيفنى يف يومٍ ما ،والكل صائرون
لكن ال يتامرى اثنان يف أ ّن الجميع ٌ
إىل الفناء ،لكن العامل اآلخر الباقي ال يسلّم بوجوده إالّ املؤمنون من مختلف الديانات« ،فنحن
قد دخلنا ً
فعل يف املرحلة األخرية لـ «الكايل-يوغا» ،يف املرحلة األكرث ظلم ًة لهذا العرص املظلم
يف هذه املرحلة من االنحالل التي مل يعد الخروج منها ممك ًنا إالّ بكارث ٍة ،الفوىض والغموض
[[[ -ريغريد هونكة :شمس العرب تسطع عىل الغرب .نقله عن األملانية  :فاروق بيوض  -كامل دسوقي راجعه :مارون عيىس
الخوري .منشورات دار اآلفاق الجديدة  -بريوت ،ط  1982 ،8م ،ص.8 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.8 :
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يهيمنان عىل املجاالت كا ّف ًة ...وأصبحا يهدّ دان اآلن ،انطالقًا من الغرب ،العامل بأرسه»[[[.
إذًا« ،فالنهاية» عند «غينون» تختلف عن «النهاية» املقصودة يف عرص ما بعد الحداثة،
والتي تعني نهاية الحداثة ،ونهاية املطلق ،ونهاية الف ّن ،ونهاية االنسان ،ونهاية األخالق ،ونهاية
اإليديولوجيا ،ونهاية التاريخ ،ونهاية القومية ،ونهاية الدولة ...،إلخ ،من النهايات التي حفل بها
عرص ما بعد الحداثة .أما النهاية باملفهوم الغينوين ،فتعني «نهاية دور ٍة زمني ٍة ما ،كدورة البرشية
الراهنة»[[[ .فالزمان هو املنتهي عند «غينون» باملعنى الكيفي ،أي إ ّن مرحل ًة ستنتهي ،لتتلوها
مرحل ٌة زمني ٌة أخرى ،وهذا ما يُس ّمى عند «ابن خلدون» بـ «التعاقب الدوري» ،الذي يشبّهه
«غينون» بـ «عجلة الدوران».

ثان ًيا :هيمنة الكم عىل الكيف والعمل ضدّ الرتاث الروحي:

 - 1هيمنة الفردانية (النزعة اإلنسانوية)

* تعريف الفردانية :يع ّرف «غينون» الفردانية بقوله« :إنّ ما نعنيه بكلمة «فردانية»
ألي مبدأٍ أعىل من الفردية ( ،)individualitéما يؤدّي بالتايل
( )individualismeهو اإلنكار ّ
إىل اختزال الحضارة ،يف مجاالتها كلّها ،بالعنارص اإلنسانية املحض ،إنها تعني ،إ ًذا ،يف جوهرها
اليشء نفسه الذي كانت تعنيه ،يف عرص النهضة كلمة «إنسانوية» (.[[[»)humanisme
تحل
فكل منهام ّ
مدلول ومقص ًداٌّ ،
ً
فـ «غينون» يعترب الفردانية متامهي ًة مع اإلنسانوية
اإلنسان مرك ًزا للوجود بدلً من الله ،حيث ينزاح ويقىص إىل هامش الوجود ،ليعود إحياء مقولة
«بروتاغوراس»« :اإلنسان مقياس ّ
كل يش ٍء»[[[ ،باعتباره مفتت ًحا للنزعة اإلنسانوية يف العرص
اليوناين ،وما العرص الحديث إالّ امتدا ٌد ووفا ٌء لتلك النزعة ،التي تراجعت وانحرست يف العرص
القروسطي تحت هيمنة سلطة اإلكلريوس ح ّراس اإلميان ومنقذي األرواح من الخطيئة .لقد
سابق ،ص.28 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.179 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،مصد ٌر ٌ
سابق .ص .77
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.305 :
[[[ -ثيوكاريس تيسيديس :هراقليطس جذور املادية ،مرج ٌع ٌ
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تعصبت اإلنسانوية لإلنسان ،وألجله دفعت رضيب ًة فادح َة الثمن ،متثّلت يف أروا ٍح إنساني ٍة روت
ّ
دما ُؤها الطبيع َة املتعطشةَ .فاإلنسانوية كنزع ٍة تجعل اإلنسان هو املبتدأ واملنتهى ،وال وجود إلل ٍه
يتوسط البداية والنهاية« .لقد أظهرت سلطة األفكار أنها أكرث تشدّ دًا من التيوقراطية»[[[.
ّ
ميكن أن نستبطن «الفردانية» بالعودة إىل العرص الكالسييك اليوناين ،بشكلٍ رصي ٍح مع
السوفسطائيني عىل لسان «بروتاغوراس» الذي ح ّول العالقة بني اإلنسان والطبيعة من انفعا ٍل
رصف كام
إىل فعلٍ  ،حيث يكون حضور الطبيعة سلب ًّيا ،ألنّها ستنصت و«تصغي لإلنسان وتت ّ
كل األشياء»[[[ ،وكأ ّن «بروتاغوراس» يسبق الحلم الديكاريت ويفتتحه يف
يريد ألنه هو مقياس ّ
العرص الكالسييك قبل العرص الحديث ،من خالل إقراره بإمكانية إحالل اإلنسان مكان الطبيعة
املوضوعية وسيطرته عليها ،لتنتفي مع السوفسطائيني الحقيقة ونقيضها ،ونصبح أمام «آراء» ال
هي صادق ٌة وال هي كاذبةٌ ،أي خارج مجال الحكم املنطقي ،فتصبح «املعرفة املوضوعية للعامل
مستحيل ًة»[[[ ،أل ّن تح ّول املعرفة إىل آراء ذاتي ٍة يجعلها تنزل إىل األسفل بدلً من أن ترتفع إىل
أعىل ،لنصبح أمام كرث ٍة ال تنتهي من اآلراء ،وهنا مكمن الفوىض الفكرية.
كل يش ٍء
هكذا يعيد املذهب اإلنساين «رفع اإلنسان إىل أرفع املراتب ويضع مصلحته فوق ّ
آخر ،وكان «مونتاين» هو لسان هذا املذهب مبا آتاه الله من بيانٍ رائعٍ أخّا ٍذ ،وكان من خري ما
أحدثه أنصار مذهب «اإلنسانية» من ّو الفردية ،أعني ق ّوة شعور اإلنسان بشخصيته ،واعتقاده أنه
فر ٌد ذو روحٍ حساس ٍة وعليه أن يفكّر بنفسه لنفسه»[[[ ،ما يشري إىل أ ّن الفردانية ليست مقول ًة
حداثوي ًة متخّضت عن عرص األنوار ،بل هي قدمي ٌة ِقدم الفلسفة ذاتها ،إذ إ ّن الفلسفة يف ح ّد ذاتها
متثيل للفردانية يف أعتى صورها ،والتي بدأت مع اللحظة السقراطية حني أعلن «سقراط» مقولته
ٌ
«اعرف نفسك بنفسك»« ،لقد كان سقراط يعلّم أبناء أثينا -مبا يف ذلك أفالطون -أنّ الحكمة تبدأ
بفهم اإلنسان لنفسه»[[[.
[[[ -ج .ويتلر :الهرطقة يف املسيحية .تعريب جامل سامل ،التنوير للطباعة والنرش بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 2010 ،م .ص.157 :

سابق ،ص.305 :
[[[ -ثيوكاريس تيسيديس :هراقليطس جذور املادية ،مرج ٌع ٌ
[[[ -املرجع نفسه ،ص.304 :
ٍ
موضوعات .ترجمة :د .عبد الوهاب املسريي و د .هدى عبد
[[[ -كافني راييل :كتاب الغرب والعامل ،تاريخ الحضارة من خالل
السميع حجازي ،مراجعة :د .فؤاد زكريا ،عامل املعرفة  1985مص.159 :
قصة الفلسفة الحديثة .لجنة التأليف والرتجمة والنرش  -القاهرة 1936 ،م .ص.48 :
[[[ -زيك نجيب محمودّ :
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لقد كان سقراط يحثّ الناس عىل تكبّد عناء التفكري ومصارعة أهوال الجهل بأنفسهم ،ليخرجوا
من دياجريه املدله ّمة إىل ضياء الحقيقة ،وتتح ّرر ذواتهم من ربقة املعتقدات التي درجوا عليها،
ترسبت يف عقولهم الباطنة عرب آلية التلقني
والتي مل تحصل لديهم بعون العقل وال برضاه ،بل ّ
املربمج ،لذلك يبدأ التح ّول ال ّداخيل عند «سقراط» عندما يصل اإلنسان إىل الحقيقة بنفسه ،ال
عن طريق التعبئة والتلقني ،حيث يقول «غوستاين غاردر» أنّ «سقراط أنزل الفلسفة من السامء
إىل األرض ،وجعلها تعيش يف املدن ،وتدخل البيوت ،وترغم الناس عىل التفكري يف األعراف ،ويف
الخري والرش»[[[ ،أل ّن الفالسفة الطبيعيني قبل «سقراط» مل يهتموا بالبحث يف اإلنسان« ،كانوا قبل
علم ،كانوا يهتمون بالتحليل الفيزيايئ للعامل .ومن هذه الناحية نراهم يحتلون
كل يش ٍء ،رجال ٍ
لتحل محلّها دراسة اإلنسان،
مكانًا ها ًّما يف تاريخ العلم .أما يف أثينا فإنّ دراسة الطبيعة أزيحتّ ،
ومكانه يف املجتمع»[[[ .إذًا ،فالفردية كمر ٍ
ادف لإلنسانوية ،كان تنمو عرب التاريخ كالعجلة يف حركة
الدوران ،صاعد ًة حي ًنا وهابط ًة حي ًنا آخ َر.
إ ّن «الفردية» قد تعرضت لإلقصاء يف العرص الحديث باسم املوضوعية يف املعرفة ،وذلك من
خالل فصل الذات عن املوضوع ،ليكون املوضوع هو املح ّرك الفاعل يف الحكم ،إذ يقول «إدغار
موران»« :بعد طرد الذات من العلم ،أخذت بثأرها داخل األخالق وامليتافيزيقا واإليديولوجيا.
ٍ
كذات سائد ٍة
إيديولوج ًّيا ،تشكّل الذات دعام ًة للنزعة اإلنسانية ،إنها دين اإلنسان الذي يُعترب
أو ينبغي أن تسود عىل عا ٍمل من املوضوعات .أخالق ًّيا ،هي املأوى الذي ال غنى عنه لكل أخالقٍ .
شاحب ،أو باألحرى كمرآ ٍة
ٍ
ميتافيزيق ًّيا ،هي الواقع النهايئ أو األ ّول الذي يطرد املوضوع كشبحٍ
ِ
لبنيات فهمنا .لقد تم -ومن جميع الجهات -إضفاء الطابع املتعايل عىل الذات بشكلٍ
رديئ ٍة
[[[
ٍ
جديد مع
يبعث عىل الفخر أو عىل الخزي»  .لكن الذّات مل تستكن ،فافتتحت املعركة من
املوضوع ،لتتغلب عليه ،وتعود من هامش الدائرة إىل مركزها ،وتنتقل من املتف ّرج إىل الالّعب
الحقيقي وكأ ّن الذات ،حسب بتعبري «إدغار موران» ،تثأر لنفسها.
لقد انتهت الفردانية اإلنسانوية ،إذًا ،إىل أن تجعل ،كام يقول «غينون»« ،األدىن هو الذي يحكم
[[[ -غوستاين غاردرٌ :
عامل صويفٌّ( .رواية) .ترجمة حافظ الجاميل1996 .م ،ص.78:
[[[املرجع نفسه ،ص.74 :
سابق ،ص.42 :
[[[ -إدغار موران :الفكر واملستقبل .مدخل إىل الفكر املركب .مرج ٌع ٌ
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محل اإللهي ،واألرض هي التي تتغلب عىل السامء ،والفرد هو
يحل ّ
األعىل ،واإلنساين هو الذي ّ
مقياسا لجميع األشياء ويريد أن مييل عىل الكون قوان َني مستمد ًة بشكلٍ تا ٍّم من
الذي يصطنع
ً
الصميمي للحضارة الغربية،
عقله الخاص النسبي الخطّاء»[[[ .إ ّن الفردانية التي شكّلت الثابت
ّ
ٍ
عند «غينون» ،انتهت برتاتبي ٍة منحرف ٍة غارق ٍة يف الشذوذ تم فيها تبادل األدوار بشكلٍ
هابط إىل
أسفل ،بدلً من أن يصعد إىل أعىل ،ما يؤكد أن الدورة الزمنية التي مت ّر بها الحضارة الغربية ،توشك
عىل التوقّف ،لتعلن إما عن نهاية هذه الحضارة أو عن دور ٍة زمن ّي ٍة جديد ٍة.

* الفردانية تزيح مملكة الله لصالح مملكة اإلنسان (تصعيد العنارص السفلية
وتنزيل الروحانية):

تعامل يشوبه تو ّج ٌس
ً
عىل الرغم من أ ّن الكثري من املجتمعات تتعامل مع الظاهرة الدينية
رهيب ،من منطلق أ ّن الظاهرة الدينية تنتمي إىل عامل املق ّدس الذي يفوق قدرات العقل اإلنساين،
ٌ
والذي يتصف بالكامل والتسامي ،ما جعل مسألة التناول العلمي للمق ّدس تكاد تكون غائب ًة يف تلك
املجتمعات التي ال زالت ترزح تحت نري األصولية املتز ّمتة التي تنظر ألي دراسة ٍعلمي ٍة للظاهرة
الدينية عىل أنّها مح ّرم ٌة ومج ّرمةٌ ،إذ ال يجوز الخوض يف هذه التجربة ،بل ينبغي مامرستها كام تم
ٍ
طقوس وشعائ َر خالي ٍة من كل روحاني ٍة بعد تح ّرره من
توارثها .األمر الذي أ ّدى إىل تح ّول الدين إىل
طابعه التقليدي الرتايث باملفهوم الغينوين.
لكن املق ّدس يف الحضارة الغربية الحديثة ،كموضو ٍع مف ّك ٍر فيه من قبل الذات ،مل يعد محاطًا
بهالة التحريم ،لقد تحولت ظاهرة املق ّدس إىل حقل التداول الجدايل الفلسفي ،ملعرفة العلل
واألسباب املوضوعية التي تكمن خلف مختلف املامرسات الدينية (طقوس ،شعائر ،رموز ،صلوات،
قرابني ...إلخ) ،حيث ق ّدمت فلسف ُة التاريخ وعل ُم األديان در ٍ
اسات خصب ًة وثري ًة حول ظاهرة
ٍ
كمعتقد ،ومعرفة أشكال املق ّدس املختلفة التي مارسها
املق ّدس ،استجال ًء لطبيعته وحقيقته
وتغيت عرب العصور ،ومصدر تن ّوعها
اإلنسان عرب األزمنة التاريخية وال زال ميارسها ،وكيف تطورت ّ
بني الثقافات.
دنيوي ٍ
محض تستشكله الذاتُ وتسأل عنه وتؤ ّوله وتعقلنه
فبعد أن نزل الدين إىل مست ًوى
ٍّ
سابق ،ص.90 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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كغريه من الظواهر اإلنسانية والطبيعية ،ومتخّضت عن تلك األسئلة والتأويالت أعتى فوىض
متثيل قويًّا لها ،حيث استهدفت السلطة البابوية
يف املجال ال ّديني كانت ثورة اإلصالح الديني ً
املمثّلة يف اإلكلريوس ،والتي انتهت بفصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية ،فتهاوت قلعة
الكهنة الذين كانوا يتق ّدمون كأوصياء عىل الناس مف ّوضني من الله ،يوزّعون تذاكر الج ّنة والنار،
ولعل أعمق تعبريٍ عن هذه الوصاية ما قاله «جون ديوي» من أ ّن «احتكار رأس املال الروحي
ّ
[[[
أكرث رض ًرا من احتكار رأس املال املادي»  .لقد متكنت ثورة اإلصالح الديني من إسقاط بدعة
عصمة البابا ،وخلّصت املسيحيني من وهم صكوك الغفران ومن احتكار الكاثوليكية للسلطة
الروحية ،ومنازعتها للسلطة الزمنية ،وافتتحت الربوتيستانتية املجال لالجتهاد العقيل.
متثيل للفردانية ،أحدثت انشقاقًا يف املسيحية من الداخل وشطرتها
إ ّن الربوتيستانتية ،التي تعترب ً
إىل طائفتني :الكاثوليك والربوتيستانت (املحت ّجني) ،حتى غرقت املسيحية يف البدع والهرطقات

ورهيب ،تفنن من خاللها املسيحيون يف تبادل الكراهية والحقد باسم الله .قضت
بشكلٍ مفز ٍع
ٍ
الربوتيستانتية عىل الروح التقليدية عندما أخضعت الديانة املسيحية للمخيال الفردي يتأ ّولها
مامرسا عليها ما يس ّمى بـ «التفكري الح ّر» ،لتصبح مفهومات ال ّدين
ويستبطن مكنوناتها الخبيئة
ً
محصلة تأ ّم ٍ
الت فردي ٍة خالص ٍة مقطوع ِة الصلة عن التقليد ،حيث امتدت فوىض اإلصالح ال ّديني
ّ
لتحل مكانه
لتكتسح حضارة الغرب الحديث حتّى أسقطت مملكة السامء وأعلن عن موت اإلله ّ
أوثا ٌن جديدةٌ ،يحتل فيها «وثن اإلنسان» ال َه َرم حيث أصبح اإلنسان هو املق ّدس الذي يَعلو وال
كل السياقات الفكرية والثقافية
يُعىل عليه وأصبحت لفظة «اإلنسانوية» ( )humanismeتغزو ّ

والدينية والسياسية ،وتهيمن عليها ...لقد حلل «ج .ويتلر» تاريخ البدع والفرق الدينية يف املسيحية
وكيف نشأت الهرطقات بعد ثورة اإلصالح الديني التي افتتحها «مارتن لوثر» وأمتّها «كالفن»،
لتحتل هرم كل القيم اإلنسانية،
ّ
وكيف تع ّززت االنشقاقات واالنحرافات بعد صعود الفردانية
حيث قال «ويتلر»« :ج ّزأت الفردية الدينية إىل أبعد الحدود جمهور املؤمنني الربوتيستانتيني
وأدّت أحيانًا إىل ظهور التفسريات األشدّ غرابة لتعاليم املسيح»[[[ .هكذا يسقط الدين يف األخري

قدميا وحديثًا .تر .وليد شحاذة .دار الفرقد للطباعة والنرش .ط 2014 ،1م ،ص.147 :
[[[ -جون ديوي :الفردية ً
[[[ -ج .ويتلر :الهرطقة يف املسيحية .تعريب ،جامل سامل ،التنوير للطباعة والنرش بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 2010 ،م .ص.3 :
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يف مستنقع الرأي وتنتزع منه مقولة اليقني التي تحفظ له البقاء وتؤ ّمنه من التحلّل ،فيؤول الدين
إىل آراء خارج مجال الصدق والكذب.
وهكذا تحول املوقف من الدين من مستوى النقد إىل التحريف والتشويه ثم انتهى اىل انتهاك
الكل وجعله ظاهر ًة من إفرازات املخيال البرشي بح ّجة حرية التفكري ،فتح ّول
قدسيته بالرفض ّ
ٍ
قناعات شخصي ٍة ،وهذا ما نستشفّه ،كام يقول «غينون»« ،يف الواقع باعتبار أنّ
ال ّدين بذلك إىل
خاص من التقليد ،فإنّ العقل املعادي للتقليد ال ميكنه أن يكون إالّ
الدين هو ،بد ّق ٍةٌ ،
شكل ٌّ
معاديًا للدين ،يبدأ بتشويه الدّ ين ،وعندما يتمكّن ،ينتهي بإلغائه كل ًّيا»[[[ ،وقد حصل هذا فعلً
يف العرص الحديث بح ّجة اإلصالح ال ّديني الذي افتتحه «مارتن لوثر كينغ» ،والتي انتهت إىل إنكا ٍر
للدين ،لتتح ّول الربوتيستانتية إىل ليبريالي ٍة علامني ٍة تفصل الدين عن الدولة ،ثم ليبريالي ٍة الئكي ٍة،
تعزل الدين عن الحياة ،ليتح ّول األمر يف ما بعد إىل عملية إقصا ٍء لل ّدين من الحياة وإلغائه نهائ ًّيا
حرب شعوا َء عليه ،مع املاركسية الشيوعية التي انتهت إىل اعتباره «أفيونًا للشعوب» .إ ّن
بإعالن ٍ
ما يحصل اليوم «أسوأ بكثريٍ من الهجامت ضدّ «اإلكلريوس» ،إمنا هو المباالة الكثريين حيال قضايا
كل البلدان ...نحن نواجه عاملًا
خاص يف األوساط الشعبية يف ّ
اإلميان .وهي المباال ٌة منترش ٌة بشكلٍ ٍّ
سقط مجدّ دًا يف جز ٍء كبريٍ منه يف الوثنية»[[[.
ٍ
إهانات كربى شكّلت يف مجموعها طعن ًة نجال َء ،قصمت روحه
هكذا تك ّبد ال ّدين املسيحي ثالث
التقليدية ،إذ بدأت بالنقد ألجل اإلصالح ،ث ّم متادى النقد وأصبح أكرث جسار ًة ووقاحةً ،فتح ّول
إىل تشوي ٍه ،لريس َو يف نهاية رحلة املحاكمة العقلية إىل اإلعالن عن «موت اإلله» ،وانتهى بتصعيد
موجة اإللحاد يف حضارة الغرب الحديث بعد تجذير مقولة «اإلنسانوية» ( ،)humanismeتلك
النزعة املتصلّبة التي أعلنت «اإلنسان» إل ًها للعرص ،ما حدا بـ «غينون» إىل اعتبار الربوتيستانتية
تتجل فيه الفردانية ال ّدونية بشكلٍ صار ٍخ ،إذ «من الطبيعي أن
منوذ ًجا للدين املش ّوه الذي ّ
تكون الربوتيستانتية ،مع عقلية اإلنكار التي تح ّركها ،قد ولّدت هذا «النقد» الهدّ ام الذي تح ّول،
بوجوده يف أيدي «مؤ ّرخي األديان املزعومني» إىل سالح معرك ٍة ضدّ ّ
كل دينٍ »[[[.
سابق .ص .84
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.243 :
[[[ -ج .ويتلر :الهرطقة يف املسيحية ،مرج ٌع ٌ
سابق ،ص.84 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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لذلك مل ُ
يأل «غينون» جه ًدا يف نقد الربوتيستانتية التي جعلت من املسيحية التقليدية ديان ًة
بكل حري ٍة ودون
تكاد تكون إنساني ًة ِصفةً ،من خالل إفساح املجال لكل األفراد لتعقّلها وتأويلها ّ
أي قيو ٍد ،وكأنّهم جمي ٍعا عىل درج ٍة واحد ٍة من العقل الذي يسمح لهم بفهمٍ سليمٍ للعقيدة
املسيحية ،حيث تتغاىض الربوتيستانتية عن الرتاتبية الوجودية التي يتموقع فيها البرش ،والتي
تؤكّد بوضو ٍح عىل التفاوت يف القدرات البرشية يف مستوى فهم الرتاث الذي ال يؤىت إالّ لقلّ ٍة
«الصفوة» ،وهي التي تحظى ببصري ٍة نافذ ٍة تستطيع أن تستكنه غور العقيدة
يس ّميها «غينون» ّ
الرتاثية للمسيحية ،من هنا كان االنحراف قد بلغ مداه يف الربوتيستانتية التي متثّل تجليات
الفردانية وانحرافاتها يف املجال الديني.
بش «لوثر»
ويف السياق الغينوين نفسه يؤكد «غوستاف لو بون» عىل هذه الحقيقة قائال« :قد ّ
ٍ
رشس .أما «كالفن»
أي روحٍ فلسفي ٍة ،ومشبع ٍة بتصل ٍّب ٍ
وخلفاؤه
بنظريات جامد ٍة جدًّا ومج ّرد ٍة من ّ
قسم الناس إىل أصفياء وملعونني اعترب أنّ األ ّولني ليس عليهم أن يراعوا اآلخرين .وحني
فبعد أن ّ
استبدادي يف تاريخها ،وأنشأ محكم ًة تضاهي
حكم
حاكم عىل جينيف ط ّبق عىل املدينة أبشع ٍ
أصبح ً
ٍّ
محاكم التفتيش دموي ًة .وقد أحرق معارضه «ميشال سرييفي» عىل نا ٍر هادئ ٍة»[[[.
لذلك فإ ّن «غينون» يرى أ ّن «الربوتيستانتية غري منطقية ألنّها ،عىل الرغم من اجتهادها لـ
فوق-برشي هو الوحي ،إنها ال تجرؤ
رص
«أنسنة» الدّين ،تواصل الحفاظ ،نظريًّا عىل األقل ،عىل عن ٍ
ٍّ
كل النقاشات التي متثّل نتيج ًة
عىل اإليغال يف اإلنكار إىل منتهاه ،لكن ،بدفعها بالوحي يف أتون ّ
[[[
ٍ
لتأويالت إنساني ٍة ِصف ٍة ،هي تنزل به ،فعل ًّيا ،إىل حدّ أن يصري ،قري ًبا ،شي ًئا فاقدًا لكل مع ًنى» .
إ ّن الربوتيستانتية ،عىل الرغم من أنّها أرادت أن تعيد للمسيحية طابعها التقليدي الرتايث األصيل
الذي ش ّوهته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بابتداعها ملا يس ّمى بـ «صكوك الغفران» والتي تتناىف
متا ًما مع املسيحية التقليدية ،إالّ أنّها مل تسرتجع املسيحية األصلية غري املش ّوهة ،أل ّن الربوتيستانتية،
بأنسنتها للدين ،جعلت األدىن يحكم األعىل ،فبعد أن كان الخوض يف الدين محظو ًرا ويع ّرض
[[[ -غوستاف لو بون :اآلراء واملعتقدات (نشوؤها وتطورها) .ترجمة نبيل أبو صعب .دار الفرقد للطباعة والنرش  -دمشق
 سوريا ،الطبعة الثانية  2016م.ص.301 :سابق ،ص .84 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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الباحث إىل شتّى أنواع العقاب ،أصبح التعامل مع العلم املق ّدس -بعد ثورة اإلصالح الديني
اللوثري -دون احرتا ٍز وحذرٍ ،شأنه شأن الظواهر اإلنسانية أو الطبيعية .وبدلً من أن تجعل
الربوتيستانتية املق ّدس يحكم املدنّس ،جعلت املدنّس هو الذي يحكم املق ّدس ،وأصبح ال ّدين
ٍ
مامحكات الفالسفة
كل هيب ٍة ،وت ّم إنزاله إىل أسفل السافلني بعدما سقط يف
املسيحي خاليًا من ّ
جذب تدور حوله جداالتٌ فلسفي ٌة ال تنتهي.
وجداالتهم ،وأصبح موضو ًعا مغريًا
وقطب ٍ
َ
كل االنحرافات التي عرفتها الديانات التوحيدية الكربى
بحسب التص ّور الغينوين ،ميكن القول أ ّن ّ
كانت بسبب فقدانها للمبادئ الرتاثية التقليدية التي تعترب املفتاح الذي يتم به الولوج إىل جوهر
سقيم وستتالعب به األهواء الفردية الجامحة .إ ّن
ال ّدين .فإذا غابت املبادئ سيكون فهم ال ّدين
ً
موصول
ً
عقل أرض ًّيا
غموض الكتب املق ّدسة ميكن إزاحته ،لكن ال من ِقبل األغلبية ألنّها متتلك ً
بالعوامل السفلية ،يحول بينها وبني الفهم السليم للكتب املقدسة ،بل إ ّن مه ّمة استجالء ذلك
الغموض موكول ٌة إىل الصفوة ِ
ذات البصرية.
إ ّن الفردانية ،عند «غينون» ،ال تتالقى مع الروحانية ،أل ّن األ ّوىل تنزع إىل أسفل ،أما الثانية
العيني املشخّص ،إذ تختزل الحياة يف املريئ والواقعي،
فتصعد إىل أعىل ،فالفردانية انتصا ٌر لإلنسان
ّ
بل إ ّن الالّمريئ ال وجود له ،وكام يقول «غينون» ،فـ «إنّ الفردانية ،هي السبب الحاسم لالنحطاط
الراهن للغرب ،من جهة كونها ،نو ًعا ما ،املح ّرك للتط ّور الحرصي لإلمكانيات السفلية لإلنسانية،
فوق-برشي والتي ال ميكنها ح ّتى أن تنترش بصور ٍة
رص
أي عن ٍ
تلك التي ال يتطلّب ّ
ًّ
توسعها تدخّل ّ
ٍ [[[
وأي عقالني ٍة حقيقية» .
ألي روحاني ٍة ّ
كامل ٍة إالّ بغياب مثل هذا العنرص ألنّها عىل الطرف النقيض ّ
وكام يقول طه عبد الرحمن ،فإ ّن حضارة اللوغوس قد أنتجت أزمة القصد بسبب تقرير االنفصال
بني الغيب والعقل[[[ .فاإلنسان أصبح كائ ًنا وسيل ًّيا بدلً من أن يكون كائ ًن غائ ًّيا ،ألنه أبدل القيمة
واملعنى باألدوات ،أي املادة بالروح ،والكيف بالكم ،حيث أصبح منط املعرفة الحديث ،كام حلّله
أصلي هام نتاج الفردانية واإلنسانوية الحديثة:
«طه عبد الرحمن» ،يرتكز عىل ْ
[[[ -إميانويل كانط :تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترجمة وتقديم :د .عبد الغفّار مكاوي .منشورات الجمل ،الطبعة األ ّوىل،
 2002م .ص.102 :
[[[ -طه عبد الرحمن :سؤال الحداثة .مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية .املركز الثقايف العريب.الدار البيضاء  -املغرب.
الطبعة األ ّوىل  2000م .ص.95 :
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األ ّول :ال أخالق يف العلم ،حيث إنّه لكل واح ٍد -أو جامع ٍة -أن يضع بنيانه املعريف بحسب ما
يشاء من القرارات املعرفية واإلجراءات املنهجية ،ما عدا أن يجعل فيها مكانًا لالعتبارات التي
بقيم معنوي ٍة»[[[ ،حتى إ ّن اإلنسان -الذي خلقه الله يف أحسن تقويمٍ  -قد
تصدر عن التسليم ٍ
انتهى ،يف رؤية العلم الغريب مع «داروين» إىل «حيوانٍ متط ّو ٍر من الصورة العضوية الوحشية إىل
الصورة اإلنسانية» .وأكّد هذه الرؤي َة الدارويني َة الكث ُري من فالسفة الحضارة كـ «رالف لينتون»
الذي يقول« :لقد انتهت املعركة التي كانت بني األنرتبولوجي وبني غري املؤمنني بنظرية التطور،
لقد انتهت هذه املعركة بفوز األنرتبولوجي منذ ٍ
وقت طويلٍ  ،وعىل أي حالٍ مل يكن خصمه يقاتل
مالكم وظلّه ...ال ِق َردة ليست أجدادنا
إالّ مقاتل ًة صوري ًة أو بعبار ٍة أخرى كانت أشبه مبعرك ٍة بني
ٍ
ولكنها أبناء عمومتنا الذين افرتق فرع أصولهم عن فرعنا منذ مليون سن ٍة»[[[ .أما «فرويد» انتهى
إىل اعتباره اإلنسان «كائ ًنا غريز ًّيا» من بقايا وحش الغاب ال «كائ ًنا ً
عاقل».
الثاين :هو« :ال غيب يف العقل ،حيث يركّب االنسان من العالقات ومن البنيان ما شاء»[[[ ،أي
أي معرف ٍة خارج نطاق العامل الحيس أو الواقعي أو املوضوعي ـ عىل اختالف
اإلنكار ّ
الكل لوجود ّ
التسميات الحديثة ـ وال مكان لحصول معرف ٍة فوق العقل ،أل ّن الغيب متجا ِو ٌز للعقل.
يحتل مكانًا ليس له ،لقد رصخ «دوستويفسيك»
لقد أُفرغ االنسان وجفّت روحه ،ألنّه يريد أن ّ
يغيون
متحسا وهو يقول« :انظروا يف العامل إىل الذين رفعوا أنفسهم فوق بني البرش ،أليسوا ّ
ًّ
صورة الله ويش ّوهون الحقيقة؟ ميلكون العلوم ،ولكن ال يشء يف العلم سوى مواد اإلحساس،
مهمل ،ملغًىُ ،ينظر إليه باحتقا ٍر بل
ٌ
فالعامل الروحاين ،والقسم األسمى من وجود اإلنسان
بكراهي ٍة» [[[« .لقد خلق العلم واآللة اإلنسان ،وبدورهام هام اللذان يخلقان الله -إن جاز
يظل فراغًا .إن حقيقة الله وسمته يف الطبيعة
التعبري ،-ألنّ الفراغ الذي يخلّفه الله ال ميكن أن ّ
تتطلبان ً
بديل عن األلوهية ،ومطلقًا مزيّفًا ،بوسعه أن ميأل العدم بعدما سلبت منه مادته .لقد
[[[ -طه عبد الرحمن :سؤال الحداثة .مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية .املركز الثقايف العريب.الدار البيضاء -
املغرب .الطبعة األ ّوىل 2000م .ص. 92:
سابق .ص.27 :
[[[ -رالف لينتون :شجرة الحضارة .الجزء األ ّول .مرج ٌع ٌ
[[[ -طه عبد الرحمن :سؤال األخالق .ص.92 :
[[[ -دوستويفسيك :اإلخوة كرامازوف .ترجمة إدوار أبو حمرا .منشورات ضفاف  -منشورات االختالف .الطبعة األ ّوىل،
2017م .ص.384 :
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كرث الكالم يف عرصنا عىل «اإلنسية» ،لكن من يتكلّمون عليها ينسون أنّ اإلنسان ال يبقى يف الواقع
«إنسانًا» إذا هو ّ
تخل عن امتيازاته للامدة واآللة واملعرفة الكم ّية»[[[.
هكذا ظلّت الفردانية تغذّي العامل السفيل لإلنسان فانزلق يف اليومي امل ُع ّرى من االمتالء
الروحي ،واستنفذه خواء املعنى ،وضاعت كينونته يف جحيمها األريض .لقد أغرقت الفردانية إنسان
العرص الحديث يف املادة بشكلٍ مبتذ ٍل ،فأصبح معيشه اليومي مستغرقًا يف ثقافة الجنس وذائ ًبا
يف قيم السوق ،حيث تن ّحى الحقيقي ليسكن املزيّف صميم العرص الحديث قالبًا كل القيم عىل
رأسها ،لتزول كل الرتاتبيات الوجودية .إنّه زمن الفوىض حيث الالنظام ،والالّمعنى ،والعبث.

* الفردانية تعزي ٌز للفوىض االجتامعية :
إ ّن الفردانية ال تعني معارضة الجامعة أو الدولة ،بل تعني ،عند «غينون» ،معارضة كل مبدأٍ
أعىل ،أل ّن الجامعة ،باملفهوم الحديث ،تح ّولت إىل ما يس ّمى بـ «الجمهور» حيث تعترب الدولة
الحديثة ممث ًّل له وناطقًا باسمه .ويعترب الجمهور مصبًّا تتج ّمع فيه النوازع السفلية للفردانية ،إذ
يقول «غينون»« :لو أخذنا هذه الكلمة «الفردانية» يف مفهومها األضيق ،ميكن أن يغرينا األمر
بأنّ نعارض الجامعة بالفرد ...يف الحقيقة إنّ األمر ليس شي ًئا آخر غري مجموع األفراد ،ال ميكنها
أن تكون متعارض ًة مع هؤالء ،وال أيضً ا الدولة نفسها يف صيغتها الحديثة ،أي مبا هي مجرد متثيلٍ
أي مبدأٍ أعىل»[[[.
للجمهور ،حيث ال ينعكس ّ
إ ّن الفردانية ال تنمو إالّ داخل الحياة االجتامعية التي تصقلها ،وتخرج طاقاتها من الوجود
بالقوة إىل الوجود بالفعل ،فالفردانية ال تعني انعزال الفرد عن الجامعة وانسحابه من املجتمع
اعات بني
وانطواءه عىل ذاته .لذلك ،فحسب «غينون»« ،إن وجدت يف املجال االجتامعي رص ٌ
مختلف النزعات ،التي تنتمي جمي ًعا إىل العقل الحديث ،فإن تلك الرصاعات ليست بني الفردانية
ويش ٍء آخ َر ،بل ببساط ٍة ،بني أنواعٍ من الفردانية ،متعدد ٍة بحسب قابلية الفردانية نفسها لذلك،
[[[ -فرتجوف شيون :كيف نفهم اإلسالم .ترجمة الدكتور عفيف دمشقية ،دار اآلداب  -بريوت ،الطبعة األ ّوىل1978 ،م .ص.36 :
سابق ،ص.103 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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يتبي املرء أنّه ،يف غياب أي مبدأٍ يو ّحد حقيقة الكرثة»[[[ .فالفردانية ،يف التصور
ومن السهل أن ّ
ٍ
فردانيات متعدد ِة األشكال
الغينوين ،ليست ض ًّدا للجامعة ،فإنها تتامهى معها باعتبارها مجموع َة
الكل ،وال قيمة لألجزاء (األفراد) إالّ
والصور ،وكل فرداني ٍة هي مجموع أفرا ٍد يذوبون يف متاهة ّ
داخل الكل (املجموع) ،فكل فرداني ٍة هي بني ٌة نسقي ٌة تأصيلي ٌة مغلق ٌة عىل ذاتها.
لكن التص ُّور الغينوين ال يعرتف باالنفصام بني الفرد والجامعة ،فالفردانية عنده تعني الكرثة
والكم ،وذلك نستشفّه يف الرصاع الحديث داخل الحياة االجتامعية كام يتصوره «غينون» ،فهو
ٍ
ثنائيات( :األعىل/
ليس رصا ًعا بني الفرد واملجتمع كام يتصوره فالسفة الفردانية ،بل هو رصا ٌع بني
الفردي
األدىن)( ،املقدس /املدنس)( ،اإلنساين /اإللهي)( ،الكم /الكيف) ،وهذه الثنائيات تفصل بني
ّ
واملافوق-فردي ،ومبا أ ّن الفردانية باملفهوم الغينوين الغينوين تتساوى مع اإلنسانوية ،التي تعني
تقديس كل ما هو إنسا ٌّين فقط وتنكر كل مبدأ أعىل فوق /إنساين ،فإ ّن كل نزع ٍة ترتكز عىل
حتم ضمن الفردانية.
العنارص اإلنسانوية فقط وتقيص العنارص الروحية فهي تندرج ً
فردي .وهو رصا ٌع بني كرث ٍة وكرث ٍة ،وليس
فرديٌّ /
لذلك فالرصاع هو رصا ٌع إنسا ٌّين /إنسا ٌّين ،أي رصا ٌع ٌّ
رصا ًعا بني صفو ٍة ودهام َء ،إنه رصا ٌع بني ك ٍّم وك ٍّم ،وليس رصا ًعا بني ك ٍّم ٍ
وكيف ،وباملفهوم الغينوين،
هو رصا ُع مجمو ٍع حسا ٍّيب (مجموع أفرا ٍد) مع مجمو ٍع حسا ٍّيب آخ َر (مجموع أفرا ٍد) .إ ّن موضوع
الرصاع ذو طبيع ٍة واحد ٍة يف كل أشكاله لدى هذه النزعات ،إنّه املادية كغاي ٍة قصوى متعدد ِة
مقصد ٍ
ٍ
واحد مبتو ٍر
الوسائل ،حيث تتجمع كل النزعات الفردية التي تهيمن عىل حضارة الغرب يف
روحي .وهنا تتجىل الفوىض االجتامعية التي التي صبغت عرص إيديولوجيا
دامئًا عن كل ما هو
ٌّ
الفردانية املتعددة التي نسفت أبنية املجتمع الحديث وعصفت بكل أنساقه الرمزية الرتاثية
التقليدية التي تو ّحد بني الكرثة املتعددة يف حقيق ٍة كلي ٍة واحد ٍة.
إ ّن العرص الراهن الذي يعيشه العامل اليوم ،قد بلغ أعتى درجات الخراب ،فالحروب السياسية
واالقتصادية وتلك التي تُس ّمى بالحروب املق ّدسة ،مل تضع أوزارها بع ُد عىل الرغم من كل املبادرات
رص
إلرساء السالم .إنّها ،بالنسبة لـ «غينون» ،كلها محاوالتٌ مخ ِفقةٌ ،ألنها تؤسس السالم عىل عنا َ
متحسا« :أمل نصل إىل
كل مبادر ٍة للسالم مصريها املوت؛ يسأل «غينون»
إنسانوي ٍة سفلي ٍة ،ما يجعل ّ
ًّ
سابق ،ص.104 - 103 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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هذا العرص املخيف الذي أعلنت عنه الكتب املقدّسة يف الهند :حيث الطوائف ستختلط ،وحيث
لن يكون للعائلة وجودٌ؟ ...يكفي أن ننظر حولنا يك نقتنع بأنّ هذه الحالة هي حالة العامل الراهن،
سمه اإلنجيل «رجس الخراب» ...وكلام انغمسنا يف املادة أكرث،
ليك نتأكّد من السقوط العميق الذي ّ
تراكمت أكرث عوامل االنقسام والتضا ّد وتعاظمت ،وبالعكس ،كلام ارتفعنا نحو الروحانية الصافية،
كلّام اقرتبنا من الوحدة التي ال ميكن أن تتحقق إالّ بالوعي باملبادئ العامة»[[[.
هكذا تتف َّرع الفردانية لتنتج الفوىض يف الحياة االجتامعية ،من خالل اكتساح تلك املقولة
الهالمية الزئبقية التي تنفلت من التحديد ،إنّها «الحرية الفردية» وما ينضوي تحتها من ح ّر ٍ
يات
تتوالد من غري توق ٍّف والتي ألجلها أُهرقت الدماء وأُعلنت الحرب عىل الله لتهوي مملكة املق ّدس
بكل حمولتها وتفقد براءتها وطهارتها .من أجل الحرية الفردية أُعلن عن موت اإلله لتعيش
مملكة «اإلنسان» .إ ّن الفوىض التي غرقت فيها الحياة االجتامعية لحضارة الغرب الحديث كانت
مآلً حتميًّا للمامرسات الشاذّة للحرية الفرديّة ،التي تعترب إحدى مكونات الفردانية واإلنسانوية؛
لقد بلغت بها الفوىض -كام يقول محمد عزيز لحبايب -ح ّد أن أصبح «الشباب الغريب يبحث ،بال
جد ًوى ،عن رسال ٍة ليعطي للوجود مع ًنى ،بيد أنّ أوضاع الغرب الحالية مل متكّنه إالّ من تعويض
عامل املثل واملبادرات بعامل الجنس ،إذ «بالجنس يتحرر الفرد وتتحرر الجامعات» ،وبات الجنس
هو االهتامم األ ّول ،لدى بناة املستقبل :تحرر املرأة هو «حريتها» الجنسية ،ومقاومة االستالب
هو «إشباع الرغبات الجنسية»»[[[.
فالفوىض االجتامعية للتطور املادي يف املجال االجتامعي تتجىل بقو ٍة يف الحروب الحديثة بداي ًة من
الثورة الفرنسية الدموية ،إ ْذ «من املدهش حقًّا ،ملن يريد التفكري بهذا الشأن ،أن تصل األمور إىل حدّ
اعتبار أنّ «استنفا ًرا جامهرييًّا عا ًّما» ( ،)levée en masseو«تعبئ ًة عام ًة» هام من األمور العادية
ٍ
كل العقول ،مع
جدًّا ،وأنّ فكرة «أمة مسلّحة» استطاعت فرض نفسها عىل ّ
استثناءات نادر ٍة»[[[.
مع تصاعد وترية السباق نحو التسلّح ،أصبح الرصاع بني القوى العاملية العظمى رصا ًعا بني ق ًوى
سابق ،ص.54 – 28 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
مفاهيم مبهم ٌة يف الفكر العريب املعارص .دار املعارف ،القاهرة1990 .م .ص .45
[[[  -محمد عزيز لحبايب:
ُ
سابق ،ص.120 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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مسلّح ٍة نوويًّا ،فالتي متتلك أكرث وتصنع أكرث هي التي متسك بخناق البقية ،وتلوي أعناقهم متى ما
أرادت .واليوم أصبح الحديث عن أسلح ٍة عابر ٍة للقارات ،وهكذا دخلنا عرص ما يصطلح عليها بـ
«الحرب عن بعد» ،حيث تم االستعاضة عن الجيوش البرشية ،بالجيوش التقنية؛ فالواليات املتحدة
األمريكية مل تحتج ألي ق ّو ٍة برشي ٍة لتحقيق استسالم اليابان يف الحرب العاملية الثانية ،إ ْذ بكبسة
ز ٍّر أبادت مدينتَ ْي هريوشيام وناگازايك ،لتخترب ق ّوة أسلحتها النووية ،وكام يقول «برتراند راسل»:
«فام يؤ ّمن االنتصار يف الحرب ليس الجيوش املتم ّيزة بالشجاعة ،بل الصناعة الثقيلة .انظر يف
انتصار الواليات املتحدة األمريكية بعد بريل هاربر ،فال أمة قد أظهرت من رضوب الشجاعة ما
أظهره اليابانيون ،لكن اإلنتاجية الصناعية األمريكية قهرتهم يف النهاية»[[[ .حتى «املوت» أصبح
ك ّميًّا (تصاعد العدد الحسايب) ،أل ّن «من نتائج التطور الصناعي والتحسني املتواصل ألدوات الحرب
بنسب عالي ٍة جدًّ ا .هذا وحده يكفي للقضاء عىل «األحالم السلمية»
وزيادة قدرتها التدمريية
ٍ
للمفتونني بـ «التقدم» الحديث»[[[.
«إ ّن اإلنسانوية املطابقة ج ًّدا لذوق العرص ال تستحق ،يقي ًنا ،أن تؤخذ عىل محمل الجد ،لكن
من الغريب أن يكون الكالم كث ًريا حول نهاية الحروب يف عرص تحدث فيه الحروب من الخراب
أكرث مام أحدثته من.[[[...
لقد أجهزت النزعة الفردانية عىل ما تبقّى من إنسانية اإلنسان ،بتشويهها لرمزية النسق
االجتامعي العالئقي الذي يتغذّى منه العامل اليومي املعيش ،ليغرق الفرد داخل متاهة الثقافة
الشيئية االستهالكية التي تتغذّى من قيم السوق ،مح ّول ًة عالقة الذات باآلخر إىل عالق ٍة أداتي ٍة
تقض مضجعه ،وترمي به يف عامل العزلة
وسيلي ٍة ،أصبحت باعثًا عىل القلق ومصدرا للهواجس التي ّ
واالغرتاب واالستالب ،مش ّوه الوجود ،معطوب الوجدان ،حيث أوهمت هذه التقنية اإلنسان
ٍ
ٍ
كرشيك
احتياجات تغنيه عن اآلخر
الحديث باالكتفاء الذايت واالمتالء األنوي ،مبا توفره له من
مك ِّملٍ لوجوده الذايت وكفاعلٍ مك ِّونٍ لألنا الذايت .فالفردانية أزّمت الحياة االجتامعية ،حينام
[[[ -برتراند رسل :أثر العلم يف املجتمع ،ترجمة :صباح صديق الدملوجي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األ ّوىل،
 2008م ،ص.108 :
سابق ،ص.119 :
ر
مصد
الحديث،
العامل
أزمة
غينون:
[[[ -رينيه
ٌ ٌ
سابق .ص.110 :
[[[ -ألربت أوشفيترس :فلسفة الحضارة ،مرج ٌع ٌ
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جعلت من الفرد قيم ًة تعلو قيمة الجامعة ،فانتهى الفرد كائ ًنا مغرتبًا ال عن الجامعة فقط ،بل عن
ذاته أيضا ،فالفردانية تنظر للمجتمع كعد ٍّو يستلب الفرد ويسحقه.

 - 2هيمنة املعرفة ذات الطراز البرشي وتنكيس املعرفة الفوق ـ برشية.

إ ّن املعرفة الحديثة التي تتغذّى من النزعة الفردانية اإلنسانوية بالنسبة لـ «غينون» هي إقصا ٌء
للميتافيزيقا الخالصة باعتبارها معرف ًة باملبادئ ،أي بالثوابت ،يف حني أ ّن الفردانية التي تنترص لها
حقائق بكرثة
باملتغيات ،ما يجعلها معرف ًة هشّ ةً ،ألننا سنكون أمام
الحضارة الغربية هي معرف ٌة
َ
ّ
املخ ّيالت الفردية .فبدلً من أن نكون إزاء حقيق ٍة واحد ٍة ترت ّد إىل مبدأٍ ٍ
ثابت يختزل تلك الكرثة
ٍ
صلب ،ألنها
املحصلة آراء
والتعدد ،تكون
ومعتقدات نسبي ًة ريبي ًة منزوع َة الثقة ال تركن إىل يق ٍني ٍ
ّ
تنزع نحو املرتبة السفىل للمعرفة .فبدلً من أن تتخذ املعرفة مسا ًرا صاع ًدا (من أسفل إىل أعىل)،
فإنّها تتخذ مسا ًرا دائريًّا (من أسفل إىل أسفل) ،تكون نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية،
أساسا ،ملك ًة فوق-فردي ًة
يقول «غينون»« :الفردانية إنكار للحدس العقيل ،لكون هذا األخريً ،
( ،)supra-individuelleوكذلك إنكار مرتبة املعرفة التي هي املجال الخاص بهذا الحدس،
نعني بذلك امليتافيزيقا الحقيقية»[[[.
فالفردانية ،يف التصور الغينوين ،بهذا املعنى ال ميكنها االرتقاء إىل املعرفة التقليدية الرتاثية التي
روحي ٍ
خالص ال ميكن النفاذ إليها واستكناه باطنها إالّ بالبصرية
هي ،يف األصل معرف ٌة من طرا ٍز
ٍّ
وهذه ال تؤىت للجميع ،إنّها ال تؤىت إالّ ألولئك الذين تجردوا من كل اللوازم السفلية ،حتى يحصل
لهم االرتقاء إىل أعىل مرتب ٍة يف املعرفة الوجودية وهي مرتبة «العلم املقدّ س(،»)science sacrée
وذلك من خالل التد ّرج يف املعرفة واالنتقال من «العلم الدنيوي» ( )science profaneإىل العلم
املق ّدس مبامرسة النشاط املزدوج (تأ ّمل /فعل) ،بدل االنحسار يف الفعل الخالص أو التأ ّمل املحض.
يعترب «غينون» منط املعرفة الحديثة منطًا معاديًا للمعرفة الحقيقية (التقليدية) الرتباطها مبا هو
فردي ،باعتبار أ ّن «الفردانية» كام يتص ّورهادنيوي واعتبار أ ّن كل ما هو ترا ٌّيث
وتقليدي هو ض ّد ٌّ
ٌّ
ٌّ
املحدثون هي تحقيق مرشوع الوجود األصيل ( )originalيف مقابل الوجود املزيف (،)pseudo
«من هنا الرغبة يف أن يكون الفرد ً
بأي مثنٍ  ،ح ّتى وإن وجب التضحية بالحقيقة من أجل
أصيل ّ
سابق .ص.78.
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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ٍ
لفيلسوف ما ،ألجل سمعته ،أن يلفّق خطأً جديدً ا من أن يك ّرر
هذه األصالة :األفضل بالنسبة
[[[
عب عنها آخرون» .
حقيق ًة سبق أن ّ
فبدل من الحقيقة املوصولة
إ ّن منط املعرفة الحديث قد فكّك الوحدة إىل كرث ٍة المتناهي ٍةً ،
حقائق ّ
متكث ٍة ،بتع ّدد األنفس ،فنسقط يف النسب ّية ،ويصبح
باملبدأ األعىل حيث اليقني ،نصبح أمام
َ
املعيار املنطقي ،الذي نحتكم إليه الستبانة الحقائق الصادقة من الكاذبة ،فاق ًدا للمرشوعية وغ َري
صال ٍح لنزن به هذه الكرثة من الحقائق.
أي موضو ٍع يف مجال الفلسفة سنجد أ ّن «الفردانية» تطغى عىل تحليالت الفالسفة
فإذا أخذنا ّ
تعج بها سجاالت الفالسفة ،ال نكاد
وعىل تص ّوراتهم للحقيقة ،حتّى إنّنا من كرثة املفارقات التي ّ
منسك بطرف الحقيقة حتى ينفلت الخيط م ّنا فتنفلت قدرتنا عىل الثبات والتفكري ،فال ندري
أي الرؤى ميكن أن نتمسك بها ،خاص ًة وأ ّن الفالسفة ميتلكون ف ّن ِ
الحجاج ،وال يكاد يقارعهم فيه
ّ
أح ٌد ،فهم متم ّرسون يف الجدال ،فإذا أردنا أن نركن إىل اليقني يف ما يستجليه الفالسفة من حقائق،
ستظهر أمامنا كرث ٌة المتناهي ٌة من الحقائق حول املوضوع الواحد .وهنا يبدأ التشتّت ويضيع
الفكر يف متاهة التعدد ،وهو األمر الذي حدا بـ «غينون» إىل اعتبار الفالسفة أمنوذ ًجا النحرافات
ٍ
ٍ
واستشكاالت ال تنتج إالّ العقم وال ترنو إىل يقنيٍ ،فيظل العقل
سجاالت
الفردانية ،مبا يثريونه من
ساب ًحا يف محن ّ
فوض ،وهذا ما
الشك والريبة ،ألنّه يؤ ّول األعىل انطالقًا من األدىن ،فينتهي إىل ً
يحيلنا إليه قول «غينون» عن الفالسفة« :عند الفالسفة ،نستطيع أن نرى ،بأجىل صور ٍة ،الفوىض
العقلية والفكرية التي هي نتاج هذه الفردانية»[[[.
لقد أ ّدت الفوىض العقلية والفكرية التي متخضت عن املعرفة الحديثة إىل ظهور ما يس ّمى
بـ «فلسفة الدّ ين» ،التي كرست حاجز الصمت عن موضوع «املقدّ س» الذي كان ينتمي إىل
حقل الطابوهات واملمنوعات ،ليصبح «املقدّ س» موضو ًعا للدرس واملساءلة الفلسفية ،فتنسكب
االستفهامات حول ال ّدين ومقوالته التي يتأسس عليها ،حيث يجرتئ العقل الفلسفي عىل محاكمة
الكل
شكل ومت ًنا ،مبناهج «املدنّس» وبآليات املباح ،فيتف ّحص ويستبطن كنه املطلق ّ
«املقدّ س» ً
سابق .ص.78 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص79 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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(املق ّدس) مبناهج الدنيوي النسبي الجزيئ ،فيتم فهم مافوق-البرشي بالبرشي ،أي اخرتاق جوف
الالّمعقول املج ّرد الالنهايئ باملعقول املق ّيد النهايئ .فهنا الفوىض بعينها -حسب املقصد الغينوين-
أل ّن األعىل يتساوى مع األدىن ،بل إ ّن العامل السفيل يرتفع ،والعامل العلوي ينزل ويهوي.
ميكن أيضً ا استجالء الفوىض العقلية والفكرية يف فلسفة ال ّدين عندما يصبح «العلم املقدّ س»
( )science sacréeيف املرتبة الوجودية نفسها لـ «العلم الدنيوي» ( ،)science profaneفيتن ّزل
ٍ
فيلسوف مؤم ًنا كان أو ملح ًدا أو ال أدرويًّا أن يستشكل ويستفهم حوله
ألي
كموضو ٍع سجا ٍّيل ميكن ّ
ويقيم عليه محاكامته العقلية واملنطقية.
أين تكمن الفوىض باملفهوم الغينوين؟ ال محالة سنتل ّمسها يف التباينات يف املوقف من ال ّدين،
فاملؤمن سيأخذ املوقف الدفاعي ،أما امللحد فسيتب ّنى الرؤية اإلنكارية وألجلها سيشحذ كل
الحجج لتسويغ موقفه ال ّدحيض ،أ ّما الالّأدروي ،فسيشكّل رؤيته من زاوي ٍة أخرى هي زاوية الريبي
سيظل موقفه معلّقًا ،ألنّه ال ميتلك األدلّة الكافية التي
ّ
املشكّك ،فهو لن ينكر ولن يدافع ،وإنّ ا
تثبت وجود الله أو تنكره وتنفيه.
فوق-برشي -تحت سيطرة الفردانية
إ ّن مكمن الفوىض هو تحويل «املقدّ س» كمعرف ٍة من طرا ٍز
ٍّ
ٍ
قناعات
برشي ،أي تح ّوله إىل
التي زادت يف سعارها الفلسفة الحقوقية -إىل معرف ٍة من طرا ٍز
ٍّ
شخصي ٍة ور ًؤى فردي ٍة ،حيث ينزل «العلم املقدّ س» من مستوى التنزيه إىل مستوى التدنيس .ماذا
سيبقى من ال ّدين إذا فُلسف؟ أال يفقد طهارته وبراءته األ ّولية بعد أن يتل ّوث بأوهام العقالنية
مستفهم
الجامحة؟ إذا كان السؤال الروح النابض الذي يستوطن أرض الفلسفة يتدفق بال نهاي ٍة
ً
حول العامل األريض ،فهل يجرؤ عىل اخرتاق حجب العلم املق ّدس؟
إ ّن منط املعرفة الحديثة -تحت مظلّة الفردانية -قد ح ّرر السؤال الفلسفي يف مجال املق ّدس
السجاالت حوله إىل
ورفع الوصاية والرقابة عنه ،وأصبح مبثابة ِمعول هدمٍ للدين إ ْذ تحولت ّ
ٍ
جداالت ِمرائي ٍة بامتيازٍ .فهل يصدق يف كل األحوال ما ذكره «دافيد هيوم» يف كتابه «التاريخ
الطبيعي لألديان» عىل لسان «بيكون»« :القليل من الفلسفة يؤدي إىل اإللحاد ،والكثري من
الفلسفة يؤدي إىل اإلميان»[[[.
[[[ -دافيد هيوم :التاريخ الطبيعي للدين ،نقله إىل العربية حسام الدين خضور ،دار الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع دمشق
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لكن يبدو أ ّن الكثري من الفلسفة يف الدين يؤ ّدي إىل التخلّص من اإلميان ،أل ّن الفلسفة ،كام
طريق للحكمة ،وليست هي الحكم َة ذاتها ،إ ْذ من خالل التناول الفلسفي
يقول «غينون» ،هي
ٌ
لل ّدين ،اعتام ًدا عىل العقالنية املفكّرة ال العقالنية املستبرصة ،تن ّزل املق ّدس ( le sacréمن عليني
إىل أسفل السافلني ،حيث أصبح «املقدّ س» مساويًا لـ «املدنّس» ،وبالتايل كُرست الرتاتبية الوجودية
(أعىل /أدىن).
الديني املق ّدس ليحل محله الدنيوي املدنّس ،ومعه تغرق
إ ّن هذا الحال ينذر بفناء
ّ
الحضارة الغربية وتنحدر إىل الفوىض ،فتنزاح مملكة السامء لتحل مملكة األرض التي
يحكمها قسيس الشيطان اإلنيس الذي ف ّوض نفسه ليختم عىل صكوك الغفران ليربئ العامل
األريض ويدنّس العامل العلوي .لذلك فإ ّن إعادة قراءة الدور التاريخي للدين وتحليله ،قد
تكون فأل خريٍ ،إلنجاح الدين يف الحارض ،وإلحياء املق ّدس وإعادته إىل الواجهة.

 - 3هيمنة التامثلية وإنكار الرتاتبية الوجودية:
تهيمن عىل الحضارة الغربية الحديثة ثيم ُة التامثل املطلق ،أي تعميم كل ما يتعلق بالحياة
ٍ
استثناءات ،فتزول الفوارق والرتاتبيات
املعرفية واالجتامعية ،لتكون يف متناول الجميع ،بدون
الهرمية عىل املستوى املعريف واالجتامعي ،فتصبح املعارف والعلوم عىل اختالف مستوياتها ملكًا
للجميع ،بدون مراعا ٍة لقدرات االستيعاب والفهم ،وتزول الطبقية االجتامعية .هذه الرغبة يف
التعميم هي وليدة ذلك املبدأ العزيز عىل الغربيني« ،املساواة» ،التي تُعترب إحدى ثوابت العقالنية
الحداثوية الغربية ،والتي سميت بـ «إنجيل الثورة الفرنسية».
انطالقًا من الرغبة املستعرة يف التسوية بني البرش ،تم التضحية بـ «العلم القديس» عىل مقصلة
مناهج واحد ٍة يف
«العلم الدنيوي» ،أل ّن التعليم الحديث يرتكز عىل مبدأ املساواة ،ويعتمد عىل
َ
تعليم العلم الدنيوي والعلم املق ّدس ،فتنزل العلوم العلوية (الباطنية) إىل مستوى العلوم الدنيوية
(الظاهرية) ويزول الخ ّط الفاصل بينهام ،فيظهر وكأ ّن العلوم الباطنية هي من قبيل املعارف
البسيطة التي ميكن تناولها بالدرس والتلقني عىل شاكلة العلوم الدنيوية ،وهنا يقع الغرب ككلِ
 -سوريا ،الطبعة األ ّوىل2014 ،م .ص .52
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م ّر ٍة يف األسلوب االختزايل التبسيطي مبامرسة ال َع ْسف التعليمي ،من خالل إلزامية التعليم التي
تعليمي ُم َع ٌّد ُمسبقًا ،ومخطَّ ٌط بشكلٍ جاه ٍز و ُمح ّد ُد األهداف ،لِ ُيع َّمم عىل
برنامج
يوضع فيها
ٌ
ٌّ
أي علمٍ ومعرف ٍة مهام كان مستواهام ميكن تدريسهام بتلك املناهج التبسيطية.
الجميع ،ف ُيعتقد أ ّن ّ
واملفارقة هنا أ ّن العلم القديس (الرتايث التقليدي) يُد ّرس يف املدارس والجامعات باملناهج نفسها
نتاج لإلبداع البرشي عرب العصور ،ما أ ّدى
التي تَد ّرس بها العلوم الدنيوية املستحدثة والتي هي ٌ
َ
ومعارف سطحي ٍة
إىل إنزال «العلم القديس» إىل مرتب ٍة دنيا ،حتى تش ّوه وآل إىل أشكا ٍل ظاهري ٍة
يظ ّن الناس أنّه يف إمكانهم معرفتها عن طريق التعليم اإللزامي .هذا األمر (إلحاق بالتعليم
اإللزامي) هو الذي أدى يف الغرب إىل ضياع الرتاث التقليدي ،ث ّم مع تط ّور املناهج التعليمية
ٍ
مجتمعات الئكي ٍة ،ت ّم التخلص نهائيًّا من الرتاث التقليدي وفصله
وتح ّول املجتمعات الغربية إىل
عن التعليم اإللزامي ،بح ّجة فصل الدين عن الحياة ،بعد أن فُصل عن السياسة.
بعد التح ّول الجذري يف الغرب الحديث عىل مستوى املناهج التعليمية ،التي أصبحت تركز يف
مضامينها عىل العلوم الدنيوية ،ت ّم سحق الرتاث من الجذور ،وشُ ّنت حمل ٌة شعوا ُء ض ّده تحالفت
تصب يف
يل ال غا ٌّيئُّ ،
كل ُمخرجاته ّ
فيها الفلسفة مع العلم الحديث ،أل ّن التعليم الحديث وسي ٌّ
كيفي روحا ٌّين .ويكفي أن نتف ّحص
خدمة املا ّدة ،وهي ذاتُ طبيع ٍة كمي ٍة تتنفّر من ّ
كل ما هو ٌّ
محصالت التعليم الغريب لرنى كيف أنّها كلها ابتكاراتٌ واخرتاعاتٌ يف املجال املادي ،وتسعى
ّ
كل ،تقري ًبا ،لإلنتاج الروحي ،أل ّن كل يش ٍء أصبح منتَ ًجا اصطناع ًّيا.
لتحسني الحياة املادية ،يف ٍ
غياب ّ ٍّ
والذي تسبب أكرث يف غياب اإلنتاج الروحي ،هو رغبة العلوم اإلنسانية يف التامثل مع العلوم
التجريبية ،ما انتهى بها إىل االستنكاف عن درس موضوعاتها قيميًّا .هذا ما أنتج الفوىض عىل
املستوى املعريف[[[ واالجتامعي.
لذلك يعرتض «غينون» عىل هذا التامثل والتطابق أل ّن «إمكانية وجود التامثل املطّرد
ٍ
كل ٍ
ٍ
وحدات عددي ٍة مج ّرد ٍة ،ومثل هذا التامثل
نعت ،فلم تعد سوى
كائنات خالي ًة من ّ
يفرتض
خصوصا يف املجال
ال ميكن تحقيقه بالفعل أبدً ا ،غري أنّ كل املجهودات املبذولة لتحقيقه،
ً
والتخصص ،وقد
[[[الفوىض عىل املستوى املعريف ،تسبب فيها العلم الحديث من خالل براديغم االختزال والتبسيط والتحليل
ّ
سبق أن عرضنا لذلك يف الفصل األ ّول يف مبحث «العلم الحديث وثن الكايل-يوغا».
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اإلنساين ،ال ميكن أن تعطي من نتيج ٍة سوى تجريد الكائنات من أوصافها املم ّيزة»[[[ .فالتامثل أو
«املساواتية» ض ّد الس ّنة الكونية وض ّد الرتاث التقليدي ،أل ّن الوجود بكل موجوداته يعطينا صور ًة
برشي هو كائ ٌن
متامثل مع إنسانٍ آخ َرّ ،
ٌ
تراتبي ًة للموجودات البرشية ،فال يوجد إنسا ٌن
فكل كائنٍ
ٍّ
فر ٌد فري ٌد من نوعه ،والتاميز هو القانون الذي يحكم هذا الكائن .لذلك فالسعي ملامهاة البرش
ٍ
برزخي
وجامعات هو من قبيل العبث ،أل ّن الكائن البرشي هو أعقد الكائنات ،فهو مرك ٌّب
أفرا ًدا
ٌّ
كيفي ،ال ميكن التعامل معه كوحد ٍة ك ّمي ٍة.
ٌّ
يعج مبا يدحض املساواتية بني املوجودات البرشية ،فلو أخذنا كائنني يعيشان
يكفي أ ّن الواقع ّ
ظروفًا اجتامعي ًة قاهر ًة (بؤس ،شقاء ،فقر )...وكانا قد تلقّيا الرتبية نفسها ،وتش ّبعا القيم بنفسها،
وعاشا يف البيئة األرسية نفسها والثقافية والعقائدية ،ث ّم وفرنا لهام الظروف املعيشية الج ّيدة
كل املستويات ،فمهام فعلنا لن
نفسها ،عىل أمل أن نحصل عىل كائنني ناجحني يف الحياة عىل ّ
كل منهام سيستجيب بطريق ٍة تختلف عن طريقة اآلخر؛ فهام قد
نحصل عىل النتيجة نفسها ،أل ّن ًّ
ينجحان ،وقد يخفقان ،وقد ينجح أحدهام ويخفق اآلخر ،أل ّن فكرة التح ّدي-االستجابة ،مبنظور
«توينبي» ،ال تصلح دامئًا خاص ًة عىل الوقائع البرشية .يكفي أ ّن ِس َي الكثري من العلامء تشهد عىل
ذلك ،فـ «أديسون» اُتُّهم بالغباء ،ألنه مل يستطع التأقلم مع مناهج التعليم اإللزامي ،وانتهى به
يحل املسائل
األمر مطرو ًدا من املدرسة ،شأنه شأن «آنشتاين» الذي اُتُّهم بالبالدة ألنّه مل يكن ّ
الرياضية بشكلٍ متامثلٍ مع مناهج املدرسة ،فاختالفه وعدم متاثله مع ما كان يق ّدمه التعليم
غبي يف لحظ ٍة ،وغريهام كثريون ،كانوا ضحايا التعليم اإللزامي املساوايت.
اإللزامي ح ّوله إىل ّ
رسي لها ،إ ْذ «ال ميكن اإللغاء التام
إ ّن املساواتية والتامثل هي ض ّد املوهبة ،بل هي العدو ال ّ
للفروق بني االستعدادات ،فإنّ هذه الرتبية لن تعطي للجميع نفس النتائج بالضّ بط .لك ْن إنّه
َحق متا ًما بأنّها وإن كانت عاجز ًة عىل إعطاء بعض األشخاص ميز ٍ
ات مل تكن لديهم ،فإنها بالعكس
ل ٌّ
قد تتسبب عند آخرين يف خنق كل املواهب التي تفوق املستوى العام ،وهكذا فانّ «التسوية»
تقع دو ًما من أسفل ،وال ميكن أن تقع إال كذلك ،ألنّ التسوية نفسها ما هي إالّ تعب ٌري عن االتجاه
الكم الرصف» ،أل ّن املساواة تركّز عىل العدد ،وال تهتم بالكيف الذي يفرتض
نحو األسفل ،أي نحو ّ
سابق .ص.65 :
[[[رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
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تراتبي ًة هرمي ًة وجوديةً ،حيث يغيب فيها التامثل لصالح التفاوت والتاميز.
عول ه ّدا ًما للطاقة ذات الطراز الروحي املكتنزة داخل
إ ّن براديغم «التامثل واملساواة» كان ِم ً
النية املتجاوزة للعامل
صفوة األفراد ،تلك اإلمكانات التي تحتاج لتعليمٍ من نو ٍع ٍّ
خاص ،أل ّن العقول ّ
األريض ،والتي متتلك القدرة للنفاذ إىل عمق الحكمة اإللهية املبثوثة يف الكون ،ال ميكن أن ت ُساوى
ال يف التعامل وال يف التعليم مع العامة.
هكذا ينتهي التامثل املعريف عرب التعليم اإللزامي بسجن األفراد داخل سجن األنساق الفكرية
املغلقة عىل ذاتها والتي ت ّدعي امتالك الحقيقة واملعرفة دون سواها ،والتي تقيم من أنساقها
أي اعرت ٍ
اض أو سجا ٍل ،لتق ّدم
أصنا ًما ورصو ًحا عتيد ًة تطلب من الفكر الخارج عنها أن يجث َو لها دون ّ
نفسها كنزع ٍة وثوقي ٍة بلغت اليقني .فالتعليم االلزامي التامثيل
املساوايت يق ّوي الفاعلية التلقينية عىل الفاعلية اإلبداعية التي تتغذّى من املغايرة ،فيتغلّب
السؤول املتجاوز.
العقل املستقيل واملسرتيح عىل العقل ّ
حافل بالنزعة التامثلية التي ج ّرمت تَفكُّر الذات خارج ما هو
إ ّن تاريخ البحث عن الحكمة ٌ
شائ ٌع من املعارف وما درج عليه أهل العرص ،فعلّقت املقصلة لكل من ت ُس ّول له ذاته أن يفكر
بنفسه ،وكث ٌري من الفالسفة لقي حتفه ليموت شهي ًدا يف سبيل الحقيقة ،كـ «سقراط» الذي انربى
تجسد يف طريقة
بنفسه مناف ًحا لكسب رهان الحقيقة ،ووصل إىل مرفأ اليقني مبوقفه البطويل الذي ّ
متنازل عن العامل األريض لصالح العامل العلوي ،وريض
ً
موته عندما اختار تج ّرع الس ّم ألجل الحقيقة،
أن يُ َدان هو عىل أن ت ُ َدان الحقيقة وت ُقاىض استقاللية الفكر لصالح الهوى الشعبي .إ ّن الحقيقة
متنحنا املوت ،كام يقال .لقد كان العباقرة واملبدعني دامئا مجانني لذلك أُهرقت دماؤهم يف سبيل
الحكمة ،وانفجرت حنايا أنفسهم لتعانق سامء الحقيقة.
لذلك يعتقد «غينون» أ ّن املساواة وه ٌم خاد ٌع إ ْذ «ال تعطي الطبيعة عنه ولو ً
مثال واحدً ا...

يتم ً
فعل
باسم هذه املساواة املزعومة التي هي من أع ّز املثل العليا املنكوسة للعامل الحديثّ ،
جعل األشخاص متامثلني يف ما بينهم بقدر ما تسمح به الطبيعة ،وهذا قبل كل يش ٍء بهدف
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إخضاع الجميع لرتبي ٍة متامثل ٍة»[[[ ،تلك الرتبية التي يراد بها تنميط البرش فك ًرا وسلوكًا ،سوا ًء
الغربيني منهم أو غريهم من الشعوب ،بحيث يتح ّول الجميع إىل نسخ ٍة متكرر ٍة بعددهم ،حتى

اجتامعي ،فقط ألنّه ال
أصبح الفرد الذي يتضا ّد مع النمطية السائدة يف املجتمع ،يُنظر إليه كشا ّذ
ٍّ
يرفض التامثل ،ويريد أن يحافظ عىل فطرته ،وعىل سجيّته ،حتى أصبح الفرد املتامهي واملتامثل
مرغوبًا ،واملتجاوز والالمتامثل هو منبوذًا.

ٌ
فيلسوف ينتمي إىل لحضارة الغربية -أجاب
عندما ُسئل «نعوم تشومسيك» عن التعليم -وهو
«جل النظام التعليمي مص ّم ٌم لهذا الغرض لو فكّرت فيه ،إنّه مرسو ٌم للطاعة واالستسالم،
قائالُّ :
ًّ
إنّه منذ الطفولة ،مص ّم ٌم ملنع الناس من أن يكونوا مستقلّني ومبدعني .لو كنت ً
مستقل
عقل
مشاكل يف ٍ
وقت مبكّ ٍر جدًّ ا .ليست تلك الصفة التي يجري صقلها
َ
يف املدرسة فستتو ّرط يف
وتفضيلها»[[[ ،تلك الصفة التي تجعل املتعلم يستشكل الوجود امليلء باألرسار فال ييأس وال ينفض
يديه ،وإنّ ا مييض سائ ًرا عىل الطريق يواصل سريه يدفعه الشوق إىل املعرفة القصوى التي يحد ّدها
«غينون» بـ «الحكمة اإللهية» ،التي يقف التعليم اإللزامي ض ًّدا لها بسعيه لذلك التامثل املطّرد،
الذي يش ّد الوثاق عىل العقل املستبرص فيكبت املخيال مو ِّج ًها لإلدراك ومك ّونًا للوجدان ،ومشك ًّل
ينحل
نسقًا معرفيًّا وفكريًّا مج َّه ًزا وقويًّا ،مينع كل محاول ٍة الخرتاق تخومه ويحمي نفسه حتى ال ّ
ويتفتّت.
ويبدو أ ّن مقولة التامثل قد انتقلت بالعدوى إىل الحضارات غري املتامثلة مع الغرب أل ّن «الغريب
الحديث ال يكتفي بفرض هذا النوع من الرتبية عنده هو فحسب ،إنه يريد أيضً ا فرضه عىل
اآلخرين مع جملة مجموع عاداته الذهنية والجسمية»[[[.
إ ّن ال َعسف الذي متارسه الحضارة الغربية ،كام يقول «غينون» ،امت ّد بق ّو ٍة إىل الرشق ،إذ يكفي
أن ننظر إىل الرشقيني يف املجتمعات العربية اإلسالمية ،لنجد أ ّن أولئك املغرمني بالحضارة الغربية،
يجدون أ ّن التامثل مع الغرب هو املنقذ لهم من نكستهم ومن وهنهم ،وهو الذي سريسو بهم
سابق .ص.65 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.89 :
[[[ -نعوم تشومسيك :أشيا ُء لن تسمع بها أبدً ا .مرج ٌع ٌ
سابق .ص. 65 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
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يف مرفأٍ
حضاري آمنٍ  ،إذ نطالع يف كتاب «ما هي النهضة» لـ «سالمة موىس» ،رغبته اللجوجة يف
ٍّ
رضورة االقتداء بثقافة الغالب ملا حققته قيمه الحداثوية من استنار ٍة فكري ٍة وسياسي ٍة واقتصادي ٍة
واجتامعي ٍة ،ففي حديثه عن نهضة املرأة ،يرى بأ ّن نهضتها تكمن يف تحريرها ومساواتها التامة مع
الرجل حتى إنّه يقول «إنّ تحرير املرأة يكون بتحريرها من الجهل بالتعليم ،ومن التقاليد بإلغاء

الحجاب ،ثم مساواتها بالرجل»[[[ ،ويستطرد معرتفًا بأ ّن نهضة املرأة العرصية وتحريرها كان من
خالل «االحتكاك بالحضارة األوربية يف أشخاص الجاليات الغربية التي تقيم ،أو كانت تقيم ،منذ
أكرث من سبعني سن ًة يف مدننا الكربى ،فإنها بعيشتها ،وأزياء نسائها ،ونشاطه ّن يف األعامل الح ّرة،
قيم وأهدافًا جديدة أخذ بها املجتمع املرصي»[[[.
أوجدت ً

إ ّن تزايد ُسعار الرغبة يف التامثل طال حتى املجال القديس وهو الروحانيات ،حينام أريد يف هذه

الحضارات -أي الرشقية -علمنة الحياة الرشقية يف كل متفصالتها ،ظ َّنا منهم أ ّن ربط الحياة بالروحانيات
سيكون كالعقبة الكؤود يف طريق تق ّدمهم ،لذلك فإنّهم يرون يف كل ما هو غر ٌّيب مثالً أعىل ينبغي

مبني
أن يُحتذى به .ويف رغبتهم تلك ّ
يرسخون «وهم الحضارة اإلنسانية الكونية» ،أل ّن هذا الوهم ٌّ
عىل «مبدأ التامثل» .ويتغافل هؤالء عن تلك الحقيقة التي تفطّن لها الغرب أنفسهم ،حقيقة أ ّن
حضارتهم بلغت النزع األخري قبل املوت ،وهم يحاولون تدارك الوضع ،والعودة إىل الطريق السوي،
عب عن ذلك الحلم السخيف «إيريك يونس
بينام رشقنا ال زال يحلم بأن يصبح مثل الغرب ،وقد ّ

جوفروا»« :فالغرب يراجع نفسه اآلن ويرتاجع عن تط ّرفه االختزايل املادي الذي قىض عىل شطحات
الخيال ورطوبة الشعر وعبق الروحانيات .فلامذا يريد املثقفون العرب واملسلمون تقليده يف خطئه
وتط ّرفه يف الوقت الذي يرتاجع هو عن هذا الخطأ والتط ّرف؟ ...أحدث نظري ٍة علمي ٍة فيزيائي ٍة ،أي
نظرية ما بعد الحداثة ،أصبحت تعرتف بالروح والروحانيات وليس فقط باملاديات»[[[ .وبالتايل فعىل

يكف البحث عن الحضور الحضاري يف الزمان واملكان -مبفهوم طه عبد الرحمن -بالتامثل
الرشق أن ّ
مع الغرب الحضاري ،فذلك مل يعد يُجدي نف ًعا ،فال يعقل أن تقتدي حضار ٌة غائب ٌة بحضار ٍة ستدخل إىل
[[[ -سالمة موىس :ما هي النهضة .سلسلة األنيس ،موفم للنرش ،لبنان1987 .م .ص.218 :
[[[ -املرجع نفسه .ص.218 :
سابق .ص.113 :
[[[ -إيريك يونس جوفروا :املستقبل لإلسالم الروحاين .مرج ٌع ٌ
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مرحلة الغياب؛ من الغباء أن يبحث املريض عن الدواء عند ٍ
مريض .لذلك عىل الرشق أن يجد آليات
العودة والحضور من ال ّداخل ال من الخارج.
إذًا ،فالتامثل هو من بني الثيامت املشكّلة للخريطة اإلدراكية للحضارة الغربية ،وهو يكتسح
«الكم» املهيمن
املجال املعريف ،وحتى االجتامعي ،وهو يف األساس ،عند «غينون» ،أحد تف ّرعات
ّ
الكم عىل الكيف،
عىل الحضارة الغربية ،ففي «أدىن الدركات التي أمكن حتى اآلن إدراكها ،تغلّب ّ
وإىل هذا تتجه ً
فعل باألخص يف امليدان االجتامعي ،املفاهيم «الدميقراطية» و «املساواة» التي
تزعم أنّ جميع األفراد متكافئون فيام بينهم ،وهذا يج ّر إىل االفرتاض الالّمعقول العابث بأنّه
يجب أن يكون للجميع نفس األهلية ألي أمرٍ»[[[ .إ ّن العودة إىل «الدميقراطية» ،التي أصبحت
أقدس األقداس التي ال تُ ّس يف الحضارة الغربية الحديثة وكأنّها هي اإلله ،بل هي اإلله ،لقد
وتثبيت
متثيل واستمرا ٌر
أصبحت الوثن املعبود .لقد تع ّززت كإيديولوجيا مهيمن ٍة ،وهي يف الحقيقة ٌ
ٌ
للنزعة الفردانية ،مبا تحاول كفالته وصونه من الحقوق الطبيعية واملدنية.
خف عن
لقد نبش فيلسوفنا اله ّدام «غينون» يف الحضارة الغربية نبشا غائ ًرا من الداخل ،مل يَ َ
ِمعوله تلك املقولة العزيزة عىل الغربيني والتي تتب ّجح بها حضارتهم مضخّم ًة منسوبها يف تحرير
الوعي الغريب من نري الديكتاتوريات األصولية بكل أشكالها السياسية والدينية واالجتامعية،
إنّها «الدميقراطية» التي غاصت داخلها مطرقة «غينون» لتع ّريها وتفضح زيفها ومآالتها التي
تنذر بفناء حضارة الغرب ،ألنّها إحدى تجليات املادية يف املجال السيايس املنفصلة عن كل مبدأٍ
شكل من أشكال اإلنسانوية السياسية التي تعطي الحكم
(روحي) ،فالدميقراطية هي ٌ
أعىل
ٍّ
ململكة اإلنسان بدلً عن مملكة الله ،حيث يصبح الشعب هو مصدر الترشيع ،وتصبح أهم
قيم ٍة للدميقراطية التي هي «العدل» يف مأزقٍ  ،عندما ينفصل فيها الترشيع عن املصدر اإللهي،
ليتحول إىل املصدر البرشي املق ّيد يف الزمان واملكان ،وهنا يظهر الترشيع الدميقراطي ترشي ًعا
إنسانويًّا يستمد مبادئه من العنارص السفلية وهي الرغبات ،والتي بطبيعتها تتعدد بتعدد
األفراد ،وهنا منشأ الفوىض االجتامعية ،إذ تنفلت الرغبة اإليروسية الليبيدية بشكلٍ غريِ محدو ٍد
لتغرق املجتمع الحديث يف االنحرافات السلوكية واألخالقية والدينية.
سابق.
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
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فالدميقراطية التي تُختزل يف «حكم األغلبية» ،هي يف الحقيقة ليست إالّ «حكم الرغبة» ،أل ّن
األغلبية أو الدهامء ،أو الجمهور ،أو املجموع الحسايب (مجموع األفراد) ،كام يسميهم «غينون»،
ال يفكرون مبنطق العقل ،بل مبنطق العاطفة ،التي هي مكم ٌن تختبئ داخله الرغبة .هذا يعني أ ّن
الدميقراطية ليست حكم األغلبية بل هي ضامنات األقلية.
ت ُع ّزز الدميقراطية إذً ،الفوىض بشكلٍ ال ميكن مغالبته أل ّن «جعل ّ
كل ما هو إنسا ٌّين دميقراط ًّيا ليس
ٍ [[[
إمكاني ًة واقعي ًة :فهذا توه ٌّم إن نُظر إليه كأملٍ بقدر ما هو تافهٌ كتهديد»  .فبعي ًدا عن توصيفاتها
السياسيي :الدميقراطية الليبريالية والدميقراطية االشرتاكية،
الداللية التاريخية وعن مرتكزاتها وشكليْها
ْ
فإ ّن النقد الغينوين تركّز عىل مدلولها كام تَح ّدد عند اإلغريق وهو «حكم األغلبية» ،والتي يُفهم
منها مبارش ًة أ ّن الدميقراطية ال تعرتف بـ «األقلية» التي تتوافق مع املصطلح الفلسفي اليوناين املنشأ
وهو «األرستقراطية» أي «النخبة» ،إذ يطرح «غينون» سؤالً عن مفهوم»حكم األغلبية» ،ث ّم يجيب
عنه« :ما هو ،بالتحديد ،قانون العدد األكرب هذا الذي تتمسك به الحكومات الحديثة والذي تريد
استمداد رشعيتها منه؟ إنّه بكل بساط ٍة قانون املادة والق ّوة الوحشية ،القانون نفسه الذي مبوجبه
يَسحق جمهو ٌر مدفو ٌع بق ّوته كل ما يعرتضه يف مسلكه ،وهنا توجد ،بالتحديد ،نقطة الوصل بني
التصور «الدميقراطي» و «املادية» (.[[[»)matérialisme
يف السياق الغينوين نفسه يؤكد «جاك رانسيري» عىل انفصال الدميقراطية عن مملكة السامء
وارتباطها فقط بالعنرص اإلنسانوي بل ويعترب الدميقراطية «الجرمية السياسية يف املقام األ ّول،
إنّها ببساط ٍة تنظيم جامع ٍة إنساني ٍة بال ر ٍ
ابط مع اإلله األب»[[[ .كذلك ،ينظر التصور الغينوين إىل
الدميقراطية عىل أنها ض ّد الروحانية ألنها تجسد مبدأ الكرثة الذي يتعارض ويُقيص مبدأ الصفوة
كيف.
باملفهوم الغينوين ،فالكرثة ك ٌّم ،والصفوة ٌ
إ ّن االعتامد عىل رأي الكرثة ،يعني االهتامم بالعدد عىل حساب النوع ،وبالتايل ترتاجع الكفاءة،
فمبدأ األغلبية الذي ترتكز وتراهن عليه الدميقراطية الحديثة كام يقول «غينون»« :عندما يُنكر
قصة الدميقراطية ،ترجمة عبد اإلله املالح .العبيكان للنرش ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة العربية األ ّوىل،
[[[ -جون دنّ :
 2012م .ص .215
سابق .ص .101
ر
مصد
الحديث.
العامل
أزمة
غينون:
[[[ -رينيه
ٌ ٌ
سابق ،ص.45 :
[[[ -جاك رانسيري :كراهية الدميقراطية ،مرج ٌع ٌ
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املبدأ أو يفقد االهتامم ،لن تبقى ،بعدُ  ،إالّ الكرثة الخالصة ،التي تتامهى مع املادة نفسها»[[[،
لذلك خَلقت الدميقراطي ُة -عرب مبدأ األغلبية والكرثة -الفوىض وع ّززت التشتت يف حضارة الغرب
الحديث ،وهذه الفوىض القدمية قدم الدميقراطية ذاتها ،كانت قد تع ّرضت للشجب والنفور منذ
حدوثها األ ّول يف بالد اإلغريق «إنّ الكلمة ذاتها تعب ٌري عن كراهي ٍة ،فقد كانت ً
أول ،شتيم ًة اخرتعها،
اب ِّ
نظام مرشوعٍ»[[[ ،ألنها،
كل ٍ
يف بالد اإلغريق القدمية ،من رأوا يف الحكم الشائن للدهامء ،خر َ
رأي حتى
ألي مبدأٍ أعىل
فوق-برشي ،إذ يكفي أن يتفق املجموع عىل ٍ
ٍّ
عند «غينون» ،ال تحتكم ّ
ت ُعطى له املصداقية واملرشوعية ،إذ «إنّ الكرثة املنظور إليها من خارج مبدئها ،والتي ال ميكن،
إ ًذا ،ردّها أبدً ا إىل الوحدة ،هي ،عىل املستوى االجتامعي ،الجامعة املفهومة عىل أنّها مجرد
املجموع الحسايب ( )somme arithmétiqueلألفراد املك ّونني لها»[[[ ،هذا املجموع الذي يشكّل
األغلبية ،ال تراعى فيه الكفاءة بأي شكلٍ من األشكال ،إذ تضيع الصفوة داخل املجموع الحسايب
الذي يبتلعها فال تقوم لها قامئةٌ ،هنا تتجىل الفوىض يف أعتى صورها املبتذلة ،إذ يُقىص رأي األقلية
بح ّجة عدم توافقها مع رأي األغلبية ،فتميل الكفة لرأي األكرثية وإن كانت عىل خطأٍ ،وال يؤخذ
صواب ،وهذا ما قصده «غينون» عندما قال« :الجهل هو الذي
برأي األقلية وإن كانت عىل
ٍ
[[[
يفرض حدودًا عىل الحكمة ،والخطأ هو الذي يتقدّ م الحقيقة»  ،هكذا يصبح معيار الصواب هو
التوافق مع املجموع والتامهي مع رأي األغلبية ،حتى وإن كان رأي األكرثية يتعارض مع الحقيقة،
وبالتايل يخبو صوت الحكمة التي ال تؤىت للجميع ،بل للخاصة فقط كام أكّد الله تعاىل بقوله:
«يُؤيت الحكم َة من يشاء ،ومن يُ َ
أهل
«فاسألوا ّ
ؤت الحكم َة فقد أويت خريًا كثريًا»[[[ ،وقوله تعاىلْ :
ال ّذكر إن كنتم ال تعلمون»[[[ .كل هذه املؤرشات القرآنية تدل عىل وجود الخاصة الذين يصطلح
عليهم «غينون» بـ «الصفوة» ،يف مقابل العامة ،إذ ال ميكن أن تعطى الحكمة للجميع بالتساوي،
أل ّن التفاوت هو س ّن ٌة رباني ٌة وكوني ٌة وطبيعيةٌ .فالدميقراطية إذًا ،تلغي األقلية ،وبالتايل تقيص
الصفوة ،وتق ّوض الحكمة وتعدمها لصالح الدهامء.
سابق ،ص.102 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.10 :
[[[ -جاك رانسيري :كراهية الدميقراطية .مرج ٌع ٌ
سابق .ص .103
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.90 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -سورة البقرة :اآلية.269 :
[[[ -سورة النحل :اآلية.43 :
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إ ّن «األقل ّية» ،باملفهوم الغينوين ،متثّل قو ًة خطري ًة تزعج األكرثية ،ألنّها توقظ املشكالت النامئة
التي ال تستبرصها األكرثية ،وتعاتب الضامئر الغارقة يف سكونها ،وتدين هذا الوضع أو ذاك .إ ّن
األقلية (الصفوة) ميثّلون النخبة املستنرية التي يستحيل أن تخضع أو تُستامل أو ُيال بها ،فهي
ترتفع عن كل العوارض لتتحد باملبدأ األعىل ،لذلك ،عىل الرغم من اختالف األزمنة التي ينبجس
فيها نور أفراد هذه الصفوة ،إالّ أنّهم يلتقون يف مبدأٍ ٍ
موصول بالعامل العلوي .
ً
واحد يكون دامئًا
عقول
تعج بها حضارة الغرب الحديث تحتاج إىل صفو ٍة متتلك ً
إ ّن األزمات االجتامعية التي ّ
جريئ ًة ال تخىش اإلدانة وال تستكني لسطوة الكرثة ،وال يهمها مقاضاة العقول العرجاء .إ ّن حضارة
الغرب الحديث يف حاج ٍة أكرث من أي ٍ
وقت مىض لهذه الصفوة ،ألنها دخلت يف الفوىض واالنحطاط
وهي مهدد ٌة بالتدهور ثم االنهيار .فإلنقاذ الحضارة الغربية من الغرق ،والذي سيجرف معه
الرشق ال محالة ،ال بد من أن تتقدم «األقل ّية» عىل «األغلبية» ،وأن يدرك الغرب الحديث أ ّن
العربة ليست بالعدد وبالكم ،بل بالكيف .إ ّن الصفوة هي التي ستكون البصرية امللهمة التي
تسترشف املستقبل ،وتحارب ضيق األفق والعقم العقيل والثقايف والفكري الذي أنتجته فوىض هذا
الحس عندها هو املتغلّب،
العرص ،أل ّن األغلبية فاقد ٌة للبصرية ،ترى بالبرص وال تتجاوزه ،ألن حاكم ّ
وإذا ما ترك الحكم يف أيديها فسيحل رجس الخراب .إ ّن هؤالء يطيعون ويُقادون وال يقودون،
ربا يسأل الكثري من الذين ال يفقهون يف السياسة :لِ َم يركّز املرشّ حون دامئًا يف خطاباتهم
لذلك ّ
ولقاءاتهم عىل أنهم سيل ّبون املطالب الحيوية للمواطنني (مسكن ،مأكل ،ملبس ،تأمينات صحية،
قليل لوجدوا اإلجابة واضحةً ،وهي أن
توفري مناصب عمل ،مراكز ترفيه ...إلخ)؟ رمبا لو تأ ّملوا ً
هؤالء املرشحني يعلمون علم اليقني أنّه بدون هذه اللعبة لن يفوزوا بأصوات الناخبني .فالليبيدو
الحساس الذي يعزف عليه املرشحون لخوض غامر املباراة السياسية ،لذلك نجد رجال
هو الوتر ّ
السياسة يخاطبون عواطف الجمهور ال عقولهم ،فيكسبون أصواتهم يف االنتخابات ،ويتساوى هنا
الذيك والغبي .إذًا ،ال نستغرب عندما نجد بعض النخب املثقفة واملتن ّورة ت ُستامل وتسري مع التيار،
حتى إنّها ت ُوظف لتربير مرشوعية األنظمة القامئة (تعليمية ،اقتصادية ،سياسية.)...
يستخدم رجال السياسة يف املجتمع الدميقراطي حجة الجمهور بق ّو ٍة ،ألنها هي الوحيدة التي
خطاب يالمس العاطفة لدى
تجعل خطابهم يحظى بالقبول واالقتناع ،والطاعة يف األخري ،ألنه
ٌ
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الجمهور ،وال يخاطب العقل والروح ،لذلك يعترب «غينون» «أن الخطابات العاطفية الفخمة
ٌ
والجداالت الحزبية ما هي إالّ
تفضيالت فردية»[[[ ،لذلك فمبدأ األغلبية الشعبية ،كمبدأٍ عا ٍّم
هو ،عند «غينون» ،مبدأٌ مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بالعنارص السفلية لإلنسان ،ذات املنزع املادي ،إنّها
«الرغبة» التي ترتبط مبا هو أدىن ،لذلك «كان يعني التأكيد إيجاب ًّيا أنّ الدميقراطية مل تكن سوى
سيادة املستهلك الرنجيس الذي ين ّوع خياراته االنتخابية مثلام ين ّوع ل ّذاته الحميمة»[[[ ،ما كان
سب ًبا يف نشأة الرصاعات داخل املجتمعات الدميقراطية ،ألنّها ال ترتكز عىل ما يو ّحد الناس أو
الجمهور ،فوحدها العنارص العلوية ميكن أن تو ّحدهم.
التخصص» ،الذي نتج عن امليل إىل
عىل الرغم من أ ّن الحضارة الغربية ،تعتمد عىل «مبدأ
ّ
بالتخصص ،ويكون
التحليل والتعمق يف دراسة املجال السيايس ،فهو الوحيد الذي ال يُطالب فيه
ّ
الرشط الوحيد ملن يحكم الدولة الزمنية أن تكون لديه قاعد ٌة شعبي ٌة فقط ،أي إ ّن الرشط الوحيد
هو «الكم والعدد» ،فالذي يُص ّوت له أكرب عد ٍد هو من يحكم ،لذلك يستغرب «غينون» من
رص ميزته «التخصص» املفرط ،وعىل الرغم من
مفارقة الدميقراطية ً
قائل« :يبدو ذلك غري ًبا يف ع ٍ
ذلك فإنّ األمر هكذا ،خاص ًة عىل املستوى السيايس ،إذا كانت مهارة «االختصاصيني» يف الغالب
أي حالٍ يف مجالٍ ض ّي ٍق جدًّ ا ،فإنّ االعتقاد يف تلك املهارة ،مع ذلك
وهمي ًة للغاية ،ومحدود ًة عىل ّ
أي دو ٍر عندما يتعلّق
هو ٌ
واقع ،وميكننا أن نتساءل :لِ َم يحصل أنّ هذا االعتقاد ال يلعب ،بعدُ َّ ،
[[[
األمر مبهنة رجال السياسة ،حيث عدم الكفاءة األكمل ناد ًرا ما يكون عائقًا» .
لقد أكّد الواقع السيايس للمجتمعات الدميقراطية ،أ ّن رجال السياسة ،من أثرياء املجتمع،
ما يشري إىل أ ّن األ ّوليغاركية مل تُدحر ،وال زالت تحكم بقو ٍة ،أل ّن الدميقراطية التي تعني حكم
الشعب ،هي ،يف الحقيقية كمامرس ٍة ،عملي ٌة تاريخيةٌ ،أثبتت أ ّن الدميقراطية هي حكم األقلية
الرثية ،الفاقدة للبصرية ،ما يجعل هذه األقلية ،بدلً من أن تخدم الشعب ،تخدم األقلية من
الطبقة نفسها ،وبالتايل تصبح الدميقراطية هي حكم األ ّوليغاركية لحامية األ ّوليغاركية ،لذلك يعتقد
سابق .ص.98 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.33 :
[[[ -جاك رانسيري :كراهية الدميقراطية ،مرج ٌع ٌ
سابق .ص.97 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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«غينون» «أنّ الدميقراطية  -مليئ ٌة باملغالطات ( )sophismeالتي تختبئ تحتها»[[[ ،إذ ال يشء
ٍ
تسميات جديدةً ،بالدالالت القدمية نفسها .يقول
تغي ،املصطلحات فقط هي التي أخذت
قد ّ
«غينون»« :لو تأملنا يف ذلك ،ألدركنا بسهول ٍة أن ال يشء يف ذلك يستوجب االندهاش ،وأنّ األمر
ً
إجامل ،سوى نتيج ٍة طبيعي ٍة للمفهوم «الدميقراطي» الذي تأيت السلطة ،مبقتضاه ،من أسفل
ليس،
أساسا ،عىل األغلبية ،ما يستلزم بالرضورة إقصاء كل كفاء ٍة حقيقي ٍة ،ألنّ الكفاءة هي
وترتكزً ،
ٍ [[[
دامئًا تف ّو ٌق ،ولو نسب ًّيا ،وال ميكن أن تكون إالّ حك ًرا عىل أقلية» .
ألجل ذلك يرفض «غينون» «الدميقراطية» كشكلٍ
سيايس ،ألنها تنتج الفوىض ،من وراء
ٍّ
قطيعتها مع املبدأ العلوي ،فتجعل املامرسة السياسية مامرس ًة دنيوي ًة محضةً ،تنطلق من العنارص
وبدل من أن تكون السياسة امتدا ًدا للخالفة يف األرض
الدنيوية ،وتنتهي إىل املقاصد الدنيويةً ،
تحقيقًا للمقصد اإللهي ،فإنها مع الدميقراطية كشكلٍ  ،أي كآلي ٍة إجرائي ٍة ،وكمضمونٍ  ،أي كأفكا ٍر
وقيمٍ  ،تصبح السياسة مناور ًة خبيث ًة لخدمة العامل اإلنسانوي السفيل ،لتنتهي إىل مجرد نظامِ حكمٍ
رغبوي ،أل ّن الحاكمني واملحكومني يف النظام الدميقراطي ال يُشرتط فيهم أي ٍ
رشوط من طرا ٍز
رعوي
ٍّ
ٍّ
روحي ،إذ الرشط الوحيد أن تكون للممثِّلني قاعد ٌة شعبي ٌة واسع ٌة وجامه ُري تجثو لهم خانعةً،
ٍّ
بغض النظر عن بنية هذه الجامهري ،واليشء نفسه يف املحكُومني الذين يُعطى لهم مرشوعية
ّ
اختيار املم ِثلني ،فكل الرشوط إذًا للحاكمني واملحكومني هي من طبيع ٍة مادي ٍة محض ٍة.
يوضّ ح «غينون» أنّه ،انطالقًا من القطيعة التي تقيمها الدميقراطية مع عامل السامء عرب ما
يصطلح عليه يف الحضارة الغربية الحديثة بـ «العلامنية» ،تكون قد عملت عىل هدم الرتاث
التقليدي ،عرب االنتصار ملبدأ «األغلبية» وسحق «األقلية» التي يصطلح عليها «غينون» «بالصفوة»
مفهوم
أي
ٍ
وهي عنده «من الناحية الرتاثية املتوارثة ،مشتق ٌة من االصطفاء ،وال يقصد هنا ّ
ٍ
قائم عىل االنتخاب ...كام أنّه ال يتوقف عند املعنى الديني أو
حديث
اجتامعي غر ٍّيب
ودنيوي ٍ
ٍّ
ٍّ
[[[
الظاهري للعبارة» .
[[[ -املصدر نفسه  .ص.97 :
[[[ -املصدر نفسه .ص.98 :
سابق .ص.146 :
ٌ
[[[ -أ.د .زينب عبد العزيز:
مقاالت من رينيه غينون .مرج ٌع ٌ
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فالدميقراطية ،عند «غينون» ،عرب مبدأ التامثل واملساواة ،تلغي الطبقية االجتامعية ،ومعه
اتب يبدأ حاملا
تزول الحدود الفارقة بني «الصفوة العرفانية» و «الدهامء» ،أل ّن «الهدم لكل تر ٍ
تستقل عن السلطة الروحية ،ثم تخضعها لسلطتها من خالل سعيها
ّ
تريد السلطة الزمنية أن
ٍ
ألهداف سياسي ٍة ،كانت تلك عملية
لتوظيفها
غصب أ ّو ٍّيل فتحت الطريق لكل مثيالتها»[[[ .يبدو
ٍ
أ ّن «غينون» يرفض «العلامنية» باملفهوم الغريب ،ألنّه ال يريد أن تنفصل السلطة الزمنية عن
السلطة الروحية ،فال تعا ُرض بينهام ،أل ّن األ ّوىل ترتبط باملبدأ األسفل (العنرص البرشي) والثانية
باملبدأ األعىل (العنرص املق ّدس) ،وهام متكامالن ،إذ ينبغي أن يُخضَ ع األسفل لألعىل ،ال األعىل
لألسفل كام تفعل الدميقراطية التامثلية.
إ ّن الفيلسوف اله ّدام «غينون» يريد أن يجمع يف السياسة بني الك ّم والكيف ،أي بني املادي
والروحاين ،عىل اعتبار التكامل بينهام ،فاملادي ليس ض ًّدا للروحاين ،والروحاين ليس إقصا ًء للامدي،
خالصا بالعودة إلىى التقليد األصيل .إ ّن السياسة ليست
فهم تراثيًّا ً
واألمر يتطلب فهم الروحاين ً
منفصل ًة عن املعنى والقيمة الروحية ،لذلك فإ ّن السلطة الحقيقية ،عند «غينون» ،ليست سلطة
الشعب املخت َزلة يف ما يُس ّمى نظرية العقد االجتامعي «بالسيادة الشعبية أو اإلرادة العامة»،
أي حكم الشعب نفسه بنفسه ،وكأنه ال يريد يف هذا الحكم أي سلط ٍة أخرى عليه سوى ذاته،
بحيث يتم إلغاء السلطة الروحية لصالح السلطة الزمنية .إ ّن السلطة الحقيقية هي سلط ٌة من
فوقٍ  ،إ ْذ «من الواضح جدًّ ا أنّ الشعب ال ميكنه أن مينح سلط ًة ال ميلكها هو نفسه ،إنّ السلطة
الحقيقية ال ميكن أن تأيت إال من فوقٍ  ...أي من قبل سلط ٍة روحاني ٍة»[[[ ،خاص ًة إذا عرفنا أ ّن
الدميقراطية تحتوي عىل مغالط ٍة منطقي ٍة رصيح ٍة ،فإذا كانت تعني «حكم الشعب نفسه بنفسه،
ملموس ،ال يف عرصنا
ٍ
توجد هنا استحال ٌة حقيقي ٌة ،يش ٌء ال ميكن حتى أن يكون له مجرد وجو ٍد
أناسا بعينهم
وال يف أي ع ٍ
رص آخ َر ،يجب أالّ نُخدع بالكلامت ،وأنّه من التناقض تق ّبل فكرة أن ً
تناقض ،فالشعب إما أن
يستطيعون أن يكونوا ،يف الوقت نفسه ،حاكمني ومحكومني»[[[ ،فهذا
ٌ
سابق .ص.99 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -طه عبد الرحمن :الحوار أفقًا للفكر ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،بريوت  -القاهرة  -الدار البيضاء  -الرياض ،ط ،2
 2014م ص.108 :
سابق .ص.98 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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الشعب نفسه بنفسه تبدو فكر ًة سخيفةً ،ففي كل
حاكم ،أو محكو ًما ،وفكرة أن يحكم
يكون ً
ُ
شعب حكم نفسه بنفسه ،وذلك سيكون ممك ًنا يف حالة أقلي ٍة
املجتمعات عرب التاريخ ال يوجد ٌ
ميكن حسابها بالعدد ،لكن مع املجتمعات الحالية ذات الكثافة السكانية ،من ناحي ٍة ،ومن جه ٍة
أخرى مع تن ّوع وتع ّدد النزعات والذهنيات يف املجتمع الواحد ،ما يجعل حكم الشعب نفسه
مستحيل ،أل ّن التوافق لن يحصل ،وهذا ما يجعل الرصاعات السياسية تستم ّر ،وتقطر
ً
بنفسه أم ًرا
بالعنف املا ّدي.
إ ّن غياب املبدأ األعىل الذي يو ّحد التوجهات السياسية عىل الرغم من تن ّوعها ،هو ما يثري
كل تلك الفوىض االجتامعية ،يف حني أنّه عندما ترتبط املامرسات السياسية باملبدأ األعىل ،فمهام
تعددت الوسائل ،ستنتهي إىل غاي ٍة واحد ٍة وهي خدمة املقصد القيمي الروحي باعتباره هو
الوحيد الذي يو ّحد ،ويقيض عىل التشتت والفوىض.
شكل دنيويًّا عاج ًزا عن بلوغ املجتمع العادل ،أل ّن «املهارة الكربى للحكام
تظل الدميقراطية ً
يف العامل الحديث ،تكمن يف إقناع الشعب بأنه يحكم نفسه بنفسه ،ويستسلم الشعب للقناعة
برسو ٍر يزداد كلام مدح ،وأيضا كلام كان أكرث عج ًزا عن التفكري مبا يكفي ليكتشف أن هناك
استحال ًة يف هذا األمر»[[[ ،لذلك أكّد «غينون» عىل أ ّن الدميقراطية وه ٌم خادعٌ ،وتحاول جعله
حقيق ًة بكل الطرق والوسائل ،وبخصوص ذلك الوهم يقول «غينون» أ ّن «»اخرتع االقرتاع العام»
يفرتض أنّ رأي األغلبية هو اآلمر والناهي ،لكن ما يتع ّذر تب ّينه هو أنّ الرأي يش ٌء ميكن بسهول ٍة
إيحاءات مناسب ٍة ،أن يُحدث تيار ِ
ٍ
رأي
توجيهه وتعديله ،ميكن دامئًا ملن يريد ذلك ،بواسطة
ات ٍ
يو ّجهها الوجهة التي يريدها»[[[.
ظل املجتمع الدميقراطي تنترص املادة عىل حساب الفن واألخالق وحرية الفكر ،فهذه
فـ «يف ّ
الدميقراطية املعارصة هي األكرث تط ّرفًا يف الفكر ألنّها تحاول ابتالع الضّ مري املتيقظ الذي كلام
ٍ
تعويضات تشرتي ضمريه الثّائر،
حاول االنفصال عن النظام السائد بشكل ح ٍّر وواعٍ ،كلام وجد

سابق  .ص.99 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.99 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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تعيس ر ٍ
والالمباالة عند األفراد
اض بالوضع القائم»[[[ .هكذا يتولّد عدم االكرتاث ّ
وتح ّوله إىل ضم ٍري ٍ
يف األنظمة الدميقراطية ،فالفرد يف هذا النظام يصبح وكأنّه ال يهمه الحكم ،فال يشرتك يف التصويت
وال يساهم يف التفكري يف القضايا العامة .ونتيج ًة لذلك يأيت أفرا ٌد غ ُري صالحني إىل الحكم يتخذون
قرار ٍ
ات ال تخدم مصلحة املجموع ،أل ّن «الربمجة تسيطر عىل كل أوجه الحياة ،ومل يبق سبيل
للعفوية واملبادرات الشخصية .تش ّيأ املحيط فتش ّيأت معه الرغبات وامليول .وكلام انغلق أفق
املستقبل تقلّص منظار الرؤية الداخلية والخارجي»[[[.
من هنا تظهر الدميقراطية أسوأ األوهام ،ألن القادة السياسيني عند «غينون» ال ميتلكون دامئًا
الكفاءة السياسية ،أي القدرة عىل خلق ٍ
خيط ناظمٍ يجمع بني السلطة الزمنية والسلطة الروحية،
لذلك فانعدام هذه الكفاءة ،سيلغي عن القادة السياسيني صفة القيادة التي هي يف األساس قياد ٌة
روحي ،فلجوء القادة ،يف ما يقول «غينون» ،لِام يُس ّمى بـ «الرأي العام» ليس خطئًا،
من طرا ٍز
ٍّ
ٍ
أشخاص غري مؤهلني ،أل ّن
لك ّن مكمن الخطأ املنتج للفوىض ،حني يتم صناعة الرأي العام من طرف
الشعب سيخضع لذلك الرأي العام ،وهنا تقع الكارثة ،إذا كان الرأي العام فاس ًدا يف األساس ،لكنه
سيستوطن يف عقل الشعب الذي يسري مببدأ األغلبية يف الحكم عىل جميع األشياء ،من منطلق
صحيح ،يف مقابل الرأي الخاص
أ ّن العام واملنترش واملشاع واملتداول من طرف أكرب عد ٍد ،هو دامئًا
ٌ
الذي ال يحظى مبجمو ٍع حسا ٍّيب ك ّم ٍّي كبريٍ ،فإنه سيسحق ،وهذا ما نفهمه من قول «غينون»« :مل
نعد نعرف من تكلّم عن «صناعة الرأي» ،وهذه العبارة صحيح ٌة متا ًما ،عىل الرغم من أنه يجب
القول ،إضافةً ،إىل ذلك ،أنه ليس دامئًا أ ّن القادة الظاهرين هم من تتوفّر لديهم الوسائل الرضورية
واضح
دليل
ليك يحصلوا عىل تلك النتيجة ...وصناعة الرأي ٌ
وقوي عىل عدم كفاءة املأل»[[[ ،أل ّن
ٌّ
ٌ
الجمهور أو املسمى بالشعب الذي تراهن عليه الدميقراطية يف الحكم هو عند «غينون» ،ال ميتلك
الكفاءة الالزمة التي تؤهله للحكم ،باعتباره سهل االستاملة ،عن طريق اإليحاءات اللفظية التي
كل للفكر ،األمر الذي أدى إىل سيطرة اللغة
تهيمن عىل الحضارة الغربية الحديثة ،يف ٍ
غياب ّ ٍّ
وانسحاب الفكر لتعود الجدلية االنفصالية بينهام ،بتقريض الروح الشكّية والنقدية التي تسائل
سابق  .ص.43 :
[[[ -هاربرت ماركوز :اإلنسان ذو البعد الواحد .مرج ٌع ٌ
سابق .ص.45:
مرجع
املعارص.
مفاهيم مبهم ٌة يف الفكر العريب
[[[ -محمد عزيز لحبايب:
ٌ ٌ
ُ
سابق .ص ،ص.100 - 99 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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ِ
املخاطب أن يبثّ ما يشاء من
الوضع الراهن ،وتنبش يف األعامق .لذلك يصبح من السهل عىل
ٍ
ومعتقدات وآراء ،فطاملا أ ّن وعي الجامهري يف حالة كمونٍ  ،والعقل النقدي السؤول ُمخْم ٌد،
أفكا ٍر
فإ ّن الجامهري ستستقبل بعد عزل املصفاة التي ينبغي أن تكون بني ِ
املرسل للخطاب واملتلقّي له.
ثم إ ّن املجتمع الدميقراطي اليوم ط ّور من وسائل االستاملة واإليحاء ،فانتقل يف العرص السيربنيتي
محل الفكر ،فهي
من اإليحاءات اللفظية ،إىل اإليحاءات امليديائية باعتامد «الصورة» ،التي حلّت ّ
التي تحلّل وتركّب ،هي التي تفكّر يف مكان اإلنسان الحديث ،حتى انسحب العقل املفكر ،تاركًا
الساحة للعقل املستقيل واملسرتيح ،مبا خلقته «ثقافة الصورة» من تعميمٍ مبت َذ ٍل عىل مستوى
الفكر واملعرفة.
لقد أصبحت «الصورة» يف املجتمع الدميقراطي الحديث أكرث الوسائل جذبًا للجمهور ،الذي
ميكن تسميته بـ «جمهور الصورة» ،لتنزل كل إمكاناته وقدراته التفكّرية إىل الحضيض ،ومل يعد
للتأ ّمل أي قيم ٍة مع هيمنة «الصورة» التي ميكن اعتبارها إحدى تجليات املادية الحديثة ،التي
تحرص املعرفة وتختزلها يف املجال البرشي الحيس ،لتجد «الصورة» أفضل وأقرص وأبسط وسيل ٍة
لتحصيل املعرفة الدنيوية ،أما الحكمة فضاعت وسط هذه العتمة ووسط فوىض الحواس يف العامل
امليديايئ اليوم .فكام يقول «غينون» حقًّا« :إنّ التأثري الذي ميارسه الخطباء عىل عامة الناس مم ّي ٌز،
قريب حتى نتأكّد بأنفسنا أنّ األمر،
ٌ
خاص ،من هذه الجهة ،وال توجد
حاجات لدراسته من ٍ
بشكلٍ ٍّ
هناك ،ال يعدو كونه عملي َة إيحا ٍء مامثل ًة متا ًما إليحاءات املن ّومني املغناطيسيني»[[[ .هكذا يتم
التالعب بعواطف الشعب ،فكيف له أن يحكم نفسه بنفسه ،لذلك فرباعة الحكام ،التي تتمثّل إذًا
مببدأ العدد والكم ،مل يرتك مجالً إالّ واقتحمه وسيطر عليه ،وما األفراد إالّ مجموع ٌة من األعداد
يل للكيف والنوع ،حتى إ ّن الشعب
واألرقام التي تشكّل بنية الحياة االجتامعية الحديثة يف ٍ
غياب ك ٍّ
يف اختياراته أو يف ما يُس ّمى «االقرتاع العام» ،يختار منتَخبيه باعتامد املنطق اإلقصايئ االستبعادي
لألقلية ،فقط ألنها ال تحظى بقبول األغلبية ،حتى وإن كانت ذاتَ كفاء ٍة ،أل ّن الجمهور تحت
تأثري اإليحاءات التي يستخدمها السياسيني للتأثري عىل عواطفهم .يظ ّن هؤالء أ ّن من يحوز عىل
العدد األكرب فهو األصلح« ،فقانون العدد األكرب هو الذي تتمسك به الحكومات الحديثة والذي
سابق .ص.97 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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تريد استمداد رشعيتها منه ،هو بكل بساط ٍة قانون املادّة والق ّوة الوحشية ،القانون نفسه الذي
كل ما يعرتضه يف مسلكه ،وهنا توجد ،بالتحديد ،نقطة
مبوجبه َيس َحق جمهو ٌر مدفو ٌع بق ّوته ّ
ٌ
مرتبط بشدّ ة
الوصل بني التص ّور الدميقراطي و«املادّية» ،وهذا أيضً ا ما يجعل أنّ التص ّور نفسه
بالعقلية الحديثة»[[[.
إذًا ،فالدميقراطية كشكلٍ
سيايس ،عند «غينون» ،قد أغرقت املجتمع الحديث يف الفوضوية،
ٍّ
فهي ال تخرج عن كونها إحدى تجليات الحضارة املادية الغربية التي ال تعرتف إالّ بالكم الحسايب،
فام ال يقبل العد الحسايب ،ال ميكن أن يكون ذا قيم ٍة ،ما أدى يف األخري إىل قلب املفاهيم ،فأصبح
ظل تراجع
الكم يحكم يف الكيف ،أي العامة تحكم وتوجه الخاصة ،والدهامء تكتسح املجتمع يف ّ
الصفوة ،وبذلك يحكم الجهل ويخبو العقل املستنري« ،إنّه االنقالب ّ
الكل للنظام السوي ،مبا أنّ
الذي يحصل هو إعالن هيمنة الكرثة ،كرثة هي ،يف الواقع ،ال توجد إال يف العامل املادي ،وبالعكس
ففي العامل الروحاين ،يف النظام الكوين ،ترتبّع الوحدة عىل ق ّمة الرتاتب ،ألنها هي املبدأ الذي
تصدر عنه كل كرثة ،لكن عندما ينكر املبدأ أو يفقد االهتامم به ،لن تبقى ،بعد ،إالّ الكرثة
الخالصة ،التي تتامهى مع املادة نفسها»[[[.
إ ّن األزمة ،التي تعاين منها الحضارة الغربية الحديثة ،عىل املستوى االجتامعي ،هي إحدى
مآالت وهم الدميقراطية واملساواة ،باعتبار أ ّن األزمة هي أزم ٌة روحي ٌة يف األصل ،أل ّن الدميقراطية
علمنت املجتمع الغريب ،وفكّكت أوارصه وبناه الداخلية ،فانتهى اإلنسان الغريب مقذوفًا داخل
متاهات الهشاشة األنطولوجية ،والعدمية السياسية ،والخواء الروحي ،فشُ ّوه الفن ،واستُلب
ٌ
شخص
الجامل« ،فالفرد الحديث هو
منفصل عن األشخاص اآلخرين املامثلني له ،ويف رصاعٍ
ٌ
معهم ،ميتلك قدرته الخاصة عىل العمل وقاد ٌر عىل بيعها يف السوق .الجسد جز ٌء من الطبيعة ،آل ٌة
ميكانيكي ٌة تعمل بطاقة املشاعر املحكومة بالعقالنية الديكارتية .لغة النزعة اإلنسانية الليبريالية
املحدثة -الحقوق واملساواة واالستقالل الذايت -قامئ ٌة عىل هذا التص ّور للفرد املسلَّع»[[[.
سابق .ص.101 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.102 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص122 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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علوي ،ليبقى كل يش ٍء يف مست ًوى
من أجل أن تحقق الحضارة الغربية التامثل ض ّحت بكل ما هو ٌّ
الحداثويتي -الدميقراطية واملساواة -د ّمرت الرتاث
القيمتي
دنيوي ،بل إنّها من خالل ت ْينك
يل
ٍّ
ْ
ْ
سف ٍّ
الروحي يف شكليه امليتافيزيقي ،والديني ،هذا األخري الذي مل يبق منه يف الغرب سوى أشكا ٍل
سطحي ٍة شعائري ٍة باهت ٍة ،منسي ٍة ومركون ٍة يف زاويا الكنائس ،تبدأ هناك ،وتنتهي بني جدرانها .إ ّن
«إنكار السلطة الروحية هو ،أيضا ،مادي ٌة عملي ٌة ،وأولئك أنفسهم ،الذين يزعمون أنهم يعرتفون
مبثل هذه السلطة من حيث املبدأ ،ينكرون عليها ،واق ًعا أي تأثريٍ
وأي سلط ٍة للتدخل يف
حقيقي ّ
ٍ
املجال االجتامعي ،متاما بالكيفية نفسها يقيمون بها ً
محكم بني الدين واالنشغاالت العادية
عازل
ً
لحياتهم ،سوا ًء تعلق األمر بالحياة العامة أو الحياة الخاصة» .وهنا تكمن املفارقة واملغالطة
املنطقية يف الحضارة الغربية الحديثة املادية ،فهي من جه ٍة تعرتف بذلك املجال الروحي الذي
ميثله الدين كمبدأٍ ،لكن ال تعرتف به عىل مستوى املامرسة العملية ،يف قدرته التوجيهية والبنائية
ملجتمع املؤسسات الدنيوية ،وبهذا تفصل بني النظري والعميل ،وبني املبدأ واملامرسة ،وتنترص لـ
«العمل» عىل «التأ ّمل» ،حتى إ ّن املهووسني بالحضارة الغربية ،معجبون بها ألنّها «حضار ٌة عملي ٌة»
يف نظرهم ،ما جعلهم يحتقرون كل حضار ٍة تنزع نحو «التأ ّمل» ،فذلك الفصل بني «العمل» و
«التأ ّمل» ما هو إالّ وفا ٌء للمبدأ االختزايل التبسيطي ،حيث تر ّد كل األشياء إىل «املادة والكم».
إ ّن التامثل يف شكله السيايس واالجتامعي والفرداين ،سمح مبيالد «اإلنسان اإلله» ،الذي حلم به
رشع ،ويستمد كل السلطات عىل اختالف أشكالها ،من اإلنسان ،فهو املبتدأ
«نيتشة» فهو الذي ي ّ
وصيت الحياة فيه إىل كايوسي ٍة ممتلئ ٍة.
واملنتهى ،هكذا أوهنت الدميقراطية ،املجتمع الغريبّ ،

الفصل الثالث
بعث التراث الروحي
إلنقاذ الحضارة ّ
الغربية

تمهيد
إ ّن «غينون» ليس ذلك الفيلسوف الهدام الذي ينتقد دون أن يعيد الحياة للقوى امليتة ،وليس
ذلك الفيلسوف الرنجيس الذي ال يعرتف إال بأنويته ،إنّه ال يتعاىل عن الحقيقة ،وحيثام وجدت
يعرتف بها ،فتفكيكه لبنى الحضارة الغربية الحديثة ،وكشفه عن تص ّدعاتها وانشقاقاتها الداخلية،
مل تغ ِنه عن تل ّمس وجه القمر امليضء فيها ،فلم ُ
رص سوي ٍة
يأل جه ًدا ،يف البحث ّ
عم بقي من عنا َ

داخل هذه الحضارة املفكّكة وإبرازها .لقد اكتشف «غينون» أ ّن الحضارة الغربية ،مل تبلغ مرحلة
املوت النهايئ ،ما يجعل إنقاذها أم ًرا ممك ًنا ،والذي ال يحصل إالّ إذا أُعيدت القيم إىل مكانها يف
سلّم الرتاتب الوجودي .لقد وجد «غينون» نو ًرا خافتًا ال زال يقاوم تيار املادية ،تتجىل فيه شذراتٌ

لرتسبات الروحانية الحقيقية األصيلة ،إنه «الرتاث الديني وامليتافيزيقي» ،الذي ميكن
متناثر ٌة ّ

االنطالق منه إلعادة الحضارة الغربية إىل املسار السوي ،خاص ًة بعد التزييفات التي ح ّرفت الرتاث

الروحي ،وجعلته دنيويًّا محضً ا ،ومفرغًا من املقاصد العلوية (اإللهية) ،فآل ،تحت هيمنة العقالنية
ٍ
روحانيات مزيَّف ٍة تخدم العنارص السفلية لإلنسان.
واإلنسانويّة ،إىل
فكيف يتم إعادة السلطة الروحية لتصحيح مسار السلطة الزمنية؟ وكيف يتم إعادة حياء
الروحانية الرتاثية عند «غينون»؟

المبحث ّ
األول
مساءلة في مفهوم التراث لتصحيح المسار
ً
أول :تعريف الرتاث عند «غينون»
ثان ًيا :الرتاث يف شكله امليتافيزيقي
ثالثًا :الرتاث يف شكله الديني

ً
أول :تعريف الرتاث عند «غينون»:
يُع ّد «الرتاث» من املفاهيم امللتبسة دالل ًّيا ،إذ أصبح بحكم التشويهات التي اخرتقته ،مج َّرد
مخزونٍ
ماضوي تجاوزه الزمن ،وفقد صالحيته ومرشوعيته يف الحارض واملستقبل ،وكأنّه استكمل
ٍّ
دورته الزمنية ،وحصل معه كام يحصل مع الكائن الحي (ميالد  -من ّو  -موت) ،حيث أصبح يف
املخيال الغريب والرشقي ،مرادفًا لذلك املعنى املبتذل الذي يحرصه يف العادات والتقاليد املوروثة،
كل ما هو قدي ٌم يف مقابل «الحديث» و «املعارص»،
حتى إ ّن كلمة «تراث» أصبحت تشري إىل ّ
أي
والذي ينبغي تجاوزه للتكيّف مع روح العرص ،أي اليومي الراهن الذي نعايشه يف الحارضْ ،
الوجود هنا واآلن مبفهوم «هايدغر» لـ «اآلن» .هذا الفهم املغلوط وامللتبس للرتاث ساهم يف
تصعيد األصوات الرافضة له والتي تدعو إىل القطيعة معه لالستمرار يف التواجد اآلن ،وكأن كل
رجع ٍة إىل الرتاث هي تقهق ٌر إىل الوراء ،وهنا ظهرت إىل األفق سجاالتٌ ال تنتهي حول «الرتاث» و
«املعارصة» يف الحضارة الرشقية والغربية.
كل ما
فوق-برشي ،ويعترب أ ّن َّ
عم هو
إ ّن التعريف املتداول لـ «الرتاث» ال ميّيز ما هو
برشي ّ
ٌّ
ٌّ
ٍ
مغالطات
مم لحقه من
ينتمي إىل املايض هو تراثٌ  ،لذلك حاول «غينون» تطهري مفهوم «الرتاث» ّ
محاول إعادة االعتبار للمفهوم األصيل للرتاث.
ً
عن سوء فهمٍ مقصو ٍد أو غري مقصو ٍد،
فوق-برشي ،أي ال يُعترب ثراثًا ً
أصيل إال ما كان
يع ّرف «غينون» الرتاث بأنه« :معرف ٌة من طرا ٍز
ٍّ
مرتبطًا بالوحي اإللهي [ ]...فكل ما هو من ٍ
يصح لهذا السبب أن يوصف رش ًعا
برشي ِص ٍف ال ّ
منط ٍّ
روحي مفارقٍ  ،ال ما ّد ٍّي .لذلك
أصيل»[[[ .هذا يعني أ ّن الرتاث ،عند «غينون» ،هو من طرا ٍز
بأنّه ترا ٌّيث ٌ
ٍّ

فاالستخدامات املتداولة من قبيل «الرتاث الفلسفي» و «الرتاث العلمي» و «الرتاث الفني»...إلخ ،هي
كلها تسمياتٌ خاطئةٌ ،إذ ال يوجد إالّ تراثٌ واح ٌد ،هو ذلك املوصول بالرشائع الربانية.
ولتوضيح املقصود بـ «الرتاث» يق ّدم لنا «غينون» مثالً بالنظام اإلسالمي حيث يقول« :النظام
قائم عىل تر ٍ
ديني ،وليس حاله يف ذلك حال أوربا اليوم ،والتي تعترب الدين
اإلسالمي ٍّ
ككل ٌ
اث ٍّ
سابق  .صص.232 ،231 :
[[[ -رينيه غينون :هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان .مصد ٌر ٌ
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رصا واحدً ا من عنارص النظام االجتامعي ،فالعكس هو الصحيح يف اإلسالم ،حيث النظام
عن ً
جوهري من الدين ،وال تنفصل عنه كافة الترشيعات ،حيث تجد فيه
االجتامعي بالكامل جز ٌء
ٌّ
املبدأ واملربر»[[[ .فالعالقة بني الدين والنظام االجتامعي يف كال الحضارت ْي ،الغربية والرشقية
بكل ،لكن يف الحضارة الغربية ميثّل النظام االجتامعي الكل ،والدين
اإلسالمية ،هي عالقة جز ٍء ٍّ
بدل من أن يحصل
ينحرص يف مجر ِد جز ٍء ،ما يشري إىل أ ّن الدين خاض ٌع للنظام االجتامعي وتاب ٌع لهً ،
العكس ،وهذا القلب يف العالقة ،هو عالم ٌة عىل انحراف الحضارة الغربية ،باعتبارها حضار ًة غ َري
تراثي ٍة ،ألنها تنظر إىل الرتاث كبقع ٍة قامت ٍة ،وتحرصه يف زاوي ٍة ومتنع عنه الحركة والفاعلية يف تنظيم
شؤون الحياة الدنيوية ،يف جانبها املعريف ،واالجتامعي ،والفكري.
أما الحضارة الرشقية ،فهي عىل النقيض ،تضع النظام االجتامعي جز ًءا من الدين ،باعتباره الكل،
متغي .لذلك نجد الحضارات
عارض
فهو الجوهر الثابت ،أما النظام االجتامعي فهو ٌ
ٌّ
نسبيٌ ّ ،
دنيوي ٌّ
الرشقية –واإلسالمية منها خاصةً -يف كل ترشيعاتها السياسية االقتصادية واألرسية والحقوقية...
إلخ ،هي ترشيعاتٌ مستمد ٌة من أعىل ،ال من أسفل.
عىل الرغم من هيمنة الكم عىل حضارة الغرب الحديث ،والتي تنذر بانهياره ،إالّ أ ّن «غينون»
«كل ٍ
منقسم
بيت
يتفاءل بإمكانية تاليف هذا السقوط ،إذ يقول «غينون»« :يقول اإلنجيل أيضاّ :
ٍ

عىل نفسه سينهار» ،هذا الكالم أيضً ا ينطبق متا ًما عىل العامل الحديث ،بحضارته املادية ...وال
أسباب أخرى حتى نتمكن ،بال خشي ٍة من الخطأ ،من توقّع نهاي ٍة مأساوي ٍة
حاجة إىل االعتامد عىل
ٍ
لهذا العامل ،إال إذا حصل يف أقرب ٍ
جذري يصل إىل حد عود ٍة حقيقي ٍة»[[[ .فإحياء
تغي
وقتٌ ّ ،
ٌّ
كفيل بتصحيح املسار املنحرف للحضارة الغربية.
الرتاث ٌ

الرتاث باملعنى التقليدي األصيل له شكالن عند «غينون» هام :الشكل امليتافيزيقي والشكل
الديني:
سابق ص.66 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية (والهندوسية بوجه خاص) .مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.160 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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ثان ًيا :الرتاث يف شكله امليتافيزيقي:
الرتاث امليتافيزيقي ،عند «غينون» ،ينتمي إىل مجال العقل املستبرص ال العقل
املفكر .فامليتافيزيقا هي املعرفة باملبادئ الكلية املطلقة ،وهي معرف ٌة إلهامي ٌة
حدسي ٌة غري استدالليةٌ ،مستقل ٌة عن كل نسبي ٍة ،أل ّن اإللهام املستبرص يختلف عن
الحدسيات التحت-عقلية (يقصد «غينون» الربغسونية التي بحثت يف ما تحت
العقل أي العامل السفيل الظلامين).
قوالب لفظي ٍة،
فاملعرفة امليتافيزيقية ،عند «غينون» ،ال ميكن التعبري عنها يف
َ
فالتعبري سيكون معرف ًة ناقص ًة مش ّوهةً ،يقول يف ذلك« :وهي التي -أي امليتافيزيقا-
يف جانبها األكرب مستعصي ٌة عن التعبري والتوصيل ،وال يدركها إالّ من شهدها وذاقها
وحققها يف ذاته مبارشةً»[[[ .فاملعرفة امليتافيزيقية ،عند «غينون» ،هي «املعرفة
العرفانية املستبرصة» واملعرفة اإللهامية اليقينية.
محل
إنّ املعرفة امليتافيزيقية الخالصة ،عند «غينون» ،ال ميكن أن تكون ّ
ٍ
اختالف بني األفراد ألنها تتعلَّق باملبادئ الكلية ،وهي واحد ٌة مهام تعدّ دت أشكالها
اختالف بني األفراد ،فوراء التنوع والتعدد هناك دامئًا
الخارجية ،ومهام حصل
ٌ
حقيق ٌة واحد ٌة ترتدّ إليها تلك الكرثة .لذلك فإنّ إدراك هذه املعرفة ال ّ
يتأت ّإل
إلنسانٍ ميتلك بصري ًة نافذ ًة تذهب إىل ما وراء األشكال الظاهرة لتستكشف كنه
األشياء وجوهرها األبدي ،ألنّ «الرؤية ،عىل هذا النحو ،من خالل األشكال املتع ِّددة،
قد ت ُخفي أكرث مام ت ُبدي ،وليك تحصل رؤية ما تخفيه األشكال ،ال بد من حيازة هذه
البصرية الحقيقية التي أمست غريب ًة متا ًما عن العامل الغريب»[[[.
إ ّن االختالف ،عند «غينون» ،يكون يف مجال الحقائق التي تنتمي إىل النمط
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق  .ص.158 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق ،ص.160 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
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العارض ،واالختالف ال يعني التعارض وال ينبغي أن يؤ ّدي إىل الرصاع والتباعد بني الحضارات ،أما
يف مجال املبادئ فينبغي حصول االتفاق .لذلك فالتقارب بني الحضارة الغربية والحضارة الرشقية
يكون عىل مستوى الحقائق السامية ال الحقائق العارضة ،إذ ميكن التفاهم عىل مستوى املبادئ
بغض النظر عن االختالفات عىل مستوى الجنس والعرص .لذلك يعتقد «غينون» أنه «ينبغي
ّ
مالحظة أنّ معرفة املبادئ ،التي هي املعرفة بامتيازٍ ،املعرفة امليتافيزيقية باملعنى الحقيقي
للكلمة ،هي معرف ٌة كوني ٌة كام هي املبادئ نفسها ،وبالتايل فهي متح ِّرر ٌة من كل العوارض
الفردية»[[[ .لذلك يعتقد «غينون» أ ّن العجز عن إدراك اليشء ليس دليلً عىل عدم وجوده ،إذْ،
كام ما يقول «غينون»« ،من السهل دامئًا االستهانة مبا ال يُع َرف ،بل هي أحسن وسيل ٍة للتخفيف
عن النفس وطأة عجزها عن اإلدراك ،وهي وسيل ٌة يف متناول جميع الناس»[[[.
مي ّيز «غينون» بني العلم وامليتافيزيقا« ،فمجال امليتافيزيقا يحتوي عىل ما يكمن بطبيعته
ٍ
بشوط واسعٍ كل ما ميكنهم ادعاء اإلملام به ،ومجال كل
خارج نطاق هذه العلوم ،ويتجاوز
علمٍ يعتمد دامئًا عىل التجريب ،يف حني مجال امليتافيزيقا يكمن جوهريًّا يف ما ال يجوز فيه
وراء-طبيعي»[[[ ،فإذا كانت املعرفة امليتافيزيقية ،العرفان الروحي عند
التجريب ،حيث إنّه ما
ٌّ
«غينون» ،عصي ًة عىل الفهم بواسطة مناهج العلم الحديث ،فهذا ال يعني أ ّن املعرفة العلمية
أسمى منها ملجرد نجاح تطبيقاتها عىل املستوى املادي ،ومالحظة ذلك النجاح أرض الواقع
ٍ
أزمات تهدد
مبارشةً ،فهذا النجاح نفسه انقلب إىل النقيض جراء ما أفرزه العلم الحديث من
ٍ
تطبيقات
بانهيار «العامل الرمزي» ،فمن الحامقة والسخف إزاحة امليتافيزيقا بح ّجة عدم وجود
مادي ٍة مبارش ٍة لها عىل أرض الواقع.
إ ّن االقتصار عىل الجانب الك ّمي يف املعرفة واهامل الجانب الكيفي ،أي طغيان املنهج التحلييل
عىل حساب املنهج الرتكيبي ،الذي أحدث الفوىض املعرفية والتشتت كحتمي ٍة لإلغراق يف التفصيل
سابق ،ص.44 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.164 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق .ص.88 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
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بدل من الوحدة ،ما أ ّدى إىل فقدان املبدأ األسمى املو ّجه للتعليم الحديث يف الحضارة الغربية
ً
والذي امتد إىل الحضارات الرشقية.
«يبدو أن االستعامل الحرصي لبعض املناهج قد فُرض عىل املؤرخني املحدثني فقط ليتم
ٍ
بسيط
لسبب
منعهم من تشكيل رؤي ٍة واضح ٍة حول األسئلة التي ال يجب املساس بها،
ٍ
ٍ
استنتاجات معاكس ٍة للنزعات «املادية» التي يدعمها «التعليم
أنها ميكن أن تقودهم إىل

التعسفي ملناهج العلوم والحكم عليها بالصالحية املزعومة واملطلقة
الرسمي»»[[[ ،فالتعميم
ّ
ورفض كل ما سواها من مناهج ،أ ّدى إىل االنغالق واالنحصار يف مست ًوى ٍ
واحد من املعرفة ،هو

امليدان الحيس الذي تحكمه املادة والكم ،ما أ ّدى يف النهاية إىل إنكار قدرة اإلنسان عىل إدراك
الحقيقة أمام كرثة االفرتاضات املتناقضة ،وبالتايل إنكار ما يُس ّمى بـ «البقاء األسمى الدائم
واألبدي» ،والذي ال يكون إالّ للمبادئ ال للعوارض ،حيث تم إنكار «املعرفة امليتافيزيقية»
باعتبارها معرف ًة باملبادئ لكونها تنفلت من قبضة املناهج العلمية الحديثة التي تبدو عاجز ًة
متا ًما عن بلوغ كنه هذه املعرفة اعتام ًدا عىل الوقائع الحسية ،وهذا العجز هو الذي أدى
إىل إنكار «امليتافيزيقا» واإلعالن عن موتها وتهاوي كل قالعها وحصونها تحت مطرقة العلم
الحديث ،وهذا إحدى أنواع العمل ض ّد الرتاث والتقليد ،وعىل الرغم من ذلك «فامليتافيزيقا
تتغي ،حيث إنّ موضوعها كام ٌن يف جوهرها ،أو بشكلٍ
تظل هي ذاتها دامئًا ،وبشكلٍ
ّ
أسايس ال ّ
ٍّ
َّ
أدق بالالّإزدواجية كام يس ّميها الهندوس ،واملوضوع م ّر ًة أخرى :كام ٌن يف ما وراء الطبيعة

ويعب العرب عن ذلك بقولهم« :إنّ التوحيد واحدٌ » ...إنّ امليتافيزيقا هي
فوق كل التح ّوالتّ ،
وكل ما ميكن أن ُيعرف منها قد
متخصص ٍة وب ّراني ٍة يف البحثّ ،
وسائل
َ
أي
ّ
معرف ٌة ال تحتاج إىل ّ
ٍ
ألشخاص معينني يف حقب ٍة كانت»[[[.
يكون ُعرف بالفعل
فامليتافيزيقا ،يف التصور الغينوين ،ال تُلقًّن من الخارج ،وإمنا يصل إليها اإلنسان من الداخل ،فهي
تجرب ٌة ج ّواني ٌة تخص الرسيرة الداخلية ،وال ميكن نقلها من الداخل إىل الخارج ،أي رشحها وإفهامها

[1]- RENÉ GUÉNON AUTORITÉ SPIRITUELLE ET POUVOIR TEMPOREL, P9.
سابق .ص.87 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
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ألي كان أن تحصل له التجربة امليتافيزيقية،
للناس باأللفاظ والكلامت ،ألنها يش ٌء يُعاش ،وال ميكن ٍّ
بل ال يستطيع ذلك ّإل أولئك الذين تجردوا من العوارض وارتبطوا بالجواهر الثابتة ،أي الذين
أي أولئك الذين أقاموا القطيعة مع
انفصلوا عن العنارص السفلية ،وارتفعوا إىل العنارص العلويةْ ،
عوامل النسبي ليسكنوا يف عوامل املطلق.
لذلك ال ميكن الولوج إىل عامل «امليتافيزيقا» من قبل العامة املرتهنة يف العامل الظلامين ،بل ال تعرج
إىل العامل امليتافيزيقي إالّ األرواح املتح ّررة بشكلٍ مطلقٍ من كل ما ينتمي إىل املادة والكم باملفهوم
الغينوين ،عىل ألّ يُفهم من «امليتافيزيقا» بهذا املعنى الغينوين ،أنها تعني االنسحاب من عامل الدنيا،
واالنعزال والتقوقع داخل الذات والتامهي معها يف حرك ٍة سكوني ٍة كُ ُموني ٍة ،خالي ٍة من الفعل .إ ّن
امليتافيزيقا املقصودة ،هي التي لها القدرة عىل التأثري يف العامل الدنيوي ،وتوجيهه إىل املسار السوي،
فكام قال «غينون»« :التج ّرد إىل التأ ّمل الروحي الخالص ال يحجب بالرضورة النظر إىل تأثريه الذي
ميكن أن ميتد إىل جميع امليادين ،ولو بكيفي ٍة غريِ مبارش ٍة ،بل حتى دون قص ٍد من صاحبه من حيث
التفصيل ...فام من تر ٍ
روحي إالّ وقد سمح ملن بلغوا بعض املقامات الروحية العالية ،أن يو ّجهوا
اث
ٍّ
«املؤثرات الروحية» التي ركّزوها يف ذواتهم ،لتنترش تدريج ًّيا يف تلك امليادين (اإلنسانية والكونية)
كقبس ومساهم ًة يف التدبري ّ
الكل»[[[.
تب ًعا لتسلسلها يف مراتب السلم الوجودي ،مفيض ًة ٍ
إ ّن امليتافيزيقا ،عند «غينون»« ،ترتبط باملجال الغيبي ،ويف نظره يصعب تعريف هذا املجال،
ٍ
تعريف له يعدّ مبثابة تحدي ٍد ،فامليتافيزيقا متعلق ٌة بكل ما
ألنه يتعدى الطبيعة املحسوسة ،وأي
وراء الطبيعة ،وال ميكن ألي فر ٍد أن يتوصل إىل درج ٍة من املعرفة إالّ بفضل مجهو ٍد ٍ
بحت ،بغية
تخطي حدود الفرد نفسه»[[[.

مييّز «غينون» بني املعرفة العلمية واملعرفة امليتافيزيقية ،باعتبار أ ّن مجال األ ّوىل هو املتغريات،
ومجال الثانية هو املبادئ والثوابت ،أي أ ّن عامل الحس هو موضوع املعرفة العلمية والذي نسميه
بعامل الشهادة ،أما موضوع امليتافيزيقا فهو عامل ما فوق الحس وهو ما نس ّميه بعامل الغيب ،وهو
سابق .ص.91 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.17 :
[[[ -د .زينب عبد العزيز :مقاالت من رينيه غينون .مرج ٌع ٌ
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عاملٌ ال ميكن إدراكه مبناهج املعرفة العلمية الضيقة التي ال تصلح إال ملعرفة املادة .لذلك فاملعرفة
امليتافيزيقية ال يحوزها إال أصحاب العقلية املستبرصة كام يقول «غينون»« :فالحائز عىل عقلي ٍة
مستبرص ٍة راقي ٍة متكّنه من ولوج هذه الدراسة بأمانٍ ال يتعرض لخطر التضحية باألسمى ليحصل
أي ميدانٍ سيامرس نشاطه ،لن يرى عمله أبدً ا إال كمساع ٍد ملا يتم القيام به يف
عىل األدىن ،ويف ّ
مجال املبادئ»[[[.
إذً ،ميكن القول ،حسب «غينون» ،أ ّن الذين يريدون اإلعالء من املعرفة العلمية والحط من
روحي
املعرفة امليتافيزيقية هم يف الحقيقة يريدون اإلعالء من شأن املادي واحتقار كل ما هو
ٌّ
وبدل من االعرتاف بتعدد سلم مراتب الوجود يف شكلٍ
عمودي،
هرمي
خالص وتنكيسهً ،
عرفا ٌّين ٌ
ٍّ
ٍّ
فهم يريدون من الوجود أن يكون واح ًدا فقط وهو «الوجود املادّي».
من أبرز النامذج من الرتاث امليتافيزيقي الرشقي ،الذين اخرتقت كلامتهم اآلفاق الكونية،
فكانت ٍ
آيات مبثوث ًة يف الفضاء الفسيح ،فلم تعرتف بالزمان وال املكان ،الشاعر الصويف «جالل
وتبش بالحب عىل الرغم من كل الدمار والقتل
الدين الرومي» ،الذي أصبح منار ًة تيضء العامل ّ
الذي عايشه يف عرصه ،لقد غاص يف النفس وسرب أغوارها ،ونفذ إىل القلب مبارشةً ،حتى لُقّب
مبعلم العشق ،حيث كانت أشعاره ،ماد ًة ثري ًة وخصبةً ،طافح ًة بالروحانيات .لقد كتبت عنه «أنا
الرومي كائ ًنا برشيًّا ،بكل ما تنطوي
ماري شيمل» يف كتابها «الشمس املنترصة» تصفه قائلةً« :كان
ُّ
عليه الكلمة من دالل ٍة :استخدامه الصور يثبت ذلك ،ومالحظاته الشخصية جدًّ ا ،وقصائده القصار
التي ولدتها النشوة أو الغضب املفاجئ تثبت ذلك أيضا .لكنه عرف أن السلم الروحي الذي
وصفه كث ًريا يف أشعاره ال يكمن يف قتل الطبائع ال ّذميمة والتخلص من عامل املادة بل يف تكاملها
يف ارتقاء اإلنسان»[[[.

[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص. 170 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -أنا ماري شيمل :الشمس املنترصة ،ترجمة ،الدكتور عيىس عيل العاكوب ،دار التكوين للتأليف والرتجمة والنرش ،دمشق
 -سوريا ،الطبعة األ ّوىل  2016م .ص.28 :
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الديني:
ثالثًا :الرتاث يف شكله
ّ
التباسا ،يقول« :يبدو أنه من الصعب
بشأن الدين يعتقد «غينون» أنه من أكرث املفاهيم
ً
ٍ
ٍ
مضبوط للدين وعنارصه األساسية واشتقاقاته .وكلمة «دين» تعني
دقيق
الوصول إىل
تعريف ٍ
من حيث اشتقاقها ما يربط .لكن هل يؤخذ هذا املعنى عىل أنه ما يربط اإلنسان مببدأٍ أعىل،
أم ما يربط االنسان باإلنسان[[[؟» و «غينون» هنا يسأل عن معنى الدين عند الغربيني ،الذي
نقلوه عن اليونان والرومان باعتبارها مهد الحضارة الغربية وأصلها ،فهم يأخذون كل مفهومٍ
انطالقًا من داللته عند اليونان والرومان ،وهذا كان شأن مصطلح «الدين» ،حيث كان يف العرص
الكالسييك مرتبطًا بالداللتني :العالقة مع األعىل ومع األسفل (الدنيوي) و (املقدس) .يؤكد «غينون»
ملتحم بشكلٍ ال ينفصم يف هيكل املؤسسات ،والتي
عىل أ ّن الدين يف العرص الكالسييك« :كان
ً
مهم
كان «االعرتاف بآلهة املدينة» وطاعة القوانني املفروضة للشعائر قد لعب ٌّ
كل منهام دو ًرا ًّ
يف تحديد مدلوله ،وأمدت الناس بضامنٍ لالستقرار ،وكان هذا هو ما أسبغ عىل تلك املؤسسات
ٍ
سامت تراثي ًة[[[ ،لكن مع االنحرافات والتشويهات للدين بداي ًة من العرص الكالسييك ،أصبح الدين
يرتبط باملدلول الثاين (ما يربط اإلنسان باإلنسان) ،وهو ما متثّله النزعة اإلنسانوية الحديثة ،التي
أبدلت املبدأ العلوي باملبدأ السفيل ،وانتقلت العالقة من :العالقة بني الله واإلنسان ،إىل العالقة
بني اإلنسان واإلنسان فقط ،ألنّ «ميولهم التي ال تقهر يف أنسنة آلهتهم (أي صبغها بصبغ ٍة
يفسها كام يشاء»[[[.
إنساني ٍة) ،ح ّولت هذه اآللهة إىل أساطري َيستطيع كل امرئٍ أن ّ
يعرتض «غينون» «عىل بعض علامء االجتامع الذين يدّعون أنّ ما مي ّيز الظاهرة الدينية هو قوة
منطقي
خصصه «دوركايم» للدين ،ويعتربه تعريفًا يشتمل عىل قصو ٍر
قهرها»[[[ ،وهو التعريف الذي ّ
ٍّ

ألنه ليس جام ًعا وال مان ًعا ،إذا أخذنا بقواعد التعريف املنطقي كام صاغها «أرسطو« ،و «الجمع» يعني
مجموع السامت والصفات التي توجد يف اليشء وال نجدها يف غريه والتي يصطلح عليها املناطقة بـ

سابق .ص.75 :
ٌ
[[[ -رينيه غينون:
مدخل عا ٌّم لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.75 :
[[[ -املصدر نفسه .ص.76 :
[[[ -املصدر نفسه  .ص.78 :
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«الجوهر» أو بـ «الفصل النوعي» ،أما «املنع» ،فيعني انحصار التعريف يف أفراد النوع امل ُع ّرف فقط،
بحيث ال يسمح مبشاركة أفراد نو ٍع آخر يف التعريف .لكن يبدو أن التعريف االجتامعي ال يحقق
رشط «الجمع واملنع» ،حيث يعتربه «غينون» تعريفًا ال جام ًعا وال مان ًعا ،أل ّن «القهر املفروض من ِقبل
رص يوجد أينام وجدت املؤسسات االجتامعية»[[[ ،ما يشري
أي سلط ٍة أو قو ٍة من نوعٍ أو آخ َر هو عن ٌ
وفصل نوع ًّيا للدين حتى تدخل يف التعريف .بل إ ّن
إىل أن صفة «القهر» ال ميكن أن تكون جوه ًرا ً
الدين يف حقيقته ليس قهريًّا ،ويبدو أ ّن موقف علامء االجتامع يفتقر إىل الرؤية التاريخية الصحيحة
جسد «القهر الديني» مع «العرص
بشأن العقائد الرتاثية األصيلة ،وينطلق من العرص الحديث الذي ّ
في ،اختزا ٌّيل كعادة الغربيني يف
الكهنويت» ،فالتعميم الذي قام به علامء االجتامع هو تعمي ٌم ّ
تعس ٌّ
التبسيط ،يف حني نجد ما يعارض تلك الرؤية للدين عند علامء االجتامع ،ما جاء يف العقيدة الرتاثية
تبي ال ُّرشْ دُ م َن الغ َِّي»[[[.
اإلسالمية يف قوله تعاىل« :ال إكْ َرا َه يف الدّينِ قد ّ َ
أما «غينون» فإنّه يع ّرف الدين بالقول« :إنّ الدين يتضمن بالرضورة ثالثة عنارص تنتمي إىل
نظم مختلف ٍة وهي :العقيدة ،والقانون األخالقي ،والعبادة .وحينام ينقص أحدها فال مجال للقول
ٍ
بأنّ هناك دي ًنا مبعنى الكلمة ،ويقصد «غينون» بـ «العقيدة :الجزء العقيل من الدين ،والقانون
شعائري يشرتك يف كلتا الوظيفتني»[[[.
رص
ٌّ
األخالقي :هو الجزء االجتامعي .والثالث وهو عن ٌ
انعكاسا لليقني ،والذي هو
«تعب عن حال ٍة نفسي ٍة أولي ٍة ،باعتبارها
فالعقيدة ،عند «غينون»ّ ،
ً
حال ٌة فكري ٌة ِصف ٌة»[[[ ،أما «العبادة فتمثّل الشعائر أو أشكال التعبد ،ولها سم ٌة فكري ٌة من حيث
رمزي ُتها وتعب ُريها املقبول عن النظرية ،كام أن لها سم ًة اجتامعي ًة باعتبارها مامرس ًة تستلزم

تعريف يف الحقيقة ال يختلف عن مفهوم
اشرتاك كافة أعضاء املجتمع الديني فيها»[[[ ،وهو
ٌ
«العبادة» يف العقيدة الرتاثية اإلسالمية.
سابق .ص.78 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
[[[ -سورة البقرة :اآلية .156
سابق .ص.81 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.82 :
[[[ -رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
سابق .ص 82 :ص.82 :
[[[ـ رينيه غينون :مدخل عام لفهم النظريات الرتاثية .مصد ٌر ٌ
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نستشف ذلك التمييز بني الحضارة غري الرتاثية والحضارة
من خالل مفهوم «غينون» للرتاث،
ّ
الرتاثية .فالحضارة غري الرتاثية فوضوية وغ ُري سويّ ٍة ،هي حضار ٌة منحرف ٌة ألنها فاقد ٌة للمبادئ
وتقوم عىل ٍ
أسس هشّ ٍة (عىل العوارض العابرة) ،ومقطوع ُة الصلة بعامل السامء أي بالوحي الرباين،
كام تنزع نحو العامل األريض وتض ّحي بعامل املق ّدس يف سبيل املدنّس الدنيوي .أ ّما الحضارة الرتاثية
فهي حضار ٌة سوي ٌة مستقيم ٌة ألنها ملتزم ٌة باملبادئ وتقوم عىل ٍ
أسس صلب ٍة (عىل الجوهر الثابت)،
وموصول ٌة بعامل السامء أكرث من العامل األريض وتنترص للمق ّدس وتهمل املدنّس.
إ ّن الحضارة الغربية ،عند «غينون» ،هي حضار ٌة فوضوي ٌة ألنها تقترص عىل الجانب الك ّم ّي يف
املعارف وتهمل الجانب الكيفي ،أي طغيان الجانب التحلييل عىل حساب الرتكيبي ،وبالتايل فإ ّن
النتيجة هي الفوىض والتشتت بسبب اإلغراق يف التفصيل والتجزئة بدل الوحدة« .إنّ حضار ًة ال
تعرتف بأي مبدأٍ أسمى ،وليست مؤسس ًة يف الواقع سوى عىل إنكار املبادئ ،هي منزوع ٌة من
أي وسيل ٍة للتفاهم مع اآلخرين ،ألنّ هذا التفاهم ليك يكون ف ّع ًال وعميقًا ال ميكن أن يأيت إالّ
من أعىل ،أي ،وبالتحديد مام ينقص هذه الحضارة املنحرفة وغري الطبيعية .ويف الحالة الراهنة
للعامل لدينا كل الحضارات التي بقيت أمين ًة للفكر التقليدي ،وهي الحضارات الرشقية ،ومن جه ٍة
يل هي الحضارة
أخرى ،حضار ٌة معادي ٌة للتقليد (ضدّ تقليدية ،)antitraditionnelle /بشكلٍ ج ٍّ
الغربية»[[[ .وبالتايل ،فإ ّن «غينون» ينتهي إىل اإلقرار بأ ّن الحضارة الغربية قد تطورت يف مجال
معرفة عامل الشهادة فقط ،وأشاحت عن معرفة عامل الغيب ،بل أنكرت وجوده ،وكأ ّن العامل يحكم
نفسه بنفسه ،لذلك وجد «غينون» أ ّن العودة إىل الرتاث بش ّق ْيه الديني وامليتافيزيقي هي التي
ستنقذ حضارة الغرب الحديث .لذلك من أجل إنقاذ الحضارة الغربية وإعادتها إىل املسار السوي،
ال بد من إصالح العقلية الحديثة ،من خالل تجاوز مأزق التحريف الداليل لأللفاظ الذي يهيمن
عىل حضارة الغرب الحديث ،والذي أدى إىل تزييف الكثري من املفاهيم من مثل «الرتاث» ،و
«املبادئ» ،و «الدين» ،والذي أدى إىل الخلط بني الداللة الجوهرية والداللة العرضية ،حيث حصل
(نسبي متغ ٌري).
حقيقي
(مطلق) وبني ما هو غ ُري
حقيقي
عدم متيي ٍز بني ما هو
ٌ
ٌّ
ٍّ
ٌّ
سابق .ص.34 – 22 :
[[[ـ رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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وتنكيس للمعاين الجوهرية
تزييف
ويق ّدم لنا «غينون» الكثري من األمثلة التي حصل فيها
ٌ
ٌ
نتائج
ٌ
من مثل «إطالق لفظ «مبادئ» عىل «القوانني العلمية» التي هي يف األصل
خالصات أو ُ
استقرائي ٌة ،إن مل تكن مجرد افرت ٍ
اضات»[[[.
وهذا التحريف الداليل ملفهوم املبادئ ،من خالل إضفائها عىل القوانني العلمية هو الذي أ ّدى
التعسفي ،كام يعتقد «غينون» ،ملناهج العلوم والحكم عليها بالصالحية واملرشوعية
إىل التعميم ّ
مناهج ،ما أدى إىل االنغالق يف ما يسميه «غينون» بالفكر
املطلقة ورفض كل ما سواها من
َ
املنظومايت .وكانت النتيجة إنكار قدرة اإلنسان عىل إدراك الحقيقة أمام كرثة االفرتاضات املتناقضة.
التعسف املنظومايت إىل إنكار وجود ما يسمى بـ «املعرفة امليتافيزيقية» ،التي هي
كام أدى هذا ّ
معرف ٌة باملبادئ ،لكونها تنفلت من قبضة املناهج العلمية الحديثة التي تبدو عاجز ًة متا ًما عن بلوغ
الحسية ،وهذا العجز هو الذي أدى إىل إنكار «امليتافيزيقا»
كنه هذه املعرفة اعتام ًدا عىل الوقائع ّ
واإلعالن عن موتها .فاملبادئ كلي ٌة ومطلق ٌة وثابت ٌة تنتمي إىل امليتافيزيقا ،ومفارق ٌة للزمان واملكان،
أما القوانني العلمية فهي جزئي ٌة ونسبي ٌة ومتغريةٌ ،تنتمي إىل عامل الفيزيقا ومق ّيد ٌة بالزمان واملكان.
إذًا ،ميكن القول أ ّن «غينون» قد ح ّرر مفهوم الرتاث من تلك التحريفات التي التصقت به ،والتي
روحي ،مستوحا ًة من
برشي ،ليصبح ،مع «غينون» ،بني ًة رمزي ًة ذاتَ طرا ٍز
كانت تنظر إليه كمنتو ٍج ٍّ
ٍّ
الوحي اإللهي ،وموصول ًة بعامل السامء ،وترتكز عىل املبادئ القدسية ال العوارض الدنيوية .فلم يعد
«الرتاث» مع «غينون» تلك التقاليد والعادات املشكّلة لبنية العقل الجمعي التاريخي الذي تشّ كل
يف املايض مح َّد ًدا يف زمانٍ ومكانٍ  ،وانتهى فيه .إ ّن «الرتاث» ،باملفهوم الغينوين ،متجاو ٌز لحدود
الزمان واملكان ،ويتسم بطابع الكلية ،والالتاريخية ،لذلك حاول «غينون» ،من خالل تصحيح
املفهوم الرتايث ،تجاوز التحريفات الداللية التي تهيمن عىل الحضارة الغربية ،التي انتكست فيها
ّ
بدل من أن
النسبيً ،
الدوال واملدلوالت عالق ًة عرضي ًة تتموقع يف
الرموز ،وأصبحت العالقة بني
ّ
تكون جوهري ًة ساكن ًة يف املطلق.

[[[ـ رينيه غينونٌ :
سابق .ص .155
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ

المبحث الثاني

روحاني ٍة للحضارة ّ
ّ
الغربية
نحو عود ٍة
ً
أول :إصالح الرتاتب الوجودي بتصعيد الروحان ّية وتنزيل املاديّة
ثان ًيا :االستلهام من الروحان ّية الرشق ّية
ثالثًا :تجسري اله ّوة بني الغرب والرشق من خالل التفاهم عىل املبادئ
راب ًعا :إعادة بعث الصفوة الروحانيّة

ً
أول :إصالح الرتاتب الوجودي بتصعيد الروحانية وتنزيل املادية:
إ ّن مكونات الحضارة ،عند «رينيه غينون» ،ليست متامثل ًة وال متساوي ًة يف املرتبة والقيمة ،إذ
اتبي فيه أعىل وفيه أسفل ،يف املرتبة األعىل نجد العرفان الروحي ،ويف املرتبة الدنيا
هناك ُسلَّ ٌم تر ٌّ
نجد امليدان املادي «إالّ أنه يجوز اعتبار وجود نوع من النظام الهرمي املتدرج ،وأنّ األمور من
الطراز العرفاين الروحيً ،
مثل ،أرشف وأعىل من التي يف امليدان املادي»[[[ ،أل ّن العنارص الروحية
تقسم وتبذر الرصاع واالنشقاق ،لذلك
توحد الكرثة وتلملم الشتات ،أما العنارص املادية فهي ّ

ثابت .أما الحضارة املادية فهي حضار ٌة
فالحضارة الروحية هي حضار ٌة سوي ٌة ألنّها تركن إىل ما هو ٌ
عارض وطارئٌ.
فوضويةٌ ،ألنّها ترتكّز عىل ما هو ٌ

إ ّن تفكيك «غينون» ملرتكزات املجتمع الغريب الحديث مكنه من كشف الخسارة يف كل تجلياتها،
التي تجلّت يف الفوىض التي اكتسحته وأدخلته يف مرحلة التدهور .لقد خرست الحضارة الغربية
مقياسا للتفوق الحضاري ،واملآل كان خسار ًة
ورقة التفوق املادي التي راهنت عليها ،معترب ًة إياها
ً

فادحةً ،أدخلت الغرب إىل عرص ما بعد الحداثة ،حيث العدمية والعبثية بكل مقوالتها تس ّيج كيانه
وتقذف به إىل مصريٍ مجهو ٍل ،بل تنذر بانهياره .لذلك عندما يتغلب العرفان الروحي عىل امليدان
املادي يحصل انتصا ٌر للحضارة ،وإن حدث العكس فسيكون ال محالة،حسب «غينون» ،إخفاق
الحضارة وهذا ما نستشفّه من قوله« :فالحضارة املنح ّطة روح ًّيا ،رغم تف ّوقها بال منازعٍ يف الجانب

املادي ستكون خارس ًة يف املحصلة ،مهام كانت املظاهر الخارجية ،وهذه هي حالة الحضارة

الغربية إذا ما قورنت بالحضارات الرشقية»[[[ .هكذا يقول «غينون» متفائلً« :بعض األفكار
الوهمية بدأت تتبدّ د ،وال ميكننا من جانبنا إالّ أن نسعد بذلك ،ألنّ هناك إمكاني ًة لتصحيح
خضم هذه الفوىض الحالية»[[[.
العقلية املعارصة ،وهي بارق ٌة خافت ٌة يف
ّ

سابق ،ص.48 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.48 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق .ص.10 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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لذلك حاول «غينون» ،عىل الرغم من كل تلك الفوىض ،أن يبحث عن ٍ
منفذ لتاليف انهيار
أمل يف إعادة الحضارة الغربية إىل املسار السوي .وما دامت األزمة عند
الحضارة الغربية ،وكلّه ٌ
روحي أيضً ا ،فام فُقد ينبغي
«غينون» هي روحي ٌة يف األساس ،فإ ّن الحل والعالج سيكون من طرا ٍز
ٍّ
أن يُعاد ،والذي افتقدته الحضارة الغربية هي الروحانيات ،لذلك ما عليها إالّ أن تقوم بإعادة بعثها
ٍ
جديد ،لتصحيح العقلية الحديثة والحد من الهيمنة املادية للكم« .إنّ إصالح اإلنسان هو يف
من
ربطه بالسامء وإعادة الرباط املقطوع إىل ما كان عليه ،ويف انتزاع اإلنسان من ربقة الشهوة
وعبادة املادة والكمية والحيلة ،ثم يف إعادة دمجه بعامل الروح والسكينة ،وأكرث من ذلك :دمجه
بعامل العلّة املوجبة»[[[.
إ ّن روح القيم انفصمت عن حضارة الغرب الحديث ،وأصبح كل يش ٍء عبث ًّيا أل ّن فعل الله مل
يعد يح ّرك التاريخ« ،ألنّ قطيعة التجربة الحداثية مع الدين وتهميشها للمقدّ س واألخالقي ،مل

تلب حاجة اإلنسان العميقة يف ذاته ،أو أنّها مل ت َ
ُعط مع ًنى متكا ًمال للحياة يتكامل فيها الوجود
ِّ
الدنيوي مع اآلخروي»[[[.

لكن عىل الرغم من تطور سيطرة العلم بتطبيقاته ومناهجه املوروثة عن العرص الحديث ،عرص
األنوار ،فإنّه مل يستطع إزاحة «املقدّ س الديني بشكلٍ نها ٍّيئ» ،هذا املق ّدس الذي الزم اإلنسان يف
كل لحظاته التاريخية قبل أن تقوم للعلم قامئته وسطوته ،هكذا ينحني «دوستويفسيك» معرتفًا
رش»
بوجود الله ،وبعجز االنسان ،بعد رحلته الشاقّة وهو يحاول فهم الثنايئ املتناقض «الخري ال ّ

متسائل بحرس ٍة « :ما نفع وجودي تحت األرض بدون الله؟ إن طردوا الله من األرض فسنضعه
ً
يف ملج ٍأ تحت األرض .ال يستطيع اإلنسان أن يعيش يف السجن بدون الله»[[[ .ويف عبار ٍة تهكّمي ٍة
رمزي ٍة ضد اإلنسانوية يقول «دوستويفسيك»« :ماذا لو كان الله ليس موجودًا؟ عندها فاإلنسان
مفاتحات حواري ٌة مع الذات والكتاب .منشورات الوطن 2017 ،م ،ص.88 :
ٌ
[[[ -عبد الرزاق بلعقروز :من أجل املعرفة،
سابق .ص.37 :
ع
مرج
[[[ -فريتجوف شيون :كيف نفهم اإلسالم.
ٌ ٌ
سابق .ص.620 :
[[[ -دوستويفسيك :اإلخوة كرامازوف (رواية) .مرج ٌع ٌ
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عظيم! ماذا ميكنه أن يفعل بدون الله؟ من سيحب اإلنسان عندها؟
هو س ّيد األرض والكون.
ٌ

من سيشكر[[[؟».

إ ّن الحضارة ،كام يقول «فريتجوف شيون»« ،ال متثل قيم ًة إالّ برشط أن تكون من أصلٍ ما
متحض
شعب
«املتحض» الحس مبا هو
ّ
فوق-إنسا ٍّين ،وأن تتضمن بالنسبة إىل
قديس .فام من ٍ
ِّ ٍ
ٌّ
رض» بال دينٍ  ،تصبح يف هذه
الحس ويعيش له ...فوجود عال ٍَم «متح ٍ
حقًّا إالّ ذلك الذي ميلك هذا ّ
قديس
الحالة «الحضارة» غري متم ّيز ٍة ،أو أنّها باألحرى أكرث الضالالت خدا ًعا ...إنّ الحس مبا هو
ٌّ
قديس ،أي الثابت غري القابل
أسايس بالنسبة لإلنسان ،فام هو
أسايس يف كل حضار ٍة ،ألنّه
أم ٌر
ٌّ
ٌّ
ٌّ
تعيس ألنّ
لالنتهاك ،وبالتايل الالنهايئ الجاللة ،موجو ٌد يف مادة عقلنا ووجودنا بال ّذات .والعامل
ٌ
الناس يحيون دون مستواهم ،وخطأ املحدثني أنهم يريدون إصالح العامل دون إصالح اإلنسان[[[».

فلو فُهم الرتاث التقليدي األصيل املوصول بعامل السامء (الرشائع الربانية) الفهم العميق،
ٍ
مامرسات طقسي ًة تندرج ضمن
ألدركت الحضارة الغربية أن التجربة الدينية الحقيقية ليست
ٍ
عادات روتيني ٍة تلتبس باليومي بشكلٍ
الشعوري ،بل لعرفت أ ّن الروحاين املقدس يعلو يف مرتبته
ٍّ
عىل الدنيوي املدنّس ،ولعملت عىل تزويد الدين مبا يجعله قاد ًرا عىل مواجهة لعنة العرص ،يف ظل

تكالب القوى املادية الشيطانية عليه .وليس عىل هذه التجربة الروحية ،ليك تتأقلم مع الوضع
ٍ
تنازالت إىل الدنيوي عىل حساب املق ّدس ،ولكن عليها أن ت ُحرر
الراهن لإلنسانية العليلة ،أن تق ّدم
هذا األخري من بعض الغرور واالكتفاء الذي تدعيه بعض املامرسات الدينية والتي تختزله يف مجرد
عالق ٍة بني الله والعبد .إ ّن حقيقة الدين تتجاوز عالقة اإلنسان بالله إىل عالقة اإلنسان بالطبيعة
وعالقة اإلنسان باإلنسان ،حيث تكتمل العالقة بني املق ّدس والدنيوي ،فتكون العالقة بني السامء
واألرض وبني األرض والسامء يف حركتَ ْي صعو ٍد ونزو ٍل ،لتكون الغاية األخرية هي الصعود النهايئ

إىل العامل العلوي.

سابق .ص.261 :
[[[ -دوستويفسيك :اإلخوة كرامازوف (رواية) .مرج ٌع ٌ
سابق .صص.37 ،36 :
[[[ -فريتجوف شيون :كيف نفهم اإلسالم .مرج ٌع ٌ
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ينبغي تصحيح الفهم املغلوط للدين كرت ٍ
اث يف عالقته بالحياة ،الدين الذي أصبح «بالنسبة
لكثريٍ من املتدينني ،هو مجرد مسألة «مامرس ٍة» ،مسألة عاد ٍة يك ال نقول تقليد»[[[ ،ففي التص ّور

الغينوين تح ّول الدين من مستوى التأ ّمل إىل مستوى الفعل املحض ،ما أفقده الروحانية العميقة،

وهذا أحد مظاهر الفوىض الدينية التي هي نتيج ٌة لهيمنة الفعل عىل التأ ّمل.

لقد أ كّد «ألربت أوشفيترس» عىل أ ّن الحضارة يف جوهرها أخالقي ٌة روحيةٌ ،وليست ماديةً،
مم حققته تلك اإلنجازات املادية إال أنها تبقى عرضيةً ،ال ميكن أن تكون هي
فعىل الرغم ّ
الحضارة ،قال يف ذلك« :إنّ مستقبل الحضارة ليتوقف عىل تغلبنا عىل فقدان املعنى واليأس
اللذين مييزان أفكار الناس ومعتقداتهم يف هذه األيام ،وعىل بلوغ حال ٍة من األمل النضري والعزم
الفتي .ولن يكون يف وسعنا ذلك إالّ إذا اكتشفت غالبية الناس ألنفسهم موقفًا أخالق ًّيا عميقًا
ّ

راسخًا ...وبغري هذه التجربة الروحية العامة ال سبيل إىل املباعدة بني عاملنا وبني اإلنهيار الذي
يسري إليه[[[» .هذا القول يحيل إىل التصور الغينوين الذي يجعل من العودة إىل املقصد الروحي

للحضارة الغربية منفذًا إلنقاذها من السقوط الكيل ،ما يدل عىل الوعي العميق لبعض فالسفة
الغرب بثقل الوضع الحضاري الغريب املتأزّم وخطورته ،حيث بلغ طريقًا مسدود ًة ال ت ُرى فيه إالّ
بعض الثقوب التي ميكن أن ينفذ من خاللها النور من ٍ
جديد إىل الحضارة الغربية اآليلة للزوال إذا
تتخل عن أوهامها وتقتنص الفرص قبل أن تفقد إىل غري رجع ٍة.
مل َّ
الزال الرتاث الروحاين ميثّل التجربة ذات املخزون الرثي بالرموز التي ال تنضب أقاصيصها
وأحجياتها ،والتي ال ميكن لـ «اإلنسان املتمدّ ن» أن يستغني عنها مهام بلغ من علمٍ  ،فهناك عاملٌ
ٌ
مفارق لنا وللكون وللطبيعة ،فيه تستيضء أمنياتنا وأحالمنا ،إنه عامل املق ّدس بكل
خفي مست ٌرت
ٌّ
تجلياته ،ذلك العامل الذي تسكن فيه الروح وتسرتيح .إ ّن أزمة اإلنسان الحديث ،باعتبارها أزم ًة

روحانيةً ،ستنتهي بعودة املق ّدس لتاليف انهيار حضارة الغرب كام يأمل الفيلسوف اله ّدام «غينون»
هوس جامحٍ ،فهل هذه حقًّا «بداية النهاية»
سائل« :وسط االستشباحات األكرث ظالمي ًة لخيالٍ يف ٍ
ً
سابق ،ص.125 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.8 :
[[[ -ألربت أوشفيترس :فلسفة الحضارة .مرج ٌع ٌ
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أي حالٍ  ،كثري ٌة هي العالمات التي
للحضارة الحديثة؟ نحن ال نريد املخاطرة بأي تو ّقعٍ ،لكن عىل ّ

ينبغي أن تدفع من مل يزل بإمكانهم التفكري إىل التأ ّمل يف كل هذا ،فهل يستطيع الغرب أن

يتاملك نفسه ويسعفها قبل فوات اآلوان[[[؟» ،إذ يرى «غينون» أ ّن العودة إىل الروحانيات هي
الطريق املثىل التي مينكنها أ ْن تنتشل الحضارة الغربية من الضياع.

ثان ًيا :االستلهام من الروحانية الرشقية:
بعد انزياح إبستيام املطلق عن حضارة الغرب الحديث ،وإحالل النسبية كرباديغمٍ لهذه
الحضارة ،سقط عنرص «التأ ّمل» الذي يرتبط بـ «املبادئ» وأُبدل بعنرص «الفعل» الذي ينزع نحو

«املتغريات» ،والذي طبع هذا العرص ،فانتقلت بذلك الفلسفة ،من املثالية التي ترسم صور الكامل،

وترنو إىل املطلق الثابت ،إىل الواقعية النسبوية عىل اختالف تجلياتها وتسمياتها ،أي إ ّن االنتقال
كان من «الفكرة» إىل «العمل» ،من «النظر» إىل «الفعل» ،من «التأ ّمل الروحي» إىل «املامرسة

العملية (املادية)» ،أي االنتقال من سؤال الكينونة األنطولوجي الذي ارتكزت عليه ميتافيزيقا
الحضور التي تنترص للكوجيطو الديكاريت إىل سؤال الفعل؛ إنّها إهان ٌة أخرى للكوجيطو الديكاريت
«الفعل» املوضو َع األثري الذي
ُ
بقلبه من «أنا أفكر ،أنا موجودٌ» إىل «أنا أفعل ،أنا موجودٌ» ،ليصبح

نال الحظوة يف الحقل الفلسفي بكل مجاالته التداولية املعارصة ،ألنه يتعالق مع الواقع ويسكن
داخله ،ومعه ،وفيه ،هنا واآلن ،بجعل الحياة محايث ًة للفعل ومتضايف ًة معه ،خاص ًة بعد بزوغ عرص
النهايات الذي أزاح الرسديات الكربى حول الفكر الجوهراين املاهيايت ،لتصبح الفلسفة يف قلب
الواقع ،والواقع يف قلب الفلسفة.
ٍ
ثري
هكذا أرادت الفلسفة ،عرب النزوع إىل «الفعل» ،رسم أفقٍ معر ٍّيف وإنسا ٍّين
جديد ٍّ
أنطولوج ًّيا ،ويحمل جاذبي ًة تفسريي ًة قويةً ،بفعل اإلنجاز والحركة الدؤوب لـلـ «أنا أفكر»،
بإخراجه من مستوى «التأ ّمل» ،ليالمس الواقع ويكون الحاضنة الستشكاالته التي ال تنضب.

هكذا أصبح الفكر منص ًّبا عىل الوسائل ال الغايات ،باحثًا عن املتغريات ال الثوابت ،وعن الكرثة
ٌ
سابق .ص.152 :
غينون:رشق
[[[ -رينيه
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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املتنوعة ال الوحدة .لقد تم تعزيز البعد املادي يف العمل ،وإقصاء البعد التأميل الروحي.
فهيمنة «الفعل» عىل إنسان الحضارة الغربية ،وهوسه بـ «العمل» ،جعاله يحتقر كل ٍ
نشاط
يل ،أل ّن نتائجه ،حسب حضارة الغرب الحديث ،ال تُرى وال ت ُقاس وال توزن ،وال ميكن التحقق
تأ ّم ٍّ

منها ،فالتأمل يرتبط بالكيف ،أما العمل فيتامهى مع الك ّم ،يقول «غينون»« :إنّ الغرب
أقل ،واالكتفاء بالقليل ليك يعيشوا ،مبا أنّ
الحديث ال ميكنه تق ّبل أن يفضل الناس العمل َّ
الحواس ،هو ،للتذكري ،بحكم املعدوم،
الكمية وحدها هي املعتربة ،ومبا أنّ كل ما ال يقع تحت
ّ

ً
«كسول[[[»».
فقد أصبح مسل ًّم أنّ من ال يتحرك ومن ال ينتج ماد ًّيا ،ال ميكن أن يكون إال
يعتقد «غينون» أ ّن الحضارة الغربية حضار ٌة عملي ٌة تنأى عن التأ ّمل الروحي وتحتقره ،حتى

إنّها توصف بأنها حضارة الفعل ،يف حني أ ّن غريها من الحضارات متكلّسة ألنها تتأ ّمل .حتى إننا
فعل غ َري من ِت ٍج ومقطو َع
يف الرشق اإلسالمي نعزو إخفاقنا إىل هيمنة النشاط التأ ّميل ،ونعتربه ً

الصلة بالواقع ،بينام عندما نتحدث عن الغرب ،نصفهم بالعمليني ونر ّد تق ّدمهم إىل عنرص
«العمل» ،مام جعل لهم نصي ًبا واف ًرا يف الحضارة اإلنسانية .لكن «غينون» يجعل التأمل يف أعىل

مراتب الوجود ألنه بنظره «هو الذكاء املحض»[[[ ،ويقصد البصرية ،أل ّن «القوة الروحية ليست
قامئ ًة عىل العدد الذي هو قانون املادة»[[[.
لقد صور لنا «زيك نجيب محمود» يف كتابه «الرشق الفنان» التاميز بني الغرب والرشق ،ليؤكد

أ ّن حضارة الغرب حضار ٌة مادي ُة املقاصد ،بينام حضارة الرشق روحية املقاصد ،إذ يقرر أ ّن «طابع
الرشق األ ّول األصيل هو أن ينظر إىل الوجود نظرة الفنان التي تجاوز السطوح الظاهرة إىل
الكوامن الخافية ،فلنئ كانت ظواهر األشياء تدل عىل تعدديتها ،فحقيقتها الخبيئة هي أنها كائ ٌن
واحدٌ  ،وهي وحداني ٌة يدركها اإلنسان ببصريته النافذة ...أما الغرب فطابعه األصيل العميق هو
النظر إىل الوجود الخارجي بعقلٍ
يل يقف عند الظواهر مشاهدً ا لها وهي تطّرد
منطقي تحلي ٍّ
ٍّ
سابق .ص.123 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.51:
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.51 :
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وتتابع عىل هذه الصورة أو تلك ،فيجعل من هذه االطّرادات يف الحدوث قوان َني يستخدمها
بعدئ ٍذ يف استغالل الظواهر الطبيعية»[[[.
لذلك فإ ّن شذوذ الحضارة الغربية ليس إالّ نتيج ًة حتمي ًة إلنكار العرفان الروحي الخالص
املوصول بعامل السامء واملرتكز عىل العقل املستبرص ،الذي تكون املعرفة املستقاة بواسطته نابع ًة
ٍ
نظريات تعمل ض ّد الرتاث الروحي.
عب عنه بالبصرية ،هذا الشذوذ انتهى مبيالد
من القلب الذي يُ ّ
يل ،حتى إ ّن الفلسفة يف الحضارة
إ ّن النزوع إىل الفعل كان وراء إقصاء امليتافيزيقا ألنّها نشا ٌط تأ ّم ٌّ

يل ،وذلك عىل العكس ،كام يؤكّد «غينون» ،من
الغربية الحديثة قد تخلّت عن جوهرها كفك ٍر تأ ّم ٍّ

«العقائد الرشقية ،التي مع تأكيدها الواضح عىل هيمنة التأ ّمل بل وتساميه عىل الفعل ،فهي
ال تنفي عن هذا األخري مكانته الرشعية ،بل وتعرتف ،بطيب خاط ٍر بأهميته يف نسق األحداث
اإلنسانية»[[[.

مثل ،كعقيد ٍة تراثي ٍة رشقي ٍة ،تكون فيه عالقة اإلنسان بالله عالق ًة تأملي ًة باألساس،
فاإلسالمً ،
وعالقة اإلنسان باإلنسان وبالطبيعة عالق ًة عمليةً ،ومن خالل العالقتني تتحقق خالفة اإلنسان يف
األرض ،ففي العقيدة اإلسالمية يتم املزاوجة بني التأمل والفعل ،من أجل ربط عامل السامء بعامل
األرض ،أي املق ّدس بالدنيوي.
لذلك عن طريق الجمع بني التأمل والفعل ،ميكن إعادة إنتاج املعنى الروحاين ،وإعادة بعث
الرتاث الغريب املفقود ،تحت هيمنة املادية الكمية ،أل ّن التأمل يرتبط باملبادئ ،أما الفعل فريتبط
ٌ
ٌ
فموصول باألسفل ،بالعامل األريض ،ويف
موصول باألعىل أما الفعل
باملتغريات (العوارض) ،والتأمل
هذا السياق يقول «غينون»« :تُج ِمع العقائد الرشقية وكذلك العقائد الغربية القدمية عىل التأكيد
املتغي .إنّ الفعل ،الذي هو ليس
]عىل[ أنّ التأ ّمل أعىل شأنًا من الفعل ،كام أنّ الثابت أسمى من ّ
ٍ
ومؤقت للكائن ،ال ميكن أن يكون له ،يف ذاته ،مبدأه وسببه الكايف ،والفعل،
سوى تعديلٍ عاب ٍر
[[[ -زيك نجيب محمود :الرشق الف ّنان .دار القلم  -القاهرة ،ص ،ص.39 - 37 :
سابق .ص.52 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
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وهم ٍ
محض ،وهذا املبدأ ال
إذا مل يتصل مببدأٍ أبعدَ من مجاله الطارئ (الحادث) ،هو ليس سوى ٍ
ميكن أن يوجد إالّ يف التأمل[[[» .لذلك يعزو «غينون» الفوىض والتشتت إىل انحياز حضارة الغرب

الحديث للفعل ض ّد التأ ّمل ،بل إىل إبعاده نهائيًّا.
إ ّن مامرسة التأمل تقتيض ربط الحياة يف كل أبعادها الفكرية واملعرفية والسلوكية واألخالقية
باملبدأ األعىل ،من خالل توظيف العقالنية املؤيّدة -مبفهوم طه عبد الرحمن -التي تسعى لتحقيق
بوسائل ناجع ٍة .إ ّن اإلنسان الغريب ،الذي ابتلعه “الفعل” واستغرقه كل ًّيا ،أصبح
َ
مقاص َد نافع ًة

يعيش تجربة الحلول الصويف يف اليومي ،دون أن يبحث عن املقاصد العلوية ،ساب ًحا بدون
مجاديف يف تفاهات أحداثه التي تتوالد يوم ًّيا .إ ّن اإلنخراط الكيل يف «الفعل» أدى إىل إفالس
املعنى الروحاين للوجود والطبيعة واالنسان ،فسقطت الكينونة يف الغربة األنطولوجية الروحية،

فأفرغت كل الوجود من القيم.
إ ّن الحل الذي قدمه “غينون” إلنقاذ الحضارة الغربية هو العودة إىل الحضارة الرشقية ،يقول:
تواصل مع العقل التقليدي املفعم بالحياة ،من أجل إيقاظ ما
ٌ
“من الرضوري أن يكون هناك
هو ٌ
غارق يف نوعٍ من السبات ،الستعادة الفهم املفقود .ولنك ِّر ْر أيضً ا مر ًة أخرى :إنّ هذا األمر،

بالذات ،هو الذي سيحتاج فيه الغرب إىل معونة الرشق إذا كان يروم العودة إىل الوعي بتقليده
الخاص”[[[ ،فالعودة إىل الرشق ،هي األمل إلعادة بعث الرتاث الروحي الغريب ،الذي ا ُفتُقد.

حسب “غينون” ،مل يعد للرتاث الروحي من وجو ٍد وأصال ٍة إالّ يف الرشق ،ألن طبيعة اإلنسان الرشقي
تنزع إىل التأ ّمل الروحي ،بينام طبيعة اإلنسان الغريب تنزع إىل العمل فيسكب فيه كل نشاطه ،وال
يويل أي اعتبار للتأ ّمل الروحي .إ ّن هيمنة الفعل عىل التأمل هي هيمن ٌة للكم عىل الكيف ،يقول

«غينون»« :من الواضح أنّ االستعداد للتأ ّمل هو أكرث انتشا ًرا وأكرب بشكلٍ عا ٍّم لدى الرشقيني[[[».
سابق .ص.53 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
سابق .ص.86 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.51 :
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من منظور «غينون» ،كان من نتائج هيمنة الفعل عىل التأ ّمل يف حضارة الغرب الحديث

قائل:
رصح ً
توسيع الفرقة بني الغرب والرشق ،كون التأ ّمل هو ما مييز الحضارة الرشقية ،إ ْذ ي ّ
أعم،
«من أوجه التعارض املوجودة حال ًّيا بني العقل الرشقي والعقل الغريب ،الذي هو ،بشكلٍ َّ

تعارض بني العقل التقليدي والعقل املعادي للتقليد  ...))antitraditionnelيبدو هذا التعارض
ٌ

ٍ
تعارض بني
كتعارض بني التأ ّمل والفعل[[[» .فالتعارض بني الفعل والتأمل هو ،عند «غينون»،
ٌ
تقليدي.تعارض بني العقل الرتايث التقليدي والعقل الحدايث الض ّد
املادي والروحي ،أي
ٌ
ّ

إ ّن الحضارة الرشقية ،عند «غينون» ،هي مهد الرتاث الروحي الذي ،عىل الرغم من ارتداده
اليوم ،مل ينكرس ،بل بقي نافذًا بقو ٍة يف الذهنية الرشقية ،ولو بشكلٍ
متخف غريِ با ٍد للعيان ،أل ّن
ٍّ
هذا الرتاث الروحي مستله ٌم من العامل الفوقي املق ّدس؛ إ ّن ضمور الرتاث الروحي يف الحضارة
الرشقية ليس إالّ عارضً ا ،وسنشهد قري ًبا ظهوره الجيل مر ًة أخرى.
ٍ
بإنصاف عن حضارة الرشق ،وعن روحانيتها ،ومل يبخسوها حقها،
لقد تكلّم الكثري من الغربيني
ومن بني هؤالء «بيار جوردا» يف كتابه «الرشقي املحتال ،الرشقي الغريب» ،الذي قال« :كم
وحكيم هذا التصور الذي يحمله هؤالء الناس املسلمون ،فهم يعدّ ون الحياة زائل ًة
رفيع
ٌ
هو ٌ

ويضعون آمالهم يف الله ،ويصلّون له ،ويخلقون ألنفسهم القليل من الحاجات ،ويستمتعون بأكرث
قد ٍر ممكنٍ من اإليجاز بكل ذي جاملٍ
حقيقي عىل األرض ،مثل الربيع ،والصباحات الرقراقة،
ٍّ
واألمايس الذهبية ،أ َوليست أشيا َء تستحق من اإلنسان أن يستمتع بها ...ومن ثم عندما تأفل

الحياة ال يبقى لدى اإلنسان سوى اإلميان الذي يطرد عنه رعب املوت[[[» .ويف السياق نفسه
يقول «غوستاف لو بون» مش ًريا اىل التاميز بني الغريب والرشقي باعتباره متاي ًزا بني املادي والروحي:
«إنّ التطور أصل التقدّ م ...قابلوا بني األوريب القلق الهائج الساخط عىل ح ّظه ،والرشقي الرايض
مبصريه ت َر ْوا أنهام يختلفان يف حالهام الروحية ...ومن أكرب أغاليط العرص الحارض أن يعتقد
سابق .ص.49 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -بيري جوردا :الرشقي املحتال الرشقي الغريب .ترجمة ،د .مي محمود ،عيل بدر ،دار ألكا  -بلجيكا ،الطبعة األ ّوىل2017 ،م.
ص.140 - 139 ،
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يؤصل فكرة «غينون» حول تعدد النشاط
وجود السعادة يف األمور الخارجية وحدها»[[[ .هذا ما ّ
مادي الطراز ،يف حني أ ّن أخرى تنزع نحو كل
الحضاري ،بني حضار ٍة تسكُب كل نشاطها يف ما هو ُّ
روحي ،تجد فيه مأمنها وسلواها وسعادتها التي ال تُقاس بثمنٍ .
ما هو
ٌّ

ثالثًا :تجسري الهوة بني الغرب والرشق من خالل التفاهم عىل املبادئ:
إ ّن االستلهام من الروحانية الرشقية ،ال يكون ناج ًعا وف ّعالً  ،إالّ إذا تم تجسري الشقّة بني الرشق
محاول البحث عن
ً
والغرب ،لذلك حلل «غينون» طبيعة العالقة بني الحضارة الرشقية والغربية،
محاول استمداد آليات اإلنقاذ الروحي من
ً
سبلٍ إلنقاذ الحضارة الغربية املنتكسة من الداخل،
الحضارة الرشقية.
تعترب الحضارة الرشقية روحانية املقاصد ،إ ْذ عىل الرغم من االختالل الذي أصابها اليوم ،وأدخلها يف
مرحلة الكمون والتكلّس ،تظل يف الصميم حضار ًة روحانيةً ،يقول «غينون»« :منذ ٍ
وقت طويلٍ جدًّا،
تح ّول مخزن التقليد األ ّويل إىل الرشق ،فهناك توجد األشكال املذهبية التي انطلقت منها مبارشةً ،ييل
ذلك أنّه يف الحالة الراهنة لألشياء ،مل يعد للعقل الحقيقي التقليدي ،مع كل ما يلزم عنه ،من ممثلني

حقيقيني إالّ يف الرشق[[[» .لذلك «فام يجب طرحه هو «إصالح الغرب» ،وهذا اإلصالح إذا حصل كام
يجب ،أي استعادة تقليدية حقيقية ،ستكون نتيجته الطبيعية تقاربًا مع الرشق[[[».

إ ّن تأسيس التقارب عىل مبدأ الرصاع والتنافس املادي بدل التفاهم عىل مستوى املبادئ ،يعتربه
حائل مينع أي محاول ٍة لردم الهوة بني الرشق والغرب ،فالتفاهم يكون عىل املستوى
«غينون» ً
مادي ،أل ّن هذا األخري يخلق الرصاع ،ألجل ذلك ي ّربر
العرفاين الروحي الخالص ال عىل مستوى ما هو ٌّ

كحل لتجسري اله ّوة بني الرشق والغرب بقوله« :فنحن عندما نتحدث
«غينون» اختياره للتفاهم ٍّ

[[[ -غوستاف لو بون :السنن النفسية لتطور األمم .ترجمة عادل زعيرت .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 2012 .م .ص.100 :
سابق ،ص.36 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث .مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.46 :
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عن التقارب ،فاملقصود هو التفاهم ال التنافس[[[» ،وبالتايل ،فإنّه ال ميكن ،حسب «غينون»،
فكل منهام يرتبط بامليدان املا ّدي
تحقيق تفاهمٍ ال يف امليدان السيايس وال يف امليدان االقتصاديٌّ ،
وبالجانب العميل.
لذلك ينتقد «غينون» الدميقراطية ألنّها ض ّد األقلية وتنترص لألغلبية ،وبالتايل فهي تنزع نحو
الكم عىل حساب الكيف ،يقول« :وأ ًّيا كان قول البعض يف هذا الشأن ،فإنّ إنشاء نخب ٍة ما ،ال

يتالءم مع املثل الدميقراطية ،التي تفرض بكيفي ٍة صارم ٍة توزيع نفس التعليم بني أفرا ٍد ،مواهبهم
وقدراتهم وأمزجتهم يف غاية االختالف»[[[ .هذا ما حدا بـ «غينون» إىل أ ْن يرفض تحقيق تفاهمٍ

املبشين بـ «الحضارة» ،والحق
عىل املستوى السيايس ،يقول يف ذلك« :ونحن ال نؤمن بنزاهة ّ
يقال :إنّ النزاهة ليست فضيل ًة سياسي ًة ،ويف صميم املسألة ،ال ميكن أبدً ا العثور عىل وسائل
التفاهم يف املجال االقتصادي وال يف امليدان السيايس»[[[ ،ألن الحضارة الغربية ترتكز عىل قيم
الدميقراطية الليبريالية وهي قي ٌم تهدم الرتاث الروحي األصيل الذي يشكّل مستوى التفاهم املأمول
بني الرشق والغرب ،ويوضّ ح لنا «غينون» ذلك عندما يتحدث عن مناهج التعليم العمومي التي
تركّز عىل قيم الدميقراطية املتمثلة يف مبدأ املساواة يف التعليم بني أفرا ٍد مختلفني بالفطرة .فالتعليم
العمومي ،يف ما يعتقد «غينون» ،ال يراعي مبدأ الفروق الفردية ،وال يقيم أي اعتبا ٍر لكل ما هو
سامٍ متعا ٍل ،ألن التلقني الذي تتخذه مناهج التعليم الدميقراطية يشكّل خط ًرا ،حيث يربمج العقل
ويش ّوه الفطرة السليمة ويش ّجع الذاكرة بدل الذكاء ،أي الحفظ (الكم) الذي يقتيض التكديس،
بدل الفهم (الكيف) الذي يشرتط التأ ّمل والفحص والنظر.

إ ّن مناهج التعليم الدميقراطي املساوايت الذي تسعى الحضارة الغربية الحديثة لتعميمه عىل
شعوب الحضارات األخرى ،ذات الثقافات املختلفة عن الثقافة الغربية ،لها غاي ٌة واحد ٌة هي
تدمري الرتاث الروحي األصيل لتلك الحضارات «واملساواة عندهم ال تسمح للشعوب واألجناس
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.137 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.87 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.87
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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األخرى أن تكون لهم عقليتهم الخاصة بهم ،واألدهى من ذلك ،أنّ املنفعة الرئيسية لهذا التعليم
الذي يطمح إليها الذين فرضوه ،هي عىل األرجح ،يف كل زمانٍ ويف كل مكانٍ  ،تدمري للروح
الرتاثية»[[[ .يحاول الغرب فرض املساواة يف كل مناحي الحياة ،وسعت الحضارة الغربية الحديثة
إىل إكراه الشعوب عىل التامهي مع قيمها وتب ّنيها ،وهنا يتجىل عنرص الرصاع والتنافس ،الذي
كل
قصده «غينون» والذي ال ميكن أن يحقق التفاهم املنشود ،أل ّن «املبادئ هي التي تشرتك فيها ّ
حضار ٍة سويّة مع غريها[[[».
إ ّن الغرب الحديث ،مبناداته باملساواة بني الشعوب يف العلم واملعرفة ،قد نصب نفسه وصيًّا

ٍ
وتقنيات وقيمٍ إنسانوية وأخالقوية ،وحرش
عىل الشعوب األخرى التي ال متتلك ما ميتلكه من علومٍ
نفسه داخل هذه الشعوب متخذًا من نرش العلم ذريع ًة الستعامرها والسيطرة عليها ،وكان أول
ما يلجأ إليه الغرب املستعمر هو طمس كل ما له عالق ٌة بالرتاث الروحي يف الرشق ،ألنه يعلم أ ّن
الجوانب الروحية يف الحضارات الرشقية هي نواة وحدة شعوب تلك الحضارات ومتاسكها.
لذلك فإ ّن تصدير الغرب لقيم الدميقراطية كان هدفه القضاء عىل الصفوة العرفانية التي يزخر
بها الرشق ،من خاللها جعل كل يش ٍء عا ًّما شائ ًعا يف متناول الجميع ،حيث تزول الحدود الفاصلة
بني الصفوة والعامة ،لذلك يعترب «غينون» أ ّن مبدأ املساواة ٍ
مناف لكل الوقائع« ،سوا ًء يف املجال
طبيعي ،وإهان ٌة لكل
اتب
نفي لكل تر ٍ
ٍّ
العقيل والفكري أو يف امليدان املادي والطبيعي ،وهو ٌ

تبق مثة إراد ٌة لالعرتاف
معرف ٍة بإهباطها إىل مستوى فهم
العامي املنحرص يف حدو ٍد ض ّيق ٍة .فلم َ
ّ
بوجود يش ٍء يتجاوز الفهم العام»[[[ ،فعن طريق مبدأ املساواة تم إقصاء املعرفة الفوق-حسية
(املوصوله بالوحي اإللهي).

إذًا ،وكام يقول «غينون»« :وجب الخضوع لالعرتاف بأنه ليس لدى الغرب ما يعلّمه للرشق
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص .138
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.90 :
[[[ -رينيه غينونٌ :
وغرب ص .200
رشق
ٌ
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الصف ،وهو امليدان ،ونكرر هذا مر ًة أخرى ،الذي ال ميكن
باستثناء ما قد يتضمنه امليدان املادي ِّ

أن يعريه الرشق اهتام ًما كبريًا ،ألنّ لديه ما هو أنفس منه بكثريٍ[[[» .فالغرب ال ميتلك ما يعلّمه

للرشق ،أل ّن الرتاث الروحي األصيل عند الرشق أسمى من التقدم املادي ،فالرشقيون ال يولون

عوارض فاني ٌة وزائلةٌ ،بل إ ّن عنايتهم
مادي ألنها يف نظرهم
ُ
أي اهتاممٍ لألمور التي هي من طرا ٍز ٍّ

وثابت ،أما
ومقاصدهم تروم األمور من الطراز الروحي العرفاين الخالص ،ألنه يرتبط مبا هو أعىل
ٌ
األمور املادية فهي مصدر كل الرصاعات.
لذلك يعتقد «غينون» أن أي محاول ٍة إليجاد ٍ
فرص للتالقي بني الذهنية الرتاثية العرفانية،
املوصولة دو ًما بعامل السامء ،والعقلية التي تهيمن عىل حضارة الغرب الحديث ،تلك العقلية
توفيق بني العقلية
املادية املحضة ،سيكون مآلها اإلجهاض ال محالة ،فال ميكن «يف الواقع إيجاد أي
ٍ
العرفانية الروحانية والعقلية الحديثة ،وكل تنازل ٍلصالح الثانية إمنا يقع عىل حساب األ ّوىل ،ألنّ

العقلية الحديثة ،يف صميمها ما هي إالّ الرفض نفسه ،لكل ما يؤلف العقلية العرفانية[[[».

راب ًعا :إعادة بعث الصفوة الروحانية:
الحكمة غري البرشية (العلم القديس) مل ِ
تضع ،ولن تضيع .هي فقط محتجب ٌة عن األبصار،
وتحتاج إىل الصفوة باملفهوم الغينوين إلعادة البعث واإلحياء .لذلك فالولوج إىل جوفها العميق
ال يؤىت ألولئك املوصولني بعامل الظاهر .إ ّن «غينون» نفسه لو مل يكن مشدو ًدا إىل عامل السامء ملا
استبان له نور الحق ،وملا انتزع الظلمة التي كانت تستغرقه يف أسفاره التأ ّملية «لقد كان متطل ًعا
إىل املعرفة ،كان يتطلع إىل السامء ،يريد أن يخرتق الحجب ،وأن يكشف القناع ،وأن يرفع
املساتري ،وأن يصل إىل الحق[[[».

«الكم» املهيمنة عىل مناحي الحياة بكل تشعباتها هي التي أضاعت الجواهر الثمينة
إ ّن فكرة
ّ
[[[-رينيه غينونٌ :
وغرب .ص .137
رشق
ٌ
سابق ،ص.100 :
ر
مصد
الكيف،
عىل
الكم
هيمنة
[[[ -رينيه غينون:
ٌ ٌ
سابق .ص.243 :
[[[ -عبد الحليم محمود :املدرسة الشاذلية الحديثة .مرج ٌع ٌ
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املكتنزة داخل الحضارة الغربية ،والتي ال زالت تنتظر من ينفض عنها الغبار الذي يعلوها .فـ
اللب ،حتى إنه نأى يف حياته عن كل ما يجد
«غينون» كان يرى الك ّم إعال ًء للقرش وتعاميًا عن ّ

تكثا ،بعد أن امتحن هذه الكرثة مبحكمة العقل الحصيف ،والبصرية املتّقدة ،والرؤية الب ّحاثة
فيه ّ ً

النافذة التي ال تركن إىل الظاه ٍر ال ّرباق ،وال تتع ّجل اليقني قبل أن تتوافر أسبابه .لقد اعتكف

وصول إىل االطمئنان ،لقد كان حاله حال الذي مل
ً
«غينون» ،وانفرد بنفسه من ّقبًا عن الحقيقة،

يستوثق بالحق تلقي ًنا من الخارج ،فسعى إليه عرب التأ ّمل من الداخل .وبعد املعايشة املبارشة
ملختلف مدارس باريس والتغلغل يف بواطنها ،انتهى «غينون» إىل استجالء الحق من الباطل.

إ ّن الصفوة العرفانية املوصولة باألعىل ،يرون ويُبرصون عىل الرغم من عمى الكل .هم أحياء
أرواح قد انعتقت من
بكل كياناتهم الروحية .مهام حاول الغري قتلهم ،لن تُقتل أرواحهم ،ألنها ٌ

دهاليز أهل األرض ،وتعلّقت بالسامء ،حيث النور الربّاين اآلرس ،ترتشف من نبع القدس الفياض،
إنها تنشد الفردوس األبدي ،وتنأى عن الفردوس األريض املفقود ،إنّها ترتفّع عن السفاسف .هؤالء
ٍ
بصمت ،حتى إذا رأيتهم
اح تتكلم
نادرون ،وعىل الرغم من آالمهم ،هم يبتسمون ،يف قلوبهم جر ٌ
رصا،
يخ ّيل إليك أنهم قد ُوهبوا مملكة األرض ّ
والسامء .هؤالء أدركوا أ ّن لكل إنسانٍ مملك ًة وق ً

السفهاء وال ّدهامء ال يجيبون ،وهم عنهم
أدركوا أ ّن الداخل أهم من الخارج ،ومهام تكلم معهم ّ

حلم ،كلام صفعتهم األعاصري العاتية ،تجدهم دامئًا منتصبي القامات ال
معرضون ،يزدادون ً
حق املعرفة ،عرفوا
ينحنون ،مبادئهم ٌ
وقف ال تباع وال تشرتى .هؤالء هم الذين عرفوا وجودهم ّ
أ ّن الدنيا زائلةٌ ،وأ ّن خري الناس من جعلها مع ًربا لآلخرة ،وأع ّد العدة ليسافر إىل رحلته األبدية
مطمنئ النفس.

معي
متخص ًصا يف مجا ٍل ّ ٍ
تعليم
حصلت
ِّ
إ ّن «الصفوة» ،باملفهوم الشائع ،هي «النخبة» التي ّ
ً
كالعلامء والفالسفة ،ويتم متييزهم عن العامة سوا ًء أكانوا أم ّيني ال يعرفون القراءة والكتابة ،أم

متخص ًصا ،بحيث يتم الرفع من شأن أولئك املتخصصني
تعليم
كانوا يعرفونها لكنهم مل يتل ّق ْوا
ّ
ً

بالصفوة والنخبة املتن ّورة ،ويوضعون عىل رأس الهرم االجتامعي.
ويوصفون ّ
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إ ّن أغلب العلامء والفالسفة يف تخصصاتهم مل يكونوا «صفوةً» باملفهوم الغينوين ،بل الراجح
أنّهم كانوا سببًا يف تحطيم الحضارة الغربية ،مبا نرشوه من سمومهم الفكرية ،ونظرياتهم
العواطفية ذات املنازع املادية السفلية املحضة[[[ ،التي مل متكّنهم من الولوج إىل عامل الجوهر

الثابت حيث املبادئ الكلية .إ ّن فالفالسفة والعلامء ال يحوزون هذا العقل املستبرص ،ألنهم
وانغامسهم يف عوامل النسبية يحجب عنهم رؤية
مسجونون يف الكهف األريض باملفهوم األفالطوين،
ُ
الحقيقة الكلية الثابتة ،لذلك يؤكد «غينون» عىل أنّه «ميكننا القول أنّ العامل الحديث يقاوم
التنصل منه ،سيبقى األمر
بواسطة تش ّتته الخاص به ،الذي ال يتوصل حتى خصومه أنفسهم إىل ّ

عىل حاله ما دام هؤالء ماكثني عىل األرضية الدنيوية[[[».

خالصا يحميها من أي
أما الصفوة ،التي يقصدها «غينون» ،فهي التي قد تلقّت إعدا ًدا روح ًّيا ً
انحر ٍ
بأساس ٍ
ٍ
ثابت هو «املبادئ» التي تحوطها
محصن ٌة
اف عندما تخوض يف أي علمٍ  ،لذلك فإنها ّ

وتصونها من الضياع والتشتّت .هذه الصفوة تسري عىل ٍ
تضل السبيل ألن العنرص
أرض صلب ٍة ولن ّ
رص أسمى يجعلها موصول ًة بعامل السامء فال تحيد عن الطريق.
املو ِّجه لها هو عن ٌ

لذلك يعتقد «غينون» أنّه «ال توجد سوى وسيل ٍة وحيد ٍة للخروج من الفوىض العارمة (:)chaos
ثم ،إعادة تشكيل نخب ٍة يجب ،حال ًّيا ،أن تُعترب غ َري موجود ٍة يف الغرب...
إحياء العقالنية ،ومن ّ

رص معزول ٍة وفاقد ٍة للتامسك[[[» ،أل ّن «ما ينقصهم هو
ألنه ال ميكننا منح هذا االسم لبضعة عنا َ
املعرفة الحقيقية ،إنّها املعطيات التقليدية التي يستحيل ارتجالها ،والتي ال ميكن لذكا ٍء موكولٍ
ٍ
ظروف معاكس ٍة جدًّ ا من جميع النواحي ،أن يقوم مقامها إال بشكلٍ ٍ
ناقص
إىل نفسه ،خاص ًة يف
ٍ
ضعيف جدًّ ا[[[».
جدًّ ا وإىل حدٍّ
إ ّن فالصفوة ،عند «غينون» ،ال ميكن أن تكون إالّ فكري ًة أو روحيةً ،إذ إنه يرفض خلط املجال
ٍ
تشويهات للرتاث الديني ،بإخضاعه لتأويالتهم ونزعاتهم العواطفية.
[[[ -سبق أن أرشنا إىل ما قام به بعض الفالسفة من
سابق ،ص.106 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
سابق ،ص.105 :
[[[ -رينيه غينون :أزمة العامل الحديث ،مصد ٌر ٌ
[[[ -املصدر نفسه .ص.105 :
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الفكري الحق بالعقالنية ،وذلك بسبب أ ّن التمييز الذي يح ّدد الصفوة ال ميكن أن يتم إالّ من أعىل،
أي انطالقًا من اإلمكانيات األكرث رقيًّا للفرد .وليك يتم تكوين الصفوة ال بد أن يدرك أعضاؤها
صفاتهم بأنفسهم ،هذا من جه ٍة ،ومن جه ٍة أخرى ينبغي تجاوز مختلف العقبات املتمثلة يف[[[:
 _1العقبة األ ّوىل هي االتصال مبن لهم هذه الكفاءة ،دون علمٍ منهم بتات ًا بقدراتهم الخاصة.
 _2العقبة الثانية هي القيام بانتقاء من قد يظنون أنفسهم مؤهلني ،بينام هم ليسوا كذلك يف
الواقع ،وإزاحتهم.
إ ّن الصفوة الحقيقية تشكّل الطبقة الهادمة للعنارص السفلية يف العامل الظلامين ،وبذلك تشكّل،
حقيقي وسط العوارض العابرة،
مبوقعها الدينامييك ،قو ًة اقتحامي ًة فاتحةً ،تحاول أن تنتزع ما هو
ٌّ

فوض إىل نظامٍ  ،فتنقل اإلنسان الغريب من
لرتيس ما هو نها ٌّيئ َّ
محل ما هو مؤق ٌَّت ،وتح ّول كل ً
َ
األرض الهشّ ة الرخوة لتضع قدمه عىل ٍ
أرض صلب ٍة متامسك ٍة ،من أجل كل ذلك تواجه الصفوة

يف الغرب ضآلة الرتحيب واالحتواء واالحتضان .إ ّن الدور املنوط بها واملأمول تحقيقه ،هو إنقاذ
الحضارة الغربية من هاوية السقوط يف الكاووس ،وإعادة اإلحياء الروحي للغرب الحديث ببعث
الرتاث العرفاين.
كام ين ّبه «غينون» إىل أ ّن االستلهام من الروحانية الرشقية ،ال يعني أن يكون تنظيم الصفوة يف

متامثل ومتطابقًا مع ما هو موجو ٌد يف الرشق ،فغاية الصفوة ليس تحويل اإلنسان الغريب
ً
الغرب
إىل إنسانٍ
رشقي بحيث تذوب الذات الغربية يف الذات الرشقية ،كام يفعل الغريب مع الرشقي،
ٍّ
بل غاية الصفوة االستلهام من العنارص املو ِّجهة التي يزخر بها الرتاث الرشقي ،والتي افتقدتها

الحضارة الغربية.

عىل الرغم من كل ما أصاب الحضارة الغربية ،ال زال األمل يف إنقاذها ممك ًنا ،حسب «غينون»،
لكن «مع االحتفاظ ،بالعكس ،بصل ٍة مع كل ما قد ال يزال باق ًيا من الرتاث السوي املقبول يف
[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق ،ص.174 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
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الحضارة الغربية ،وخاص ًة ما تبقّى عىل الرغم من العقلية الحديثة ،من الروح الرتايث يف الشكل
الديني باألساس»[[[ ،أي إنّه ال ينبغي صهر كل الحضارات يف بوتق ٍة واحد ٍة إىل حد التطابق
والتامهي املطلق الذي تغيب فيه استقاللية كل حضار ٍة تراثي ٍة ،فلكل حضار ٍة مامرساتها وتطبيقاتها
التي تتجىل فيها «املبادئ» ،فالتطابق يكون عىل مستوى الجوهر ال األعراض .فالحقيقة واحدةٌ،
اث كبديلٍ لرت ٍ
وأشكال تجليها متعددةٌ ،إذ ال ميكن إحالل تر ٍ
ُ
اث آخ َر .أما عن طبيعة تنظيم الصفوة
روحي غ ُري مؤطّ ٌر بقوان َني ،عىل عكس تنظيم الجمعيات الذي
عند «غينون» ،فهو يرى أنّها تنظي ٌم
ٌّ

تقيده القوانني لذلك ينحرف ،إ ْذ يُشرتط هذا التنظيم حيازة املؤهالت والكفاءات املطلوبة لحصول
عملية الفهم الحقيقي.
إ ّن توجيه الروحاين للزمني واملادي ،أي توجيه األعىل لألسفل ،واملق ّدس للدنيوي ،ال يعني،
الكل للدنيوي أل ّن «دور الروحاين هو إرشاد الزمني دون االنغامس
كام يفهم البعض ،اإللغاء ّ ّ
كل يش ٍء يف مستواه ،عند مرتبته الخاصة يف الرتاتب[[[» .ال بد من توجيه
فيه ،وهكذا يبقى ُّ
الجهل ،والسام ُء
املق ّدس للدنيوي ال العكس ،أي إنّه من الرضوري أن يحكم األعىل األدىن ،والحكم ُة َ
النسبي .إ ّن سوء فهم الحقل الداليل للرتاث
واملطلق
واإللهي اإلنسا َّين ،والحقيق ُة الخطأَ،
األرض،
َ
ُ
َّ
ُّ

العرفاين الروحي ،كان هو النتيجة الحتمية التي آل إليها اإلنسان الغريب تب ًعا لتفكّك عامله الروحي،
والنغامسه املفرط يف عامل املاديات العابر ،حيث انزلق فيه وانسحب داخل رشنقته ليصبح هو
اليومي املعيش الوحيد يف غد ّوه ورواحه .هذا هو ما أدى إىل تصعيد املادية وإنزال الروحانية،

كل منهام ،ما يقتيض،حسب «غينون» ،فهم
وقلب العالقة بني الكم والكيف ،وعدم فهم طبيعة ٍّ
رص حتى يتم النفاذ إىل الحقيقة العليا ،والتي هي الوحيدة التي،
الرتاتب الوجودي بعقلٍ مستب ٍ
إذا بلغتها الحضارة الغربية عن طريق إعادة االعتبار للصفوة العرفانية الروحية ،تستطيع تاليف
السقوط والتاليش يف العدم .

[[[ -رينيه غينونٌ :
سابق .ص.180 :
رشق
وغرب .مصد ٌر ٌ
ٌ
سابق .ص.90 :
[[[ -رينيه غينون:أزمة العامل الحديث.مصد ٌر ٌ

الخـــــــاتمة

من خالل الولوج إىل موقف «غينون» من الحضارة الغربية ،تنجيل أمامنا الرؤية التي تستبطن
من خاللها الحضارة الغربية العامل وهي رؤي ٌة ماديّةٌ .فبعد أن طردت الهيوماني ُة (اإلنسانوية) الل َه
من األرض ،ومل تعد تعرتف إالّ بالفعل اإلنساين امل ُعقلن وامل ُك ّون ،وبعد أن خُنقت الروح وانتُزعت
نهائيًّا من العامل الدنيوي ،غَرقت الحضارة الغربية يف عا ٍمل ُم ٍ
وحش وجرفتها املا ّدية عن كل ٍّ
ترق

روحي ،أل ّن إنسان الحضارة الغربية أسلم روحه قربانًا يتزلّف به لدخول الفردوس األريض وأصبح
ٍّ
ينتيش مبنجزات التقدم ال ّزائف .لكن الحلم املاتِع انتكس عىل عقبيه ،لتتحول الج ّنة األرضية إىل
جحيمٍ أضاع إنسان هذه الحضارة يف متاهات رغبوية السوق املتصلّب الذي استنزف طاقاته
وإمكاناته ،فح ّوله من كائن التأ ّمل إىل كائن العمل ،حيث توقّف الزمن الكيفي وتحول إىل زمانٍ

سيزيفي .هكذا كان الجزاء أن انتهت الحضارة الغربية إىل واقعٍ ضبا ٍّيب ،فالعقاب من جنس
ٍّ
العمل ،إ ْذ ال ميكن أن تُلغى مملكة السامء ،وال ميكن أ ْن تُنتزع الروح من دون رضيب ٍة تدفع،

لقد كان الثمن مفز ًعا ،إنّه الشواش والفوىض والتشتّت الالّمحدود الذي سقطت فيه الحضارة
بدل من أن تطرد الظالم بالنور .لقد طغت
الغربية مغشيًّا عليها ،ألنّها طردت النور بالظالمً ،
مادية الحضارة الغربية الحديثة فلم ترتك جانبًا إالّ وأنزلته إىل الحضيض ،أما الروحانية فصارت إىل
التاليش والضمور الرهيب .لذلك كانت أزمة الحضارة الغربية أزم ًة عاصف ًة يف كل يش ٍء ،خلخلت كل

الثوابت الجاملية واألخالقية والدينية ،فالحداثة التي نذرت الحضارة الغربية لتبليغها إىل اإلنسانية،
تتكس وتهوي يف نفق الكاووس املش ّوش.
ّ
ٍ
دنيوي .لقد
وفردوس
لقد انكشفت حقيقة تلك الحضارة الرنجسية التي َحلمت بيوتوبيا أرضي ٍة
ٍّ

وعى بعض الغربيني أ ّن حضارتهم ال ميكن أن تكون خامت ًة للحضارات ،وال نهاي ًة للتاريخ ،وسقط
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عنهم قناع االكتفاء الوهمي بحضارتهم ،بعد أن أدركوا أ ّن الحضارة ،التي لطاملا كانوا مزهوين بها،
ضارب يف أعامق الداخل ،لتطفو عىل
هي نفسها التي ستنكّسهم .لقد فهم الغربيون ،أ ّن ال ّداء
ٌ
السطح الحقيقة التي ظلّوا يوارونها ،ويهربون منها.

طويل مرشئ ّبة العنق ،ستهوي وتنكرس إذا مل تقبل حقيقة أ ّن
إ ّن الحضارة الغربية ،التي ظلّت ً
املرض الذي أ ّمل بها هي التي صنعته ،بل وغذّته بأوهامها حتى كرب واكتسحها ويكاد اآلن أ ْن يُجهز

عليها ،خاص ًة بعد انهيار األسطورة اليوتوبية املسامة بـ «التقدم» ،تلك الكلمة اإليحائية العزيزة
عىل الغربيني ،وبعد تهاوي أصنامها ،بعد دخول هذه الحضارة عرص «الكايل-يوغا» الذي ميثّل،
مآل محتو ًما للتقدم منقطع النظري الذي ال يتوقف
عند «غينون» ،أعتى درجات الظالم ،والذي كان ً

لحظ ًة مراج ًعا ذاته.

إ ّن الكربياء ،الذي انتفخت به حضارة الغرب ،قد أحاطها بغشاو ٍة حالت بينها وبني رؤية الهاوية
التي ستسقط فيها ،بفعل الهوس واالفتتان بالتقدم املزعوم ،الذي تح ّول إىل رد فعلٍ
ارتكايس
ٍّ
يلح عىل ذلك
رأسا عىل ٍ
سيقلب حضارة الغرب ً
عقب ،ويكفي أ ّن الغرب قد قطع الشك وبدأ ،كام ّ

«غينون» ،يستفيق من وهم التقدم الصاعد الالنهايئ ،ويعيد التفكري يف ذاته منتز ًعا دوغام التقدم،
مستشكل بناها الفوقية والتحتية التي أنتجت الذهنية املعارصة ذات
ً
ليقف وج ًها لوج ٍه مع ذاته
البعد الواحد ،الذي ح ّول اإلنسان إىل كيانٍ
معطوب ضائعٍ يف الجحيم األريض .لكن عىل الرغم
ٍ

من الداء ،فإ ّن «غينون» يرى أ ّن االنحراف الذي وقعت فيه الحضارة الغربية ميكن إصالحه،

وإعادة الحضارة الغربية إىل املسار السوي ،وإنقاذها من كارثة السقوط عرب ما سامه بـ «االفرتاض
تدريجي من االنحراف إىل
األفضل» ،وهو التح ّول التلقايئ بال اصطدامٍ  ،أي بحصول عملية انتقا ٍل
ٍّ
االستقامة ،وهذا يعني أ ّن مصري الحضارة الغربية ،عند «غينون» ،ليس املوت أو الفناء كام تصور

ذلك املتشامئون من أمثال «أوزفالد اشبنغلر» ألنها ،عند «غينون» ،مل تفقد كل العنارص السوية،
فهي ال زالت تشتمل عىل الروح الرتايث الديني الذي يحتاج إىل إعادة اإلحياء .هو يرى أ ّن االنحراف
الذي سقطت فيه الحضارة الغربية ليس شذوذًا تصاعديًّا بشكلٍ مطلقٍ ال ارتداد فيه ،بل هو

انتكاس مؤق ٌَّت ميكن إصالحه وإيقاف امتداداته املستقبلية .وهكذا يبقى موقف «غينون» من
ٌ
الحضارة الغربية موقف أملٍ وانتظا ٍر يرتك للمستقبل الحكم عىل مصري الحضارة الغربية.

إ ّن «غينون» ال يؤكّد عىل انهيار الحضارة الغربية ،بل يتوقع فقط إمكانية سقوطها ،فهو ال
يرفض الغرب كحضار ٍة يف ذاته ،بل يهاجم العقلية الغربية الحديثة التي أقصت العرفان الروحي ،إذ
يعرتف بأ ّن الحضارة الغربية الحديثة حققت طفر ًة نوعي ًة يف مجال التقدم املادي ،والذي ال ميكن
إنكاره أو التغايض عنه .وهذا ما مي ّيز موقف «غينون» من الحضارة الغربية ،باعتباره موقفًا مكثّفًا
بالج ّدة واألصالة ،ويكشف عن رو ٍح مشبع ٍة بالروحانيات الرتاثية األصيلة التي تؤمن بأ ّن الغيب
من شأن عامل السامء ال من شأن عامل األرض.

المصـادر والمــراجع
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