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املقدمة

مقدمة املجلد الثاين

اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  العلميّة  السلسلة  من  الثاين  املجلّد  ييل  ما  يف  نقّدم 

للدراسات االسرتاتيجية تحت عنوان: »حوارات تأسيسّية يف علم االستغراب«. وقد خّصصنا 

هذا املجلّد ملتاخمة حضارة الغرب الحديث من املنظور الفلسفي، وهذا ما حملنا عىل 

هذا  الذين شاركونا  واملفّكرين  للباحثني  التخّصيص  الجانب  تراعي  منهجيّة عمل  اعتامد 

املنجز املعريف. من أجل ذلك سنجد أّن املحاورات التي تضّمنها هذا العمل، أجريت مع 

نخبة من األكادمييني مّمن يُشهد لهم يف التدريس الجامعي، ومن املفّكرين الذين قّدموا 

أعامالً قيّمة يف حقل التأليف والدراسات الفلسفيّة.

وماّم يجدر اإللفات إليه أنّنا ويف سياق املنهجية التخّصصية نفسها، سعينا إىل ترتيب 

املحاورات ضمن أبواب تناسب التخّصصات التي تضّمنها الحقل الفسيح للفلسفة، وهو 

امليتافيزيقا  التالية:  الحقول  وفق  تبويبه  تم  املجلّد، حيث  القارئ يف منت هذا  ما سيجده 

األوىل، وفلسفة الدين، وفلسفة العلم، والفلسفة السياسية، وفلسفة التاريخ. ومن البنيِّ أّن 

األسئلة واالستفهامات التي تضّمنتها هذه املحاورات التخّصصية تندرج ضمن اإلطار العام 

الذي تنطلق منه اسرتاتيجيتنا املعرفية يف ميدان التأسيس لعلم االستغراب.

وعليه فقد ارتأينا إعادة تذكري القارئ العزيز باملباين اإلجاملية لهذه االسرتاتيجية التي 

افتتحناها بالسؤال التايل:

هل االستغراب هو معرفتنا بالغرب، أم أنّه معرفة الغرب بنفسه، أم املعرفتني معاً؟ ونضيف: 

هل يندرج اهتاممنا باالستغراب كميدان علمي مستحدث أملته رضورات حضارية، أم أنّه 

رضٌب من انفعاٍل ارتدادٍي عىل ما اقرتفه االسترشاق من جنايات وهو يتاخم مجتمعاتنا خالل 

أحقابه املتعاقبة؟

اإلجابات املحتملة قد تتعّدى حدود وآفاق هذا التساؤل املركّب. فاالستفهام عاّم إذا 
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كان االستغراب يؤلّف مفهوًما حقيقيًا له واقعه أم أنّه مجرّد شائعة، هو استفهام مرشوع. إذ 

حني تتحّول مفردة »االستغراب« من ملفوظ له منزلته يف عامل اللغة، إىل مصطلح له حقله 

الداليل املفرتض يصبح العثور عىل تحديد دقيق للمصطلح رضورة معرفية. 

التشكُّل.  النظرية واملعرفية يف طور  االستغراب إذاً، مصطلح مستحدث ال تزال أركانه 

األمر  ومرجع  تعقيداً.  أكرث  االستغراب«  »مصطلح  عن  الكالم  يصبح  املفاهيم  عامل  ويف 

إىل فرادته وخصوصيته، وإىل حداثة دخوله مجال املداولة يف الفكر اإلسالمي واملرشقي 

املعارص. رّبا لهذه الدواعي مل يتحّول هذا املصطلح بعد إىل مفهوم، ذلك عىل الرغم من 

املجهودات الوازنة التي بذلها مفّكرون عرب ومسلمون من أجل تظهري علم معارص يُعنى 

بعرفة الغرب وفهمه ومعاينته باملالحظة والنقد، فليك يتّخذ املصطلح مكانته كواحد من 

مفاتيح املعرفة يف العامل اإلسالمي، َوَجَب أن تتوفّر له بيئات راعية، ومؤّسسات ذات آفاق 

إحيائية، يف إطار مرشوع حضاري متكامل.

لكن واقع الحال اليوم، يفيد بأّن مثة بيئات مرتامية األطراف من هذه النخب مل تفارق 

املختلفة  الحقول  يف  أو  املفاهيم  مع  التعامل  حقل  يف  سواء  الغربية  الحداثة  مباغتات 

املجتمعات  نفسها يف  تُعرُِب عن  تزال  وتلك حالة سارية ال  اإلنسانية.  والعلوم  للمعارف 

املرشقية واإلسالمية بوجوٍه شتى؛ فوجٍه يتامهى مع الحداثة ومنجزاتها ال محل فيه ملساءلة 

أو نقد، ووجٍه تنحرص محاوالته داخل منظومات ايديولوجية وطنية أو قومية أو دينية، ووجه 

زمن،  بعد  لنا  يظهر  أن  يلبث  ثم ال  واحتامالت،  يأتينا عىل صورة محاوالت ووعود  ثالٍث 

قصور أصحابها عىل بلورة مناهج تفكري تستهدي بها أجيال األّمة لحل مشكالتها الحضارية. 

ضرورات التأسيس لعلم االستغراب

معريف  مرشوع  هو  فكري،  حدث  إىل  االستغراب  تحويل  أّن  يف  الشّك  يساورنا  ال 

 حضاري يستلزم جهداً ضخامً يطابق الغاية التي طُِرَح من أجلها. فإذا كان »االستغراب« يعني 

»علم معرفة الغرب«، فمن أُوىل مقتضياته تسييل هذه املعرفة من خالل التعرُّف عىل مناهج 

وعليه  عارفة.  نقدية  بروح  قراءتها  وإعادة  واأليديولوجية،  والثقافية  الفكرية  الغريب  التفكري 

تقوم دراسته عىل خمس رضورات:
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 ـ رضورة حضارية، أوجبتها التحّوالت الحضارية التي حدثت يف مستهل القرن الحادي 

والعرشين. حيث بدا بوضوح ال يقبل الريب، أّن حضور اإلسالم عقيدة وثقافة وقيامً أخالقية 

مل يعد يف نهايات القرن املنرصم مجرّد حالة افرتاضية، وإّنا هو حضور له فاعلية استثنائية 

يف رسم االتجاهات األساسية لراهن الحضارة االنسانية ومستقبلها.

اإلسالمية  واملجتمعات  بالبالد  يعصف  الذي  التشظِّي  ويفرتضها  توحيدية،  رضورة  ـ   

ويجعل نُخبها ومثّقفيها ومكّوناتها االجتامعية، أشبه بستوطنات مغلقة. َوتَبَعاً لهذا التشظّي 

وكحاصل له، تنحدر هموم األمة إىل املراتب الدنيا من اهتامماتها. 

 ـ رضورة تنظريية، وتتأّت من الحاجة إىل استيالد مفاهيم ونظريات ومعارف من شأنها 

تحفيز منتديات التفكري، وتنمية حركة النقاش والسجال والنقد... 

ـ  رضورة  معرفيّة، وتنطلق من أهمية ملنطقة جاذبية تتداول فيها نخب املجتمعات الغربية 

واإلسالمية األفكار واملعارف، ومتتد عربها خطوط التواصل يف ما بينها.

 ـ رضورة نقدية، ويتالزم فيها تفعيل نقد الذات بالتوازي مع نقد اآلخر الغريب.

الحقول املعرفية املقرتحة لعلم االستغراب: تقتيض مقاربة االستغراب كمفهوم يرمز إىل 

منظومة تفكري حيال الغرب، العناية بالحقول املعرفية التالية:

 1. حقل معرفة الغرب ونقده: تتمحور دراسة الغرب من وجهة النظر املقرتحة لالستغراب 

حول األهداف التالية:

 ـ التعرّف عىل املجتمعات الغربية كام هي يف الواقع، وذلك من خالل مواكبة تطّوراتها 

العلمية والفكرية... وعرب ما تقّدمه نخب هذه املجتمعات من معارف يف سياق تظهريها 

للمفاهيم واألفكار التي يشهدها مطلع القرن الحادي والعرشين.

الغرب حيال الرشق واملجتمعات  اعتمدها  التي  التعرّف عىل املناهج والسياسات  ـ   

اإلسالمية عىل وجه الخصوص، وذلك بقصد جالء الحقائق وتبديد األوهام التي استحلت 

التفكري املرشقي واإلسالمي ردحاً طويالً من الزمن.
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 ـ املتاخمة النقدية لقيم الغرب: وذلك من خالل نقد قيم الفكر الغريب وآثارها املرتتّبة 

الناجمة منها...، ونقد  السلبي  آليات االستغراب  االنتلجنسيا اإلسالمية، وبيان  فكريّاً عىل 

الغرب لذاته وخصوصاً لجهة ما يكتبه الفالسفة واملفّكرون والباحثون الغربيون من الرواد 

فيها  التي تحتدم  التي تعكس أحوال مجتمعاتهم، والتحّوالت  القضايا  واملعارصين حول 

تلك املجتمعات يف امليادين املختلفة، إضافة إىل نقد النخب اإلسالمية للغرب. 

2. حقل نقد االستغراب السلبي: ويكتسب هذا الحقل رضورته املعرفية والنقدية من 

ثالثة مقتضيات:

ـ  وجوب تفكيك اللَّبس الذي تراكم يف الوعي اإلسالمي عىل امتداد أجيال من املتاخمة 

واالحتدام مع مواريث الحداثة الغربية بوجهيها املعريف والكولونيايل. يف سياق هذه املهمة 

يحدونا األمل إىل بلورة نظرية معرفة تريس قواعد فهم جديدة لألسس والتصّورات التي يقوم 

عليها العقل الغريب، وهو األمر الذي يفتح باب اإلجابة عىل التساؤل عام لو تيسَّ لنا ان 

نكوِّن فهامً صائباً عن غرٍب أنتج شتّى أنواع الفنون والقيم واألفكار، وجاءنا يف الوقت عينه 

با ال حرص له من صنوف العنف والغزو والحروب املستدامة.

ـ إنجاز تصّورات ملنظومة معرفية تفيض إىل تسييل املعارف واملفاهيم اإلسالمية عىل 

أن  يف  ريب  من  وما  وعيوبها.  االسترشاق  ثقافة  التباسات  تشوبه  ال  خالَّق  تعرُّف  أساس 

الداعي إىل هذا التعرّف هو تجاوز االنسداد الحضاري الذي ال نزال نعيش تداعياته وآثاره 

عىل امتداد خمسة قرون خلت من والدة الحداثة.

الكالسييك  ببعديه  االسترشاق  يدخل  املستحدث:  واالسترشاق  االسترشاق  حقل   .3

واملستحدث كامدة أصيلة يف دراسة الغرب، وهو ما يتطلّب التعرُّف عىل مبانيه ومناهجه، 

اختصام  يف  دخل  والسياسية،  وااليديولوجية  والالهوتية  الفلسفية  بؤّسساته  الغرب  فإّن 

عميق مع اإلسالم. حيث اشتغل عىل بناء منظومة يف إطار حركة االسترشاق التي استهلّت 

رحلتها املعادية لإلسالم بعد سقوط األندلس عام 1492م.

وهذا ما يفرض إجراء تحويل جوهري يف فضاء التناظر املعريف بني اإلسالم والغرب. 

قوام هذا التحويل، تفكيك التبعية التفكريية للغرب ومناظرته عىل أرض التضاد اإليجايب. 
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األمر الذي يقيم االستغراب عىل نشأة معاكسة للمسار واملحتوى والغايات التي أرادها له 

االسترشاق من سابق تصّور وتصميم. وإّن ذلك يوجب وعي حقيقة أّن االسترشاق املستأنف 

أّن  والنتيجة  فيه روح حداثته.  يُِحلَّ  أن  دون  اإلسالمي وفق كلامته ورؤياه من  القابل  أنشأ 

الرشق ظل شاهداً براَّنياً عىل عقل الغرب، ونظريه الضعيف يف آن. حتى أّن كثرياً من الدارسني 

الغربيني مل ينظروا إىل الحركات الفكريّة يف الرشق اال كظلٍّ صامٍت ينتظر من يهبه الحياة. 

بيِّناً يف إعادة تشكيل وعي الرشق  األمر الذي أّدى إىل حضور املسترشق الغريب حضوراً 

وثقافته ويف طريقة تفكريه حيال نفسه وحيال الغرب يف آن.

الحدث  ظاهر  توصيف  عىل  موقوف  غري  فرضيّتنا  بحسب  التنظري  التنظري:  حقل  ـ   4

وترّصده. فإنّه قبل أي يشء، مجهود متبرصِّ يروم معاينة النشآت األوىل الكامنة يف الظواهر 

واألحداث واألفكار املفضية مثّة إىل والدتها. تلقاء ذلك تنسلك مهمة املنِّظر يف املسى 

االنطولوجي؛ وتلك مهّمة طموحة تنظر إىل ما يتعّدى االستكشاف والتحرِّي. لكأنّها توعز 

للمنظِّر بعد أن فرغ من اختباراته املريرة يف عامل االيديولوجيا وتحيّزاتها، أن يعرب إىل الضفة 

األخرى. إىل ما ال يتناهى التفكُّر فيه داخل منطقة فراغ يفرتض أن يحرز املنظِّر معها َملََكة 

املبادرة إىل فتٍح معريف يكون يف اآلن عينه مؤمتناً عليه، وعامالً عىل تغذيته وتسييله. وألّن 

من شأن الفراغ أن يشهد عىل الالّيقني، فمن شأن التنظري أن يسرب األغوار، ويعنّي التخوم، 

ويقرتح التصّورات واألفكار.

ختاماً نتقّدم بخالص الشكر واالمتنان لجميع األساتذة والباحثني، الذين شاركوا يف هذه 

الحوارات التأسيسيّة لعلم االستغراب، وال ننىس بالشكر والتقدير محّرر ومنّسق هذا الكتاب 

الحوارات، وال سيام  بإعداد وترجمة ومتابعة هذه  الدكتور محمود حيدر، وكل من ساهم 

األستاذين د. محّمد حسني كياين ود. محمد مرتىض.  ونسأل الله تعاىل أن يكون هذا الجهد 

العلمّي املميّز بضامينه الحوارية التخّصصية نافعاً ومفيداً ألهل العلم والبحث، ولكّل من 

يروم البحث العلمي والنقدي للفكر الغريب.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية





حوارات يف األعطال األنطولوجية 
للفلسفة الغربي�ة

الفصل األول





ًما في معرفة الموجودات  ق الغرب تقدَّ حقَّ

إال أنه أخفق في معرفة الواجب

[[[

ر الفرنيس كريستي�ان بونو )*( حوار مع املفكِّ

جرى هذا اللقاء مع املفكّر الفرنيس املسلم كريستيان بونو قبل رحيله بأسابيع إثر حادٍث 

وقد  جامعاتها.  يف  املحارضات  من  عدد  إللقاء  علمّية  رحلة  يف  وهو  نيجرييا  يف  مفجعٍ 

تناول الحوار رؤية بونو الّنقديّة للغرب ومبانيه املعرفّية يف حقل الفكر واالجتامع وعالقاته 

باملجتمعات اإلسالمّية.

ـ حاصل عىل شهادة  بعد  ما  يُعرف يف  العلوي كام صار  يحي  أو  ـ  بونو  أّن  إىل  نُشري 

الدكتوراه يف حقل العرفان اإلسالمي من جامعة السوربون الفرنسّية، وهو عضو الهيئة العلمّية 

)التصّوف  مثل:  املؤلّفات،  بعض  وله  املصطفى،  جامعة  يف  الدولية  الدراسات  مركز  يف 

والعرفان اإلسالمي(، )اإللهيات يف اآلثار الفلسفّية والعرفانّية لإلمام الخميني(.

وهنا وقائع الحوار الذي تركّز حول علم االستغراب الّنقدي.

»املحّرر«

* ما هي برأيكم االنتقادات اإلجاملّية املوّجهة إىل الحضارة الغربّية املعارصة من الناحية 
املعرفّية واالجتامعّية؟ 

ـ ميكن للجواب عن هذا السؤال أن يؤّدي بنا إىل تأليف كتاٍب من مجلدات عّدة. ولكن 

سأكتفي ببعض املقدمات الهاّمة يف هذا الشأن:

]*[ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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املقّدمة األوىل: يجب علينا الفصل بني االنتقاد واالقرتاح. ففي االتّجاه الّنقدي يعمل 

الفرد عىل مراجعة الكتب واألعامل املعنيّة، ثم يعمل عىل نقدها من زاوية خاّصة. ويف هذا 

االتّجاه ال يتّم اقرتاح طريق للحّل بالرضورة. ويف هذا االتّجاه ميكن للنقـد أن يكون صائبًا، 

ولكن ال يُشار فيـه إىل الحلول. ميكـن لهـذه االنتقادات أن تنتظـم ضمن خلفيات 

متنّوعة، من قبيل: نقد املاركسية، ونقد البيئة، ونقد االقتصاد وما إىل ذلك. ويف الحقيقة 

فإّن االنتقادات ترد من زوايا مختلفة، ومن هنا فإّن هذا السؤال واسع جداً. 

املقدمة الثانية: إّن أكرث وأهم االنتقادات القوية والدقيقة والنافعة إّنا ميكن العثور عليها 

يف التحقيقات الغربية، ويف املقابل نجد االنتقادات املوجودة يف الرشق ضعيفة، وأكرثها 

غري مستدل؛ بعنى أّن أغلبها عاطفي أو سطحي، وهذا بدوره أمر طبيعي أيضاً؛ إذ عندما 

يُسأل: من الذي ميكنه أن ينتقد الوضع يف إيران بشكل أفضل وأدق؟ من الطبيعي أن يكون 

الجواب هو: إنّهم اإليرانيون أنفسهم؛ وذلك ألّن االنتقاد الصادر من األجانب ـ بشكل عام 

ـ لن يكون دقيقاً؛ ويف املقابل يكون االنتقاد الصادر عن اإليرانيني يف األعم األغلب دقيقاً 

ومستدالً. وعىل كّل حال فإّن املواطنني يف كل بلد ميكن لهم انتقاد بلدهم بشكٍل أفضل من 

املواطنني يف البلدان األخرى، رشيطة أن يكونوا مؤهلني إلبداء النقد حول شؤون أوطانهم. 

مسألة  إىل  يتعرّض  الذي  التخّصيص  االتّجاه  فإّن  املقدمتني،  هاتني  الّنظر عن  وبغّض 

هذا  مثل  يتحّدث عن  الذي  املفكرين  أحد  يزعم  الهامة.  املسائل  من  يُعّد  الغرب،  انهيار 

سطحها،  الزنابق  غطّت  وقد  بحرية  لدينا  القائل:  املثال  هذا  بثل  لذلك  ومُيثّل  االنهيار، 

ويف كّل ليلة يزداد عدد هذه الزنابق بقدار الضعف. واليوم قد غطّت الزنابق نصف حجم 

البحرية، ومل يبَق أمامنا سوى ليلٍة واحدٍة حتى تغطي الزنابق جميع سطح البحرية. ال يبعد 

أن تكون مسألة انهيار الحضارة الغربية شيئاً من هذا القبيل، ولكن ال تزال بداية هذا االنهيار 

غري محّددة. فهل سيبدأ االنهيار من مشاكل تتعلّق بالبيئة، من قبيل: ارتفاع حرارة األرض أو 

شّح أو فقدان مصادر الغاز والطاقة؟ أم سيبدأ االنهيار بسبب املشاكل االقتصادية واألنظمة 

املالية؟ هذا ما مل يتّضح بعد بشكٍل جيٍّد.

، ومالحظة ذلك ضمن مرشوع بعنوان  *  إذا أردنا أن نُحلّل هذه االنتقادات بشكٍل منهجيٍّ
»االستغراب االنتقادي«، فام هو املسار الذي يجب أن نّتخذه أّوالً من وجهة نظركم، وكيف 
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ترون طريقة التقّدم بهذا املرشوع؟ وبعبارٍة أخرى: كيف ندير هذا املرشوع يك نطوي هذا 

املسار املنطقي ونصل إىل النتائج املطلوبة؟

ـ لقد أجبت عن السؤال األّول من الناحية املعرفيّة واالجتامعيّة؛ ولكّني أرى أّن أفضل 

الناحية األساسية والجذرية، أي من الزاوية  طريق إىل الدخول يف هذه املسألة يكمن يف 

بأنّه  القرن  الغباء«، تم وصف هذا  التاسع عرش قرن  »القرن  بعنوان  امليتافيزيقية. يف كتاب 

بدوره  واإلبداع  اإلبداع،  عىل  تقوم  والتقنية  التقنية،  عىل  فيه  الحضارة  تقوم  مرحلًة  ميثّل 

يقوم عىل الخأل والفراغ امليتافيزيقي. ومن هذه الناحية، فإّن األسلوب امليتافيزيقي يعترب 

اتّجاهاً توصيفياً / تحليلياً، ويف املقابل فإّن األساليب التوصيفيّة البحتة متثّل نظرياً للنزعة 

أّن  إاّل  توصيًفا.  يعّد  الربوتستانتية  الروح  الرأسامليّة عىل  قيام  أّن  مثالً  ذلك  من  التاريخية. 

االفتقار إىل املسألة امليتافيزيقية أّدى إىل عدم تحّقق هذه املسألة بشكٍل مبكر. إّن املراد 

من امليتافيزيقا، هي ميتافيزيقا الالهوت األهم ال الالهوت باملعنى األخص. إّن هذا التقرير 

يثبت أنّه غري مرشوٍط بالرؤية الالهوتيّة. ومن هنا فإّن هذه الرؤية أو الفرضيّة ميكن أن تكون 

األمور  يقع يف  امليتافيزيقي  التناقض  إّن هذا  متناهية يف عامل محدود.  الاّل  التنمية  بنزلة 

العامة، وهو ـ بطبيعة الحال ـ تناقض منطقي. إّن هذا التّناقض األسايس واملنطقي ال ميكن 

له أن يحّقق التنمية املطلقة يف عامل محدود. فحتى لو كان الشخص مؤمًنا بشّدة، ولكّنه 

يفتقر إىل األساس امليتافيزيقي، فإنّه سيصل ال محالة إىل مثل هذه النتيجة التي وصلت لها 

الحضارة الغربية. ولهذا السبب تغدو التنمية املطلقة يف العامل املحدود رضباً من املحال. 

وتبقى هذه االستحالة قامئًة حتى إذا كانت الحضارة حضارة إسالميّة؛ وذلك بسبب غياب 

األرضيّة امليتافيزيقيّة. واملراد من امليتافيزيق هنا هو األصول والقواعد العقليّة. ويف الواقع 

ميكن يف ضوء هذا املعنى متابعة البحث يف جميع مظاهر الحضارة الغربية، أو ما وجد 

عىل املستوى البنايئ يف الغرب، بوصفها معرفًة ميتافيزيقيًة، والوصول إىل أصولها. عندما 

يتحّدث هرني كوربان عن مشكلة الفكر الغريب الشائع، ويقول إنّها بدأت يف الحّد األدىن 

من القرن الثاين عرش للميالد، وأّدت إىل ثنائيّة الذهن والعقل وتقسيم العامل إىل بعدين، فإّن 

هذه املشكلة بدورها تعود إىل املسألة امليتافيزيقية أيضاً، وهذه املسألة بدورها تعود إىل 

القرون الوسطى. إذ لو مل نالحظ أّي صلة بني املادة واألمر املجرّد، ومل نأخذ بنظر االعتبار 

إمكانيّة األرشف واألخص بنظر االعتبار، فإّن الكثري من املسائل ال محالة لن تكون قابلة 

ميتافيزيقي  أساس  بدوره عىل  يقوم  الطبيعة  مع  التعاطي  فإّن  األساس  لإلدراك. وعىل هذا 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 18

أيضاً. من ذلكـ  مثالًـ  هل يُسمح لإلنسان بوصفه أرشف املخلوقات، أن يقوم بكل ما يحلو 

له؟ ملاذا يتم تصّور اإلنسان بوصفه كائناً يف قبال الطبيعة، يف حني أنّه جزء من الطبيعة؟ 

وعىل أّي حال فإّن اإلنسان يف الكثري من الثقافات ال يتّم تصّوره يف قبال الطبيعة؛ وذلك ألّن 

اإلنسان إىل جانب سائر املخلوقات األخرى، يعّد واحداً من هذه املخلوقات. وعىل هذا 

األساس فإّن هذا األصل الجوهري واألسايس يقوم بدوره عىل عدم اإلرشاف عىل املسائل 

املعنويّة والحقيقيّة. ثم إّن حرص املادة يف املحسوس بنزلة الفهم املخالف للعقل؛ ألّن 

العقل يحكم بأّن املعقوالت بدورها جزء من الحقائق والواقعيات. وعىل كل حال فإّن قانون 

العلية جزء من املعقوالت أيضاً؛ إذ ال ميكن استنباط أي محسوس من أصل العلية. وعىل 

هذا األساس فإّن املسألة األصلية تكمن يف املعقول العقالنية.

*  تبًعا ملعرفتكم بأعامله وآثار الفيلسوف الفرنيس هرني كوربان، كيف كان سينظر اليوم 
النخب املسلمة حيال  وماذا كان سينصح  والغرب،  الحاصل بني املسلمني  االحتدام  إىل 

منهج املواجهة؟

ـ كان هرني كوربان يؤكّد دامئًا عىل وجوب عدم االنبهار بكّل اإلمكانات التقنية والفنية 

التي تأيت من الغرب، بحيث تحجب عّنا االهتامم باملسائل العقلية. وهذا ما كان يؤكّد عليه 

القّوة  إّن  إذ  الرئيسة والجوهرية؛  أّن هذه هي املسألة  مقاالته وحواراته وكتاباته. وأرى  يف 

التقنيّة لدى الغرب قد أبهرت الثقافات األخرى، األمر الذي أوجد لديها حالة من الشعور 

التكنولوجيا  بالّنظر إىل  البلدان األخرى  الكثري من عقالء سائر  إّن  بالعجز والوهن. بحيث 

الفنية  املسائل  اهتاممهم عىل  كّل  وركزوا  العقليّة،  املسائل  الطرف عن  قد غضوا  الغربية 

العسكرية، تكمن يف  السيطرة  الثقافات باإلضافة إىل  إّن هيمنة الغرب عىل سائر  والتقنية. 

إبهارها بواسطة املسائل التقنية. يف حني أّن هذه القدرة التكنولوجية قد تحّولت يف الوقت 

الراهن إىل مشكلة كربى. فال يبعد أن تؤّدي هذه الثقافة والحضارة إىل القضاء عىل نفسها، 

بل وقد تؤّدي إىل تدمري البرشيّة بأرسها. هناك من يذهب حالياً إىل االعتقاد بإمكانيّة التغلّب 

عىل األزمة الراهنة بواسطة التفّوق التكنولوجي والجيو ـ هنديس. من ذلك أنّهم ـ عىل سبيل 

درجات  ارتفاع  من  حالياً  تعاين  األرضية  الكرة  إّن  ويقولون حيث  حالياً  يعتقدون  ـ  املثال 

مام  مدارها،  عن  األرضية  الكرة  تخرج  هائلة  نووية  بتفجريات  القيام  أمكن  ربا  الحرارة، 

يوجب ابتعادها عن الشمس، األمر الذي يساعد بالتايل عىل تربيدها. وعليه رّبا مل يصل 
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البعض حتى اآلن إىل إدراك أّن هذه التكنولوجيا نفسها من شأنها أن تكون هي املنشأ يف 

هذه األزمة. وعىل هذا األساس فإّن الرؤية األهم التي ميكن استخالصها من تفكري هرني 

منها  سياّم  وال  ـ  الثقافات  لدى  الرئيسة  املشكلة  أّن  هي  السؤال،  هذا  إىل  بالنظر  كوربان 

الثقافات الرشقية ـ تكمن يف االنبهار بثقافة الغرب، وال سياّم منها الثقافة الناظرة إىل البُعد 

التكنولوجي؛ إذ إنّهم يتصّورون أّن الغرب قد امتاز يف املسائل الفنيّة بواسطة املقدرة العقلية 

الكبرية. يف حني ال يوجد أي تالزم عقيل ومنطقي بني هذين األمرين.

العرفان  وفلسفة  الّنقدي  االستغراب  بني  املفهومّية  بالنسبة  االعتقاد  ميكن  هل   *
اإلسالمي؟ وبعبارة أخرى: إذا افرتضنا وجود مثل هذه النسبة، فام هي مقدمات االستغراب 

ولوازمه ورضوراته عىل أساس الفلسفة والعرفان اإلسالمي؟

ـ إّنا نؤكّد يف الغالب عىل الفلسفة اإلسالمية؛ وذلك ألّن هذه الفلسفة تحظى بزيٍد 

من االعتبار بالّنظر إىل اشتاملها عىل امليتافيزيقا. وبعبارٍة أخرى وبالّنظر إىل هذا السؤال: 

األرسطية  الفلسفة  هي  اإلسالمية  الفلسفة  امليتافيزيقية.  املسائل  من  نبدأ  أن  علينا  يجب 

بطبيعة  ـ  واإلثبات  التحليل  حقل  يف  العرفان  أّن  كام  اإلسالمي.  العامل  يف  تطّورت  التي 

الحال ـ يرتبط بدوره باملسائل الفلسفية، نعلم أّن العرفاء مل يعملوا عىل توظيف األسلوب 

االستداليل، ولكن حيث يجب االستناد يف النقد إىل االستدالل، ميكن للعرفان ال محالة أن 

يلهمنا بعض املسائل، ومن هنا يتبلور نقدنا بالكامل عىل أساس سلسلة ممن االستدالالت 

الفلسفية. من ذلك مثالً ما إذا كان ميكن للعقل الصناعي أن يكون لديه ردود فعل أو تجاوب 

إمياين أو عرفاين، نعتقد بأنّه ليس هناك يشء مادي ـ أعم من أن يكون طبيعياً أو صناعياً، بل 

وحتى املخ ـ لديه تعقل من عنده أو من اآلخر. ويف الحقيقة فإّن املخ ال يدرك شيئاً، كام 

أّن العني ال ترى شيئاً. ويف الحقيقة فإّن اإلنسان يرى بواسطة العني، وهذه النقطة متثل جزءاً 

من األسس والقواعد امليتافيزيقية التي ميكن أن تخضع للبحث والتحليل. النموذج اآلخر 

ناظر إىل االختالف بني آيات القرآن والروايات. نعلم أّن الوحي والرواية هام بنزلة اإلرشاد 

للعقل؛ يك يعمل العقل عىل إبداء الرأي والحكم من خالل الّنظر إىل تلك املفاهيم. ومن 

هذه الناحية تكون للروايات حيثيّة إرشاديّة. وبعبارة أخرى: إّن الروايات تشري إىل أمر. إّن 

من شأنها أن تكون إرشاديّة، أو أن تقوم بدور متهيدي إلقامة االستدالل العقالين عىل ما إذا 

كان ينبغي علينا القيام بفعل ما أو عدم القيام به؟ وعىل هذا األساس يكون لها حيثية تنظيمية 
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وليست تقوميية؛ بعنى أنّها قد ال تكون مستدلّة يف نفسها، بل يجب االستدالل لصالحها، 

سيكون  ولكن  تأسييس،  بعضها  فإّن  الحال  وبطبيعة  لالستدالل.  متهيداً  بوصفها  وأخذها 

لها بالّنظر إىل املسائل املعرفيّة حيثيّة إرشاديّة. بعنى اإلرشاد إىل مسألة يجب أن تفهم، 

وبنزلة إرشاد للعقل. وإّن املسائل اإلرشادية ـ بطبيعة الحال ـ يجب أن تقوم بدورها عىل 

املسائل املعرفية. ومن ناحية أخرى قد ال تتوفّر يف بعض املوارد إمكانيّة لفهم أسباب بعض 

اآليات والروايات؛ من ذلك مثالً قد ال ميكن فهم سبب عدد ركعات الصالة اليومية. وطبقاً 

للقانون نكون ملزمني برعاية هذا الّنوع من املوارد. وبعبارة أخرى: حيث تم وضعها عىل 

هذه الشاكلة، نكون مكلفني برعايتها. ولكّننا نعلم أّن كّل قانون ـ أعم من أن يكون برشياً أو 

إلهياً ـ قد وضع بالنظر إىل املسائل واملصالح واملنافع، وهناك دليل عىل مثل هذا الوضع 

أيضاً؛ بيد أّن هذه األدلّة قد تكون يف متناول اإلنسان وقد ال تكون يف متناوله. فهل يجب 

عىل العقل أن يلتزم الصمت بإزاء هذه القوانني؟ أجل، فهذا هو الوضع حتى بالنسبة إىل 

مفكر قومي مثل ديكارت الذي يشكك يف مجمل املسائل املعرفيّة.

*  هل ميكن الوصول إىل طريق وآليات ونصائح لالستغراب النقدي عىل أساس تعاليم 
القرآن الكريم؟

ـ من املمكن للتعاليم القرآنية أن تقّدم لنا العون بوصفها ملهمًة أو بوصفها من الفرضيات. 

. إّن األرضيّة  بيد أنّنا للوصول إىل الهدف املنشود يف هذا السؤال نحتاج إىل استدالٍل عقيلٍّ

يف هذه الغاية ليست موقفاً كالمياً. ويف الحقيقة فإنّنا نسعى إىل بحث هذه املسألة، وهي: 

هل الفرضيات التي نفرتضها يف هذا االتّجاه صحيحة أم خاطئة؟ من ذلك مثالً: هل تّم فهم 

القضايا القرآنيّة يف ضوء أسٍس صحيحة؟ وهل فهمنا جميع أرضاياتها أم اقترصنا عىل مجرّد 

فهم املعنى الظاهري للقضية؟ وهل فهمنا جميع أبعادها؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى. 

والنقطة الهامة هي أّن املسألة املفروضة يف هذا االتّجاه برّمتها ال تشمل جميع املسائل 

الكالميّة التي نروم الدفاع عنها، وإّنا نروم البحث يف الفرضية الصحيحة من الخاطئة فقط، 

والنظر يف هذا املوضع إّنا ميكن بلوغ هذا الهدف من خالل االستدالل العقيل.

*  هل ميكن العمل عىل تقديم بعض املقرتحات والنصائح املنهجّية يف العمل الفلسفي 
يف إطار إحياء الحضارة اإلسالمية؟
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ـ ميكن القيام بذلك قطعاً؛ ألّن إحياء الثقافة أو أساس ثقافة ما، إّنا يقوم عىل أرضيّة 

عقليّة. ومن هنا فإّن الدعوة إىل العقل بنزلة املرحلة األوىل واألخرية يف مثل هذه الغاية. 

أهميًّة هي  األكرث  أّن  نجد   ،العرص إمام  بشأن ظهور  املأثورة  الروايات  بني جميع  ومن 

الرواية التي تقول إّن املهّمة الرئيسة التي سوف يقوم بها اإلمام بعد ظهوره هي إكامل عقول 

القرآن  وإّن  الثانوية.  املهام  بثابة  تكون  سوف  األخرى  واملهام  األمور  سائر  وأّن  الناس، 

األفضل؛ ألّن أسالفنا  ثقافتنا هي  بأّن  نقول  وأاّل  والتعقل،  التفكري  يدعو إىل  بدوره  الكريم 

كانوا يعتقدون بهذه الثقاقة، وأّن آباءنا كانوا يعتنقون هذه الثقافة. إّن منطق القرآن هو التعّقل 

واإلدراك العقيل. ومن هنا فإّن البداية واملتّمم لجميع األعامل بأرسها يجب أن تقوم عىل 

لفلسفة صدر املتألهني أن تكون مفيدًة ونافعًة.  الناحية ميكن  التعقل والتفكري. ومن هذه 

وعىل كّل حال ال يوجد لدينا إىل اآلن نتيجة أقوى وأكرث استدالالً من فلسفة صدر املتألهني، 

وأرى أّن هناك مثل هذه اإلمكانيّة يف فلسفة صدر املتألهني. رّبا لو مل يأِت صدر املتألهني 

لقد مضت قرون حتى ظهر شخص مثل صدر  ابن سينا.  فلسفة  نعيد اجرتار  نزال  لكّنا ال 

املتألهني، ليقّدم لنا مسائل أساسيّة من قبيل: اتّحاد العاقل واملعقول، ومسألة أصالة الوجود 

وما إىل ذلك، وأثبتها باألدلّة العقليّة. وعىل هذا األساس قد ال تكون فلسفة صدر املتألهني 

مفيدة يف مسألة من املسائل، بيد أنّها مفيدة يف مسألة أخرى. وعىل كّل حال، وفيام يتعلّق 

بالنقل عن ابن سينا، يجب علينا جميعاً أن نكون من »أبناء الدليل«.

* كيف ميكن أن يكون للجمع بني املعنوية والعقالنية دوٌر منهجيٌّ يف مواجهة املناهج 
الغربية؟

ـ إّن البحث حول الجمع بني املعنويات والعقالنية بحث أسايس وهاّم للغاية، غاية ما 

هنالك ال ينبغي الوقوع يف سوء فهم، واالعتقاد بأّن املسائل العقليّة عىل درجٍة واحدٍة من 

االعتبار؛ إذ ليس هناك يف األمور الّنظرية من دليل ومرشد غري العقل. من املمكن أن نكون 

الناحية  نفتقر إىل  التنفيذ  نتيجة عقالنية، ولكّننا يف مقام  النظرية قد وصلنا إىل  يف املرتبة 

املعنوية. من ذلك أن أعلم ـ عىل سبيل املثال ـ أيّن ال أمتلك مقومات القيام بهذه املهنة، 

وأفتقر إىل القدرة الالزمة لالضطالع بها؛ ولكني يف املقابل أحتاج إىل راتب هذه املهنة ليك 

أمتكن من دفع نفقات دراسة ولدي يف الجامعة. ومن هنا فإين أقبل العمل يف هذه املهنة. 

إّن هذا االختيار ال يحتوي عىل مشكلة عقليّة، ولكّنه يحتوي عىل مشكلة عمليّة. ومن هنا 
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فإّن املعنويّة إّنا يتّم طرحها غالباً يف مقام العمل، ولهذا السبب فإنّها ترتبط بحقل السلوك 

والعمل. ونحن نعلم أّن أكرث املسائل املطروحة يف الوحي هي من املسائل العملية، وهي 

بطبيعة الحال مسائل عملية ذات أرضية نظرية. عندما يسأل اإلمام الصادق عن معنى 

العقل، نجده يقول: »العقل ما ُعبد به الرحمن واكتسب به الجنان«؛ إّن الجزء الّنظري يشتمل 

مسألة  الله  معرفة  بحث  إّن  الجّنة.  اكتساب  عىل  يشتمل  العميل  والجزء  الله،  معرفة  عىل 

نظرية، وأما اكتساب الجنان، فيستلزم القيام بالكثري من األمور. وبعبارة أخرى: فيام يتعلّق 

بالبُعد الّنظري يجب أن نؤمن بوجود الله. ثم يف البُعد العميل يجب علينا التّوّجه إىل الكثري 

من املسائل. وعىل كّل حال، فإّن املسائل العمليّة عّدة أضعاف املسائل النظرية، وإّن هذه 

النقطة تشتمل عىل أهميّة بالغة فيام يرتبط بواجهتنا مع الغرب؛ إذ إّن البحث النظري ميثّل 

األساس لجميع سلوكياتنا ومامرساتنا العمليّة.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن«و»القبيح«، 

عىل أخذ كل ما هو من الغرب حسن، ونجتنب كل ما هو من الغرب قبيح.

ـ ما هو املبنى الذي ميكن عىل أساسه التمييز بني الحسن والقبيح؟ نعيد ثانية عرض 

التوضيح ذاته الذي تقّدم بيانه. ويف الحقيقة فإنّه عندما يتّم الحديث عن األمور يف املسائل 

التقسيم األّويل بني هذه  لألمور. وإّن  الكثري من األشياء سوف تكون متعلقاً  فإّن  النظرية، 

تقسيم نالحظه  أي  الحال تحت  مادية. وبطبيعة  مادية وغري  تقسيمها إىل  يعود إىل  األمور 

ميكن لنا تقسيم األمور إىل أشياء موجودة دون إرادة اإلنسان، وأشياء موجودة بواسطة إرادة 

اإلنسان. وبعبارة أخرى: يف بعض األحيان ال تتوفّر لدينا سوى إمكانيّة إدراك األمور الّنظريّة 

ـ األعم من األمور املعقولة واملحسوسة ـ ويكون تغيريها خارجاً عن إرادتنا. ولكن هناك 

السياسة واالقتصاد وما إىل ذلك. ويف  قبيل:  بإرادة اإلنسان، من  توجد  أيضاً  أخرى  أموراً 

النظري، ويجعل معقوله أمراً  الحقيقة فإّن اإلنسان يف هذه املرتبة يعمل عىل إظهار فكره 

محسوساً؛ كام يفعل املهندس عىل تحقيق البناء املتصّور يف ذهنه يف العامل الخارجي. 

والعقل  النظري  العقل  إىل  العقل  تقسيم  فلسفة  عن  تعرّب  بدورها  الثنائيّة  املراتب  هذه  إّن 

العميل؛ وذلك ألّن عقل اإلنسان يعمل من خالل الّنظر إىل مستويني أو نوعني من األمور؛ 

بعض األمور يعرفها، وبعض األمور األخرى ال يعرفها. فهناك سلسلة من األمور حيث إنّها 
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أخرى:  وبعبارة  سلوكنا.  عىل  تأثريه  اإلدراك  ذلك  يرتك  ذلك  وبعد  إلدراكنا،  متعلقاً  تكون 

هذه  فإّن  الحال  وبطبيعة  سلوكنا.  لتغيري  مستوجباً  ويكون  السلوك،  إىل  تؤّدي  املعرفة  إّن 

املعرفة ال دخل لها يف إيجاد املوجود. يف حني لو مل تكن هناك إرادة لدى اإلنسان إىل 

طبخ الطعام، فإنّه لن يوجد أي طعام مطبوخ. وعىل هذا األساس فإّن هذه املعارف الّنظريّة 

عىل  ـ  أنّنا  ذلك  من  املعنويّة.  من  نوع  يتجىّل  العمل،  يتحّقق  وعندما  العمل،  إىل  تؤّدي 

سبيل املثال ـ نقول يف البداية: ال عالقة لنا بتلّوث املاء، غاية ما هنالك أنّنا بعد إدراكنا أنّنا 

نحن الذين يجب أن نستفيد من هذا املاء امللّوث، يتبلور لدينا نوع من املعنوية والداعي 

البحث عن عمل  يتّم  إىل املحافظة عىل طهارة املاء ونظافته. وعىل هذا األساس عندما 

اإلنسان، تتبلور املعنوية، وتبعاً لها يتم طرح فرضيات من قبيل: العدالة أو املصلحة. وعىل 

وحتى  امليتافيزيقية.  األرضيّة  عدم  مسألة  إىل  نعود  ـ  سؤالكم  إىل  بالنظر  ـ  األساس  هذا 

االفتقار إىل األساس املعريف بدوره يعود إىل عدم األساس امليتافيزيقي أيضاً. وكام تقّدم أن 

ذكرنا، فإّن التكنولوجيا تقوم عىل إبداع، واإلبداع بدوره يقوم عىل خأل األساس امليتافيزيقي. 

ومن هنا ميكن القول إّن الغرب قد حّقق تقدماً يف معرفة املوجودات، ولكّنه مل يكن موفقاً 

إىل حّد كبري يف ربط املعرفة بـ »الواجب«. إّن هذا التحدي ال يعود سببه إىل فقدان املعنوية 

فحسب، بل هناك دخل يف ذلك إىل عدم وجود األساس النظري أو امليتافيزيقي أيضاً.





من واجبنا النقدي زحزحة يقين الحداثة بذاتها

حوار مع الدكتور عمر بن بوجليدة

سعينا يف هذا الحوار مع الدكتور عمر بن بوجليدة إىل الحرض املعريف يف بنية الحداثة 

وتاريخها وسلوكها يف امليادين الفلسفّية والسوسيولوجّية والسياسّية. وقد أظهرت إجابات 

بن بوجليدة مجموعًة من املقاربات النقديّة العميقة، تناولت أبرز األركان التي قامت عليها 

الدكتور  أّن  ذكره  الجدير  هذا.  يومنا  إىل  وصواًل  مّتصلة  قرون  امتداد  عىل  الغرب  حداثة 

العلمّية  الندوات  من  الكثري  ويشارك يف  الفلسفة،  الدكتوراه يف  متحّصٌل عىل  بوجليدة  بن 

واملؤمترات الفكريّة، ومن مؤلّفاته:                                                                                                                        

معه كان هذا الحوار.

                                               »املحّرر»

مواريثها  مجمل  طاول  نقديًّا  تقليًدا  أنتجت  أنّها  نجد  للحداثة  التاريخّية  التجربة  يف   *
الفكريّة وأمناط حياتها، إال أّن هذا التقليد النقدي -عىل وزنه يف تنشيط الفكر وبث الحيوية 

بالعقل  عصفت  التي  فاملعاثر  اإلغريقي.  للمرياث  الكربى  الخطوط  يتعدَّ  مل  أوصاله-  يف 

هي  الحداثة  أّن  كثريين  حسب  يعني  ما  العهد،  حديثة  ليست  املعارص  طوره  يف  الغريب 

مبجمل بناءاتها الفلسفّية الكربى تشكّل امتداًدا نقليًّا للموروث اليوناين ومل تغادره قط إىل 

يومنا هذا. ما هو تعليقكم؟

صحيح أّن التأسيس الذي قامت به الحـداثة هو رضب من الّنضج العقيل، إاّل أّن املقام 

يستوجب العمل عىل زحزحة يقني الحـداثة بذاتها. ولـسنا نـريد هنا التقليل من هذه الظاهرة، 

نـوّد طرح أسـئلٍة مـشاغـبٍة ومـدّمرٍة؛  إذ  العـقالين للحـداثة؛  الغالف  نبتغي تفجري  ولكّننا 
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نسـًفا للتطابق وانـفتاًحا عىل االختالف مع اآلخـر، املطموس، واملنبوذ، واملغيّب. وقصد 

اإلفصاح عن مبتغانا، فإنّه أصبح من الواجب علينا أن نجاهر بهذه األسئلة، ذلك أنّه ليس 

مُيكن التّعرّف عىل الحداثة يف عمقها إاّل متى ما بحثنا يف مرتكزاتها. )= العقل، الحرية، 

التقدم(.       

*  فـمـا هي إًذا، استتباعـات الحـداثة ورهاناتها؟ كيف نتعامل مع أنفسنا يف ظل الحداثة؟  
وبـسؤال  ليس نحن؟  »اآلخر« حينام نصبح  نتعامل مع  كـياننا؟ كيف  مـع  نـتعـامـل  كيف 

جـامـع: كـيف تـكـون الـعـناية بأنـفسنا فـي ظـّل االخـتـالف والخصوصّية والنسبّية؟ 

تعبري  حـسـب  آخـر  بوجٍه  التفكري  كـيفـيّة  عـلـى  الـتّـدرّب  نـحـاول  إنّـنا  إًذا  لـنقـل 

الفرنيس ميشال فوكو، لئاّل نخلط بني الكونيّة واملركزيّة الغربية الضيّقة، فهذه األخرية غري 

تواصليّة: بل هي »اسـتبعادية لآلخر«. و»اآلخر« ها هنا هو ما أحيل عىل الصمت، وأقيص يف 

الهامش، فال بّد إذن من استنطاق املسكوت عنه واستقدام املقيص، واستحـضار املنيس، 

ومساءلة املهّمش. بيد أنّه علينا أن ننـتبه إىل أّن »اآلخر« يبدأ حني يربز الوعي باختاليف، 

ويـنـتهي عندما نعـتـرّف هـو وأنا بكونـنا نـشّكـل ذواتا مغايـرًة كام يقـول »بول ريكـور«. 

لـكـن أفــليـس يـجـب أن نـجـّدد الـّنظـر فـي السـؤال عـن ظـهـور الحـداثـة )=مـتى 

أّن  من  نعـتقده،  ما  إثـبات  إلـى  نـتـوّصل  أن  ُمـرادنـا،  أّن  ذلـك  »الحداثة«؟(،  لفظ  ظهر 

الحداثة استبعاد لآلخر. يرجح البعـض نـسـبة  ظهـور الحـداثة رؤيـة للعـالـم، إلـى عـرص 

األنـوار والبعـض اآلخر يعود إىل القرن السابع عرش أو إىل بداية النهضة العلميّة األوروبيّة، 

فـ »هـابرماس« يـرى أّن عرص األنوار هو عرص انبثاق مـرشوع الحداثة القائم عىل »تطوير 

العلوم املضفية للموضوعـيّة، واألسـس الكـونيّة لألخالق والقانون، وأخريًا الفن املستقل، 

هـو  و»األنـوار«،  »كانط«  عرص  أّن  ذلـك  الـوجـود،  لظـروف  عقالين  تحويل  أجل  من 

عرص العقل، بعنى عرص الوعي الحديث، أّما البعض اآلخر فيعود لألسباب نفسها إلـى 

»ديكارت«. فـفـي القـرنني السابع عرش والثامن عرش أرست الحداثة قـواعـدها الفكريّة مع 

عقالنيّة ديكارت الذي يعتربه »ريتشارد روريت« أب الحداثة ومؤّسسها.  

التـحّول واالنـتقال  إلـى معـنى  الحديثـة« تشـري  أّن عـبارة »األزمنة  لنا أن نؤكّد  ولكن 

من مرحلة غري مـسبوقـة، إنّها عتبٌة تاريخـيٌّة بني العـرص الـوسيط واألزمنة الجديدة، ولكن 

ما يـنبغي أن يوّجه إلـيه الّنظر ليس عمليّة التقسيم ذاتها، إّنا ما أوجـبته علينا مـن ضـرورة 
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بل  تاريخيًة،  حقبًة  ليست  املعنى  بهذا  فالحـداثة  صحـبتها،  الـتـي  التقـويم  عملية  تدبّـر 

قيمٌة تستمّد معناها من ذاتها كحـركٍة مستـمرٍة، وسيالن أبدي، »إنّها دعـوٌة إىل خلق عالـم 

وإنـسان جديدين بالتخيّل عـن املايض وعن العـصور الوسطى وبالعثور لدى القدماء عىل 

الثقة يف العقل«، هـاهـنا يتوّضح أّن الحـداثـة با هي قيمة تنبني إذن عىل مفهوم للعقل 

عىل أساسه يتم فهم العامل، إنّه إميان بالعقل البرشي، وقدراته حتى غدا الكون كلّه صورة 

للعقل، وغدا العقل البرشي يسود الوجود.

انطالقًا من »الذاتية« الديكارتيّة وصواًل إىل ذاتيّة »هيغل« والتطابق بني الواقع واملعقول، 

للديني  تجاوزًا  التقّدم،  وفلسفة  األنوار  فلسفة  يف  االهتامم  مركز  واملعقولية  العقل  شكل 

إنّه إثباٌت للعقل إًذا واستبعاٌد لتجليات الاّل عقـل، وهـكـذا تقوم  واألسطوري والتقليدي، 

التنوير  أّن عرص  يعني  إّن ذلك  الال معقول.  إثبات املعقول واستبعاد  الحداثة عىل حركيّة 

إّنا قّرر »أن اإلنسانية هي سقف العقل« وفكرة التقدم سقف اإلنسانيّة: تلك هي املالمح 

األساسيّة لفكرة الحداثة.

* كام تعرفون فإّن امليتافيزيقا بذلت مذ ولدت يف أرض اإلغريق وإىل يومنا الحارض ما 
ال حرص له من املكابدات. لقد اختربت النومني )اليشء يف ذاته( والفينومني )اليشء كام 

أّن  ذريعتها يف هذا،  بينهام.  الوصل  استحالة  إىل  لكّنها ستنتهي  العيني(،  الواقع  يظهر يف 

العقل قارٌص عن مجاوزة دنيا املقوالت األرسطّية العرش، أّما النتيجة الكربى املرتتِّبة عىل 

س، واستغراقها يف  هذا املُنتهى، فهي إعراض الفلسفة األوىل عن سؤال الوجود كسؤال مؤسِّ

بحر خضمِّ تتالطم فيه أسئلة املمكنات الفانية وأعراضها. كيف تُعلّقون عىل ذلك؟

مع  تجمعه  صالت  دون  من  بدوره  ليس  الواجبّي  األخالقّي  اإللزام  أّن  مؤكّد  هو  ما   -

أخالق  لحظة  رسوخ  عن  اللثام  نيط  استنتاج  وبهكذا  الخرّية.  الجيّدة  الحياة  استهداف 

عند  يحتلّها  التي  املكانة  بفضل  جليًّا  كان  ما  ذلك  وإّن  الغايّئ،  االستهداف  يف  الواجب 

»كانط« مفهوم اإلرادة الخرّية »من كّل ما ميكن تصّوره يف العامل، بل وخارج العامل بعاّمة، 

وللتدليل  الخرّية«.  اإلرادة  إاّل  اللهّم  قيود  أو  بدون حدود  يعّد خريًا  أن  ما ميكن  ليس مثّة 

التجربة األخالقيّة  الغايّئ، بل قل من رسوخ يف  الرتاث  إليه من رسوخ يف  عىل ما نذهب 

العاديّة -ذلك أنّه كام أّن األمر عند »أرسطو» فإّن الفلسفة األخالقيّة عند »كانط« ال تنطلق 

من ال يشء، فمهّمتها، ليست اخرتاع األخالق ولكن استخراج معنى واقعة وجود األخالقّي- 
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وبالتايل نالحظ تكرار مالفيظ مثل: »تقدير«، و»يقّدر«، و»يستحّق التقدير« يف ثنايا القسم 

الخرّية.  باإلرادة  صلة  عىل  تنفّك  ما  وهي  األخالق«،  ميتافيزيقا  »تأسيس  كتاب  من  األّول 

يرتاءى يف أعطاف هذا االستدالل إمكان انبثاق مجاالت اهتامم تُضمر تأكيدين يسعى كّل 

واحٍد منهام إىل املحافظة عىل نوع من االستمراريّة.

وتحت هدي هذا النحو من الّنظر، يُصبح بيًّنا أّن ما هو جيّد وخرّي أخالقيًّا واجبيًّا يكون 

ال محالة جيًّدا وخرّيًا من دون قيٍد أي يف كّل الظروف ومهام كانت األحوال فينبغي أن يكون 

كذلك دامئًا.

فإّن  الغائيّة،  بصبغته  يحتفظ  وجيًّدا  خرّيًا  املحمول  أّن  التحليل  هذا  خالل  من  وجيل 

التحّفظ -دون قيد- يعلن عن استبعاد كّل ما ميكن أن يسحب ماّم اعترب خريًا، صفته األخالقيّة 

والواجبيّة، ويتّضح يف مستوى ثاين التأكيدين أّن من يحمل بعد اآلن املحمول خريًا إّنا هو 

اإلرادة، وتطالعنا هنا مرّة أخرى استمراريّة معيّنة مع املنظور األخالقّي قد أبقي عليها. وإّن 

هذا األمر ليفرتض املساواة بني املفهوم الكانطي لإلرادة واالقتدار عىل التدخل يف مجرى 

األشياء؛ إلحداث انطالقٍة جديدٍة، واتّخاذ القرار ألسباب ودوافع، وهذا االقتدار هو موضوع 

تقدير الذات، مع أهّمية اإلشارة إىل أّن اإلرادة يف األخالق الواجبة عند »كانط« تحّل محّل 

الّرغبة الحكيمة يف األخالق عند »أرسطو». لقد بان ماّم فات أنّنا نتعرّف إىل الرغبة من خالل 

استهدافها، أّما اإلرادة فإنّنا نتعرّف إليها عرب عالقتها بالقانون. وإنّنا لنعرث عىل عالمٍة حاسمٍة 

تؤكّد أّن تعريف »كانط« لإلرادة يف معناها األعّم إّنا يحمل بصمة هذه اإلحالة إىل املعيار 

الواجبي، فلنئ كانت الظواهر الطبيعيّة تتبع القوانني فإّن اإلرادة هي ملكة الترصّف بحسب 

تصّور القوانني -كام ذهب إيل ذلك كانط - وإّن مثل هذا التعريف يُبنّي األسلوب الترشيعّي 

الذي يخرتق مصّنفات كانط جميًعا. يف هذا املوضع بالذات يستعيد السؤال: »ماذا عيّل 

إىل  تنتمي  خطاب  أفعال  يف  نفسها  عن  تعرّب  إّنا  فاإلرادة  وهكذا  مرشوعيّته.  أفعل؟«  أن 

مجموعة أفعال األمر، يف حني قد نرى أّن املالفيظ املستعملة يف الّرغبة وحتّى يف السعادة 

هي أفعال خطاب انتامءها ظاهر إىل طابع التمّني. 

 ويرى »دلبوس« )Victor Delbos( أّن الخالف بني »أرسطو» و»كانط«، هو يف تصّورهام 

للعالقة بني النظرية والتطبيق، فـ »أرسطو» يرى أّن النظريّة ترتتب عىل التطبيق، وأحيانًا ميكنها 

التطبيق،  أّن النظرية هي التي تنظّم وتتحّكم يف  التطبيق، أما »كانط« فريى  أن تختفي أمام 
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ويجب بالتايل أن توضع برصف الّنظر عن التطبيق: صحيح أّن األخالق وضعت لتطبّق عىل 

اإلنسان، لكن يجب تأسيسها أّواًل قبل تطبيقها.

وملّا كانت عناية »جيورجيو أغامنب« مرصوفة إىل بسط الكالم يف ذلك الغرض، طفق 

يوّضح أّن مقتىض ما التبس وغمض وأشكل أنّه إّنا مثّة مسافة بعيدة وعميقة ال بّد من سرب 

أغوارها، فقد استبان يف أماراتها أمرًا مبهاًم مأتاه فيض موروث قديم، آن لنا أن نُبنّي تركيبه 

املرتّدد. لقد استقرّت عندهم يف دهر سالف، شبكة من الفضاءات واملقامات الدينيّة، ظّل 

مثواها الدفني األمر الالهويت الذي يستهدون به، والذي مل تكن له داللة إاّل من أجل عقاب 

بشكٍل  أفلح  »كانط« هو من  أّن  باإلمكان فصله عنهام. واألرجح عنده  يكن  ثواب ومل  أو 

خفيٍّ يف نقله إىل الفلسفة لتيسري املهّمة، حتى وقر يف القلوب والعقول، حيث انتهى إىل 

تقّمص شكل الواجب املطلق أو القطعّي، من حيث إّن أخالق كانط تقوم بهذا املعنى عىل 

مفرتضات الهوتيّة خفيّة.                                                                                                 

إنّنا إذا مددنا نظرنا صوب ما آل إليه الحال يتّضح لنا أّن يف جوف هذا التفسري، أمرًا ذا داللة 

هو أنّه عىل عتبة الحداثة عندما بدا أّن امليتافيزيقا والاّلهوت أخليا املكان نهائيًّا للمعقوليّة 

العلميّة، وزالت كّل الحوائل التي حالت بينهام. مثّل فكر »كانط« يف مهارة واقتدار، عودة 

انعطاف حاسم،  إنّه  »يكون«.  الـ  أنطولوجيا  الـ »كن« صلب  املعلمن ألنطولوجيا  الظهور 

بل ذهب ذاهبون إىل أنّها عودة كارثيّة للقانون وللدين يف قلب الفلسفة، يف مواجهة انتصار 

املعرفة العلميّة. وإذا ما رمنا االستزادة استشفافًا للمشكل واستجالء ملا غمض وارتبك من 

معناه، فإّن »أغامنب« يعّدد الدالئل واألمارات التي تؤكّد أّن »كانط -وهو ال يجد يف نفسه 

حرًجا- هو من حاول تأمني استمرار امليتافيزيقا؛ برتحيل أنطولوجيا األمر داخل أنطولوجيا 

الوقت  يف  ويُؤّسس  امليتافيزيقا  إمكان  الكيفيّة  بهذه  يُؤّمن  أنّه  معتقًدا  والجوهر،  الكينونة 

نفسه إتيقا ال تكون ال قانونيّة وال دينيّة. وحرّي بنا أن نبرص استتباعات ذلك التميش، فقد 

استقبل »كانط« دون أن يدري إرث التقليد الالهويت-القانوين للواجب وللفّعالية وأطرد نهائيًّا 

األنطولوجيا الكالسيكيّة.                                                                                    

الفلسفّية  والتيارات  املدارس  بدت  الغرب  تاريخ  من  قرون  ستة  عىل  يزيد  ما  بعد   *
والفكريّة وخصوًصا منها العقالنّية والوجوديّة والوضعية، يف حالة تعكس أزمتها يف إنتاج قيم 

تستجيب للتحوالت الكربى التي تجتاح عامل اليوم. كيف تقوِّمون عىل نحٍو مجمٍل، هذه 
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املسرية التاريخّية واالختالالت التي تعرّضت لها، وال سّيام لجهة أثرها عىل إنتاج القيم؟                                                                  

- لقد كان الرصاع عنيًفا بني الوجوديّة والبنيويّة حول موقع الذات والتاريخ واملامرسة، 

فالذات  الفضاء،  يف  معلّقة  ذاٌت  تصنعها  زائفٌة  تركيباٌت  هي  البُنى  أّن  »سارتر«  رأى  فلقد 

الفردية شاهد الزم عىل فاعلية البنى. وقد رّد »كلود ليفي سرتاوس« بأّن التاريخ لدى سارتر 

كيف  والسؤال:  املعريف،  أناه  أسري  »سارتر«  فـ  وهكذا  لذاتها  الذات  متارسه  ذايتّ  نشاٌط 

ستحمي األنطولوجيا نفسها من »االنغالق عىل الذات« أو »االنفتاح بال ذات«، وهكذا طّور 

»ريكور« مثاًل مرشوعه نحو أنرثبولوجيا فلسفيّة: تحّرر الذات من الفردية، وتفتّحها عىل أفق 

تعد  األّول. وألنّه مل  االتّجاه  تسّدد خطى  نقديّة  تأويليّة  ونحو  واآلخر،  والتاريخ  املجتمع 

لتأسيس  كافية  تعد  لها، وملّا مل  كانت  التي  عينها،  األنطولوجية  الداللة  الكوجيتو  لحقيقة 

رمزيّة الوجود، أصبح من الرضوري اقرتان »األنا أفكر« بـ »األنا أكون«، وبهكذا فقد أصبح 

ميكن عندئٍذ وفقط، للوجود، أن يحّقق بعض اكتامله يف العامل وأصبح ميكن أيًضا أن تكون 

التفسري  هذا  هو. وحده  ليس  فهم عالقته بن  إّبان  اإلنسان  عن  عاقاًل  تعبريًا  األنطولوجيا 

يستطيع أن يجمع جنبًا إىل جنب، التأكيد املطمنئ: »أنا أكون« والشك املؤمل: »من أكون؟«. 

التي متّكن كّل تفكري غري غريب من  الجهة  »الغرب«  الحالية يف  لقد وجدت اإلنسانيّة 

االهتداء إىل نفسه، إاّل أنّها عاينت أيًضا أن »الغرب« الذي طاملا وثقنا به ومتّسكنا بحبله إّنا 

قد بات غربًا يتمزّق. فلو متّعّنا يف مسار التفكري حول »العلمنة« مثاًل، التّضح لنا أنّها أخفقت 

ما كانت  بقدر  لتطّور مجتمعي ذايت داخيل  أو حصيلة  نتيجة  دامئًا  تكن  سياسيًّا؛ ألنّها مل 

حصيلة للهيمنة والسيطرة، ومل تنتبه إىل الرهانات الروحيّة املختلفة لرضبني من اإلنسانيّة: 

ا، وليس  إنسانيّة تريد القضاء عىل األسطورة؛ لتحقيق اإلنسان يف النوع اإلنساين تحقيًقا تامًّ

الجنس اإلنساين بالنسبة إليها إال قوانني تصبح فيها الّنزعة الروحية ثقافة. وإنسانيّة تشّف عن 

بّد من إعادة توسيع  مقاومة خالصة يف ما تزعم، ولكّنها مهزوزة يف واقع األمر. وهكذا ال 

دالالت املفهوم، تدبرًا ملا من شأنه أن يوفّر القاعدة املشرتكة. وكّل ما كان تعبريًا عن ذهنيّة 

متعّصبة للوضعانيّة والعلامويّة من ناحية، مؤّسسة للمركزيّة األوروبيّة من ناحية ثانية، مجّسدة 

لعداٍء معلٍن عىل »اآلخر« عموًما من ناحية ثالثة. ولن يتّم انفضاح املحورية »الغربية« وإبانة 

تصّدع كثري من مرتكزاتها وتفكيكها باالنكفاء عىل الذات وقد انطوت يف ركن ركني تحارصها 

االتهامات، وتلهث بحثًا عن أدلّة تثبت براءتها وآيات تبطل مطاعن ومزاعم مسترشق مفعم 
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بالتلّذذيّة والنزوع العجائبي. كام ال يتم ذلك بالعداء املعلن أو املضمر وال بالردود السجاليّة 

املتسّعة، فمثل هذا املنهج يخلق متركزًا جديًدا ال يحّرر الثقافة بقدر ما يجعلها أسرية ذلك 

الوهم االسترشاقي: الدونية والعجز »وهذا مأزق يجب تاليف السقوط فيه« وإنا يتم ذلك 

-تفكيك املركزية وإبطال هيمنتها- بالتعامل املوضوعي الواعي.

 ثم إّن الخروج من نرّي تلك الهيمنة يقتيض الوعي أّواًل بأّن اهتامم »الغرب« بالرشق مل 

يكن يف أيّة حال من األحوال من أجل »الرشق« بل كان دوًما من أجله هو )=الغرب( ويتم 

الداخل  نقديًّا من  الفكر األورويب عموًما والفكر االسترشاقي بخاصة تحلياًل  بتحليل  ثانيًا 

فـ »مراجعة االسترشاق األورويب ال تقوم بنقد االسترشاق فحسب بل بنقد الفكر األورويب 

ينبع من  إنّه نسيان  العربيني،  للفلسفة والالهوت  به  ذاته«. فقد نيس األوروبيون ما يدينون 

التي  واملنهجيّة  تحدوهم  التي  الرؤية  يوقفنا عىل  التحليل  هذا  فمثل  الذات،  متركز حول 

يسلكونها ورصد اآلليات واألساليب التي يتوسلون بها، فتحدث خلخلة جذريّة ونقد يهّز 

نظام املفاهيم واملعرفة السائد، بل قل البناء النظري، الذي يتأّسس عليه هذا االسترشاق، 

هذا اإلقالق هو الذي يزحزح عالقتنا باالسترشاق و»خلخلة تلك اإلشكاليّة بإحداث رّجٍة 

النقدي للفكر  نقديٍّة يف مفاهيمها األساسيّة تعني نهاية املعرفة املؤّسسة عليها« والتملك 

»جيورجيو  سيعرب  طريف،  السابقيّة  من  وبرضب  التحّرري.  التجاوز  موقع  من  الغريب، 

أغامنب« عاّم طال أمد كتامنه، ذلك أّن كّل من يعتقد أنّه يجب عليه أن يفعل يّدعي أنّه ليس 

كائًنا وإّنا عليه أن يكون، آنئذ يرتبط الواجب بالخضوع. وعندما نكون رفعنا القناع ـ كاسح 

التغلغل وشديد الوطء ـ يصبح الواجب وقتذاك داالًّ عىل القيام بفعل يلزم أن يحدث حتاًم 

واستعصاءاته  دالالته  بجملة  ينخرط،  الواجب  أّن  نلحظ  ولسوف  القانون.  إىل  بالخضوع 

وعالقاته، يف رهانات إتيقيّة وإستيتيقيّة سياسيّة-أخالقيّة. ومل يكن »أغامنب« غافاًل عن أنّه، 

الفاعل يف عالقته  والحتميّة، يضع عىل املحّك مسؤوليّة  الحريّة  مفارقة  اليوم  يطرح  وهو 

بالقانون، فضاًل عن عالقة القانون بالعنف، وتحويل عنف الفرد ضّد الفرد إىل عنف الجميع 

بإشارات  »أغامنب«،  أومأ  اإلشكال،  استكامل عني  من  وللتمّكن  القانون.  باسم  الفرد  ضّد 

الذاكرة  بكثري من  أقوى  لقربان يسوع املسيح  »التذكّر املسيحي  أّن  نّصه، إىل  مبثوثٍة طّي 

اليهوديّة لقرابني الهيكل، با أّن التذكّر هو تنشيط قربان ابن الله الذي أنجزه الكهنة«. ومع 

أنّه كان قربانًا ملرّة، فإنّه ميوت كّل يوم، عىل الطريقة التي استّنها أغسطينوس؛ ليخّط أثرًا 

فريًدا غري متكّرر، ويثبت أمرًا جلاًل، يظّل مفعاًم بالرّموز مضّمًخا باملعاين التي من شأنها أن 
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تيّس ممكنات إعادة إنتاج املضامني املبعرثة أصاًل، من جهة ما تنتمي يف جذورها البعيدة 

إىل األّولني وإذا نحن تأّملنا هذا، علمنا يقيًنا أّن »أغامنب« يعتزم النظر والحديث هاهنا عن 

»فاعل الفعل« وليس عن »فعل الفاعل« ومل يكن التفريق بينهام هيًّنا وال يسريًا. فيستبني وقد 

هيّأ إىل الغايات سبلها أن جّدة التمييز ال تتمثّل يف كونه يفصل الّذات عن فعلها وحسب، 

بل يف كونه يفصل يف الفعل ذاته بني الفعل الذي وقع اعتباره يف مرّة أوىل عمليّة يقوم بها 

فاعل ومرّة ثانية يف ذاته نعني يف إنجازيّته. فالكينونة ليست كائنة بل هي تتكّون وتتحّقق، 

الكينونة، من جهة ما  الفعل هو  نتيجة مامرسة فاعلها هو اإلميان، ففي اإلميان  إنّها دامئًا 

هو متام الّدرك. وألّن »أغامنب« يوقن أنّه بناء إىل هذا كلّه حاجٌة شديدٌة، يكشف أّن اإلميان 

املسيحّي هو تعبئة األنطولوجيا التي رهانها هو تحويل الكينونة إىل فّعالية. ها هنا استبان لنا 

ما مل يكن يستبني: كّل يشء يف الحياة قائم عىل الواجب، االلتزام به هو املقصد الرشيف 

واملنزع اللطيف يف حني التخيل عنه هو العار.                                                                                     

*  من املسلّامت األساسّية التي قامت عليها فلسفة العلم يف الغرب أّن الهدف من تنمية 
العلوم هو التحكم بالعامل الخارجي واستغالل الطبيعة، وبالتايل السعي الحثيث إىل جلب 

البيئي  النظام  تداعياتها عىل  املسلَّمة يف  ترونه حيال هذه  الذي  ما  ُوِجَدت...  أىنَّ  املنافع 

والتصدعات الخطرية التي عصفت به يف مجمل امليادين؟

- هناك فرضيّة ُمفادها أّن اإلنسان سيصبح كأّي إنتاجٍ حيواينٍّ مصّنعٍ يف الوجود، نظرًا ملا 

توفّره جميع التقنيات الجديدة التي تحيط بإنتاجه اليوم، ومن املفيد أن نذكر أبرز هذه التقنيات:  

عىل  الطبيّة  للمساعدة  الرحم  عنق  يف  اإليداع  تقنية  االصطناعي:  التخصيب  تقنية   -

الحمل، عملية الزرع باألنبوب: تقنية متّكن من التخصيب خارج الجسد اإلنساين، تشخيص 

الجنني: وهي طريقة متّكن من معرفة الخصائص الوراثيّة لجنني عند التخصيب بتقنية أطفال 

محل  االصطناعية  األرحام  تقنية  استعامل  حوامل:  بطون  وكراء  تأجري  إمكانية  األنابيب، 

األرحام الطبيعية. وميكن إضافة أصناف شتّى من التقنيات الجديدة: كاملعالجة الخلوية، 

أي عرب تحضري يتم من خالل خاليا حيّة قد تكون يف أصلها حيوانيّة أو إنسانيّة... فهل تنذر 

أسس  يف  عميق  بتحّول  الوراثية  والهندسة  البيولوجيا  علوم  طرف  من  املتاحة  اإلمكانات 

املجتمعات البرشية؟  
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يبقى الهدف هو وصول التفكري األخالقي إىل إرساء قوانني ومعايري للعامل البيولوجي 

ذاته، مام يجب االعرتاف معه بأّن التحّول الذي تبرّش به »الهندسة الجينية« يف طبيعة اإلنسان، 

القانون،  عليها  يشتغل  التي  اإلنسانيّة،  الذات  تلك  طبيعة  يف  راديكاليًّا  تحّواًل  معه  يحمل 

العادة- مقبل ال محالة عىل تغرّيات  به  القانون ذاته -كام جرت  أّن  التشديد عليه  نريد  وما 

ما يطرح عىل  ذاته. وال يخفى  للفرد  القانون  تعريف  ومراجعات جذريّة ستغرّي من مفهوم 

القانون من إشكاليّات عويصة، نتجت عن تطّور »البيوأخالقيات« و»البيوتكنولوجيا«. هكذا 

تأّسست األخالقيّات واملعايري القانونيّة الحديثة عىل فصل جوهري بني »األفراد« و»األشياء«، 

فالعنرص األّول ميّس كّل ما له كرامة وهو غاية يف ذاته، أّما العنرص الثاين فيخص املمتلكات 

التي لها »مثن« وتنتمي إىل دائرة الوسائل وتنسحب عليها قواعد التملك والعرض والطلب.  

واملتكاثرة  املتواصلة  التقنيّة  مخرتعات  أّن  يرى  الذي  »يوناس«  رأي  إىل  ننتبه  أن  ولنا 

التقلبات يف أمور الحياة ما ال ميكن تصّور قدره وال إحصاء أحواله وال تبني  أحدثت من 

التنبّؤ  فيها  يتعّذر  التي  التبّدل،  الدامئة  الوضعيّة  لنا من هذه  أنّه ال مخرج  يرى  مآالته، كام 

با سوف تؤول إليه أمور اإلنسان إال بأن نجّدد أخالقيّاتنا عن طريق إقامة ميثاق بيننا وبني 

الطبيعة كام أقمنا ميثاق بيننا وبني املجتمع. ميثاق نتحمل فيه مسؤوليتنا كاملة إزاء وجود 

الطبيعة باعتبار هذا الوجود موضوًعا متمتًّعا برشوعيّة قانونيّة، وأّول واجبات هذه املسؤوليّة 

تجنب  بالرجاء، يف  ويقرتن  العمل  يحمل عىل  مسؤول  بالخوف، خوف  الشعور  تحصيل 

األسوأ ودفع األسوأ، فـ »لتأت فعلك عىل الوجه الذي يجعل أثاره تصون الحياة اإلنسانيّة 

الحّقة عىل وجه األرض«. كام أّن »آبل« ينطلق من مالحظة هول األخطار وسوء اآلثار القريبة 

املختلفة،  والتكنولوجية  الصناعية  التحكامت  اإلنسانيّة  للحياة  فيها  تتسبّب  التي  والبعيدة 

ويستنبط من هذه املالحظة رضورة التعجيل بتأسيس ما يسميه باسم »األخالقيّات الكربى« 

اختالف  األرض عىل  أمم  تشرتك يف وضعها جميع  أخالقيّات  )Macro-éthique(. وهي 

ينبني عىل  التواصل  بقيام تواصل دائم؛ ألّن هذا  ثقافاتها، وال سبيل إىل هذا االشرتاك إال 

معايرَي أخالقيٍة كلية وقبلية، تتنزل من كل خطاب منزلة رشائط اإلمكان أو رشائط الصحة، 

يستوي يف ذلك الخطاب العادي الذي يشرتك فيه جميع أفراد الجامعة التواصلية والخطاب 

العلمي الذي تنفرد به فئة مخصوصة من هذه الجامعة. وقد توىل »هابرماس« أيًضا تأسيس 

أخالقيات التّواصل الذي يتّخذ عنده صورة املناظرة. كام نجد نظريّة الضعف عند الفيلسوفني 

»جاك ايلول« و»دومنيك جانيكو»، فلاّم كانت الترصفات التقنية يف نظر »ايلول« جملة من 
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الوسائل التي تظهر القّوة فوق القّوة وتجلب الرضر بعد الرضر، فقد رأى أنّه ال سبيل إىل دفع 

مساوئها إال بعارضتها بأخالقيات تقّرر حاجة األفراد واملؤّسسات إىل الزهد يف جزء من 

هذه الوسائل، ال عجزًا عن استعاملها وإّنا اختيار لبعضها دون البعض، ويكون ذلك بأن 

نتنع عن املشاركة يف إنجاز أية تقنيّة ما مل نتبنّي آثارها الشاملة والبعيدة. أّما »جانيكو» فقد 

اتّجه إىل بيان كيف أّن الترصّفات التقنية تصري إىل اإلرضار؛ حيث كان يجب أن تأيت بالنفع: 

لكن العقلنة ال تلبث أن تنقلب إىل نقيضها، حتى أنّه يصّح القول بوجود قانوٍن جديلٍّ هو 

قانون االنقالب ومقتضاه أّن كّل عقلنة تطلب بلوغ النهاية يف القّوة ترتّد إىل ضّدها، فيكون 

االنقالب هو الحّد املرسوم الذي ال ميكن أن تتخطاه العقالنيّة يف تزايد سلطانها. 

وعليه يذهب »ريكور« إىل أّن الرّشّ مل يُعد يستطيع هو أيًضا أن يقيم يف تخريب العقل، 

وإنّني ألرى عىل نحو   )...( ما هو شيطاين  لن يكون رشيرًا لكرثة  القانون  فالكائن خارج 

أكرث دقّة كذلك يف »كانط« التجيل الفلسفي التام بأّن الرش األعىل ال ميثل املخالفة الكبرية 

للواجب، ولكّنه ميثّل الخبث )pravitas, vitiositas(  الذي يجعلنا نرى الخيانة فضيلة.

ات، فإمّنا من تضّخم ذاته  *  مثة رأي يقول: إّن كّل ما جاء به العقل الغريب من محاجَّ
الحضارية التي أسلمت نفسها العلمي القائل بأّن كّل يشٍء يجب أن يخضع لقوانني الفيزياء 

ات يف كيمياء  والكيمياء والبيولوجيا، وقد نظر إىل الروحانيات واألخالقيات بأنّها مجرّد متغريِّ

اإلنسان. كيف  بتطّور  القوانني امليكرو-بيولوجية املرتبطة  تتفاعل مع مجموعة من  الدماغ 

مواجهة  يف  اليوم  الغرب  يعيشها  التي  االنعطافّية  التطّورات  ضوء  يف  الرؤية  هذه  تُقّومون 

فريوس كورونا عىل سبيل املثال؟

- ليكن منا عىل بال، إنّه من هنا أثري جوهر اإلشكال؛ إذ تعترب »عقيدة الصدمة« اسرتاتيجيّة 

التفاوت عىل نحو  التي تعّمق  بالسياسات  النطاق للدفع  سياسيّة تستخدم األزمات واسعة 

منهجّي، وإثراء النخب وإضعاف اآلخرين. هذا االقرتان »الواقعي« بني السياسة واألزمات 

املتعلّقة  اليوميّة  الطوارئ  الرتكيز عىل  إىل  الناس  يتجه  األزمات،  فرتات  ففي  أمر حاسم. 

أولئك  متزايدٍة يف  ثقٍة  إىل وضع  ويتّجهون  طبيعتها،  كانت  مهام  األزمة،  تلك  من  بالنجاة 

القابضني عىل زمام السلطة. إنّنا نفقد الرتكيز قلياًل أثناء فرتة الكوارث كام وضحت »نعومي 

كالين«.                                                                                                       

اإلكراهات،  نتعّقب  أن  »الواقعات«  هذه  به  تختص  ما  عىل  نقف  حتى  أّواًل  لنا  بّد  وال 
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املصالح  حريُّة  إنّها  للفرد.  مرشوعيًّة  األكرث  الرغبات  مع  املتناقضة  املتطلبات  ومحارصة 

وحريُّة الرّشوط والعمليات املالية، وليست حرية اإلنسان واألذهان والقلوب، فـ »العائالت 

أصبحت ألسباب ماليّة مستبّدة؛ حيث يفلت الزمن من أي تحكم ومن يقينيّة املواسم، وحيث 

يُسلب اإلنسان من رغباته من خالل قوانني املصلحة«. وال يتعلّق األمر بإدراك التاريخ فقط، 

بل برفضه. وذلك حنني إىل حكمة قدمية ضاعت أرسارها يف جنون املعارصين. 

األخالق  إدارة  أّن  هو  الخطى،  وعرقل  فأثقل  الوضع  به  انوسم  ما  أّن  الجهر  ويجوز 

-التي  الكبرية  الربجوازية  الفكرة  إدراج  يتم  وبذلك  واالقتصاد.  بالتجارة  ملجومة  أصبحت 

ستصبح فكرة جمهورية- القائلة بأن »الفضيلة« هي األخرى قضيّة من قضايا الدولة، ويجب 

أن تتخذ إجراءات لفرضها. ولحظتذاك ميكن أن نذهب إىل أنّه يف ظّل »املدينة الربجوازية«، 

ولدت تلك الجمهورية الغريبة لـ »الخري«، التي ستفرض الخري بالقّوة عىل كل أولئك الذين 

. إنّها الوجه اآلخر لذلك الحلم الكبري، النشغاالت الربجوازية يف  يُتّهمون بانتامئهم إىل الرّشّ

املرحلة الكالسيكية: تطابق بني قوانني الدولة وقوانني القلب. »عىل سياسيينا أن يتواضعوا 

وينسوا حساباتهم، وليتعلّموا، ولو مرّة واحدة، أّن بإمكاننا الحصول عىل كّل يشء عن طريق 

املال دونا حاجة إىل األخالق واملواطنني«. لقد شّكلت هذه املؤّسسات ما يُشبه محاولة 

فإّن »الحجز«  »الفضيلة« وبهذا املعنى  الّنظام ميكن أن يكون متطابًقا مع  أّن  الربهنة عىل 

يخفي داخله، يف الوقت ذاته، ميتافيزيقا للمدينة وسياسة للدين. ولعّل أّول ما يجدر التذكري 

به أّن »فوكو» يذهب إىل أّن الحجز يقع، باعتباره مجهوًدا استبداديًّا، يف تلك املنطقة التي 

تفصل حديقة الله عن املدن التي بناها الناس بأيديهم عندما طردوا من الجنة«. إنّه الوسم 

املشني والرهيب عىل جسد السياسة، الوسم الواسع يف عمقه. يقع ضمن نسق من األخطاء، 

ولهذا النسق صانعوه وضحايا سذج وقابلون للخداع. ودفًعا باإلشكال إىل مداه وإجالء ملا 

غمض وتيسريًا ملا عس يبادر »فوكو إىل توضيٍح ُمفاده أّن »الداء الذي حاولوا إخفاءه داخل 

الحجز سيظهر من جديد وقد اتّخذ مظهرًا عجائبيًّا، كام أنّه يشيع حالة من الرعب يف أوساط 

السكان. إذ ولدت وتطّورت يف جميع االتجاهات ثيامت حول داء، بدين وأخالقي، تشتمل، 

دون ضبط أو تحديد، عىل سلطات متشابكة فيها التدمري والرعب«. حقيق بنا أن نشري إىل أّن 

»الدولة« تخلّت عن الفرد ضمن تقلّبات هذا الزمن، وهذه أمم تعيش بـ »التجارة«، فالذهن 

املشغول دامئًا باملضاربات يرتبّص به الخوف واألمل. ذلك أّن »السلطة امللكية« كانت قد 

رشعت يف إعادة تنظيم الرثوة الضخمة التي تركها الذين هلكوا من الجذام )...( وخّصصت 
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األموال هذه املرة من أجل مساعدة الفقراء يف عيشهم«. وعرب إضاءاٍت مستحدثٍة ال أبني 

منها وال أجىل، صاغ »فوكو» مساًرا نظريًّا جذريًّا جديًدا، وكيفيّة من كيفيات التعاطي والربط 

بني »التحوالت« و»القوانني« املتحّكمة يف تطّور املجتمعات، فـ »ابتداء من تلك اللحظة 

الال  أخرى هي  بثنائيٍّة  مرتبطًا  أصبح  بل  الّذّل واملجد،  البؤس حلقة ضمن جدليّة  يعد  مل 

نظام والنظام، ثنائيّة تصّنف البؤس ضمن الشعور بالذنب. فالبؤس الذي كان يحمل -منذ 

زمن »لوثر« و »كالفني«- آثار العقاب األريض سيصبح داخل كون إحسان الدولة إساءة إىل 

تصّور  إىل  دينيّة،  تجربة  من  البؤس  انتقل  لقد  للدولة.  العادي  السري  ضد  وخطيئة  النفس 

اإلحسان  علمنة  الحجز:  دور  كّل  تلتقي  بالذات  النقطة  هذه  وعند  البؤس،  يدين  أخالقي 

دون شك، ولكن أيًضا عقاب أخالقي للبؤس«. وألّن اإلشكال يحتاج إىل توّجٍه عقيلٍّ أدق 

يفسح »فوكو» مكانًا ملمكن وارد فـ »ال تتفاخروا، أيّها املتحرضون الحكامء، فهذه الحكمة 

املزعومة التي تعتزون بها قد تدّمر يف لحظٍة واحدٍة وتشّوش صورتها، من قبيل حدث غري 

متوقع أو انفعال حاد ومفاجئ للروح األشّد معقوليّة والذهن الثاقب«.                                                                                                       
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حوار مع السيد الدكتور أحمد رهنمايئ

النخب  عىل  ينبغي  التي  النقدية  املنهجية  يحدد  الذي  االتجاه  يف  الحوار  هذا  ينحو 

الدكتور  مع  نقاش  مدار  ذلك  كان  وقد  املعارص.  الغرب  مقاربة  يف  تعتمد  أن  اإلسالمية 

ملؤسسة  العلمية  الهيئة  يف  وعضو  الكندية،  مكغيل  جامعة  خريج  وهو  رهناميئ.  أحمد 

اإلمام الخميني للتعليم والتحقيق، وقد نرُشت له حتى اآلن عدة كتب ومقاالت مثل: »معرفة 

الغرب« و »مدخل إىل مباين القيم« و »التعرف عىل مبادئ االستشارة وفنونها« و »املواجهة 

الغربية  والرتبية:  التعليم  »فلسفة  و  التوحيدية«  الكونية  والرؤية  العلامنية  الكونية  الرؤية  بني 

واإلسالمية« و »فلسفة علم النفس ونقده« و... مضافاً إىل انشغاله ألكرث من عقدين من الزمن 

النفس واإلرشاد وتقديم  الرتبوية وعلم  للعلوم  بالبحث والتدريس يف املجاالت املتنوعة 

االستشارة. مضافاً إىل عقده العديد من الجلسات والندوات والحوارات واللقاءات العلمية 

حول التعرف عىل الغرب. ومن هنا فنحن نسعى يف هذا الحوار للتعرض إىل بعض املسائل 

العامة املرتبطة بالتعرف عىل الغرب.

»املحّرر»

* كيف ترون املسري األويل للمرشوع املسمى بـ »نقد الغرب« وكيفية تقدمه؟. وبعبارة 
أخرى، كيف نَقوم بإدارة هذا املرشوع من أجل أن يصل إىل النتائج املطلوبة؟.

-عندما نريد دراسة ظاهرة ما وتحليلها وفهمها، فال بد لنا من مالحظتها كحالة متكاملة. 

واملراد من ذلك أن نقوم بدراستها بلحاظ نقطة بدايتها، ونهايتها، ومسري حركتها. وأنا أعتقد 

أنه يجب مالحظة هذه الحالة عند دراسة الغرب. وعىل هذا األساس، فإننا إذا كنا نريد أن 
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املرتتبة عىل  والنتائج  اآلثار  هي  وما  وهويته،  وطبيعته  الغرب  ماهية  تحقيقي  بشكل  نفهم 

التي كانت موجودة فيه؟. فالبد  نقاط الضعف والقوة  الغرب؟ كيف كان ظهوره، وما هي 

ومن  الغرب،  والتاريخ يف  واألدب  الثقافة  تَشكُّل  بداية  نقطة  منذ  الحالة  هذه  من مالحظة 

ثم نتحرك معها تاريخياً إىل أن نصل إىل الوقت الحايل. وآنذاك نجعل من الزمان الحايل 

الثالثة  املحاور  هذه  أساس  وعىل  ونهايته.  الغرب  مستقبل  أساسه  عىل  نسترشف  ُمنطلقاً 

ميكن الوصول إىل منهج خاص يف نقد الغرب. وطبقاً لهذا املنهج، فالسؤال األول يدور 

حول زمان ظهور الغرب بعنوان »الغرب«؟ وللجواب عىل هذا السؤال ال بد لنا من الرجوع 

وغريهام.  لوكاس  وهرني  ديورانت  ويل  أمثال  الغربيني  واملؤرخني  املحققني  آراء  إىل 

وطبقاً آلراء هؤالء فإن تاريخ الغرب يرجع إىل 1600 سنة قبل ميالد املسيح. ومل يُقدم لنا 

املؤرخون معلومات حول األحداث التي جرت قبل ذلك التاريخ. وطبعاً فنحن ال حاجة 

لنا أيضاً لتلك املعلومات. وعىل هذا األساس يكون مجموع 1600 سنة قبل ميالد السيد 

املسيح، و2018 سنة بعد ذلك يساوي 3618 سنة. وهذا هو مجموع كل تاريخ الثقافة 

الغربية التي ينبغي لنا تحصيل معلومات عنها. وال شك أنه ليس هناك من رضورة لتحصيل 

هذه املعلومات بشكل تخصيص، بل يكفي باملقدار الذي يجعلنا نفهم الخلفية الثقافية، 

واالتجاه الحايل الحاكم عىل الغرب، والتنبؤ باملستقبل الذي ينتظر الغرب. وال شك يف 

أنه يجب يف هذا السبيل مالحظة كل أبعاد هذه الحالة. وبناًء عىل هذا، فاملرحلة األوىل 

تتميز  فإننا ال نجد عندنا مرحلة  مقارنة  نظرة  القديم«. ومن خالل  الغرب  ترجع إىل »عهد 

بأنها »اإلسالم القديم«، وال شك أنه ميكن تقسيم تاريخ اإلسالم إىل عصور مختلفة. كام 

أنه ميكن من منظار إسالمي اتخاذ منهج نقدي تجاه الغرب القديم، ذلك الغرب الذي رغم 

معارصته لدين النبي موىس فإنه مل يأخذ منه أي لون أو طعم، وإذا كان قد بحث أحياناً 

عن علة علل خلق العامل فإنه مل يصل إىل إله األنبياء، بل كان يسميها أحياناً علة العلل، 

وأخرى املحرِّك األول، و... ولذا، فإنه ميكن اتخاذ منهج نقدي من هذه النقطة. فبحسب 

أفكار الغرب القديم ميكن أن ال يكون للعامل خالقاً. وإنا ُوجد بحسب قانون التحّول أو 

الديالكتيك من األطروحة والطباق واملركب )اإلثبات والنفي ونفي النفي(. وهل هناك ُمرشد 

لإلنسانية؟. يعتقد الغرب القديم أن اإلنسان ال حاجة به ملُرشد مرتبط بالوحي. وهل للوحي 

دخالة يف تنظيم املجتمعات؟. ويجيب الغرب القديم عىل هذا السؤال بالنفي أيضاً؛ ألن 

الحجية فقط للعقل والفكر والتجربة والحس. ولهذا فأنا أعتقد أن الرشوع بنقد الغرب ميكن 
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مالحظته مع بداية ظهور تاريخ الغرب وثقافته. ومن ثم امليّض معه ضمن إطاره التاريخي، 

وصوالً إىل مستقبل الغرب أخرياً.

* برأيكم عىل أي أسس قامت نظرية املعرفة يف الحضارة الغربية، وكيف تنظرون إليها؟

كل  أن  غري  الغريب؟.  اإلنسان  عند  املعرفة  تحصيل  كيفية  املعرفة  نظرية  مباين  -تعني 

ما قبله الغرب وصححه ومل يتجاوزه يتلخص يف ثالثة أنواع من املعرفة. األوىل: املعرفة 

الحسية واإلحساسية. وطبقاً لهذا األساس يُقال: ألننا نرى ونحس ونلمس فنحن موجودون. 

وإذا حبس اإلنسان نفسه يف املعرفة الحسية فسوف يقول: باعتبار أننا ال نرى الله وال نسمع 

الوحي؛  بأننا ال نشعر بحاجتنا إىل  أيضاً  يقول  لها. وسوف  الوحي فهذه األشياء ال وجود 

من  النحو  هذا  يرى  واإلسالم  التشخيص.  عىل  أيضاً  قادرون  ونحن  الوحي،  نرى  ال  ألننا 

هذا  املعارف يف  من  فقط  قسامً  نُدرك  إنا  ألننا  وقليل؛  محدود  ولكنه  املعرفة صحيحاً، 

املجال. وبالتايل فهذا الطريق يستوعب قسامً من املعارف فقط. الثانية: املعرفة اإلحساسية 

والتجريبية. وأتباع هذا الطريق _ أمثال شارل ساندرز بريس، وفرانسيس بيكون، والتجريبيون 

أيضاً  التجربة  بأن  الحس واإلحساس، ويعتقدون  إىل  التجربة مضافاً  يقبلون  بشكل عام _ 

متنحنا املعرفة. يقول شارل ساندرز بريس: »إننا مل نصل إىل حضور الله ووجوده يف العامل 

من خالل التجربة واالختبار؛ ولذا فإننا ال نقبله«. وال شك أن اإلسالم يقبل التجربة ويُعطيها 

قيمة كبرية، ولكن بشكل محدود وضمن حدود التجربة ذاتها؛ ألن الكثري من الواقعيات ال 

تدخل تحت التجربة وإنا يتم الكشف عنها بواسطة منظار آخر. الثالثة: املعرفة العقلية أو 

العقالنية. وأتباع هذا الطريق يُسمون بالعقليني، وهم يشملون طيفاً واسعاً من الغرب. ولكن 

بالنسبة  الصحيح  املوقف  يف  نفسه  يضع  مل  البداية  منذ  ألنه  خاص؛  معنى  له  هنا  العقل 

الالزمة للوصول إىل  القوة  تلك  له  ليس  العقل  فإن  لله وعامل امللكوت وغري ذلك. ولذا 

للمعرفة مضافاً إىل اإلحساس والتجربة،  عامل امللكوت. وهذه الطائفة ترى العقل أساساً 

مخلوط  فضاٍء  ضمن  العقل  تستخدم  فإنها  والتجربة  اإلحساس  مع  عادتها  بسبب  ولكنها 

باملسائل املادية. ولذا فإنها تتنزل بالعقل إىل »العقل املعاش«. وحيث إن معرفة اإلنسان 

املعارف  من  الكثري  تخرج  سوف  جرم  فال  والعقل،  والتجربة  باإلحساس  محدودة  تصبح 

عن مجال معرفة اإلنسان، وسوف تقع الكثري من الحقائق الدينية موقع اإلنكار، ونصبح من 

القائلني بفكرة أنه ليس لدينا وسيلة وأداة للحكم عىل مثل هذه املدعيات الدينية. ولذا، فال 
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دليل لدينا عىل تأييدها. إن مثل هذه النظريات للمعرفة تفصل اإلنساَن عن كثري من مصادر 

معلومات  من  كبرياً  فإن قسامً  والنبوة،  الوحي  إنكار  يتم  والنبوة. وعندما  كالوحي  املعرفة 

النتيجة  يف  الدنيا  فإن  املعارف  هذه  فقدان  يتم  وعندما  عنه.  مغفوالً  يبقى  سوف  اإلنسان 

سوف تصبح هي ِمالك الحياة، وميكن ارتكاب أي عمل من أجل هذه الدنيا، فيمكن ارتكاب 

الظلم واالستعامر واالستثامر. وهذه هي حال دنيا الغرب حالياً.

هو  وما  الغربية،  الثقافة  يف  الوجود  علم  عىل  املرتتبة  النتائج  ما  ذكرتم  ملا  تبعاً   *
لها؟. تحليلكم 

الوجود سوف  معرفة  فإن  والعقل  والتجربة  الحس  املعرفة يف  مصادر  تنحرص  -عندما 

تنحرص أيضاً ضمن هذه الدائرة، وتؤدي إىل أنظمة مثل املادية. والتفسري الشائع يف معرفة 

الوجود الغربية هو أن العالَم أت بنفسه، ويتمتع بالتدبري الذايت، فهو قد أوجد نفسه ويُدبّر 

هيغل  وقد فس  للعامل.  املادي  التفسري  أكمل  قد  هيغل  أن  فوكوياما  ويعتقد  بنفسه.  نفسه 

العالَم طبقاً للنظرية الديالكتيكية بأنه نتيجة األطروحة ونقيضها واملركب منهام، وأنه يف هذه 

والتحول هذه.  اإلنتاج  لتستمر عجلة  أطروحة جديدة  بنفسه بنزلة  يكون املركب  العملية 

له منشأ ملكويت ورباين. وإنا جملته حصيلة األطروحة  ليس  فالعالَم  التفسري  وعىل هذا 

ونقيضها واملركب منهام. وقد عرَّف فوكوياما هذه النظرة للعالَم عىل أنها الكامل املادي 

للعالَم، وأن الكامل املعنوي له عبارة عن الوصول إىل الليربالية الدميقراطية. وبهذا الشكل 

فمعرفة الوجود توقفت عند مثل هذه املعرفة الخالية من خالق اسمه الله. ويف النتيجة سوف 

تكون املادية هي الحاكمة. وعندما يكون األمر هكذا، فإن اإلنسان سوف يترصف وفقاً ملا 

يتحقق  الحرية  الحرية، وتحقق هذه  ويريد  للحرية،  فاإلنسان موجود محٌب  يشتهيه طبعاً. 

أيضاً من خالل الدميقراطية. وهذه الرؤية سوف تؤدي يف النتيجة إىل ظهور النظام الليربايل 

الدميقراطي. ودعوى مؤسيس هذا النظام قامئة عىل أن حرية الناس ال بد أن يتم تأمينها بأي 

طريق ممكن إال إذا كانت معارضة لحرية األفراد اآلخرين. ولذا فإنهم يؤكدون عىل الليربالية. 

ولهذا فإن الليربالية تعترب اليوم أحد أهم األسس يف معرفة الوجود يف الغرب. والليربالية يتم 

سحبها لتصل إىل libertinism _ بعنى التحلل والفجور _. وطبقاً لهذا النمط من الفكر 

فال توجد هناك أي قاعدة أو قانون إلهي مقبول. ونحن نرى آثار هذا الفكر يف النظام العائيل 

ومن جملتها  الغرب،  ومعرَّفة يف  مقبولة  أنظمة لألرسة  أو مثان  سبع  حالياً  فهناك  للغرب. 
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أن اإلنسان ميكنه أن يقوم بتكوين أرسة مع شخص من نفس جنسه، أو مع حيوان، أو مع 

األشياء التي يحبها، أو حتى مع نفس ذاته. وبشكل عام فإنه ميكن مشاهدة مثلث املادية 

الغربية  الثقافة والحضارة  والليربالية والعلامنية يف الغرب. ومن منظار معريّف للوجود فإن 

انكس هذا املثلث،  إذا  إال  لها من ذلك،  قد أصبحت محصورة يف هذا املثلث وال مفر 

تكون  ال  فالدنيا  األساس،  هذا  وعىل  وحينئذ  واملعاد.  الله  مثل  ورايئ  ما  أفق  لحاظ  وتم 

عبثية، واإلنسان مل يُخلق عبثاً، والبد أن يكون مسؤوالً عن أعامله. فإذا تم لحاظ هذا األفق 

الديني _ اإلسالمي _ سوف يكون حارضاً. وإال فسوف تظهر من داخل هذا  الفضاء  فإن 

املثلث اتجاهات ومدارس مختلفة أمثال: العدمية، واإلنسانية، والوجودية، ومدرسة نيتشة، 

والداروينية، والفرويدية، وأشياء أخرى كثرية. فجميع هذه االتجاهات تعترب كلها من أوالد 

هذا املثلث. وبعض هذه املدارس كالوجودية ال تعتقد بالله، واعتربت اإلنسان فوق الله، 

وأنه محور الوجود. بينام اعتربت بعض االتجاهات األخرى كالفرويدية أن اإلنسان بستوى 

الغرائز. وهناك من املدارس من  الحيوان، وأنه مجموعة مرتاكمة من  أقل من  أو  الحيوان 

نظرت إىل اإلنسان نظرة ميكانيكية وكأنه مجرد آلة. و... ويف املجموع فإن هذه املباين يف 

معرفة الوجود عند الغرب هي التي ترتك أثرها املبارش عىل تعريف اإلنسان.

* يف مقام معرفة اآلفات، كيف ميكن دراسة وتحليل املسرية اإلسالمية يف معرفة الغرب 
ونقده؟.

إننا ولألسف الشديد مل نقم بعمل يُذكر ملعرفة الغرب بالقياس ملا تم يف مجال معرفة 

الرشق. فهناك اليوم تخصص علمي باسم االسترشاق Orientalism فقد عمل الغرب وعىل 

مدى أكرث من أربعامئة عام يف مجال معرفة الرشق ودراسته بنحو تفصييل، وقد ألفوا يف 

هذا الصدد كتباً كثرية أيضاً. وأغلب هذه املؤلفات قد هاجمت اإلسالم ووضعته يف موضع 

االتهام. ورغم أنه كان ومازال للمسلمني احتكاك كبري مع الغرب؛ فهل أخذت معرفة الغرب 

ودراسته طابع التخصص العلمي حتى اآلن؟. والجواب بالنفي مع األسف. هناك الكثريون 

اليوم يف املجتمع الغريب متواجدون بعنوان أنهم أساتذة يف االسترشاق، أو يحملون دكتوراه 

يف االسترشاق. بينام يف املقابل فنحن ال نلك تخصصاً حتى بستوى الليسانس يف دراسة 

الغرب. وهناك الكثري من شباب املسلمني قد اجتذبتهم أمريكا والدول الغربية، رغم أنهم 

يعلمون بظلمها للدول اإلسالمية. ملاذا حصل هذا؟. ألنه مل تتضح لهم ماهية الغرب والفكر 
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يف  يواجهنا  الذي  األول  التحدي  فإن  ولذا  فقط.  وأضواءه  بريقه  يشاهدون  وإنا  الغريب، 

مجال دراسة الغرب هو أننا مل نفعل شيئاً. فكتب املسلمني املفيدة بجال معرفة الغرب ال 

تصل إىل خمسني مجلداً صغرياً ومحدودة بسائل قليلة. لقد ذهبت يف عام 2000 ميالدي 

إىل مكتبة السويد التابعة لجامعة لندن، وقد كانت تحوي عىل ما يقارب مليون كتاٍب حول 

معرفة الرشق وإفريقيا. وقد سألتهم عن عدد الكتب املختص منها بالرشق؟ فقال املسؤول 

يف املكتبة: إن هناك ما يقارب الثالمثائة ألف كتاب يرتبط بالرشق. وأنا أحدس أن أكرث من 

نصف هذه الثالمثائة ألف كتاب يرتبط باإلسالم. ففي الخطوة األوىل نحن نحتاج إىل مراكز 

مختص  معهد  وجود  بلزوم  وأعتقد  والجامعة.  الحوزة  لها  تتصدى  الغرب  لدراسة  أبحاث 

بدراسة الغرب. وقد قام مكتب اإلعالم اإلسالمي ببعض األمور، ولكن غاية مطمحهم كانت 

تأسيس مركز أو معهد للبحوث. والتحدي الثاين هو أن املسلمني ميلكون روحية هجومية 

ضعيفة يف وجه الهجامت الثقافية للغرب. فعندما يقع الهجوم، البد من القيام بهجوم يف 

مقابل ذلك. كام أنه يف قبال الغارة الليلية البد من القيام بغارة ليلية، ويف قبال الناتو البد أن 

يكون هناك ناتو، ويف قبال االخرتاق البد من القيام باخرتاق. وهذا يتم فهمه عىل مستويات 

أربعة للهجوم الثقايف والغارة الليلية الثقافية والناتو الثقايف واالخرتاق الثقايف. وعىل هذا، 

فاألمور التي ال نفتقدها تعترب تحديات أمامنا، فعدم وجود املصادر الكافية، وعدم وجود 

األساتذة املحتاج إليهم، وفقدان الهيئة العلمية، وفقدان اإلمكانيات الالزمة، وعدم إعداد 

األساتذة؛ تعترب من أهم اآلفات املوجودة. فنحن نواجه تحديات من ِقبَل أنفسنا حتى قبل أن 

يضع الغرب تحيات أمامنا، وكأننا قد أقدمنا عىل االنتحار من شدة الخوف من املوت. وهذا 

الذي تحدثنا عنه مُيثل التحديات الداخلية، ومن جملة التحديات الخارجية هناك دعايات 

وسائل اإلعالم الغربية. ويف الواقع فإن هذه املسألة قد تجاوزت حدود التحدي، وتبدلت 

إىل آفة حادة ُمهلكة. فإدارة املجال املجازي ال تقع تحت أيدينا، فنحن نلك رسائل كثرية 

التي  الحادة  التحديات  فإحدى  لنرشها.  الكافية  األدوات  نلك  ال  ولكننا  اإلنسان،  لبناء 

لوسائل  الشاملة  اإلعالم  وسائل  أنواع  تسخري  تحدي  عن  عبارة  الغرب  طرف  من  تواجهنا 

وسببوا  التلغرام،  بواسطة  بسهولة  الفتنة  إيقاع  استطاعوا  فقد  هنا،  ومن  والصوت.  الصورة 

االحتكار والغالء بواسطة الصحون الالقطة. وهذا واحد من التحديات الجدية، ويف املقابل 

فنحن مل نفعل شيئاً ملواجهة هذا التحدي، ومل نستطع، أو مل نكن نعرف، أو مل نكن نريد.
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* من الواضح أن أبرز التحديات التي تواجهها املجتمعات اإلسالمية هي ظاهرة االنبهار 
التحدي  لهذا  املواجهة  اسرتاتيجيات  تتصورون  كيف  التقنية،  ومنجزاتها  الغربية  بالحياة 

الكبري؟.

واألذن،  العني  متأل  التي  الغربية  الصناعات  من  الكثري  الحايل  الوقت  يف  نواجه  إننا 

وتجذب األنظار إليها. ويرى الناس هذا التقدم والتطور مثل التقدم يف الصناعة والتكنولوجيا 

والزراعة، وكذلك يف مجال اإلبداعات الخاصة مثل صناعة الطائرات، واألدوات امليكانيكية 

والصناعية، وأنواع األدوية وأصنافها، وحتى البناء. ولكنه البد من االنتباه إىل أن العلم ليس 

مرياثاً ألحد. ففي القرون الوسطى والتي كانت مقارنة للقرون الذهبية للعامل اإلسالمي كان 

هناك علامء أمثال أبو ريحان البريوين، والخواجة نصري الدين الطويس، وأبو عيل ابن سينا، 

املثال  سبيل  فعل  ومبدعني.  مكتشفني  كلهم  وكانوا  وغريهم،  الرازي،  زكريا  بن  ومحمد 

كان كتاب »القانون« أليب عيل ابن سينا مكتِشفاً لنظام طبي شامل. وقد متت ترجمة هذا 

اللغة الالتينية يف القرون الوسطى، وبقي هو الكتاب الدرايس لطالب الطب  الكتاب إىل 

عىل مدى أربعامئة عام. ومن هنا، فإن الشباب املسلمني يرون حالياً التطور الطبي الحايل 

الغرب. وقد  يرجع إىل  التطور  أن كل هذا  يرون خلفية ذلك، ويظنون  للغرب، ولكنهم ال 

أثبت »مونتغمري واط« يف كتاب »تأثري اإلسالم عىل أوروبا يف القرون الوسطى« أن الغرب 

قد أخذ العلم، والتطور، وإدارة الدولة، والنظام اإلداري، والتجارة، وفن الحرب، و... من 

والحضارة  التطور  اإلسالم واملسلمني يف  دور  إهامل  اإلنصاف  وأنه من عدم  املسلمني. 

الغربية العرصية. عندما دخلت للمرة األوىل كلية الهندسة يف جامعة »مكغيل« لزيارة بعض 

األصدقاء شاهدت حجراً منقوشاً عليه أسامء خمسة من علامء العامل. وقد كان بينهم من 

العامل اإلسالمي ومن العامل الرشقي اسم الخواجة نصري الدين الطويس. ومعنى هذه الكتابة 

الدين  نصري  الخواجة  جملتهم  ومن  الخمسة،  العلامء  لهؤالء  مدينة  وهندستنا  علمنا  أن 

التقدم الغريب،  إننا مل نرشح هذا األمر للشاب املسلم حتى ال يقع تحت تأثري  الطويس. 

ويعلم أن هذا التطور ال يرجع حرصاً للغرب، وأن خلفيته األساسية ترجع إليك وإىل أسالفك 

الصالحني. ويف الواقع فإن العلامء الغربيني وألنهم قد استفادوا من آثار العلامء املسلمني 

عىل أفضل وجه؛ فقد تطوروا وصعدوا إىل الفضاء، فهم يذكرون العلامء املسلمني أمثال 

الشيخ البهايئ، ويرون الفضل يرجع إىل أولئك. وكمثال عىل ذلك، فاملعادالت الجغرافية 

التي طرحها أبو ريحان البريوين قد استفاد منها الغربيون. وقد شاهدت االسطرالب الذي 
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ودقيق،  جميل  اسطرالب  وهو  لندن.  متحف  يف  موجوداً  اليزدي  حسني  األستاذ  صنعه 

ويتعجب اإلنسان من هذه الدقة التي متت صناعته بها قبل ما يزيد عىل 300 - 400 عام. 

للغرب ال  الحاليني  العلامء  من  الكثري  أن  املسلمني  للشباب  والتوضيح  الرشح  من  فالبد 

يرجعون إىل الغرب، وأن الكثري منهم كانوا رشقيني ومسلمني. إن أربعني باملائة من القوة 

العاملة يف وكالة ناسا هم من أشخاص غري غربيني. فعندما تتضح هذه املسائل سوف يكون 

لنا تعامل أفضل مع املنتجني.

* إىل أي مدى ميكن أنتكون املواجهة الفكرية والثقافة قامئة عىل التمييز املنهجي بني 
الوجه اإليجايب للتقدم الغريب واألوجه لسلوكه حيال العامل؟.

هي  الغربية؛  واالخرتاعات  الصناعات  حتى  الغربية،  الظواهر  جميع  أن  البعض  -يرى 

أمور سلبية. وهذا املوقف غري مقبوٍل؛ ألنه البد من التحقيق والبحث ومالحظة أن ما يتم 

إنتاجه اليوم يف الغرب هو نتيجة أي نوٍع من الفكر؟ كام أن قضية عدم االستفادة من هذه 

أنه ال مانع من االستفادة من جميع هذه  أمراً محاالً. واالتجاه اآلخر يرى  تبدو  املنتجات 

االتجاه خاطئ وال  لها. وهذا  النظري  الجانب  املنتجات واالخرتاعات، وأن علينا إهامل 

يليق باألمة اإلسالمية التي تسعى نحو التطور وإحياء حضارتها. إن البعض يستفيد من هذه 

املنتجات وبنفس الوقت يفتخر بالغرب ويعتز به. والحل اآلخر أن نستفيد من ذلك ونقوم 

الذي  املُنتَج  يكون  ال  يك  ننتبه  أن  أخرى،  وبعبارة  الثقايف.  حملها  من  املنتجات  بتفريغ 

نستعمله حامالً للثقافة الغربية. فبعض املنتجات حاملة للثقافة الغربية بشكل تام، مثل دمى 

يتم عزف  التي  الغربية  أو اآلالت املوسيقية  باريب،  الغرب مثل دمية  ينتجها  التي  العرائس 

تام.  بنحٍو  الغربية  للثقافة  الحاملة  والقصص  الكتب  بعض  عليها، وكذلك  الباب  موسيقى 

ولكن هناك بعض املنتجات الغربية التي ميكن االستفادة منها مثل األدوات املنزلية. وإن 

كان شعار املسلمني يجب أن يكون شعار االكتفاء الذايت واالستهالك الداخيل، يك ميكن 

من خالل ذلك رفع بعض مشاكل املجتمع اإلسالمي من قبيل مشكلة البطالة. إنني أعتقد أن 

ذلك النوع من املنتجات الغربية الذي ال يحمل خلفية ثقافية يجب أن تتم هندسته من ِقبَل 

املهندسني والخرباء املسلمني بنحٍو معكوس. ويف الواقع فأنا أتوقع أنه بعد خمسني عاماً 

فلن يكون هناك فوارق مهمة بني الدول من جهة التطور. فالتطور سوف ينترش بنحٍو واسع، 

وسوف يستنسخه الجميع، وسوف يصل كل واحد إىل االكتفاء الذايت بحسب احتياجاته. 
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ومن هنا، فلن يكون هناك لدولة ما إحساس بالسيادة والريادة. وكمثال عىل ذلك، فاليابان 

كانت قد امتلكت الريادة بنحو كبري يف صناعاتها. ولكن هناك الكثري من الدول مثل كوريا 

تفوق  التي  التكنولوجيا  من  كثرياً  حالياً  تنتج  وتايوان  وماليزيا  والفيليبني  والصني  الجنوبية 

منتجات اليابان، وقد سحبت منها الريادة. كام أن رشكات صناعة الطائرات مثل اإليرباص 

بدأت تفقد ريادتها. ويف املجال النووي فإنه البد من العمل لسحب الريادة من يد الدول 

العظمى. وكذلك يف املسائل االعتبارية، ومن جملتها مسألة النقد )املال(، فإنه البد من 

سحب الريادة يف ذلك. وعىل هذا، فإن وظيفتنا األصلية هي سحب الريادة من الغرب يف 

ترجمة  تدريس  املسلمني  جامعات  يف  يتم  زال  ما  اإلنسانية.  والعلوم  التكنولوجيا  مجال 

كتاب علم النفس الغريب منذ 22 عاماً والذي قد أهملوه هم أنفسهم منذ فرتة من الزمن. مل 

يكن للمسلمني إنتاج يف ذلك، وقد خضعوا لريادة العلوم اإلنسانية الغربية. وإذا تم سحب 

هذه الريادة منهم فإنه لن يواجهنا أحد حينئذ. ولكن باعتبار أننا ال نعمل، وليس لنا الصرب 

الكايف لذلك، ونخاف أحياناً أخرى، فبدل أن نفكر، أصبحنا مضطربني، ونخضع لقوانينهم 

ونظرياتهم. وبناًء عىل هذا، فالبحث حالياً ال يدور حول املنتَج الغريب الذي نأخذه واملنتَج 

الغريب الذي نرفضه، بل البحث األهم هو أنه يف كل مجال فكام أنه قد كانت لهم إمكانية 

العقل  ذلك  بنفس  يتمتعون  فاملسلمون  أيضاً.  عندنا  موجودة  التطور  إمكانية  فإن  التطور، 

واالستعداد. مضافاً إىل أن إمكانيات املسلمني حالياً تفوق إمكانياتهم يف أي وقت مىض.





لإلسالم حضوٌر حاسٌم 
في معارف القرون المسيحّية الوسطى

حوار مع الدكتور إبراهيم املوسوي

دار  والتي  الفلسفّية  املعرفة  يف  التأسيسّية  القضايا  أهّم  من  بواحدة  الحوار  هذا  يهتّم 

الّسجال حولها يف حقبة القرون الوسطى بدءاً من القرن األّول امليالدي وصوالً إىل القرن 

الخامس عرش. وهذه القضّية ترتكّز عىل ظاهرة االحتدام بني الفلسفة والعلم واآلثار املعرفّية 

التي نجمت عنه.

الحوار جرى مع الدكتور إبراهيم املوسوي، وهو حائز عىل الدكتوراه يف الفلسفة من 

جامعة طهران، وعضٌو يف الهيئة العلمّية لجامعة املفيد. من مؤلفاته: »اإلدراك املحسوس 

فلسفة  يف  الذات  »غربة  أرسطو»،  فكر  يف  للنفس  العميل  »االتجاه  أفالطون«،  فكر  يف 

الغرب«، »النظريات الكالسيكية يف باب الصدق«، »مقارنة بني نظريتي الصدق عند أفلوطني 

واملال صدرا«، و... ومضافاً إىل قيامه بتدريس األبحاث العامة للفلسفة والكالم، فقد عمل 

بالتدريس والتحقيق عىل مدى عقٍد من الزمن يف مجال الفلسفة والكالم يف القرون الوسطى. 

بهذا  املرتبطة  العلمية  واللقاءات  واملقابالت  والندوات  الجلسات  من  كثري  وقد شارك يف 

املجال العلمي. 

»املحّرر»

ويف ما ييل وقائع الحوار:

أبرز  هي  وما  الوسطى؟  القرون  مصطلح  إطالق  يتّم  أوروبا  تاريخ  من  فرتة  أّي  عىل   *
خصوصّيات عصور القرون الوسطى؟

يُطلق مصطلح القرون الوسطى )mediaeval( إجامالً عىل الفرتة الواقعة بني القرن األّول 
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والثاين امليالديني إىل حدود القرن الخامس عرش امليالدي. وطبًعا فهذا األمر يتوقّف عىل 

كيفيّة تحديدنا لفرتة النهضة املعروفة. وعىل كّل حال، فهذه الفرتة تشمل أربعة عرش أو خمسة 

الفرتة كانت تقع تحت تأثري نفوذ املسيحيّة، وقد أصبحت  عرش قرنًا. والثقافة خالل هذه 

مسيحيّة بشكل كامل منذ القرن الثالث. أُطلق اسم »القرون الوسطى« عىل هذه الفرتة بعد 

اليونان  الدينيّة، والعودة إىل عهد  الفرتة  الحداثة إهامل  النهضة. وكانت دعوى عرص  عهد 

علمية،  دينيّة وغري  فرتة  كانت  الوسطى  العصور  وكأّن  العلميني.  واإلحياء  التجديد  بعنوان 

وأّن عهد اليونان كان عرًصا علميًّا. ولكّنه بالنسبة إىل اسم هذه الفرتة، وكذلك بالنسبة إىل 

هذه الدعوى؛ فال بّد من القول بأّن االسم قد بقي عىل حاله، وأّما الدعوى فلم تبَق هي ذاتها 

الدعوى السابقة، وهذا املوقف أقرب إىل الواقع. ولهذا السبب فال بّد من إجراء مقدار من 

التغيري يف االسم أيًضا. وأنا أميل إىل تسمية هذه الفرتة بـ »عرص الّنفوذ الكبري للثقافة الدينيّة«، 

يف  موجوًدا  كان  فالدين  حال،  كّل  وعىل  التوحيدي.  الدين  لثقافة  الكبري  النفوذ  عرص  بل 

العصور القدمية أيًضا، ولكن الدين التوحيدي له خصوصيّة مُتيّزه عن سائر األديان األخرى. 

واملسألة الثانية هي أّن العرص الجديد للنهضة ـ خصوًصا يف مجال الفلسفة ـ مل يكن عرص 

إنكار الدين، بل كان يُعترب بنحٍو ما استمراًرا لهذا العرص نفسه، ولكن من زاوية أخرى. وأّما 

أدوار:  ثالثة  إىل  تنقسم  أنّها  فاملشهور  الوسطى،  القرون  إليها  تنقسم  التي  األدوار  مسألة 

األّول: عرص اآلباء، وميتّد من القرن األّول والثاين امليالديني إىل القرن السادس امليالدي. 

للمفكرين  كان  فقد   - املسيحي  والوجود  التوحيدي  الدين  بلحاظ   - العرص  هذا  وخالل 

فقد كان  منهم خاّصًة وجود بني املفكرين املسيحيني. ورغم ذلك  الدينيني وللمتكلمني 

الفكر اليوناين حارًضا أيًضا يف الوقت نفسه. ومع القرن الثالث فقد بدأ الرصاع بني املفكرين 

املسيحيني أو املدارس املسيحية مع املدارس اليونانية التي كانت عمدتها ضمن االتّجاه 

األفالطوين الجديد. ولهذا السبب فقد أغلقوا هذه املدارس حوايل سنة 525 ميالدي، ويف 

أيًضا. وهذه األحداث  للكاثوليك  أغلقوا املدارس املسيحيّة املخالفة  سنة 530 ميالدي 

ترتبط بالقرن السادس، حيث كان هناك وجود لليونانيني ذوي االتّجاه األفالطوين الجديد 

إىل جانب هذه املدارس أيًضا، وطبًعا فقد كان هناك رصاع بينهم أيًضا. الثاين: عرص الظالم، 

حيث تّم تحجيم الفكر الفلسفي والعلمي من خالل إغالق املدارس، واستمّر ذلك حتى 

القرن التاسع امليالدي. ويف القرن التاسع امليالدي، وهو عرص انبثاق الحضارة اإلسالميّة؛ 

حيث كان قد مىض قرنان عىل ظهور اإلسالم. كان عرص االزدهار الذي أظهر للغرب كم 
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انتبهت  فقد  الحاالت.  بعض  يف  الرّتاجع  إىل  اضطّروا  قد  إنّهم  حتى  ومهزوًما،  فقريًا  كان 

اإلمرباطوريّة الفرنسيّة - يف عهد شارملان املقارن لعرص هارون الرشيد - إىل أّن سبب تقّدم 

املسلمني هو اهتاممهم بالعلم، وأّن سبب هزميتهم هم هو اهتامم اإلسالم بالعلم والفكر. 

ومن هنا، فقد لجأ الغربيون إىل التقليد، وأنشأوا املراكز العلمية األوىل تحت اسم املدارس 

اليونانيني ـ وميكن تسمية  التي كانت موجودة يف عرص  العلميّة ال املدارس األكادميية ـ 

الغربية،  النهضة  القرن الخامس عرش باسم  التاسع إىل  القرن  التي بدأت من  هذه املرحلة 

وتسمية النهضة املعروفة باسم النهضة الثانية. وعىل كّل حال، فهذه املرحلة وهي العرص 

الثالث  فاملراحل  هذا،  وعىل  املدريس«،  »العرص  باسم  معروفة  الوسطى  للقرون  الثالث 

للقرون الوسطى عبارة عن: عرص اآلباء، وعرص الظالم، والعرص املدريس. واملالحظ أنّه 

يف العرص املدريس مل تكن املدارس من جهة الشكل فقط تقوم عىل التقليد ملا يف العامل 

أّن  أيًضا. وإذا اعتربنا  الفكر املدريس  اإلسالمي، بل كان هناك حضور لفكر خاص باسم 

تكون  َجرم  فال  الظالم؛  عرص  وأهملنا  أكرث،  الكالمي  البُعد  إىل  متيل  كانت  اآلباء  مرحلة 

املرحلة التالية، أي العرص املدريس هي املرحلة الفلسفيّة واملنطقيّة القامئة عىل التقليد 

للعامل اإلسالمي. وأنا أقّسم العرص املدريس إىل ثالث مراحل - وطبًعا فهناك أسامء مختلفة 

لهذه املراحل وميكن تقسيمها إىل أربع مراحل -، األوىل: مرحلة »بداية التقليد« وهي متتّد 

إجاماًل من حدود العام 800 ميالدي إىل 1050 ميالدي، أي ما يقارب 250 عاًما. وخالل 

وانترشت  العامل اإلسالمي،  بشكل مامثٍل ملدارس  املدارس  إنشاء  يتّم  كان  املرحلة  هذه 

يف مختلف أنحاء أوروبا. وميكن تسمية هذه املرحلة بـ »أوج التنظري وانتشاره يف الفلسفة 

الغربية«. وأنا أقّسم هذه املرحلة إىل ثالثة اتّجاهات أساسيّة: أدوار »السينوية«، و»الرشدية«، 

و»اإلرشاقية«. وهذه األدوار تدّل بشكل واضح عىل أّن عرص أوج الفلسفة املدرسيّة وهي 

أهم جزء للقرون الوسطى كلّها؛ كان متأثّرًا بنحٍو كامل بالعامل اإلسالمي. وال شّك أّن هذه 

املرحلة كانت تشتمل عىل فروع وفواصل متنّوعني، ولكّنها كلّها إجامالً كانت تقليًدا فكريًّا 

عن اإلسالم. وأّما املرحلة التالية فكانت »مرحلة األفول« واستمرّت من عام 1050 إىل عام 

أوروبا«.  1200. ومن عام 1200 إىل عام 1350 كانت »مرحلة االصطدام والرصاع يف 

وبعد ذلك جاءت مرحلة األفول؛ والسبب يف ذلك أنّها أّدت إىل ظهور الشك يف الغرب. 

وبعد ذلك بدأ عرص اإلبداع.
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* ما هي أبرز خصوصّيات عرص الظالم؟ وما هي اآلثار االجتامعّية التي ترتّبت عىل هذه 
الخصوصّيات؟

ميكن القول بأنّه مع إغالق املدارس، ويف الواقع إغالق مدارس املعارضني للمسيحية 

تعطيل  تّم  فقد  الرومانية؛  لإلمرباطورية  الخاطئة  اإلفرازات  من  كانت  والتي  الكاثوليكية، 

الفكر  هو عني  والبابا  الكنيسة  رأي  بأّن  ساذٍج  بشكٍل  ظّنوا  وقد  العلميّة.  والنظرة  العقالنيّة 

املسيحي األصيل، ولذا فرأيهم يكفي لسعادة اإلنسان وتقّدم املجتمعات؛ وبالتايل فال حاجة 

ا  يبذلون جهًدا خاصًّ الرهبان  وكان  الكنائس،  تُقام يف  العباديّة  املراسم  وكانت  للمدارس. 

الكثري من املبلّغني إىل مختلف  تّم إرسال  التبليغيّة ضمن مراسم خاّصة. وقد  للنشاطات 

أنحاء العامل خالل هذا العرص. وكان عمدة مراجعهم اإلنجيل وكتب األدعية أيًضا، وقساًم 

من منطق أرسطو إجامالً. وكانوا ال يهتّمون بالربهان، وإّنا يهتّمون بالجدل والخطابة، وقد 

كانت محدودة جًدا، ومنحرصة  الثقافيني  والناشطني  للمبلّغني  التابعة  املكتبات  أّن  اشتهر 

باإلنجيل وكتب األدعية وبعض الخطابات، حتى إنّه قلاّم يتّم الرجوع إىل أوغسطني، رغم 

أّن اآلباء كانوا ميثّلون أمرًا مهامًّ جًدا بالنسبة للمسيحية. لقد كانوا يرجعون إىل اآلباء خالل 

العرص املدريس، وقد متّت قراءة أوغسطني ومقداًرا من الغنوصيّة. وأّما يف عرص الظالم 

فكأنّهم مل يشعروا بحاجة لتلك املصادر واألشخاص. وهذا األمر أّدى إىل تضعيف العلم، 

لهم ظلمة  تجلّت  وإّنا  الظالم.  باسم عرص  بعد  فيام  املرحلة  تسمية هذه  هنا متّت  ومن 

هذه املرحلة عندما واجهوا العامل اإلسالمي باعتباره عامل الكفر. وكانت الدوافع التبشرييّة 

ودواعي تواجدهم يف العامل اإلسالمي هي السبب يف هذه املواجهة أيًضا. وعىل أثر هذه 

املواجهة بدأوا يُدركون ضعفهم يوًما بعد يوم؛ وذلك ألّن العامل اإلسالمي كان ميتلك يف 

إبداعات يف مجال صناعة األسلحة  الفنيّة والتقنيّة والعلم؛  التكنولوجيا، أي األمور  مجال 

واألدوات. فقد أصابتهم الدهشة عندما أهدى هارون الرشيد ساعة إىل شارملان، وتساءلوا 

فيام إذا كان يوجد بداخلها الجّن؟. فام الذي يُحرّك عقارب الساعة؟!. كام أّن املسلمني 

كانوا حينها قد تقّدموا كثريًا يف املجال النظري، وتوّسعوا كثريًا يف بعض العلوم كالفلسفة 

واملنطق والفقه ومجاالت الفقه االستداليل والكالم. فلم يكن هناك مجال للمقارنة بني هذا 

التقّدم وحالهم هم. وقد رجع الغرب بعد عرص الظالم؛ بغرض تطّوره إىل العامل اإلسالمي 

وخاّصة األندلس، وذلك لقربها منه. فقد انهمكوا بالتعلّم من العامل اإلسالمي يف األندلس، 

يف  درس  قد  كان  البابا،  مقام  إىل  وصل  والذي  الثاين،  سيلفسرت  فإّن  ذلك،  عىل  وكمثال 
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إسبانيا. كام أن عهد الرتجمة قد استمر إىل ما يقارب قرنًا من الزمن. وقد كانوا متأثّرين خالل 

هذه الفرتة بإنتاجات العامل اإلسالمي.

* ما هي أهّم خصوصّيات العرص املدريس؟ وإىل أي مدى كانت هذه الخصوصّيات 
اإليجابّية متأثّرة بالعلوم والثقافة اإلسالميني؟

كانت  وقد  اإلسالمي.  العامل  ملدارس  تقليًدا  العرص  هذا  خالل  املدارس  كانت  أّوالً، 

املدارس يف العامل اإلسالمي قد أخذت طابعها حتى قبل أن نقوم برتجمة اآلثار اليونانية 

من  مجموعة  من  مؤلّفة  كانت  أي  الخاص،  شكلها  للمدرسة  كان  فقد  العربية.  اللغة  إىل 

األساتذة وغرف للدراسة. وقد كانت املدارس عادة تتنازع فيام بينها، وهذا يرتبط بسياسات 

مدراء املدارس. فقد كان لبعض املدارس اتّجاًها عرفانيًّا أو فقهيًّا، وقد أضيف إليها فيام 

النقد.  أيًضا. وقد توّسعت املدارس األدبيّة يف مجال  الفلسفيّة واملنطقيّة  بعد االتّجاهات 

وكان املتعارف عليه حينها أّن كّل من كان يريد الدراسة فال بّد أن يبدأ بالعلوم األدبيّة، ومن 

ثّم يتابع يف مجاله التخّصيص كالفقه والفلسفة. وقد أضيف إليها الحًقا بعض الفروع مثل 

تتواجد  العرفانيّة  بالقرآن يشتّد يف بعض املدارس، وكانت امليول  املنطق. وكان االهتامم 

تحت عنوان التصّوف. وبهذا فقد كانت هناك أجواٌء مختلفٌة للمدارس املختلفة يف العامل 

أشخاًصا  انتخب شارملان  فقد  النمط.  هذا  بتقليد  املسيحيون  قام  فقد  اإلسالمي. وهكذا 

املدارس. وقد كان هذا املرشوع  لتأسيس  وقّدم مرشوًعا  أوروبا،  أنحاء  علامء من جميع 

يف  أساسيّة  دروس  بثالثة  يبدأ  املرشوع  كان  فقد  اإلسالمي.  العامل  يف  ملا  محًضا  تقليًدا 

األدب والعلوم التمهيديّة، وبعد ذلك تكون هناك دورة للدروس التخّصصيّة. وكان الطابع 

العقيل يغلب عىل الدروس التخّصصيّة، وكان الهدف هو االطاّلع عىل الفنون. وقد اهتّموا 

بالرياضيات وعلم الهيئة؛ ألّن علم الهيئة كان يستطيع أن يحّفز اهتاممهم بالفيزياء و... وقد 

كانت املوسيقى موضع اهتامم لهم أيًضا يف هذه املجاالت، وخاّصة يف املرحلة الثانية. 

الثانية؛ تجعل  الثالثة يف املرحلة األوىل، والدروس األربعة يف املرحلة  وكانت الدروس 

الفرد متخّصًصا يف ذلك املجال. ومنذ ذاك الحني كان يجب عىل كّل من يعمل يف التبشري 

للمسيحيّة من حيازة إذٍن بذلك، وقد سّموا ذلك اإلذن »بكالوريوس«. أي أنّه كان يجب عىل 

وبهذا  والتخّصص.  العلم  بدون  للتبليغ  يذهبون  فال  البكالوريوس،  املبلّغني حيازة شهادة 

الشكل تحّققت وحدة السليقة يف مجال التبليغ. ولكّنه مع انتشار املدارس وتوّسعها فقد 
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تغرّيت ميولها. فأخذت بعض املدارس اتّجاًها عرفانيًّا، بينام أخذ بعضها اآلخر اتّجاًها أدبيًّا 

املدارس  توّسعت  الزمن  من  ونصف  قرنني  مرور  وبعد  بالفن.  أو  بالحقوق  أكرث  اهتّم  أو 

أفكار جديدة  إنتاج  إىل  أّدى  الذي  األمر  هذا  وكان  نظام خاص.  الغريب ضمن  العامل  يف 

مختلفة عن األفكار القدمية، سببًا إىل شهرتها باسم الفكر املدريس؛ ألنّه كان يؤكّد عىل 

األخالق واملنطق بالتفسري الذي استلهمه من العامل اإلسالمي. وفيام ييل ذلك فإّن الدروس 

أّدت  الثاين عرش  القرن  أوائل  البكالوريوس وترجع إىل  تعترب فوق  التي كانت  التخّصصيّة 

إىل تأسيس الجامعات. والجامعة الحالية املعادلة لـ) university( كانت مطروحة يف ذلك 

الجامعة،  بعنى  ليس   )University( السليقة.  وحدة  بعنى   )universitaly( باسم  الزمن 

بل بعنى »األسلوب الواحد«. واألسلوب الواحد بعنى أنّه عندما شاهدت مؤّسسة البابا 

أّن املدارس قد انترشت بيول مختلفة، وكانت هناك اختالفات بينها يف موارد كثرية، وكان 

الرصاع يقع بني بعضها بعًضا أحيانًا، ومن جهة أخرى فقد كانت تسعى إىل تطوير املدارس، 

يتمّكن من إصدار  البابا  يكن  فلم  وبالتايل  بشكل كبري جًدا؛  ازدادت  قد  املدارس  وكانت 

أنظمة داخليّة لكّل واحدة منها عىل انفراد، ولذا فقد قاموا بتنظيم جميع املدارس عىل أساس 

املناطق، وجعلوا لكّل منطقة مجلس شورى لإلدارة يتضّمن ممثِّالً عن البابا، فكان ما يجب 

إرساله من طرف البابا إىل هذه املدارس يتّم إرساله إىل هؤالء املمثّلني، ومن ثّم يقوم هؤالء 

بإبالغه إىل املدارس. وبهذا الشكل تّم تبّدل وحدة السليقة هذه إىل »universitaly« ومن 

ثم بعد ذلك تغرّيت إىل اسم الكليات. وال بّد من االلتفات إىل هذه النكتة وهي أّن تأسيس 

املدارس كان ينطلق يف بدايته من أهداف سياسية وإمرباطوريّة، وقد كان هناك من يعارض 

ذلك حتى بني رجال الدين، إىل أن متّت سيطرة الكنيسة عىل املدارس بعد مرور قرنني من 

الزمن، وتّم قبولهم للسياسة العاّمة للمدارس، حيث كان أغلب املسؤولني يتم اختيارهم من 

رجال الدين املسيحيني. وبهذا الشكل أصبحت املدارس تحت حامية البابا. ورغم ذلك 

فقد كان هناك معارضون من رجال الدين خالل العصور املسيحيّة. فقد كان املعارضون 

يعتقدون بأّن الدراسة العقالنيّة املحضة تؤّدي إىل ترويج اإللحاد.

* ما هو املسار املتمّيز الذي فتحته األديان التوحيديّة باملقارنة مع املسار اليوناين يف 
مجال الفلسفة؟ وما هو الدور الذي لعبه املسلمون يف هذا املسار؟

إّن هذا السؤال مهّم جًدا؛ ألّن هذا األمر غالبًا ما تّم تجاهله. وخاّصة أنّهم قالوا بعد عرص 
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يرجع إىل  الغرب كان  تخلّف  وأّن  الديني،  العرص  كان  الوسطى  القرون  بأّن عرص  النهضة 

حاكميّة الدين. ومن هنا، فقد طرحوا نظريّة الرجوع إىل اليونان. وأنا أعتقد أّن هذا ليس هو 

كّل ما وقع. وأّن الدعوى يف الواقع مل تكن بهذا الشكل. فأنا ال أظّن أّن الغربيني يعتقدون 

حاليًّا بهذا األمر. وعىل كّل حال، فام هو الفضاء الذي أّدى إليه حضور الدين؟ فهل االعتقاد 

والفضاء الديني أّديا إىل االبتعاد عن الواقعيّة؟ من املشهور أّن اليونانيني كانوا يسعون نحو 

إىل  يؤّدي  الدين  فهل  املقابل،  ويف  الواقعيّة.  وراء  يسعيان  والعلم  الفلسفة  وأّن  الواقعيّة، 

الفكر  أّن  فاملشهور  الفلسفة  يف  العام  للتصنيف  طبًقا  إنّه  الواقعيّة؟.  األجواء  عن  االبتعاد 

والفلسفة قبل النهضة املعروفة، أي القرن الخامس عرش؛ كانت لهام نظرة وجوديّة خارجيّة 

النظرة  التاسع عرش كانت  القرن  التالية - عرص ديكارت - وحتى  للعامل، وأنّه يف املرحلة 

ا أن تستطيع التخيّل دفعة واحدة  الذاتية واالهتامم بالذهن هي الحاكمة. ومن الصعب جدًّ

عن الذهن، فام زال هذا الجّو حاكاًم عىل الفلسفة حتّى اآلن. ولكّنهم يريدون معرفة الوجود 

واملحافظة عىل الذهنيّة والخارجيّة أي املحافظة عىل التوأمني علم الوجود وعلم املعرفة 

)نظرية املعرفة(. إنّنا إذا قّسمنا هذه الفرتة التي متتّد حتى قبل القرن التاسع عرش وهو عرص 

اللغات؛ إىل ثالث مراحل، وهي مرحلة ما قبل اللغات، ومرحلة املجال املعريف والحضور 

الجدي للذهنية، واملرحلة السابقة لها أيًضا مرحلة معرفة الوجود والخارجية. وما أريد قوله 

أّن خصوصيّة الذهنيّة وأهميّة أن يكون للنفس بفردها جّوها املستقل يرجع لعرص الدين؛ 

فمفّكروا الدين التوحيدي مل يكونوا يستطيعون فهم الفكر اليوناين. لقد سلَّموا بأّن الواقعيّة 

خارجة عن الذهن، وأن ما يرتبط بالذهن يوجد داخل الذهن. فهذه املشكلة قد ظهرت يف 

مرحلة تالية يف عرص ديكارت، وأّما هم فلم تكن لديهم هذه املشكلة. ولكن اختالفهم عن 

اليونانيني هو أنّه وفق نظر اليونانيني فإّن كون اليشء له واقعيّة وخارًجا عن الذهن هو هذه 

نفسه  يُظهر  لكّنه  مادي،  غري  إجامالً  كان  وإذا  نفسه،  املادي  الفضاء  وهذا  نفسها  الطبيعة 

مهّمة  املسألة أصبحت  فهذه  التوحيدي  والفكر  الدينيّة  الرؤية  وأّما يف  الطبيعة.  داخل  يف 

وإّن  املسألة.  أهميّة هذه  اتّضحت  فقد  تقّدمه  تابع  عندما  للفكر  أم  للمفكرين  جًدا، سواء 

منفصلة  واقعيات  فهي  وبالتايل  الطبيعة؛  يف  عليها  العثور  ميكن  ال  موجودة  حقائق  هناك 

عّنا، بغّض النظر عن متّكننا من الوصول إليها وعدمه. فقد واجهوا واقعيات منفصلة عّنا، ال 

ميكن الوصول إليها بسهولة عن طريق التجربة وطبًقا ملا يعتقده اليونانيون. فقد كان هناك 

اعتقاد سائد لدى اليونانيني بأّن أفكارنا قد ال تحصل أحيانًا عيًنا يف التجربة، ولكّنهم يرون 
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بأنّه ميكن العثور عليها يف الخارج من خالل هذا التفكري نفسه. وأّما يف الدين التوحيدي 

فإنّه يقول بأنّه ميكن العثور عىل تلك الحقيقة الخارجية عن طريق الرجوع إىل قلوبنا. وقد 

أو املعرفة من طريق  القلب  برهان  اآلباء؛  الكبري يف عرص  طرح أوغسطني، وهو املتكلّم 

القلب إىل جانب الرباهني األخرى. فهو يرى أّن صفات الجالل اإللهي مبعرثة يف العامل 

الخارجي. وأن العلوم والفلسفة يف العامل الخارجي والعقل إّنا تريد كشف الحقيقة من 

إنّها تريد الوصول إىل الوحدة من خالل الكرثة،  خالل دراسة الحقائق الخارجيّة. وحيث 

ولكن الصفات متفرّقة مبعرثة يف العامل؛ فال مفّر من مواجهة مشكلٍة، وهذه كانت مشكلة 

اليونانيني. وأّما من وجهة نظر أوغسطني فإنّنا نجد صفات الجالل اإللهي هذه بنحٍو كامٍل 

يف قلب املؤمن. وغاية األمر أّن هذه الحقائق مستورة يف قلب الكافر، وعند اإلميان فإّن 

جميع الحقائق تتكّشف للمؤمن؛ ألنّه بحسب نظره فإن املؤمن عندما يؤمن فإّن قلبه يُدرك 

جميع الصفات اإللهية بنحٍو حضوري، فتذهب الكرثة من البني، ويجد اللَه بنحو الوحدة، 

ولذا فإّن املؤمن يصل إىل اليقني. وهذا تعبري عن الذهنيّة والذاتيّة؛ ألنّه كان مرتبطًا بالّنفس، 

املوجودة يف  اإللهيّة  الصفات  للوجود. وهذه هي  معرفيّة  أنّه ميتلك خصوصيّة  وال شّك 

الخارج بنحٍو متكرّث، وميكن مشاهدتها هنا بصورة واحدة وبدون خطأ. وعىل هذا، فام زال 

هناك نحٌو من التجربة الدينيّة موجود يف العرص الحارض، ويف الواقع فإّن هذا البيان يرتبط 

الخارجي.  الوجه  بنزلة  وكتاب  رسالة  له  التوحيدي  الدين  ألّن  التوحيدي؛  الدين  بجال 

ويف الواقع فإّن األنبياء اإللهيني قد ظهروا وأخربوا بالحقيقة وبكانة اإلنسان. وهذا النحو 

من القراءة مل يكن موجوًدا مطلًقا يف الدين اليوناين والفلسفة اليونانية. وبعبارة أخرى، فإّن 

القراءة التي تقّدمها األديان التوحيديّة مرتبطة بشكل كامل بفضاء آخر، وقد توّسع تدريجيًّا 

هذا النحو من الفكر وغدا هو املسيطر. كام أّن هذا النحو من التفكري مل يكن عرفانيًّا دفعة 

واحدة، كام يظن البعض. ويف الواقع فإّن اآلباء كانوا يعارضون العرفان؛ ألنّهم كانوا يعتربون 

العرفانيّة  العقائد  يتقبّلون  يكونوا  فإنّهم مل  العرفان ترجع إىل عقائد رشكيّة، ولذا  أّن جذور 

بسهولة. وكان يغلب عليهم النظرة الكالميّة، وقد كانت لهم إبداعات يف هذا املجال أيًضا. 

بُعد معريف  له  الذي  ورغم ذلك، فقد بدأوا يستأنسون منذ العرص املدريس بوجه املعرفة 

للوجود. وقد هيّأ هذا اإلبداع الذي حصل عىل يد الفالسفة واملفكرين املسلمني األرضيّة 

ملسري انطباق العلم والفلسفة مع الثقافة الدينيّة. فالتفكيك بني الوجود واملاهيّة، والسعي 

إلقامة براهني أخرى عىل وجود الله نظري برهان الصديقني البن سينا وبرهان إمكان الوجود 
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و... كلّها مرتبطة بالعامل اإلسالمي، والتي قد بدأت عىل يد الفارايب. كام أن الرصاع الذي 

عىل  كبري  تأثري  له  كان  والذي  اإلسالمي،  العامل  يف  واألدبيّة  النحويّة  املدارس  بني  وقع 

الفقه، واملدارس الجديدة التي كانت تريد فهم الحقيقة بواسطة املنطق؛ قد أّدى باملناطقة 

مجال  يف  كثرية  إبداعات  إىل  والوصول  جديد،  من  والتأّمل  النظر  إعادة  إىل  املسلمني 

وقد  اإلسالمي.  الفكر  ثورة يف  اإلبداعات  هذه  أحدثت  وقد  وأقسامها.  وأنواعها  القضايا، 

كان  املنطق  أّن  اإلسالمي. ورغم  العامل  من  الخصوصيات  املدريس هذه  العرص  استلهم 

املفكرين املسلمني  يستطيع مساعدة  كان  إّنا  أرسطو  منطق  أرسطو، ولكن  موجوًدا عند 

فقط يف النظرة العقلية أو التجريبيّة للطبيعة، وأّما يف مجال ما وراء الطبيعة باملعنى الواقعي 

للكلمة فقد كان حال املسلمني فيه مختلًفا متاًما، وكان الفضاء واسًعا فيه للفلسفة. ومن 

املشهور أّن ابن سينا فيلسوف أرسطويئ بنحو كامل، ولكّنه يف املوارد التي مل يقبل فيها 

بنحو كامل، وأّن  الفضاء جديد  فإّن هذا  الطبيعيني. وباعتقادي  يعتربه من  آراء أرسطو كان 

الفلسفة الالحقة أي من زمن ديكارت وما بعده كانت متأثّرة بالقرون الوسطى أكرث من كونها 

يونانيّة؛ ألّن الذاتيّة والذهن قد أصبحا مهّمني جًدا لهم، وحتى إن التجريبيني أمثال هيوم مل 

يستطيعوا الخروج من هذا الفضاء.

* إذا اعتربنا أّن العرص املدريس بنحو ما هو استمرار للفلسفة اإلسالمية، فامذا كانت 
نهاية هذه املدرسة الفلسفّية؟ هل كانت العلامنّية والتعّددية واإلنسانّية والشكاكّية هي النتيجة 

الطبيعّية لهذا املسري؟

ال شّك أّن فالسفة العرص املدريس كانت لهم إبداعاتهم الكثرية، ولكّنه رغم ذلك فإّن 

إبداعات كثرية  ابن سينا أمامه، وأعمل فكره، وبهذا فقد وصل إىل  توماس قد وضع كتب 

تلميًذا ألرسطو. ولكّن  أكرث من كونه  تلميًذا البن سينا  يُعترب  توماس  فإّن  هنا،  أيًضا. ومن 

الكبري أستاذ توماس كان  أن ألربت  بهذا األمر مطلًقا. ومن املعروف  الغربيني ال يعرتفون 

يحرض إىل الدرس بالعباءة والعاممة. وطبًعا فإّن إرشاقييهم كانوا يختلفون عن إرشاقيي العامل 

التخّصصية كانت تختلف عاّم  فإّن دروسهم  بأوغسطني، ولهذا  اإلسالمي، وكانوا متأثّرين 

لدى املسلمني. كام أّن العلوم التجريبيّة قد توّسعت عند هؤالء املفّكرين. وقد أّدت هذه 

الظروف إىل ظهور نوٍع من الشكاكيّة يف أواخر العهد املدريس. واملهّم اليوم للمسلمني هو 

أنّه ميكن معرفة الغرب بنحٍو أفضل من خالل قراءة هؤالء ودراستهم. كام أنّه إذا كان هناك 
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خلل موجود لدى املفكرين املسلمني فإّن هؤالء قد قاموا بنقده بنحٍو غري مبارش. وصحيح 

ابن رشد، ولكن  العلامنيّة من داخل هذا امليل نحو  نوٌع من  أنّه وبنحو اإلجامل قد ظهر 

هذا االتّجاه البن رشد لو كان قد توّسع بني املسلمني لكانت نتيجته مختلفة عاّم حدث يف 

الغرب. كام أنّه صحيح أّن هناك نوًعا من امليل نحو محوريّة اإلنسان إجامالً عند توماس، 

بعنى أّن إبداعات توماس قد أّدت يف بعض املوارد إىل ظهور اتّجاه اإلنسانيّة يف فكره، 

وقد  والعلامنيّة،  اإلنسانيّة  باتّجاه  متقّدًما  مىش  قد  الغرب  فإّن  الالحقة  املرحلة  يف  ولكّنه 

تغلّب اتّجاه الشك إىل حّد ما. وقد قىض هذا الفضاء عىل خصوصيّات املرحلة السابقة، 

أنّه كيف كانت هذه الحالة يف العامل اإلسالمي؟ إّن  وأّدى إىل ظهور مرحلة جديدة. وأّما 

هذه املسألة كلّها تستحّق املطالعة والدراسة. فهل ميكن أن يكون عدم التجديد وعدم فتح 

أّن املفكرين املسلمني  نعلم  إنّنا  مرحلة جديدة إشكاالً جديًّا عىل املفكرين املسلمني؟ 

مل يتّبعوا كلّهم ابن سينا، فظهور شيخ اإلرشاق والحكمة املتعالية شاهد عىل هذا املّدعى. 

كام أّن فكر الغزايل وأنواع االتّجاهات الكالميّة والعرفانيّة قد توّسعت بعد ابن سينا. ولذا 

فإنّنا نعترب حضارتنا إبداعيّة، ونعتقد أّن العالَم اإلسالمي كانت له إبداعاته. فقد توّسع العلم 

التكنولوجيا. ويسعى  أنّه كانت لدينا تطويرات كثرية يف مجال  العالَم اإلسالمي، حتى  يف 

املسلمون حاليًّا للوصول إىل إبداعات جديدة وإحداث تحّول عظيم. ولعّل دراسة الغرب 

الفكري.  ارتباط مع فضائنا  بال  ليست  ـ  الغرب  فلسفة  أن هناك إشكاالت عىل  ـ من جهة 

وأنا أّدعي هنا أّن ما جرى عىل الغرب يرجع إىل تأثّره بالقرون الوسطى أكرث ماّم يرجع إىل 

اليونان، وأن التجديد الذي حصل يف العرص املدريس كان متأثّرًا من العالَم اإلسالمي. وال 

شّك أّن هذه الدعوى تحتاج إىل رشح أكرث ال مجال هنا لإلشارة إليه.

* ما هي اآلثار التي انعكست عىل العلم الطبيعي بسبب الرؤية الكونية املتداولة والحاكمة 
يف القرون الوسطى؟

كان لالهتامم بالطبيعة، وهي املرتبطة باملعرفة التجريبية، شكالن يف اليونان، وباألخص 

يف القرون الوسطى. وكانت هذه الحالة أيًضا كذلك يف العامل اإلسالمي. بحيث إّن قساًم 

من التجريبيني املسلمني كانوا يف مقابل الفالسفة يفّكرون بطريقة قياسيّة ومييلون لالتّجاه 

والعامل  الطبيعة  يف  فلسفي  نظام  عىل  العثور  يريدون  كانوا  فإنّهم  الواقع،  ويف  العقيل. 

التجريبي. وكان األمر كذلك يف الغرب أيًضا، بعنى أّن هناك مجموعة كان لها هذا التوّجه 
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يف القرون الوسطى ويف العرص املدريس. ولكن كانت هناك مجموعة أخرى بني املسلمني 

الجزئيّة  املوارد  ودراسة  باالستقراء  وببطء  تدريجيًّا  اهتّمت  قد  الغربيني؛  بني  أكرث  وكانت 

بالبحث  فقد قامت  الفلسفة  الكليات من  تأخذ  أن  فبدل  ـ وبعبارة أخرى،  القياس  ـ مقابل 

يف الجزئيّات وصغرى القياس، وأنّه كيف ميكن الوصول من الصغرى إىل الكليّة. فكون 

االستقراء ال يوصلنا إىل الكيّل أصبحت مسألة مهّمة قد وقفوا يبحثون فيها. وكان القضاء من 

نصيب الغرب أنّه قد تطّور كثريًا يف هذا املجال. وابتكارات الغرب العلميّة يف القرن الرابع 

عرش ترجع إىل هذا االتّجاه. وبهذا ميكن االّدعاء بأنّه بني االتّجاهني القيايس واالستقرايئ 

فإّن االتّجاه االستقرايئ قد نجح يف الغرب. وأّما يف العامل اإلسالمي فإّن االتّجاه االستقرايئ 

كان متأثّرًا بالكالم أكرث ورّبا بالفقه. ويف النزاع بني النحويني واملنطقيني فقد كان النجاح 

حليف االتّجاه الكالمي. وكان إشكال املتكلّمني عىل الفالسفة أنّكم ترون الواقعيّة بنحٍو 

كيّل. فهل الله قد خلق اإلنسان الكيل أم خلق حسن وتقي؟ من هو مخلوق الله؟ إذا قلنا بأّن 

الله قد خلق حسن وتقي، فال مفّر من أن نُشّخص الكيّل، وأّما إذا قلنا بأنّه قد خلق اإلنسان، 

ومن ثم كان هناك موجود آخر هو الواسطة فخلُْق حسن وتقي، فال مفّر حينئذ من الوقوع يف 

التسلسل. فاملتكلّمون كانوا يعتقدون أّن الله قد خلق األفراد والفرد، وهذه النظرة أّدت إىل 

التقّدم العلمي.

وهل  الوسطى؟  القرون  يف  الديني  والفهم  لإلميان  حصلت  التي  التحّوالت  هي  ما   *
ميكن تصنيف هذه التطورات؟

لقد وقع اإلميان يف تحّوالٍت كثريٍة. وميكن طرح هذا البحث يف ذيل بحوث »العقل 

حاكميّة  فرتة  خالل  متقابلة  فضاءات  ثالثة  هناك  كانت  والفلسفة«.  »الوحي  أو  واإلميان« 

املحض  للعقل  معارضة  الثالثة  الفضاءات  وهذه  الوسطى.  القرون  أو  التوحيدي  الدين 

. وجميع املتدينني كانوا يعتقدون أّن  اليوناين. فجميعها كانت تعتقد أّن ما قاله الدين حقٌّ

الدين قد قال لنا الحقيقة. وأّما ما هو املقدار الذي ميكن للعقل أن يساعدنا فيه؟ فالبعض 

كان يعتقد أنّه ال بّد من وضع العقل جانبًا، واالعتامد عىل اإلميان فقط، وكانوا يقولون »أؤمن 

حتى ال أسمع«. بينام كان االتّجاه الثاين يعتقد بأّن العقل واسطة للتبليغ؛ ألّن الناس يفّكرون 

باللحاظ العقيل والتجريبي. فالحقيقة قد تّم بيانها من خالل الدين، ولكّنه ال بّد من االرتباط 

مع اآلخرين من خالل األدوات التي جعلها الله لنا؛ وعىل هذا، فال بّد لنا من صياغة ما جاءنا 
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به الدين بشكل عقاليّن قابل للفهم. وأّما الفضاء الثالث والذي كان موجوًدا يف عهد اآلباء 

أيًضا فكان يرى أّن الدين هو أوج الفكر العقالين. فالتفكري العقالين قد بدأ قبل املسيح، 

وكون اليونانيني وغري اليونانيني كانوا يسعون إىل كشف الحقيقة بنحو عقاليّن فهو يدّل عىل 

هذا الّنور الضعيف الداخيل الذي وضعه الله تعاىل تحت ترصّف اإلنسان. وبناًء عىل هذا، 

فاليونانيون أيًضا كانوا عىل طريق الحقيقة. ولكّنهم مل يعرثوا عليها، وقد أخطأوا ووجدوا 

الحقيقة بنحو ضعيف، وألنّهم مل يعرثوا عىل الحقيقة فقد وقعوا يف الحرمان من السعادة. 

لقد أوصل الله الحقيقة إىل البرش بواسطة النبي الخارجي والكتاب. وبناًء عىل هذا، فالعقل 

الدين قّدم املساعدة للعقل. وإجامالً فهذا هو الفضاء الذي كان  الدين؛ بل  يتناىف مع  ال 

يف عهد اآلباء. ويف العرص املدريس فقد كان االعتقاد أيًضا قامئًا عىل أّن ما أت به الدين 

لإلنسان صحيٌح. وغاية األمر أنّه كان يتّم اإلحساس بالحاجة إىل العقل من أجل فهم الدين 

الله. فأن أكون مؤمًنا، وأن أعرف ماهيّة هذا االعتقاد، هام أمران مختلفان  به  الذي أوىص 

ومتقابالن. فهل االعتقادات الدينيّة قابلة للفهم؟ وأّي قسم من هذه االعتقادات يساعد عىل 

فهم  بأّن  القائل  االتّجاه  إىل  واملنطقية  الفلسفية  النظرة  بواسطة  مالوا  وقد  الثقايف؟  الرشد 

الدين ال رصف اإلميان واالعتقاد الديني هو الذي يساعد عىل إنتاج العلم وتطور الثقافة. 

وهذا هو االختالف بني عهد اآلباء وحتى عرص الظالم مع العهد املدريس. فقد قالوا يف 

عرص الظالم بأّن كتاب الله هو الحقيقة، وهذا الكتاب يكفي للتطّور. ولكن مع االلتفات إىل 

أنّهم كانوا يعتربون املسلمني ضالني، فقد رأوا أّن املسلمني قد قطعوا أشواطًا يف التقّدم، 

ومن هنا، فقد قاموا بتحليل االختالف بينهم هم واملسلمني، وتأّملوا يف ماهيّة العالقة بني 

العقل  يستطيع  التطّور؟ وهل  فيها عىل  الديُن  يساعد  التي  الحدود  العلم والدين، وما هي 

فهم الحقيقة كلّها؟ وكان بعضهم يعتقد أنّه ينبغي وضع العقل تحت ترصّف اإلميان، وهذا 

يحيك عن اختالف شامل. وبناًء عىل هذا، فقد كانت توجد يف تلك املرحلة ثالثة اتّجاهات 

فكريّة. فبعضهم كان يزعم أّن عمل العقل منفصل عن الدين بشكل تام. كّل ما ورد يف الدين 

التطابق حاليًّا مبارشة. وإّنا كلاّم تطّور العقل فإنّه  ينبغي توقّع فهم هذا  فهو عقالين، وال 

يصل أكرث إىل الحقائق الدينية تدريجيًّا. ومن هنا فكّل يشٍء هو عقاليّن. وكان السيد توماس 

إىل  السري  يستطيع  العقل  بأّن  تعتقد  مجموعة  هناك  كانت  املقابل  ويف  أيًضا.  هؤالء  من 
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مرحلة معيّنة. وكان هؤالء مييلون أكرث إىل االتّجاه العرفاين واإلرشاقي. فاإلرشاقيون كانوا 

بأنّنا نتمكن من السري قدًما أعىل من حّد الحس، فنصل إىل حّد التجربة والعلم  يعتقدون 

التجريبي. فاملجّدد يستطيع االرتقاء يف سريه والوصول إىل حّد الفلسفة والتفكري العقالين، 

ولكن العقل ال يتمّكن يف ارتقائه من تجاوز مرحلٍة خاّصٍة معيّنٍة، فال بّد أن تُدرك الحقائق 

، ولكن تلك الحقائق الحضوريّة ليست ضّد العقل، وإّنا ال تقع تحت إدراك  بنحٍو حضوريٍّ

العقل.

* إذا اعتربنا أّن هذه التطّورات الثالثة نحًوا من استكامل االعتقاد الديني، فإىل أّي مدى 
كان هذا املسري متأثًّرا بالفلسفة والعلم يف الثقافة اإلسالمّية؟

ميكن العثور عىل هذا التصنيف بني املسلمني. فهناك أبحاث تفصيليّة بني املفسين 

التصنيف، وإّنا ميكن اإلشارة إىل  والفالسفة واملتكلّمني والعرفاء. ورّبا ال يكتمل هذا 

إّن األشاعرة  العقل بخالف األشاعرة. حتى  املقارنة فقط. فمثالً كان املعتزلة مييلون إىل 

للمنطق  تامٍّ  بنحٍو  معارًضا  كان  تيميّة  ابن  مثل  فبعضهم  مختلفة.  فئات  لهم  كانت  أنفسهم 

والفلسفة، حتى إنّه كان يضيّق الخناق عىل الكالم أيًضا. وعىل كّل حال، فاألصناف الثالثة 

التي ذكرتها للغرب تختلف عن الجو اإلسالمي. يعتقد بعض الغربيني املعارصين أّن القضايا 

واالعتقادات الدينيّة هي بشكل تاّم ضّد العقل ال أنّها ال تقع تحت إدراك العقل. وهذا االتّجاه 

يقرتب من الرؤى العلميّة، ولكّنه ال وجود لنظري له يف العهد املدريس. وبشكل عام، فهناك 

باألمور  يقول  العقليّة، وبعضهم  األمور  ما وراء  بأمور  بشكٍل كيّل  يقول  اتّجاهان، أحدهام 

العقليّة بنحو كيّل. واالتّجاه الذي يسري عليه أتباع ابن رشد يقول بأّن العقل له القيمة األوىل، 

ولكّنه باعتبار أّن الوحي والدين يريدان سعادة اإلنسان، وجميع الناس ال يستطيعون الوصول 

يبنّي فضاًء  أن  إاّل  الدين  أمام  فلم يكن هناك مفّر  العقل والفلسفة،  السعادة عن طريق  إىل 

معيًّنا ويطلب من الناس االعتقاد به؛ يك يصلوا إىل الحقيقة الواقعيّة والسعادة. وهذا الفضاء 

كليهام  أّن  رغم  والوحي،  العقل  بني  بالتاميز  وقالوا  الواقعيّة،  الغربيون  منه  فهم  الذي  هو 

حقيقة، ولكن أحدهام أعىل من اآلخر، وإذا وقع اختالف فال بّد من الرجوع إىل العقل ال 

قراءات خاّصة  العلامنيّة يف  أشكال وجود  من  وهذا شكل  للعقل.  األفضليّة  ألّن  الوحي؛ 
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للعقل والدين. ولكّنه مل يكن هناك وجود ملثل هذه القراءة يف العامل اإلسالمي.

الفرتة؟  هذه  واإللهيات يف  الفلسفة  بني  بُذلت لإلصالح  التي  الجهود  تحلّلون  كيف   *
وأساًسا فإىل أّي مدى كانت هذه الرؤية ناجحة يف القرون الوسطى؟

أنا أرى أّن هذا الّصلح قد حصل يف العرص املدريس ال يف عرص اآلباء، وكام رشحنا 

فإّن هذه الجهود كانت متأثّرة بالعامل اإلسالمي. وقد نجحت هذه الرؤية إجامالً يف العرص 

املدريس، وكان هذا األمر حالًّ جيًّدا وفتح اآلفاق أيًضا أمام الغربيني. ويف الواقع فقد كان 

ا يف مجال الثقافة. ولكن هل كان هذا النجاح  هذا الجهد ناجًحا؛ ألنّه ترك آثاًرا جيّدة جدًّ

إىل  الوصول  يعني  السؤال  لهذا  اإليجايب  الجواب  ألّن  كذلك؛  يكن  ال، مل  وكاماًل؟  ا  تامًّ

نهاية العلم. فالسعي اإلنساين قد بدأ من العالَم التوحيدي، وما زال هذا السعي حارًضا يف 

تفاصيل مرحلة الفكر الحديث الغريب والرشقي. ولذا فإّن هذا االتّجاه ناجح بلحاظ اآلثار 

ذلك  واملثال عىل  النجاحات.  من  الكثري  فقدنا  قد  لكّنا  املسري  هذا  لوال  ألنّه  والربكات؛ 

الفلسفة واإللهيات يف العرص  الغرب. وعىل هذا، ففكرة الصلح بني  هو عرص الظالم يف 

املدريس كانت ناجحة؛ ألنّها استطاعت إخراج اإلنسان الغريب من الظالم، وفتحت الطريق 

أمامه. ولكن هذا ليس هو نهاية الطريق، فالفضاء الثقايف والفكري للمفكرين التوحيديني 

والعامل اإلسالمي ليس منفصالً عن قافلة مسري الثقافة اإلنسانيّة، وهذه الخطوة كانت جيّدة 

ومؤثّرة جًدا، رغم أنّها مل تكن ناجحة يف بعض املراحل أيًضا.

* اسمحوا يل بطرح سؤال افرتايّض. لو أّن مفكّري العرص املدريس مل تحصل لهم أّي 
وبغض  الحالة،  هذه  الظالم، ويف  واستمّر عهد  اإلسالميني،  والعلم  بالثقافة  واهتامم  عالقة 

الّنظر عن املنطقة الجغرافّية للعامل اإلسالمي، فإّن الغربيني لكانوا اطّلعوا عىل حضارة كبرية 

أخرى مثل حضارة الرشق األقىص، وتأثّروا بابتكارات الصني والهند و...، وال شّك حينئٍذ 

بحدوث عرص مدريس جديد، ولعلّه بتبع ذلك لظهرت حضارة مختلفة، وبشكل عام فمن 

املحتمل أن يكون سري الفلسفة والعلم مختلًفا عن سريه الفعيل. ويف هذه الحالة، هل ميكن 

ذكر العنارص املكونة الجديدة لهذا املسري الجديد؟

نعم، ميكن تعداد بعض العنارص. فمثالً، افرضوا أّن الفكر اليوناين هو الذي استمّر، أو أّن 

اليونانيني الذين مل يتمّكنوا من االستمرار يف عملهم قد مالوا تدريجيًّا إىل الرشقيني. ولنغّض 
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الطرف اآلن عن العامل اإلسالمي يف الرّشق، ولنقل إنّهم مالوا نحو الهند واليابان والصني. 

بّد من تقديم تحليٍل للتطّور والنجاح. ومن املؤكّد  ولكن من أجل تقييم هذه الصورة فال 

فتعريفي  النجاح.  يعني  كّل جديد  ليس  ولكن  الظروف،  تلك  فضاء جديد ضمن  حصول 

آثاره يف  نتمكن من مالحظة  بنحو أفضل، وكذلك  الحقيقة  نتمّكن من فهم  أن  للتطّور هو 

العلوم، والتي يدّل عليها التغيري يف العالقات والتجديد يف كيفيّة املعيشة. وباعتقادي فإنّنا 

لو قمنا بإلغاء العهد املدريس والتجديد يف العامل اإلسالمي فإنّه لو كان قد حصل آنذاك 

جديد لكان معناه تجّدد سالئق مختلفة. والذوق والسالئق املختلفة ميكنها تحقيق أنواع من 

الحياة مختلفة لإلنسان، ولكّني أعتقد أّن هذه الحالة لن تكون متضّمنة ألّي نوع من التطّور، 

الّنظر عن عرص الظالم.  إذا أضفنا استمراريّة عرص الظالم؛ ألنّني قد غضضت  وخصوًصا 

ولكّنه إذا أردتم استحضار عرص الظالم - أي وجود الدين التوحيدي من نوع عرص الظالم 

ال من الّنوع املدريس - فإّن هذه الظروف سوف تعمل عىل تشديد حالة الحرب والنزاع؛ 

أيًضا.  هذا  هو  والصحيح  نفسه،  ألحقيّة  رؤيته  التوحيدي  الدين  خصائص  جملة  من  ألّن 

ولكّننا إذا فّسنا التطّور بالتجديد يك نقرتب من خالل ذلك الطريق إىل الحقيقة؛ فال مفّر 

من التمّسك بالقّوة العاقلة. كام أّن منتجات الفلسفة والعلم هي من القّوة العاقلة. وبناًء عىل 

هذا، فيبدو أن طريق التطّور منحرص با حصل يف العامل اإلسالمي. ونجاح العامل اإلسالمي 

يكمن يف إعطائه األهميّة للقّوة العاقلة. وابتكاره يكمن يف متّكنه من استخدام القّوة العاقلة 

مع االعتقادات الدينيّة ويف فهم االعتقادات الدينيّة. وهذا االبتكار كان أمرًا عظياًم جًدا قد 

تحّقق يف العامل اإلسالمي. وقد أّدى هذا االبتكار إىل تغيري العامل. وأّما أنّه ما هي األسباب 

التي أّدت إىل تحّقق هذا التغيري والتحّوالت يف العامل اإلسالمي فهو أمر يستحّق الدراسة 

والتحقيق فيه. وأنا أعتقد أّن هذه املسألة لها بشكل تام جذور دينيّة. ويف الواقع فإّن إحدى 

إبداعات الدين التوحيدي هي الوصول إىل نبي اإلسالم باعتباره خاتم األنبياء. ولهذا السبب 

فقد كمل الدين يف اإلسالم، ولهذا قد عرف املسلمون كيفيّة االستفادة من القّوة العاقلة. لقد 

كانت املسيحيّة يف حالة تطّور عىل مدى ستة قرون عىل األقل، واليهودية كان لها وجود با 

ال يقّل عن مثانئة عام أو ألف عام، ولكّنه مل تصل ال املسيحية وال اليهودية إىل إبداعات 

يف هذا املجال. وقد دخلوا الفضاء اليوناين، وكانت لهم أسئلة أيًضا يف هذا املجال، وبذلوا 

جهودهم. ولكن املسلمني هم الذين نجحوا يف إحداث التغيري والتحّول يف عامل اإلنسانية.
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اليونانّية من األسطورة إلى جادة العقل

[[[

حوار مع الدكتورة شمس امللوك مصطفوي)*(

يّتخذ هذا الحوار سمًة تخّصصّيًة يف مقاربة امليتافيزيقا األفالطونّية لجدليات األسطورة 

والعقل واألخالق. وقد دارت األسئلة ضمن فضاٍء نقديٍّ مقارن بني الفلسفة اليونانّية األوىل 

وتداعياتها يف الحقبة التي تلتها وُعرفت بفلسفة العرص الهلنستي. 

جامعة  يف  مساعدة  أستاذة  وهي  مصطفوي،  امللوك  شمس  الدكتورة  مع  الحوار  جرى 

)دراسة  منها:  والدراسات،  الكتب  من  الكثري  لها  وقد صدر  إيران.  والتحقيقات يف  العلوم 

ونقد نظرية العدالة يف رسالة جمهورية أفالطون(، و»النسبة بني املوسيقى والرتبية يف النظام 

التفسري األخالقي  الرتاجيديا؛ دفاع عن  الفلسفي ألفالطون«، و»متّخض األخالق من رحم 

لكاتارسيس األرسطي«، و»الالهوت الديالكتييك«. هذا باإلضافة إىل تأّمالتها وحواراتها يف 

موضوع الفلسفة يف اليونان القدمية. 

ويف ما ييل وقائع الحوار

»املحّرر»

* نبدأ أّوالً بالسؤال عن مصطلح البايديا الذي ميّثل يف اليونان القدمية تعبريًا عن مسار 
تربية اإلنسان وهدايته وإرشاده إىل الكامل الحقيقي، وكيف تعاملت املنظومة األفالطونّية 

مع هذا املصطلح؟

يعود أّول استعامل ملصطلح البايديا اإلغريقي إىل قصيدة كتبها الشاعر آيسلوس. ويف 

رواية أخرى ورد يف كتاب البايديا أّن هذا املصطلح قد استعمل أّوالً بعنى تربية الطفل، ثّم 

]*[ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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اتّسع معناه بالتدريج؛ وأخذ يُستعمل يف عرص أفالطون بعنى تربية اإلنسان عىل املستوى 

الروحي والجسدي. ويجب القول: إّن من بني أهّم عنارص تبلور األخالق والرتبية يف اليونان 

الغاية  الجمناستك. وكانت  قبال  الكلمة تستعمل يف  القدمية هي املوسيقى. وكانت هذه 

الّروح. وكانت هذه  تربية  املوسيقى  الغاية من  كانت  بينام  الجسم،  تربية  الجمناستك  من 

الكلمة تدّل عىل معنيني يف عرض واحد، وهام أّوالً: الشعر والرقص وفن األلحان؛ بعنى 

أو  الهرمونيا  علم  وثانيًا:  خاّصة،  أنغام  خالل  من  ببعضه  يتّصل  الذي  والغناء  املوسيقى 

النظريّة الصوتيّة بوصفها حقاًل رياضيًّا رديًفا للحساب والهندسة والنجوم، التي تؤلّف الفنون 

الفنون إىل املوسايا بعنى  نسبة هذه  مفردة املوسيقى عن  تعربِّ  أخرى  األربعة. من جهة 

يعتربون  كانوا  تقّدًما،  األكرث  الالحقة  املراحل  إىل  هومر  عرص  منذ  والفن.  الشعر  آلهات 

املوسايا كائنات إلهيّة وليدة االقرتان بني زيوس ومينوموسينة، أي آلهة الذاكرة والخاطرة، 

والتي كانت تعزف األلحان يف منشأ األشياء وحياة آلهات الخري ومصري اإلنسان، وقائدها 

أبولو مبدع املوسيقى، والذي يتّم تصويره عىل شكل إنسان يحمل يف يده آلة العزف عىل 

األوتار. وقد اقرتنت البايديا يف عرص السوفوت بأسمى الفضائل اإلنسانية، وتّم إطالقها عىل 

الكامل املثايل للجسد والروح. يذهب ييغر إىل القول بأّن الثقافة اإلغريقية إّنا هي حصيلة 

البايديا، ويعتقد بأنّه لوال الثقافة ملا كانت هناك حقبة إغريقية قدمية كوحدة تاريخيّة، وال كان 

هناك وجود ليشء باسم العامل الغريب. وال يخفى أن ييغر كام تعلمون كان يبالغ شيئًا ما يف 

إظهار أهميّة الثقافة والعامل اإلغريقيني يف تبلور سائر الثقافات والحضارات األخرى، ولكن 

ال ميكن إنكار أهميّة البايديا بوصفها من أهّم العنارص املكّونة للثقافة والحضارة اليونانية 

واإلغريقية. وفيام يتعلّق بصلة البايديا ال بّد من االلتفات إىل عدد من النقاط. النقطة األوىل: 

الصلة والعالقة الوثيقة بني البايديا والسياسة؛ ألّن اإلغريق كانوا ينظرون إىل اإلنسان بوصفه 

كائًنا سياسيًّا. كام تشري األبحاث التاريخيّة إىل أّن الغاية من الرتبية ليس مجرّد بناء الشخصيّة 

الفردية لإلنسان، بل وكذلك تربية القامئني عىل إدارة شؤون املجتمع وقيادته أيًضا. ومن هنا 

تنشأ أهميّة رجال الدولة والسياسة إىل جوار الشعراء والحكامء بوصفهم من طالئع البايديا 

يف اليونان القدمية. كام يشري هذا األمر إىل صلة الحياة الفكريّة لإلغريق باملجتمع. وميكن 

مشاهدة تأثري هذه الرؤية يف األهميّة التي كان يوليها أفالطون لبناء مجتمع مثايل كانت مثرته 

متجلّية يف كتاب الجمهورية. النقطة الثانية: صلة البايديا بالفضيلة. والفضيلة الجسديّةـ  كام 

سبق أن ذكرنا ـ تأيت من طريق الرتبية الرياضية، والفضيلة الروحيّة تحصل من خالل تعلّم 
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أمور، من قبيل: الشعر، واملوسيقى، والرياضيات، والنجوم، حيث الغاية منها جميًعا هي 

تربية اإلنسان. ويجدر يب اإلشارة إىل رأي آخر يف هذا الشأن أيًضا، وهو الرأي القائل بأّن 

األثر الفني األكرب الذي كان يتعنّي عىل اإلغريق إيجاده هو اإلنسان الحي، وقد تبلورت هذه 

املعرفة يف أذهانهم للمرّة األوىل، وهي أن تربية اإلنسان متثّل مسار التبلور الواعي، ومن هنا 

ميكن اعتبار البايديا أو الرتبية من أهّم عنارص بناء الثقافة اليونانية وحضارتها.

* كيف ترين إىل املكانة التي كان الفالسفة اإلغريق ـ وال سّيام منهم أفالطون ـ يولونها 
إىل البايديا؟

باهتامم  التي حظيت  املسائل املحوريّة  الفضيلة من  والحّث عىل  الحقيقيّة  الرتبية  إّن 

أفالطون، وتشّكل مضمونًا للكثري من أبحاثه الفلسفيّة. وحتى يف رسالة مثل )فايدون( حيث 

بشأن  األفالطوين  الهاجس  كذلك  نشاهد  نظري،  بشكل  النقص  بقاء  أدلّة  فيها  يستعرض 

الفضيلة يف سعيه إىل إظهار كيفيّة تقّرر الحياة وطبيعة اإلنسان والحياة يف هذه الدنيا، مصري 

اإلنسان يف العامل اآلخر. وحيث إّن السعي إىل اكتساب الفضيلة ـ من وجهة نظر أفالطون 

إىل  مضمونًا  طريًقا  بوصفها  ـ  الرتبية  تكتسب  اإلنسان،  حياة  سلّم  عىل  يكون  أن  يجب  ـ 

الفضيلة ـ أهميّة جوهريّة، حيث تبلغ محوريّتها التاّمة يف رسالتيه، ونعني بهام: الجمهورية 

والقوانني. وعىل الرغم من أّن املوضوع األصيل يف الجمهوريّة هو البحث بشأن الدولة ـ 

كام يُشري ييغر إىل ذلك، إال أّن اهتامم أفالطون ال يقوم عىل البحث عن الحكومة والدولة 

ويف  القارئ.  عني  أمام  وتجسيدها  النفس  عن  كبرية  صورة  إظهار  بل  املعارص،  باملعنى 

العنرص  نظره بثابة  وجهة  من  والرتبية  الّنفس،  بناء  يعمل عىل  كان  أفالطون  فإّن  الحقيقة 

الذي ميكن تحريك الدولة بواسطته، وإّن مسؤوليّة الدولة ومهّمتها األكرب تكمن يف الرتبية 

الرتبية،  مضمون  عىل  واهتاممه  األكرب  تركيزه  الجمهورية  كتاب  يف  أفالطون  يوّجه  أيًضا. 

إنّه من خالل تقسيم  التنظيم والرتبية الحكوميّة.  ويف موضوع القوانني يتعرّض إىل مسألة 

الرتبية إىل تربية بدنيّة وتربية روحيّة، يقّدم برنامجه يف إطار تغيري األساليب التقليدية للرتبية، 

واستبدالها باألسلوب املنشود له. يبدي أفالطون اهتاممه ببناء األخالق يف مرحلة الطفولة. 

وكام سبق أن أرشنا فإّن كلمة الرتبية أو البايديا كانت يف البداية بعنى تربية الطفل أو الرتوفا، 

العقلية والروحيّة،  الرتبية  البايديا مفهوم  بالتدريج. واكتسبت  انفصلت عن هذا املعنى  ثم 

وتّم استعامل الرتوفا بعنى تربية الطفل يف مرحلة ما قبل البايديا. ويف رسالة الجمهوريّة 
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حيث كان أفالطون ينشد أعىل مراتب الرتبية، بقي هذان املفهومان عىل ما هام عليه من 

االنفصال. ولكّنهام يقرتبان من بعضهام يف كتاب القوانني. يبدأ البحث برتبية الطفل، ويقّدم 

أفالطون بعض املقرتحات التي تعمل عىل ضبط ميول وغرائز األطفال وتنظيمها، وتحويلهم 

الثاين والثالث من كتاب الجمهورية يختّصان بوضوع  إىل مواطنني متكاملني. والكتاب 

تأثري املوسيقى عىل الرتبية. حيث يثبت أفالطون كيف ميكن للشعر واملوسيقى أن تؤثّر 

يف إيجاد الفضائل أو الرذائل. يرى أفالطون أن الشعر يحاور الجانب غري العقالين مّنا وهو 

الجانب املتمثّل بالعواطف، وهذا هو مكمن أخطائه الجوهريّة. ويف الحقيقة فإّن الشاعر 

املقلد، حيث يكون غافالً عن ماهيّة اليشء وحقيقة املوضوعات التي يعمل عىل تقليدها، 

فإنّه يفتقر إىل املعرفة، ويفتقر حتى إىل التوجيه العقيل الصحيح. وكذلك حيث إّن الشعر 

فإنّه يعمل بذلك  قبالها،  العقل يف  القبيحة، ويضع  العواطف والغراز وامليول  يتعاطى مع 

عىل إخفاء العقالنيّة، ونتيجة لذلك ال ميكن أن يكون مقبوالً وموضع ترحيب يف املدينة 

الفاضلة، إاّل إذا كان الشعر تقليًدا لسلوك خرية األشخاص، أو تكون األناشيد موضوعة يف 

وصف اآللهات وتخليد مآثر األبطال. ويقوم أفالطون بتسية حكم الشعر إىل املوسيقى 

أيًضا؛ إذ مل تكن املوسيقى منفصلة يف الثقافة اليونانية عن الشعر أبًدا. لقد كان الشعر تابًعا 

للموسيقى عىل الدوام، وكان يلعب دوًرا يف تحريك مشاعر الناس وإثارة حامسهم. وكان 

تأكيد أفالطون عىل أنّه ال توجد هناك أّي أداة ميكن لها أن تأخذ مكان الدور القوي واملؤثّر 

للشعر واملوسيقى يف مجال الرتبية، يأيت من حيث اعرتافه بالتأثري العميق لهام عىل روح 

أهّم  من  واحدة  وهي  ألفالطون  الفكريّة  املحاور  أهّم  من  الرتبية  إّن  وحيث  املخاطبني. 

هواجسه األصلية، لذلك فقد ُعنَي بكّل ما من شأنه أن يكون يف خدمة الرتبية. ومن هنا كانت 

املوسيقى والشعر ـ اللذين كانا يف الثقافة اليونانية يُعّدان منذ القدم من العنارص الهاّمة يف 

الرتبيةـ  موضع اهتامم أفالطون. وبطبيعة الحال فإّن الرتبية الحقيقيّة عند أفالطون هي الرتبية 

الذي ميكن  املسار  وهو  الفلسفيّة.  للرتبية  مقّدمة  املوسيقيّة  الرتبية  يرى  ولكّنه  الفلسفيّة. 

للفرد أن يتغرّي من خالله ـ كام يرى أفالطون ـ بساعدة أقوى الطرق الروحيّة، أي الشعر 

واملوسيقى، ويعي أّن أسمى األصول املتمثّلة بعرفة الخري ميكن الحصول عليها يف ضوء 

الرتبية. وهذا مسار طويل يشبّهه أفالطون بسار تعلّم القراءة والكتابة. فعىل حّد تعبريه: كام 

ال ميكن االّدعاء بأنّنا قد تعلّمنا القراءة والكتابة إال بعد أن يكون يف مقدورنا التعرّف عىل 

الحرف بوصفه من أبسط عنارص كتابة الكلامت، كذلك ال ميكن لنا الحديث عن امتالكنا 
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للرتبية الحقيقية، إال إذا كان بقدورنا التعرّف عىل أشكال الشجاعة والصرب واإلباء والتحيّل 

بسائر الفضائل حيثام وجدت أو حيثام أمكن تصويرها وتجسيدها، وأن نعمل عىل إجاللها 

واإلشادة بها كام يجب.

إىل أّي حّد كانت الحضارة والثقافة اليونانية واإلغريقية مدينة ـ يف علّو شأنها ـ إىل   *
حضارات وأفكار األمم والشعوب األخرى، مثل إيران ومرص والرشق األقىص وغريها؟ هل 

ميكن لك تحليل رؤية املوافقني لهذا املعنى يف الغرب؟

من الطبيعي أن يكون تقّدم كّل ثقافة ما وازدهارها، ناشئًا إىل حّد كبري من تعاطيها مع 

الثقافات األخرى وتفاعلها معها. والثقافة اإلغريقية ال تعّد استثناء من هذه القاعدة. وبشهادة 

والبلدان  اليونان  بني  املتبادلة  والرحالت  التّواصل  من  الكثري  هناك  كان  اإلغريق  تاريخ 

تالس عىل سبيل املثال:  إيران ومرص. ومن ذلك ميكن اإلشارة إىل  بينها:  األخرى، ومن 

لقد كان تالس سياسيًّا ورياضيًّا وفلكيًّا بارزًا، وقد حصل عىل الكثري من العلوم من خالل 

باليونان. وقد عمل يف سفره إىل مرص عىل  البلدان املحيطة  الطويل إىل  أسفاره وترحاله 

دراسة الكثري من األمور والظواهر، ومن بينها طغيان نهر النيل. وكام أشار تايلور ـ مصيبًا يف 

ذلك ـ إىل أّن اليونان ـ فيام يتعلّق بكتابة الحروف األبجديّة وازدهار الفّن الروايئ والتصوير 

ـ كانت مدينة إىل العامل الخارجي والبلدان األخرى. إّن اإلغريق مل يأخذوا الكتابة األبجديّة 

من املرشق فحسب، بل أخذوا حتى أدوات الكتابة منه أيًضا. وحتى الفلسفة اليونانيّة التي 

اإلغريق  تعلّمها  التي  األفكار  بتأثري  كانت  ونتائجها،  اليونانية  الثقافة  ازدهار  مثار  من  هي 

بواسطة التعرّف عىل أفكار الشعوب واألمم األخرى. ويف هذا املورد ميكن لنا أن نشري إىل 

تأثري األفكار الزرادشتية عىل فكر اليونان وفلسفته، ومن بينها آراء أفالطون وأفكاره. وفيام 

التي تزخر بها املصادر  ييل ميكن اإلشارة إىل بعضها من بني الكثري من املوارد األخرى 

التاريخية: رحلة فيثاغورس إىل إيران، وكتاب إخيليوس الشهري بعنوان )اإليرانيون(، ودعوة 

جامعة  يف  اإلغريق  واألساتذة  األطباء  وحضور  الساساين،  املليك  البالط  إىل  اليونانيني 

جندي شابور، وسعي اإلغريق إىل ترجمة الديانة الزرادشتية/ املانوية وفهمها. وهجرة الكثري 

من املفكرين والعلامء اليونانيني إىل إيران، وكان هؤالء يعملون بعد العودة إىل اليونان عىل 

نرش الثقافة اإليرانية هناك، وما إىل ذلك من املوارد الكثرية األخرى، التي تدّل بأجمعها عىل 

التعاطي والتبادل الثقايف بني اليونان والبلدان املجاورة لها، وهذا األمر يؤكّد عىل أّن الثقافة 

اليونانيّة كانت متأثّرة بثقافة الشعوب األخرى.
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* ما هو برأيك مستوى تأثري األساطري عىل املعتقدات الدينّية؟ وبعبارة أخرى: هل كانت 
ماهّية الدين يف اليونان القدمية متأثّرة باألساطري بالكامل؟ وكيف تقّيمون وجود األساطري يف 

فلسفة أفالطون؟

يف البداية ال بّد من اإلشارة إىل هذه الّنقطة وهي أّن املعتقدات اإلغريقية الدينيّة كانت 

مشوبة عىل الدوام باألساطري. ففي اليونان القدمية كان الدين اإلغريقي ديًنا أسطوريًّا. وميكن 

القول: إّن األساطري اليونانيّة ذات جذور متتّد يف الِقدم عىل امتداد الحضارة اليونانيّة. وقد 

كانوا با ميتلكونه من الرتكيبة املعّقدة واملتامهية، قادرين عىل توضيح الكثري من الظواهر 

السايكولوجيّة والكونيّة. من ذلك أنّهم فيام يتعلّق بظاهرة الّرعد والربق ـ عىل سبيل املثال 

ـ كانوا يعتقدون بأّن زيوس إله اآللهة عندما يغضب يحرّك صولجانه فيحدث الرعد والربق 

بفعل تحريك هذا الصولجان. إّن اآللهات اإلغريقية ـ التي تشّكل الجزء األكرب من األساطري 

اليونانيّة ـ كان يتّم تجسيدها يف أشخاص، وطبًقا ملا يقوله هزيود يف تبلور اآللهات، كان 

لكّل واحد من هؤالء مساحته الخاّصة التي ميارس مهاّمه ونشاطه فيها. ويجدر بنا هنا أن 

نتوقّف قليالً عند هسيود وكتابه ظهور اآللهات. يذهب هسيود يف هذا الكتاب إىل االعتقاد 

متّخض  وقد  يشء.  لكّل  مبدأ  الحقيقة  يف  خاؤوس  وكان  خاؤوس.  عامل  كان  آرخة  بأّن 

ثم يظهر عىل  الشوق والخصب،  إله  الذي هو  خاؤوس عن األرض وتارتاروس وأوروس 

اآللهات  وسائر  والسامء  والبحار  الجبال  األرض  ومن  النهار،  الليل  وبعد  الليل،  التوايل 

األخرى. وكان لكّل واحد منهم رقعة نشاطه الخاّصة. من ذلك عىل سبيل املثال آرس آلهة 

هذا  إّن  التكّهن.  هي  نشاطه  ورقعة  النظم،  إله  وأبولو  الحرب.  هي  نشاطه  ورقعة  الحرب، 

التصّور من التقسيم عند هزيود يثبت أّن هذا الشاعر اإلغريقي امللحمي ـ الذي يتّم التعريف 

به حاليًّا بوصفه أّول فيلسوف سابق عىل سقراط ـ كان يؤكّد عىل مقولة املغايرة، وإّن هذه 

املقولة من املقوالت الهاّمة لكينونة املوجود. إّن خاؤوس غري قابل لإلدراك، ولكن بعد 

ظهور التاميزات، بعنى هؤالء اآللهات التي يكون لكّل واحد منها الرقعة الخاصة به، يغدو 

قابالً لإلدراك، وهذا يثبت أّن العامل يقع يف صلب العقالنيّة. وهذه النقطة التي أرشت إليها 

كانت ألجل إيضاح أنّنا حتى يف املرحلة األسطورية ميكن لنا مشاهدة ناذج من التفكري 

الفلسفي أيًضا. والنقطة األخرى التي يجب اإلشارة إليها هي أنّه كان لدينا يف اليونان القدمية 

يف مرحلة ميتوس ثالث مجموعات من اآللهات، وهي أّوالً: آلهات مثل: زيوس، وأبولون، 

وبزايدون، وأثينا، وهرمس. وثانيًا: املجموعة التي قام زيوس بنفيها إىل تارتاروس، وتسّمى 
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بـ )التيتانيون(. وثالثًا: اآللهات املوجودة يف كّل مكان، مثل: الينابيع، واألنهار، واألشجار؛ 

أي: الظواهر الطبيعية التي يكون كّل واحد منها منشأ ألثر. ال بّد من االلتفات إىل أّن اآللهات 

القدرة  إىل  تفتقر  ـ  اإلبراهيميّة  األديان  لإلله يف  ـ خالفًا  األسطوريّة  اآللهات  أو  اإلغريقيّة 

والعلم املطلقني؛ بعنى أنّها بحسب املصطلح الفلسفي ال متتلك علاًم وقدرة شاملتني. 

عىل الرغم من أّن علمها وقدرتها تفوق قدرة اإلنسان وعلمه، وأنّها يف الغالب ال متوت. لقد 

كان اليونانيون يرون رضورة وجود النقص يف اآللهات الستمرار الحقيقة وإحداث التغيري 

يف العامل. وحيث إّن اآللهات اإلغريقيّة ال تتمتّع بالكامل املطلق، فإنّها ال تجد مندوحة من 

استشارة بعضها، وتسعى بشتّى الحيل واألساليب إىل تحقيق حدث خاّص. املسألة األخرى 

هي أّن اآللهات األسطوريّة  واإلله املعترب عند اليونانيني ميتلك مفهوًما مألوفًا. يف حني أّن 

الصفات الثابتة لله يف األديان اإلبراهيميّة يتّم حملها عليه. من ذلك عىل سبيل املثال أنّه 

ميكن القول بالنسبة إىل اإلغريق إّن املحبّة هي الله، يف حني يقال يف األديان اإلبراهيمية: 

إّن الله محبّة. وبعد ظهور التفكري الفلسفي عند طاليس ـ وقد سبق أن أرشنا بطبيعة الحال 

إىل أنّه يتّم التعريف به حاليًّا بـ )هزيود( بوصفه الفيلسوف األّول قبل سقراط ـ حّل التفسري 

اليونان  غري األسطوري محّل الرؤية األسطوريّة. وقد اتّجهت جهود املفكرين األوائل يف 

بالكائنات األسطورية واآللهات. ومع ذلك ميكن  إىل تفسري ظواهر العامل دون االستعانة 

مالحظة حضور األساطري يف أفكار هذه املجموعة من الفالسفة بشكل واضح. من ذلك أّن 

الكثري من األجزاء األصليّة يف العامل ـ عىل سبيل املثال ـ تتصف عند املفّكرين اليونانيني 

بصفات إلهيّة، من قبيل: الخلود. ميكننا القول: إّن هذه املجموعة من الفالسفة كانت ال 

تزال تعيش ضمن املنهج األسطوري، ولكّنها كانت تسعى إىل تفسري الظواهر ضمن إطار 

املعايري العقلية. 

*  كيف واجه أفالطون الّنزعة األسطوريّة يف فهم العامل، وخصوصاً لدى الفالسفة الذين 
سبقوه. ومنهم هزيود وهومر وسواهم؟

إرادة  يف  يكمن  ميتوس،  فرتة  أو  األسطورية  املرحلة  يف  والربق  الّرعد  سبب  كان  إذا 

زيوس، فقد أضحى يف هذه املرحلة معلوالً للرياح التي ال ميكن للعقول أن تدرك كنهها. 

األمثلة  من  االستفادة  إىل  يسعون  كانوا  اليونان  يف  األوائل  الفالسفة  إّن  القول  لنا  ميكن 

ذلك  من  السامويّة.  الحركات  لتوجيه  امليكانيكيّة  النامذج  بينها  ومن  القياسيّة،  والنامذج 
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مثالً أن أناكسيمندر كان يعتقد أّن األرض تحيط بها عجالت متحرّكة جوفاء وناريّة، وأشار 

التفكري  نقد  اتّخذ  وبالتدريج  رأسه.  حول  الشخص  يديرها  قبعة  حركة  إىل  أناكسيمندس 

األسطوري أبعاًدا أوسع، وأصبح أكنوفانوس وفيثاغورس من بني الناقدين لألساطري. فنجد 

أّن أكنوفانوس ينتقد بشّدة آلهات هومر الذين كانوا غارقني يف ارتكاب األعامل الشنيعة، مثل: 

االحتيال، والغش، والسقة، والزنا، وما إىل ذلك، وقد عمل يف الوقت نفسه عىل تصوير نوع 

من اإلله االنتزاعي والتجريدي البعيد عن التأنسن. وأّما مع أفالطون حيث دخلت الفلسفة 

والتفكري العقالين مرحلة جديدة من حياته، اتّخذ نقد بيان ورشح األساطري عن العامل أبعاًدا 

تفسريات غري  تقديم  األوائل يف خصوص  الفالسفة  إّن جهود  القول:  أكرث جديّة. وميكن 

ظهور  نظرية  عن  العامل  ظهور  نظريّة  انفصال  إىل  أّدى  العامل  بنشأ  يتعلّق  فيام  أسطوريّة 

اآللهات، وأصبح التفكري يف خصوص الطبيعة املاديّة أكرث عمًقا. وكام سبق أن أرشت فإّن 

نقد تفكري أسطورة العامل وتفسريها قد دخل مع أفالطون مرحلة جديدة. وقد اتّجهت أغلب 

انتقادات أفالطون يف هذا الشأن إىل هومر بوصفه الشخص األكرث تأثريًا يف الثقافة اليونانيّة، 

من  والثالث  الثاين  الكتاب  نقد هومر يف  إىل  أفالطون  وقد عمد  لليونانيني.  معلاًّم  وكونه 

الجمهورية حول محاور هاّمة عّدة. أّوالً، إّن هومر عىل حّد تعبري أفالطون يكذب يف أشعاره 

عىل اآللهات ويصّورها بأنّها تشتمل عىل صفات إنسانيّة سلبيّة. إّن آلهات هومر يتّم التعريف 

بها كأشخاص سيّئني وأرشار ال يتوّرعون عن اقرتاف أبشع الرذائل األخالقيّة. وبطبيعة الحال 

املحوريّة  لها  تكون  التي  اآللهات  ذات  هنا هي صورة  أفالطون  يقّدمها  التي  الصورة  فإّن 

والُحسن  الجامل  اآللهات هي مظهر  أّن  أفالطون  يرى  يف كتب هومر واإللياذة وأوديسه. 

والخري املحض، وأنّها منزّهة من جميع أنواع الرذائل األخالقيّة. النقد الثاين الذي يوّجهه 

أفالطون لهومر هو قوله بأّن هومر يُظهر األبطال بوصفهم أشخاًصا جبناء ومخلوعي الفؤاد، 

األمر الذي يؤّدي إىل تشويه صورة الشخصيّات املثاليّة لهؤالء األبطال يف أذهان الشباب 

كأنصاف  اليونان  يف  إليهم  ينظر  اإلغريقيني  األبطال  أّن  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  اإلغريقي. 

املالحم  يسطّرون  كانوا  للطبيعة  الخارق  واندفاعهم  وإقدامهم  بشجاعتهم  وأنّهم  آلهات، 

يف الدفاع عن أوطانهم ومقارعة أعدائهم، ولذلك فإّن أفالطون يرى يف تشويه صورة هذه 

الشخصيّات املحاربة واملقدامة ذنبًا ال يُغتفر. واإلشكال الثالث الذي يطرحه أفالطون عىل 

هومر هو أّن هومر يعمل يف أشعاره عىل تصوير عامل ما بعد املوت من منطلق األساطري 

السائدة. بعنى أنّه يصّوره بوصفه عاملًا مخيًفا وزاخرًا باألهوال. بيد أّن أفالطون عىل الرغم 
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من انتقاده الرصيح واملوجع لألساطري واآللهات األسطورية، إال أنّه يستعني باألساطري يف 

حّل  عن  عاجز  العقل  بأن  شعر  كلاّم  أنّه  ويبدو  والفلسفيّة.  العميقة  أبحاثه  مواضع  جميع 

يف  ونجده  واألسطورة.  بالتمثيل  االستعانة  إىل  لجأ  واملوت،  الحياة  يف  املعّقدة  األلغاز 

بعض األحيان يستفيد من األساطري السائدة، ويف بعض األحيان األخرى يعمل بنفسه عىل 

اختالق األساطري با يتناسب وأبحاثه الفلسفيّة. وإّن من بني أشهر متثيالت أفالطون، متثيله 

التمثيل يف  بالعربة والحوذي والجوادين األسود واألبيض؛ حيث متّت االستفادة من هذا 

كتابه الفيدروس؛ إلظهار أجزاء الّنفس ونسبة هذه األجزاء إىل بعضها. فالحوذي ميثل العقل 

يف النفس والعنرص الذي مييّز اإلنسان من الحيوان. والجواد األبيض يرمز إىل الشجاعة، 

والجواد األسود يرمز إىل األهواء والرغبات النفسيّة والشهوات. فإذا كان الحوذي )أي العقل 

وذلك  بالسعادة،  املتمثّل  الصحيح  الطريق  يف  العربة  قيادة  أمكنه  ومقتدًرا،  قويًّا  البرشي( 

العربة عن  الحرِن سوف يحرف  الجواد األسود  فإّن  الفضائل. وإال  بواسطة الحصول عىل 

مسارها الصحيح. وميكن القول إّن وجود النزاع داخل النفس هو الذي دفع أفالطون إىل 

االهتامم بأجزاء النفس. كام أّن النفس حتى يف كتاب الجمهوريّة تشتمل ـ بطبيعة الحال ـ 

عىل ثالثة أجزاء أيًضا، حيث يتّم بيان النسبة فيام بينها من خالل التمثيل بهيوىل الروح، بيد 

أّن أفالطون يف كتاب حوار فيدون يثبت بساطة النفس وبقاءها. كام ميكن اإلشارة من بني 

األساطري املعروفة إىل أسطورة إيري يف كتاب الجمهورية أيًضا. تتحّدث هذه األسطور عن 

رجل اسمه إيري يُقتل يف الحرب ويبقى جسده يف ساحة املعركة عرشة أيام، ولكّنه خالل 

هذه املّدة ـ بعد القتل وقبل التشييع ـ يعود إىل الحياة، ويتحّدث عن رحلته من املوت إىل 

الحياة. وقد استعان أفالطون بهذه األسطورة يف بيان خلق العامل والحياة بعد املوت. وال 

سيّام فيام يتعلّق بتفسريه ملفهوم التناسخ. وأرى من الجدير بالذكر رضورة عدم املرور عىل 

األساطري مرور الكرام. إذ ميكن لهذا األساطري أن ترشدنا إىل مفاهيم قيّمة، وأن تكشف لنا 

عن انتساب إنسان األسطورة إىل الوجود، كام تضع يف متناولنا علاًم ملحوظًا فيام يتعلّق 

بثقافات األمم والشعوب، وهذا األمر الهام يحتاج بطبيعة الحال إىل تأّمل وتفسري.

* ما هي نقاط االختالف بني اإلله األفالطوين/ اليوناين وإله األديان؟ وهل ميكن اعتبار 
أفالطون فيلسوًفا الهوتيًّا؟

هناك فيام يتعلّق باإلله عند أفالطون آراٌء مختلفٌة، بل ومتضاربة يف بعض األحيان. وإّن 
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جانبًا من هذه االختالفات يعود إىل استعامل مفردة اإلله واآللهات يف آثار أفالطون، األمر 

الذي أدخل املفسين يف بعض املتاهات أحيانًا، فاإلله الذي تحّدث عنه ثيامؤوس )الذي 

وهناك  خاؤوس.  ميتلك  أنّه  بعنى  املنظمة،  غري  املادة  ميتلك  وهو  صانع.  دميور(،  هو 

تحويل  عىل  يعمل  األفكار،  يف  النظر  خالل  من  دميور  إّن  أيًضا.  لألفكار  األزليّة  األمثلة 

العامل املنظم. وبذلك يكون  ـ إىل كوزموس، بعنى  ـ أي: خاؤوس  املادة غري املنظّمة 

صانًعا وناظاًم. ومن هنا يتّضح االختالف بني دميور واإلله يف األديان اإلبراهيميّة؛ وذلك 

ألّن اإلله يف األديان اإلبراهيميّة خالق؛ فهو خالق املاّدة وخالق كّل الوجود واإلنسان؛ فهو 

يخلق األشياء كلّها من العدم. وهناك من يُحّل الخري محّل اإلله. وبطبيعة الحال حيث يكون 

مثال الخري موجًدا لألمثال األخرى، فهو يلعب دور املولّد، وهو يف حّد ذاته الجامل عينه 

والحقيقة عينها والخري عينه. وفيام يتعلّق بتوضيح األمر األّول، تجب اإلشارة إىل أّن املثال 

املفردة  هذه  ترجمة  يف  السبب  وإّن  الرؤية.  يعني  آيدين،  مصدر  من  )اليونانية(  اآليديا  أو 

النموذجيّة  الناحية  العرب برسالة ثيامؤوس، وإّن  إىل املثال، يعود إىل اهتامم املرتجمني 

التي دعت إىل ترجمتها إىل املثال. يصل أفالطون من خالل  يف األمثلة لدى دميور هي 

علم  يف  الشأن  هو  كام  واملُثُل،  األفكار  إىل  والدامئة  والثابتة  الحقيقيّة  املعرفة  عن  بحثه 

والعدالة  ذاته  الجامل  املُثُل هي حقائق وذوات رسمديّة تظهر عىل شكل  إّن  الرياضيات. 

العامل  وراء  ما  يف  موجودة  إنّها  ذواتها.   حّد  يف  عليه  هي  كام  تظهر  عام  وبشكل  ذاتها، 

املادي، وما وراء الكثري من األمور. وميكن القول: إنّها وحدة خارجة من الكثري، وال تقبل 

الحمل عىل الكثري، حيث ميكن مشاهدتها من خالل نوع الحياة أو العقل البسيط. وفيام 

أفالطون  إّن  كلّه.  الوجود  وراء  هو  الذي  الخري  مثال  هناك  ـ  األفكار  بعنى  ـ  املُثل  وراء 

 insight( :بعنى ،)gnosis kai aletheia( :يصف مثال الخري من خالل املصطلح القائل

and truth(. بعنى أّن املُثل متتاز وراء الوجود املتميّز كلّه من جميع األعيان املعقولة 

األخرى. إّن مثال الخري واحد يعمل عىل توحيد املتكرّثات ويكون منشأ ملعرفة كّل يشء؛ 

عطائها وسطوع  الشمس يف  مثل  هو  الخري  مثال  إّن  آثاره.  خالل  من  إدراكه  حيث ميكن 

أشعتها عىل الوجود كلّه، وجعله قابالً لإلدراك. يذهب أفالطون إىل االعتقاد بأّن مثال الخري 

بالنسبة لنا يوجد يف إطار الهبات التي مينحها، أي: يف إطار البصرية والحقيقة. إّن معرفة 

الخري عنده ـ بحسب التفسري الذي يقدمه غادامري ـ ليست مجرّد معرفة نظريّة، بل هي من 

األصول الثابتة، بعنى أنّها ذلك العمل الذي يجعل الثبات يف الحياة أمرًا ممكًنا. يف مثال 
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الكهف يؤكد أفالطون عىل نوع من االهتامم بالعمل الوجودي يف معرفة مثال الخري. وال 

بّد من االلتفات إىل أنّه عىل الرغم من التوصيفات التي يخلعها أفالطون عىل مثال الخري، 

والتي تقرتب يف بعض املواطن من صفات اإلله يف األديان اإلبراهيمية، بيد أنّه مل يطلق 

اسم اإلله عىل مثال الخري أو ثيؤوس. كام أّن مثال الخري ليس صانًعا للعامل وال ناظاًم له. 

إّن دميور هو الذي يتكّفل بهذه املهّمة، كام أّن أفالطون بدوره يستعمل مفردة اآللهات يف 

الكثري من املوارد. وال سياّم يف نقده للرؤية األسطوريّة إىل الدين؛ حيث يقول: إّن اآللهات 

ـ خالفًا ملا يتّم تصويره يف أشعار هومر ـ منزّهة عن الصفات البرشيّة السلبيّة. ويف كتاب 

القوانني ـ الذي هو آخر كتاب ألفالطون ومن أكرث مؤلفاته نضًجا يف طرح أفكاره ـ نجده 

يقول: إّن اإلنسان املعتدل والضنني بنفسه من أحب األشياء إىل اآللهات. وقال يف موضع 

آخر: إّن تقديم األضاحي والتقّدمات إىل اآللهات والترّضع لها من أرشف األشياء وأسامها، 

وأفضل ما يرشد إىل الحياة السعيدة. من الواضح جًدا أّن اهتامم أفالطون وإرصاره عىل تنزيه 

اآللهات، والدور الذي يراه لدميور يف فلسفته، يسمح لنا باعتباره حكياًم متألًّها؛ ألّن الفضيلة 

من وجهة نظره تكمن يف التشبّه بالصفات اإللهية، من العدالة والجامل والكامل النفساين. 

وإن كان ينبغي عدم تجاهل االختالف الواضح بني التفكري األفالطوين وبني أفكار الحكامء 

يف األديان اإلبراهيمية.





الحداثة امتداد سلفّي ارتجاعّي 
للحضارتين اليونانّية والرومانّية

حوار مع الدكتور جميل حمداوي

نقد  مألوف يف  بعًدا غري  الدكتور جميل حمداوي  مع  أجريناه  الذي  الحوار  هذا  يّتخذ 

سحابة خمسة  الضارية  الغربّية عامرتها  الحداثة  عليها  ابتنت  التي  والقيم  الحديثة  الفلسفة 

قرون خلت.

لقد آثرنا أن نبتدئ الحوار بالّسؤال املؤّسس لفلسفة الحداثة مبا هو سؤال متعلّق بالتأثري 

اليونانّية والرومانّية عىل الحضارة الغربّية املعارصة ومبانيها  البالغ، الذي تركته الحضارتني 

استعاراٍت  سوى  تكن  مل  للحداثة  التأسيسّية  األركان  أّن  كيف  القارئ  وسيجد  املعرفّية. 

فيها  وقعت  التي  الكربى  املعضلة  أّن  حني  يف  والروماين.  اليوناين  للمرياثني  ارتجاعّيٍة 

الحداثة وفلسفتها هي االنفصال املريع بني الله والعامل. ما يشري إىل أّن مفاهيم مثل العلامنّية 

والنسبّية والشكوكّية والعقالنّية ليست سوى استئناف لثقافتي اليونان والرومان يف امليدانني 

األنطولوجي والفينومينولوجي.

كام تطّرق هذا الحوار إىل مرشوعنا الفكري يف التأسيس لعلم االستغراب؛ حيث توّقفنا 

عىل وجهة نظره يف هذا الصدد.

ويف ما ييل النص الكامل للحوار:

»إدارة التحرير»

منظومتهم  أصول  أخذوا  قد  الحداثة  فالسفة  إّن  يقول:  من  الفلسفة  مؤّرخي  من  مثّة   *
الفلسفّية وكلّياتها عن الَسلََفنْي اإلغريقي والروماين، ومل يزيدوا عليهام إال يف الفروع، ولذا 

فقد كانوا بذلك سلفيني مبعنى معنّي. ما تعليقكم عىل ذلك؟
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عندما نتأّمل مفهوم الحداثة )La modernité(، فقد يبدر إىل أذهاننا مجموعة من املفاهيم 

أّن  هذا  والتقنية...ويعني  والثقافة،  والعلم،  والحضارة،  والعلامنيّة،  الغرب،  مثل:  التصّوريّة، 

الحداثة هي لحظة تاريخيّة متنّورة عاشتها أوروبا يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش 

باستلهام  والشعوذة؛  والخرافة،  والجهل،  واإلقطاع،  الدين،  رجال  عىل  بالثورة  امليالديني، 

واألخذ  الطبيعة،  واستثامر  واملنطق،  بالعقل  واالستهداء  والرومانيّة،  اليونانيّة  الحضارتني 

بالفلسفة التجريبيّة، والّدفاع عن اإلنسان وحرياته الخاّصة والعاّمة، والدعوة إىل حقوق اإلنسان 

الطبيعيّة واملكتسبة، وخلق املجتمعات املدنيّة، وتطوير االقتصاد يف ضوء الليرباليّة الفرديّة، 

واالنفتاح عىل الشعوب األخرى قصد الهيمنة عليها، وتأسيس املختربات العلميّة، وتشجيع 

االكتشافات الجغرافيّة واملالحة البحريّة بحثًا عن املواد األّوليّة ومصادر الرّثوة.

الليرباليّة،  والدولة  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية،  عىل  الحداثة  كلمة  تحيل  وعليه، 

وامللكيّة الفرديّة، وصعود البورجوازيّة، واستخدام العقل والعلم يف فهم الطبيعة وتفسريها، 

الظواهر  التعامل مع  الوثائق، ومتثل املوضوعيّة يف  العلمي يف دراسة  واستعامل املنهج 

املرصودة، وفصل الدين عن الدولة. وقد ترتّب عن هذه الحداثة أن تطّورت أوروبا سياسيًّا، 

الحضاري،  والرّقي  الزاهي،  للتمّدن  نوذًجا  وأصبحت  وثقافيًّا.  واجتامعيًّا،  واقتصاديًّا، 

الفلسفات  مهَد  أيًضا  الغرب  وُعّد  الثقافيّة.  املعرفة  وانتشار  والصناعي،  التقني  والتّطّور 

الّنظريّة والعمليّة. وأكرث من هذا فقد سيطر الغرب عىل العامل بفضل علمه الهادف، وتقنيته 

املتقّدمة، وقّوته العسكريّة واملاديّة.

ترتبط الحداثة، باعتبارها حقبة زمنيّة، بعرص الّنهضة األوروبيّة، أو بعرص اإلنسان الفرد، 

أو بعرص األنوار، وكان الغرض منها هو تحديث أوروبا تقنيًّا، وعرصنتها ماديًّا ومعنويًّا عىل 

القرن  من  الستني  سنوات  حتى  الحداثة  هذه  استمرّت  وقد  واملستويات.  األصعدة  جميع 

الغربيّة،  امليتافيزيقا  تقويض  استهدفت  التي  الحداثة  بعد  ما  إىل  أوروبا  لتنتقل  العرشين، 

وتحطيم املقوالت املركزيّة التي هيمنت قدميًا وحديثًا عىل الفكر الغريب، كاللّغة، والهويّة، 

والتشكيك،  التشتيت،  آليات  ذلك  يف  استخدمت  والعقل...وقد  والصوت،  واألصل، 

واالختالف، والتغريب.

والاّل  معنى،  والاّل  والتفكيك،  والعدميّة،  الفوىض،  بفلسفة  الحداثة  بعد  ما  تقرتن   كام 

التمركز،  قيود  من  التحّرر  بقّوة  السابقة  الحداثة  الحداثة عن  بعد  ما  نظريات  وتتميّز  نظام. 
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والهدم  االختالف  كتابة  عليه، ومامرسة  متعارف  والتقليد وماهو  اللوغوس  واالنفكاك عن 

والترشيح، واالنفتاح عىل الغري عرب الحوار والتفاعل والتناص، ومحاربة لغة البنية واالنغالق 

واالهتامم  البيضاء،  اإليديولوجيا  وتعرية  املهيمنة،  الغربيّة  املؤّسسات  بفضح  واالنطواء، 

والجنس،  واللّون،  بالعرق،  والعناية  واملختلف،  واملتخيّل  والغريب  والهامش  باملدنّس 

واألنوثة، وخطاب ما بعد االستعامر....

التنوير،  مثل:  املفاهيم،  من  مجموعٍة  عىل  الغربيّة  الحداثة  تطلق  العموم،  وعىل 

والدولة، والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والعقل، واملنطق، والسببية، والتقنية، والليربالية، 

واللوغوس،  والهيمنة،  واإلنتاج،  واالنسجام،  والوحدة،  والنظام،  والفردية،  والعلامنية، 

واملركزية الغربية، وهيمنة الرجل األبيض عىل باقي األعراق واألجناس األخرى، والسيطرة 

عىل الطبيعة والذات واملجتمع عىل حد سواء... ومن هنا، فالحداثة، يف الجوهر، هي ثقافة 

ذهنيّة معارصة، وتحويل للثابت، وتجديد وإبداع، واكتشاف للمجهول، وتحكم يف الطبيعة 

بغية  النظر يف املايض  بإعادة  الحارض واملستقبل معا،  من أجل استغاللها، وانفتاح عىل 

املثمرة  بالبريوقراطية  واالستعانة  الهادف،  العمل  قوامها  رحبة  مستقبلية  آفاق  نحو  تجاوزه 

 ،)Max Weber(فيرب السوسيولوجي األملاين ماكس  بذلك  ينادي  اإلدارة، كام  يف تجويد 

واستخدام العقل العميل يف ضوء الفكر الربجاميت. 

ومن جهٍة أخرى، تستند الحداثة - كام يف الغرب- إىل مجموعٍة من املقّومات األساسيّة 

التي تتمثّل يف االستفادة من اإلرث اليوناين والروماين، والثورة عىل اإلقطاع ورجال الدين، 

واألخذ بالعلامنية، واالحتكام إىل الدولة والقانون والقواعد، واالسرتشاد بالعقل واملنطق 

والعلم والحتمية يف فهم الطبيعة واستكشافها، ومتثّل االقتصاد الليربايل الفردي، واحرتام 

الفكرية،  املنظومة  يف  كربى  مكانة  اإلنسان  وإحالل  العلم،  وتقديس  الخاصة،  امللكية 

مجال  يف  التقنية  واستعامل  التجريبي،  التفكري  نحو  وامليل  العلمي،  باملنهج  واالهتامم 

املغامرة،  وروح  واالكتشاف  بالعمل  والتشبث  والتفكري،  والتحديث  والتصنيع  التعدين 

واحرتام حقوق اإلنسان، واالهتامم بالصناعة بختلف أشكالها، وتطوير شؤون الثقافة. ومن 

)Modernité(، بصفٍة عاّمٍة، بخصائص ومميّزات عّدة، ميكن  الحداثة  تتّسم  جهٍة أخرى، 

إجاملها وحرصها يف ما ييل:

أنّه العامل الحقيقي، أو عىل األقل العامل  1ـ اإلميان بالعامل الطبيعي عىل أساس 

الذي يجب أن نهتم به.
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2 ـ اإلميان باإلنسان باعتباره أهم كائن يف هذا الوجود، وهو مقياس األشياء كلّها.

يحّقق  وبه  األخرى،  الكائنات  باقي  اإلنسان عن  به مييّز  الذي  بالعقل  اإلميان  3ـ 

تفرّده وتفّوقه.

4ـ اإلميان بالقوى والروابط اإلنسانية أساًسا لبناء املجتمعات.

ومن هنا، تنبني الحداثة الغربية عىل مبادىء الحداثة اليونانيّة والرومانية؛ بسبب وجود 

قواسم مشرتكة عّدة كتقديس العقل، واإلميان بالحقيقة العلمية والتجريبية، ومتجيد اإلنسان 

الفرد، والدفاع عن املنطق األرسطي الذي يحيل عىل خطاب االتساق واالنسجام، واالعتامد 

أّن الحداثة  اليونانية والرومانية من أجل االنطالق نحو املستقبل. بعنى  عىل الحضارتني 

واستثامرها  الطبيعة  واستكشاف  الحدايث،  اإلنسان  بناء  يف  السابقني  الرتاثني  عىل  تتىكء 

واستغاللها لصالح اإلنسان. وإذا كان التحديث يرتبط باملخرتعات واملستكشفات املادية، 

فإّن الحداثة هي حالة من الوعي الفكري املتحرّض واملتمّدن.

وأكرث من هذا إذا كانت الحداثة مبنيّة عىل العلامنيّة، بفصل الّدين عن الدولة، فإّن هذا 

التي آمنت بالدميقراطيّة من جهة يف عهد بريكليس،  اليونان  الفصل كان موجوًدا يف فرتة 

املسيحيّة  بالقولة  تشبّثوا  فقد  الّرومان،  أّما  الّدين.  حساب  عىل  كثريًا  بالفلسفة  واالهتامم 

املشهورة: »أعطوا ما لقيرص لقيرص وما لله لله«.

االنزياح،  عىل  وتنبني  واملحاكاة،  التقليد  مع  الحداثة  تتعارض  أخرى،  ناحيٍة  ومن 

املوروث  عىل  اعتمدت  قد  الحداثة  أّن  هذا  ويعني  والتحّول.  والتجريب،  والتجديد، 

اليوناين والروماين. ويف الوقت نفسه، حاولت أن تجّدد يف بعض الفروع، مثل: املقاربات 

بعض  تظّل  ولكن  والنقديّة.  والفنيّة،  واألدبيّة،  الثقافيّة،  املجاالت  بعض  ويف  واملناهج، 

املبادىء الكربى هي التي تتحكم يف الحداثة الغربية، وهي املبادىء نفسها التي آمنت بها 

الحضارتان اليونانية والرومانية:

أّواًل، اإلميان بالعقالنية املنطقية األرسطية.

واستثامرها  الطبيعة  استغالل  يف  الفكر  واستخدام  الفلسفي،  التأّمل  عن  الدفاع  ثانًيا، 

لصالح اإلنسان واملجتمع.
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ثالًثا، تهميش اآلخر أو الغري املخالف لإلنسان الغريب.

رابًعا، االهتامم باملجال الطبيعي من أجل فهمه والتحكم فيه علميًا.

خامًسا، العناية بالتجريب والبحث العلمي عىل حد سواء.

سادًسا، الرتكيز عىل الحرية، والدميقراطية، وحريات اإلنسان.

سابًعا، الدفاع عن اإلنسان واملبادرة الفردية.

ثامًنا، األخذ بالنسقية والفكر النسقي القائم عىل الوحدة، والنظام، واالتساق واالنسجام.

تاسًعا، الخضوع للحقيقة العلمية املوضوعية الدوغامئية الوثوقية.

عارًشا، اإلميان بالحوارية العقالنية الكونية.

حادي عرش، تطبيق العلامنية.

ويالحظ أّن أسس الحداثة هي نفسها املبادىء التي انطلقت منها الحضارتان اليونانية 

والرومانية، كأّن هناك نوًعا من االمتداد الّسلفي النكويص أو االرتجاعي. بعنى أّن الحداثة 

الغربيّة قد رّددت املقوالت نفسها التي آمن بها اليونان والرومان. 

وإذا أخذنا، عىل سبيل املثال، البنيويّة والسيميائيات اللتني تعّدان نتاج الحداثة الغربية، 

فتؤمنان بخطاب لساين مغلق داخليًا، ولكّنه متّسق ومنسجم وخاضع ملبادئ العقل واملنطق. 

ويعني هذا أّن الحداثة تنبني عىل العقالنيّة، والفكر املنطقي، وثنائيّة الّنسق والّنظام، وثنائيّة 

االتّساق واالنسجام. ويعّد هذا من مواصفات الفكر اليوناين والروماين؛ ألّن الفلسفة اليونانيّة 

فلسفة عقالنيّة ومنطقيّة ونسقيّة ومتّسقة ومنسجمة، وال سيّام مع فلسفتي أفالطون وأرسطو.

ا إال يف مجاالت األدب والفن. ويف  ومل تتحّقق الحداثة الغربية باعتبارها إنجازًا مستجدًّ

هذا الصدد، ميكن الحديث عن تجاوز وانزياح عن مبدأ املحاكاة اليونانيّة التي كان يدعو 

إليها أفالطون وأرسطو يف الفن والجامل. بينام الفن خلق وتجاوز وإبداع عند هيغل وكانط. 

نفسه، هناك  الوقت  اليوناين والروماين. ويف  للنموذجني  ترابط وتقليد  وبهذا، يكون هناك 

امتداد، وخرق، وتجاوز، وانتقال من حالة الثّبات إىل حالة التحّول. أي: إّن الحداثة تطوير 
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التقليدية  الحداثة  إبستمولوجيّة بني  أو قطيعة  بإحداث طفرة  اليونانية والرومانية  للحداثتني 

والحداثة الغربية. فهناك قواسم مشرتكة. ويف اآلن نفسه، هناك تطوير، وانزياح، وتجديد. 

ومن ثم، فهناك امتداد سلفّي عىل مستوى األصول الكربى. وهناك تجديد وانزياح وطفرات 

نوعيّة عىل مستوى الفروع. 

* يستدعي الكالم عىل أزمة حضارة يف الغرب املعارص، كالماً موازياً عن أزمة الفلسفة 
املعادلة  هذه  طريَفْ  بني  الّربط  مدى ميكن  أّي  إىل  الحضارة.  لهذه  سة  مؤسِّ بنية  باعتبارها 

انطالقاً من العالقة الوطيدة التي ينسجها التاريخ بني الفكر والحياة اإلنسانية؟

من املعروف أّن الفلسفة هي نتاج حضارة معيّنة، وكلاّم كانت الحضارة زاهية ومزدهرة، 

كانت الفلسفة أيًضا منتعشة ويانعة قد أوشكت عىل الوصول إىل أوج نضجها. بيد أّن الفلسفة 

الغربية قد عرفت مزالق فكريّة كربى منذ فلسفة كانط الذي انتقد امليتافيزيقا الغربية، وقد بنّي 

عجزها عن إدراك املا ورائيات، أو ما يُسمى بالنومني )الله، والنفس، وخلق العامل(. وبعد 

ذلك، جاءت العقالنيّة املنفتحة التي أعلنت ثورتها عىل العقالنيّة الكالسيكيّة املغلقة التي 

تبّناها ديكارت، وليبنز، وسبينوزا...؛ ألّن هذه العقالنيّة أقصت ما هو تجريبي، وما هو واقعي 

وخارجي. يف حني، كانت الفلسفة اإلنجليزية مع جون لوك، ودافيد هيوم، واستيوارت ميل 

تهتّم بالتجربة الحسيّة واالختبارات العلميّة، وكانت ترى أّن الحقيقة مصدرها التجربة، ال العقل.

نفسه،  العقل  يف  تشّكك  عقالنيّة  ال  فلسفات  ظهرت  العامليتني،  الحربني  اندالع  ومع 

وترميه بالعجز والقصور عن حّل مشاكل اإلنسان املعارص، فظهرت الفلسفة الوجوديّة مع 

سارتر، والفلسفة الرومانسيّة التي تؤمن بالفرد والذات، وعلم النفس الال شعوري الذي يركّز 

عىل الاّل عقل والاّل شعور، والسياليّة التي كانت تؤمن بالاّل وعي. ناهيك عن الفلسفات 

العبثيّة والعدميّة )نيتشه، وشوبنهاور، ومارتن هيدجر( التي ثارت عىل العقل، وآمنت بالوجود 

اإلنساين. دون أن ننىس فلسفة ماركوز التي رفضت تعليب اإلنسان، وتحويله إىل مجرّد رقم 

من األرقام كام كانت تفعل البنيويّة والسيميائيات.

وبعد ذلك، أعلنت التفكيكية وفلسفات االختالف نهاية الفلسفة، وفشل املركزية الغربية، 

وموت الفلسفة والحضارة الغربية بشكل نهايئ.

والتفكيك،  والتقويض،  التشكيك،  عىل  الحداثة  بعد  ما  فلسفات  تنبني  هنا،  ومن 
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والتشذير، والتشتيت، واالختالف، ونقد املركزيّة الغربيّة. ومن هنا، متتّد فرتة ما بعد الحداثة 

)Post modernism( - زمنيًّا - من سنة 1970م إىل أواخر القرن العرشين، ورّبا متتّد إىل 

الفلسفيّة والفكريّة واألدبيّة  الّنظريات والتيّارات واملدارس  بها  الثالثة. ويقصد  األلفيّة  فرتة 

والّنقديّة والفنيّة التي ظهرت يف فرتة ما بعد الحداثة البنيويّة والسيميائيّة. 

املقوالت  وتحطيم  الغربية،  امليتافيزيقا  لتقويض  الحداثة  بعد  ما  فلسفات  وقد جاءت 

املركزية التي هيمنت قدميًا وحديثًا عىل الفكر الغريب، كاللغة، والهويّة، واألصل، والصوت، 

والتغريب.  واالختالف،  والتشكيك،  التشتيت،  آليات  ذلك  يف  استخدمت  والعقل...وقد 

وتقرتن ما بعد الحداثة بفلسفة الفوىض، والعدمية، والتفكيك، والال معنى، والال نظام.

ومن ثّم، تتميّز نظريات ما بعد الحداثة عن الحداثة السابقة بقّوة التحّرر من قيود التمركز، 

والهدم  االختالف  كتابة  عليه، ومامرسة  متعارف  والتقليد وماهو  اللوغوس  واالنفكاك عن 

والترشيح، واالنفتاح عىل الغري عرب الحوار والتفاعل والتناص، ومحاربة لغة البنية واالنغالق 

واالهتامم  البيضاء،  اإليديولوجيا  وتعرية  املهيمنة،  الغربية  املؤّسسات  بفضح  واالنطواء؛ 

باملدنس، والهامش، والغريب، واملتخيل، واملختلف؛ والعناية بالعرق، واللون، والجنس، 

واألنوثة، وخطاب مابعد االستعامر....

املقيَّد  العقل  إىل  محكومًة  كانت  الغرب  يف  امليتافيزيقا  مسارات  أّن  ترون  أال   *
باملحسوسات، فكان من نتيجة ذلك اإلعراض عن اإلميان الديني، ونشوء الظاهرة اإللحاديّة، 

واسترشاء العلمنة الحاّدة يف املجتمعات الغربّية الحديثة؟

بها  انشغلت  التي  العويصة  املباحث  أهّم  من   )La métaphysique( امليتافيزيقا  تعّد 

الفلسفة منذ انبثاقها إىل يومنا هذا؛ نظرًا ملا تطرحه من إشكاالت وأسئلة معّقدة كلّيّة ومطلقة، 

الفلسفيّة  الحلول  من  مجموعة  تستلزم  وصعبة،  مركّبة  تجريديّة  سياقيّة  وضعيّات  ضمن 

واألجوبة التساؤليّة املدهشة واملحرّية. ويعني هذا أّن امليتافيزيقا خطاٌب تساؤيلٌّ بامتياز، 

عميقٍة  جذريٍّة  تساؤالٍت  شكل  يف  امليتافيزيقا  ترد  أي:  خاّصة.  بصفة  تساؤيّل  جواب  أو 

األجوبة  وتتحّول  واملعرفة...  والقيم،  والخلود،  واملصري،  والعامل،  واإلنسان،  الله،  حول 

الّصعب  من  مفتوحة  معّقدة  وإشكاالٍت  تساؤالٍت  إىل  امليتافيزيقيّة  الفلسفة  تطرحها  التي 

التّيّقن منها واقعيًا، وتجريبيًا، وعلميًا. وقد أصبح العلم، اليوم، بدوره، عبارة عن فرضيّات 
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ميتافيزيقيّة قامئة عىل التخمني، واالحتامل، واالفرتاض؛ كام نجد ذلك جليًا يف تصّورات 

الفيزياء النسبيّة عند ألربت إنشتاين )Albert Einstein(، عىل سبيل التمثيل.

إّن امليتافيزيقا هي بثابة علم أو فلسفة تدرس الوجود، واملعرفة، والقيم؛ بالتوقف عند 

املطلقة،  القضايا  بتناول  مًعا،  والتجربة  العقل  نطاق  تتجاوز  التي  ورائيّة  املا  املشكالت 

ودراسة الحقائق القصوى، والبحث عن الفلسفة األوىل، والبحث عن معنى الجوهر والله 

من  باملجرّد  يتعلّق  وما  الحيس،    )Arché( األرخي  ودراسة  بنفسه،  القائم  األّول  والعقل 

القضايا. ومن ثم، فقد عرفت امليتافيزيقا مراحل عّدة منذ الفلسفة اليونانية إىل يومنا هذا، 

مروًرا بفلسفة العرص الوسيط، والفلسفة الحديثة، والفلسفة املعارصة. وهنا، ميكن الحديث 

عن امليتافيزيقيا التقليدية مع أرسطو، وامليتافيزيقيا النقدية املتعالية مع كانط، وامليتافيزيقا 

العلميّة مع وايتهيد، وامليتافيزيقيا الجدليّة مع هيغل، وامليتافيزيقا اللغوية مع فتجنشتاين، 

موقفني  عن  الحديث  وميكن  سارتر.  وبول  هايدغر  مارتن  مع  الوجودية  وامليتافيزيقا 

أن  ميكن  ال  اإلنسان  أّن  أساس  عىل  امليتافيزيقا،  عن  يدافع  موقف  أساسيني:  متعارضني 

يعيش بدون التفكري يف املا ورائيات؛ وموقف معارض يحتقر امليتافيزيقا، ويذّمها ويزدريها 

بنطق العلم والتجربة واملنفعة واملردوديّة والتغيري الواقعي الجديل، ورضورة االنتقال من 

الوجود اإللهي الشامل إىل الوجود اإلنساين الفردي.

افرتضنا جداًل  فلو  علميّة.  ميتافيزيقا  قيام  يستحيل  أنّه  املعارضني يف  مواقف  وتتمثّل   

أنّه ميكن قيام امليتافيزيقا، فال فائدة منها وال قيمة لها وال جدوى منها، ويتمثّل االعرتاض 

اآلخر يف أّن مشكالت امليتافيزيقا هي املشاكل نفسها، مل تتغرّي، ومل تتقّدم امليتافزيقا قدًما 

لهذه  ناجعة  نجد حلواًل  أن  إطالقًا  كلّها. كام يصعب  استنفذت مواضيعها  بل  األمام،  إىل 

املشكالت امليتافيزيقيّة املتعّددة. 

والتجريبيّة،  العلميّة،  األدلّة  وفق  يحاكمونها  امليتافيزيقا  ينكرون  الذين  أّن  هذا  ويعني 

والوضعيّة، والجدليّة. بيد أّن املتناقضات املوجودة يف حياتنا اليوميّة تفرض علينا أن نتسلّح 

بامليتافيزيقا لكشف صدقها من كذبها، ورّبا يكون ذلك يف عجز قدراتنا عن ذلك. وال 

ميكن لإلنسان، كام يقول بعض الفالسفة، أن يعيش دون التفكري يف القضايا امليتافيزيقيّة، 

ما دام اإلنسان حيوانًا ميتافيزيقيا كام قال شوبنهور. 
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ومن جهة أخرى، فقد كانت امليتافيزيقا محكومة إىل العقل املقيَّد باملحسوسات، فكان 

من نتيجة ذلك اإلعراض عن اإلميان الديني، ونشوء الظاهرة اإللحاديّة، واسترشاء العلمنة 

الحاّدة يف املجتمعات الغربية الحديثة. بعنى أّن امليتافيزيقا قد ساهمت يف انتشار الفكر 

)نيتشه،  والفالسفة  املفكرين  بني  اإللحاد  وانتشار  والجدلية(،  املادية  )الفلسفات  املادي 

العلامنية  القيم  تعزيز  يف  الغربية  امليتافزيقا  هذه  ساهمت  كام  وسارتر...(.  وشوبنهاور، 

الدين عن سواعدهم ملهاجمة  .لذا، شّمر رجال  الفلسفة  الدين عن  تتمثّل يف فصل  التي 

امليتافزيقا كام فعل كانط وغريه من الفالسفة املحسوبني عن الدين والكنيسة، أو الفالسفة 

املحسوبني عىل التفكيكيّة واالختالف كجاك ديريدا، مثال.

الفكر واإللحاد بفضل  انتشار  الفلسفة امليتافيزيقيّة قد ساهمت يف  أّن  ويعني هذا كلّه 

والوجوديّة  والعبثيّة،  والتجريبية،  والتشكيكيّة،  والجدليّة،  واملادية،  الذرية،  الفلسفات 

)أرسطو، وفولتري، وسارتر، ونيشته، وشوبنهاور، إلخ...(. وأضحت أوروبا من أكرث املناطق 

الذي  العلامين  الفكر  انتشار  دينيّة، وحسب  الال  الفلسفات  بسبب هذه  العامل؛  إلحاًدا يف 

يفصل الدين عن الدولة.

أّما فيام يتعلّق بدى أهميّة الله يف حياة اإلنسان، فالشيوخ أكرث تعلًّقا بالله من الشباب. 

يف حني، تعّد السويد وبريطانيا وفرنسا وأملانيا من الدول التي يكرث فيها اإللحاد بكرثة بني 

الشباب. وينطبق هذا الحكم كذلك عىل محور جاذبية الدين يف هذه الدول، باستثناء إيطاليا 

التي ينساق فيها الشباب وراء الدين أكرث من شيوخها. وفيام يخّص محور أهميّة الدين يف 

حياة اإلنسان، فنسب الشيوخ أكرث بكثري من نسب الشباب.

ويعني هذا أّن الّدول الغربية تعاين من الفراغ الروحي؛ بسبب انتشار الفلسفات املادية 

والعبثيّة والعدميّة، وتزايد الرخاء االقتصادي، واكتساح املاديات للحياة اليومية، واالنغامس 

يف الّشهوات، وانتشار اإلباحيّة يف مختلف مجاالت الحياة. ومن ثّم، فاملسيحية عاجزة عن 

الرذيلة، واإللحاد، والكفر. يف حني، يعّد  الشباب، وإنقاذهم من مهاوي  استقطاب هؤالء 

اإلسالم أكرث انتشاًرا بني الشباب والشيوخ عىل حّد سواء، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة من 

منطقة إىل أخرى.

مثل:  الدين،  املتعلّقة بجال  السوسيولوجيّة  القضايا  ومن جهٍة أخرى، هناك كثري من 
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الدولة. وكان السوسيولوجيون األوائل، أمثال:  الدين عن  التي تعني فصل  العلامنية  قضية 

أوجست كونت، ودوركايم، وماركس، وفيرب، وغريهم... كانوا يعتقدون أّن الدين سينحس 

بل ميكن فصل  والتجريب.  والتكنولوجيا،  للعلم،  الغلبة  وبالتايل، ستكون  املستقبل.  يف 

السياسة عن الدين لخدمة مصلحة اإلنسان بصفة خاصة، ومصلحة الوطن بصفة عامة. بيد 

أّن هناك من يعارض هذا الطرح، ويرى أّن للدين دوًرا مهاًم يف تحريك املجتمع وتغيريه. 

ويتمتّع بقّوة التأثري يف األفراد والجامعات. 

وبناء عىل ما سبق، يالحظ أّن اإليطاليني أكرث إقبااًل عىل دور العبادة مقارنة بالربيطانيني، 

والفرنسيني، وسكان أوروبا الوسطى. وإذا كانت مؤّسسات الدين يف أوروبا لها أهميّة يف 

املايض، فلم تعد لها ـ اليوم ـ تلك األهمية أو القيمة االجتامعية والسياسية.

و»يتجسد البعد الثالث للعلمنة يف التزام الناس بنظومة من العقائد والقيم؛ أي ما يُسّمى 

ظاهرة التّديّن. ومن الواضح أّن مستويات املشاركة يف شعائر العبادة أو اآلثار االجتامعيّة 

للمؤّسسة الدينيّة ال تُعرّب بالرضورة عن العقائد واملثل العليا التي يتمّسك بها الناس. فكثري 

ممن يعتنقون مبادئ دينيّة معيّنة ال يشاركون بالفعل يف الخدمات، والشعائر، واالحتفاالت 

الدينية. كام أّن املشاركة الفعليّة ال تعني بالرضورة عمق إميانهم بهذه املبادئ؛ نظرًا ألّن مثل 

هذه املشاركة قد تتخذ طابع املامرسات االجتامعية أو العائلية ورّبا السياسية«.

وإىل جانب العلامنيّة، ظهر ما يسمى بالرصاع الديني بني اإلسالم واملسيحية، ضمن ما 

يُسمى برصاع الحضارات، كام يبدو جليًا يف كتاب )صدام الحضارات( لصمويل هنتغتون. 

وخالصة القول، يتبني لنا، مام سبق قوله، أّن واقع التديّن يختلف من بيئة جغرافية إىل أخرى. 

والسويد  فرنسا  وتعّد  الشباب.  من  تديًنا  أكرث  الغريب،  العامل  يف  الشيوخ،  أّن  هذا  ويعني 

وإنجلرتا من الدول التي بدأ فيها اإللحاد ينترش بشكل رسيع؛ بسبب الرخاء املادي، والفراغ 

الديني الذي تركته املسيحية يف نفوس الشباب بصفة خاصة. وأكرث من هذا متيل الدول 

الغربية إىل تطبيق العلامنية بفصل الدين عن الدولة؛ مام جعل املؤسسة الدينية ال مكانة لها 

يف املجتمع، بل تراجع نفوذها بني الناس بصفة عامة.

املسيحي،  الغريب  بالعامل  مقارنًة  وشبابًا  شيوًخا  تديًّنا  أكرث  اإلسالمي  العامل  أّن  بيد 

ونسبة الرّدة فيه ضئيلة جًدا مقارنة بظاهرة اإللحاد التي تزداد بسعة يف الدول الغربية، وال 
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سياّم الربوتستاتية منها. فضالً عن ذلك أّن املستقبل لإلسالم حسب املعطيات اإلحصائية 

الجغرايف املتزايد من جهة، ونّوه  انتشاره  االسترشافية واإلسرتاتيجية، والدليل عىل ذلك 

الدميغرايف السيع من جهة أخرى. 

* نشأت تّيارات ومذاهب نقديّة واسعة الّنطاق منذ عرص التنوير إىل عرص الحداثة وما بعدها 
يف الغرب. إىل أّي مدى متكّنت هذه املذاهب والتّيارات من إجراء نقد جذرّي يعيد تصويب 

الخلل التكويني يف حضارة الغرب، وال سيام لجهة القطيعة بني اإللهيات والعلوم اإلنسانّية؟

ينبغي أن نعلم أّن ظهور الفلسفة يف املجتمعات الغربيّة هو نتاج التشكيك يف املنظومات 

وميوله  اإلنسان  رغبات  يشبع  إله  عن  والبحث  اإللهي،  الفراغ  عن  وتعبري  الوثنيّة،  الدينيّة 

املختلفة. لذا، جاءت الفلسفة الغربية للبحث عن الخالق، واستكشاف أصل العامل، وكيف 

خلقت الكائنات واملوجودات. بعنى أّن الفلسفة جاءت لتناقش ذلك االنفصال املوجود 

)الخري  املطلق  بالخري  تؤمن  مثاليّة  فلسفات  وجدنا  لذا،  اإلنسانية.  والعلوم  اإللهيات  بني 

األسمى عند أفالطون، والفكرة املطلقة عند هيغل...(. يف حني، ألفينا فلسفات ماديّة وجدليّة 

الغربيّة  فالفلسفة  لذا،  الّناس.  بني  الكفر واإللحاد  وتنرش  الله،  تنكر وجود  وعبثيّة وعدميّة 

تعبري واضح عن أزمة الحضارة الغربيّة وانحطاطها وانهيارها قيميًّا، وأخالقيًّا، وروحانيًّا.

وفيورباخ   ،)Marks( كامركس  املاديون،  الفالسفة  أنكر  فقد  أخرى،  جهة  ومن 

فركّزوا  )Lenin(، وغريهم، وجود عامل علوي،  ولينني   ،)Engels( وأنجلز   ،)Feuerbach(

عىل الوجود املادي لإلنسان، يف عالقة تاّمة وجدليّة باملعطيات االقتصاديّة، واالجتامعيّة، 

والسياسيّة.

أّما الفلسفة الوجوديّة املعارصة، فتنقسم إىل اتّجاهني: 

)رهبة  كتابه  يف  كريكغارد كام  سورين  الداناريك  الفيلسوف  مع  مؤمنة  وجوديّة  1ـ 

أّي  ينفي وجود  الذي   )Gabriel Marcel( مارسيل  ياسربز، وجابرييل  واضطراب(، وكارل 

تناقض بني الوجودية واملسيحية، ويثبت أّن اإلنسان هو خالق أفعاله، وما يصدر عن اإلنسان 

فهو حّق، ولو أخطأ يف ذلك. لذا، فاإلنسان املوجود هو بثابة إله طبيعي ذايت مسؤول عن 

أفعاله الخاصة، وليس إلًها دينيًا...



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 86

تنكر وجود الله، وتدافع عن وجود اإلنسان وحريته املطلقة، وتعّد  2ـ وجوديّة ملحدة 

وجود الله خرافة وفكرة خاطئة ومضلّلة، عىل أساس أّن الدين بثابة أفيون الشعوب. ومن 

ثم، تدعو إىل االلتزام باملسؤوليّة تجاه املواقف واألحداث. ومن أهم ممثيل هذا االتجاه 

مارتن هايدغر، ونيتشه، وجان بول سارتر، وسيمون دوبوفوار... ومن ثم، فقد قال سارتر: 

إّن الله فكرة مرضّة، ينبغي لإلنسان أن يتخلّص منها. وبالتايل، فاإلنسان يف هذه الحياة مثل 

ممثل مسحي يؤّدي دور الخري والرش، وبعد انتهاء دوره ينعدم وجوداً.

، أو مذهٌب أديبٌّ بامتياز، ظهرت يف سنوات  وهكذا، يتبنّي لنا أّن الوجوديّة تيّاٌر فلسفيٌّ

الخمسني والستني من القرن املايض؛ للتغني بالوجود اإلنساين، والدفاع عن حريته ووجوده 

املجتمعي والكينوين. وتقوم الوجودية عىل متجيد اإلنسان، والدفاع عن حريته املطلقة، 

وجود  يتحّقق  وبالتايل،  وتنميته.  وتطويره  الواقع  تغيري  يف  ووعيه  وعقله  بإرادته  واإلشادة 

مسؤولية  وتحمل  اآلخرين،  إسعاد  أجل  من  الجسيمة  والتضحية  املثمر،  بالعمل  اإلنسان 

تعمري الكون وااللتزام بها أميا التزام.

ومن جهة أخرى، فالوجوديّة أنواع عّدة، فهناك الوجوديّة املسيحيّة أو اليهوديّة املؤمنة، 

والوجوديّة املاديّة والعبثيّة امللحدة، والوجوديّة اإلسالميّة. وتظّل الوجوديّة اإلسالمية أفضل 

هذه الوجوديات كلّها، ما دامت قامئة عىل تكريم الوجود اإلنساين، واالعرتاف بحريّة اإلنسان 

يف التّعاطي مع واقعه، وربط وجوده بعبادة الله وحده، مع تعمري الكون بالخري العميم، ونرش 

الحوار  الحقيقي، واالرتكان إىل  السالم  تعميم  الفاضلة، والّنضال من أجل  الكونيّة  املحبّة 

والتعاون والتواصل البّناء املثمر، وخدمة اإلنسانيّة كافة بكّل ما يحّقق سعادتها الكاملة.

امليتافيزيقية  الفلسفة  أّن   )Martin Heidegger( هايدغر  مارتن  يرى  أخرى،  ومن جهة 

قد تجاوزتها التقنية. وبالتايل، فقد استنفذت مواضيعها، وغيبت الوجود اإلنساين، واهتمت 

اليونانية حتى  الفلسفة  منذ  منسيًّة  الوجود قد ظلّت  أّن حقيقة  باملوجود. ويعني هذا  كثريًا 

كانط  بفلسفة  للميتافيزيقا  نقده  يف  هايدغر  مارتن  تأثّر  وقد   ،)Nietzsche( نيتشه  فلسفة 

)Kant، وقد كتب هايدغر يف )رسالة يف النزعة اإلنسانية(: »صحيح أّن امليتافيزيقا تتمثّل 

املوجود يف الوجود، وتفكر كذلك يف وجود املوجود، لكّنها ال تفّكر يف اختالف الوجود 

واملوجود؛ فامليتافيزيقا ال تتساءل عن حقيقة الوجود، لذا فهي ال تطالب أبًدا بالطريقة التي 

عىل نحوها تنتمي ماهية اإلنسان إىل حقيقة الوجود. وهذا السؤال، ليست فقط امليتافيزيقا 
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من مل يطرحه إىل حد اآلن، إنّه صعب املنال للميتافيزيقا كميتافيزيقا، ويظّل الوجود ينتظر 

من اإلنسان أن يستذكره كيشء يستحق التفكري...«. 

ومن ثم، يؤكّد مارتن هايدغر، يف مقّدمة )ماهي امليتافيزيقا؟(، أّن امليتافيزيقا الفلسفية قد 

أهملت ألمد طويل حقيقة الوجود، واستعاضت عنها بحقيقة املوجود )الفرد( األنطولوجي. 

لذا، أكّد مارتن هايدغر نهاية امليتافيزيقا بعد حلول العلم والتقنية محلها.

ومن جهة أخرى، هاجم الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه )Nietzsche(  امليتافيزيقا، 

واعتربها مجرّد أوهام مضلّلة، وأعطى األهمية الكربى للواقع والقوة عىل حد سواء، متأثرًا يف 

ذلك بشوبنهاور ومارتن هايدغر. بعنى أن نيتشه قد فكك امليتافيزيقا الغربية، وأعلن موت 

اإلله امليتافيزيقي ضمن رؤية تراجيدية. ويعني هذا أّن نيتشه قد سّفه امليتافيزيقا الالهوتية 

التي تتحدث عن عاملني: عامل مادي وحيس، وعامل أخروي عقيل، أو بني عامل حقيقي 

وعامل واهم وزائف وغري حقيقي، أو العلوي والسفيل، عىل الرغم من اهتاممه الكبري وشغفه 

بفلسفة ما قبل سقراط.

* إىل أّي حّد استطاعت الفلسفة اإلسالمّية أن تتجاوز امليتافيزيقا اليونانّية، وإذا كان لها 
ذلك برأيكم، كيف تظهر لكم هذه املجاوزة، وبالتايل هل ميكن الحديث عن فلسفة إسالمّية 

لها قيمها ومبانيها املستقلّة؟

- عىل الّرغم من تأثّر الفلسفة اإلسالميّة بالفلسفة اليونانيّة األرسطيّة من جهة، والفلسفة 

األفلطونيّة الهرمسيّة من جهة أخرى، فإنّها تنطلق من مجموعة من األسس النظريّة واملنهجيّة، 

منها أّن الله واحد دون رشيك أو ند، وقد خلق العامل واملوجودات من عدم، وهذا ما تثبته 

نظريّة الفيض عند الفارايب وابن سينا. فضاًل عن التوفيق بني الّدين والفلسفة، والّدفاع عن 

العقالنيّة التجريبيّة الهادفة واملثمرة. عالوًة عىل التمييز بني الّسببيّة الربّانيّة الفاعلة، والّسببيّة 

واستبداله  األرسطي،  الصوري  املنطق  وجه  يف  الوقوف  عن  ناهيك  الطبيعيّة.  التجريبيّة 

بنطق تجريبي عميل. ويعني هذا أّن املنطق قد تطّور يف العامل العريب اإلسالمي مع ابن 

سينا، والغزايل...؛ بانتقاله من منطق أرسطي صوري عقيم )تحصيل حاصل(، يصلح لدراسة 

املالحظة،  عىل  يقوم  منتج،  ومادّي  واقعّي  تجريبّي  رشقّي  منطق  إىل  املجرّدة،  الكليات 

والتجريب، واالستقراء؛ ويدرس الجزئيات بغية االنتقال إىل الكليات.
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وفيام يخّص امليتافيزيقا عند الفالسفة املسلمني، كالكندي، والفارايب، وابن سينا، وابن 

رشد، وابن باجة، وابن طفيل، وغريهم...، فقد كانت يف خدمة الوحي والرشيعة اإلسالمية، 

عقلنة  أجل  من  الجاد  والّسعي  واإللحاد،  الكفر  وجه  يف  والوقوف  الله،  وحدانيّة  وتثبيت 

الدين، وتهذيب الّنفس اإلسالميّة بأخالقيّات القرآن الكريم والّسّنة النبويّة الرشيفة.

وابن  سينا،  وابن  والفارايب،  الكندي،  فيهم:  با  املسلمون  الفالسفة  يذهب  ثّم،  ومن 

طفيل، وابن باجة، وابن رشد... إىل أّن الحقيقة الدينية هي الهدف األسمى الذي يسعى إليه 

اإلنسان الفيلسوف، وهي أس الكامل، والسعادة، والفضيلة. ومن ثم، فالحقيقة واحدة هي 

حقيقة اإلله الواحد، ولكن ميكن الوصول إليها عن طريق النص كام عند الفقهاء، أو عن 

طريق الجدل كام عند علامء الكالم، أو عن طريق العقل كام عند الفالسفة، أو عن طريق 

القلب والوجدان كام عند الصوفية. وبالتايل، ال تتحقق هذه الحقيقة اليقينية الواحدة عند 

الفالسفة إال باستخدام العقل، والربهان، والنظر املنطقي. ومن هنا، فقد كانت الفلسفة يف 

خدمة الحق الرباين. وبالتايل، تكمل الحقيقة الرشعية والنصية. وهذا ما نجده واضًحا جليًا 

عند الفيلسوف املسلم األّول الكندي)803-873م(. 

وتتجىّل ميتافيزيقا الكندي يف تناوله ملبدأ األلوهية التي تتأّسس عىل الواحديّة. بعنى 

أّن الكرثة تصدر عن اإلله الواحد: »الواحد املحض هو علّة األشياء كلّها وليس كيشء من 

فيه وليس هو يف يشء من  األشياء بل هو بدء اليشء وليس هو األشياء، بل األشياء كلها 

األشياء...فلام كان واحًدا محًضا انبجست منه األشياء كلّها...إّن الواحد املحض هو فوق 

التامم والكامل«.

مبدأ  عن  دافعوا  الذين  امليتافيزيقيني  الفالسفة  من  كان  الكندي  أن  لنا  يتبني  وهكذا، 

الواحدية الربانية، مخالًفا بذلك الفالسفة اليونانيني الذين آمنوا باألصل املادي، أو األصل 

الذري، أو األصل املتعّدد )أمبادوقليس الذي قال باالستقصات األربعة(، أو األصل الوثني 

)أرسطو والفالسفة الطبيعيون(.  

وأما إذا انتقلنا إىل أيب نرص الفارايب )259-339هـ(، فإنّه يعرّف الفلسفة بقوله:« الفلسفة 

حّدها وماهيتها أنّها العلم باملوجودات با هي موجودة ... والحد الصحيح مطابق لصناعة 

العلوم  موضوعات  أّن  وذلك  الصناعة؛  هذه  جزئيات  استقراء  من  يتبنّي  وذلك  الفلسفة؛ 
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وموادها ال تخلو من أن تكون إّما إلهيّة وإّما طبيعية وإّما منطقيّة وإّما رياضيّة وإّما سياسية. 

وصناعة الفلسفة هي املستنبطة لهذه واملخرجة لها، حتى إنّه ال يوجد يشء من موجودات 

العامل، إاّل وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بقدار الطاقة اإلنسانية...«. 

وإذا كان الفارايب فيلسوف العقل، فإّن ابن سينا )370-428هـ( فيلسوف النفس، ويعني 

هذا أنه قد اشتغل كثريا بحقائق النفس اإلنسانية روحا وتصوفا، والسيام يف كتابه )اإلشارات 

والتنبيهات(. 

)ما  كتاب  اطلع عىل  أن  بعد  امليتافيزيقا،  وراء  سينا  ابن  انساق  فقد  أخرى،  ومن جهة 

وتعتمد  الفارايب.  عند  الذي وجده  قراءة رشحه  بعد  إاّل  يفهمه  الطبيعة( ألرسطو، ومل  بعد 

ميتافيزيقا ابن سينا عىل التوفيق بني الفلسفة والدين اعتامًدا عىل نظريّة الفيض األفلوطينية، 

القائلة بقدم العامل، مستوحيًا يف ذلك  بالجمع بني الدين القائل بحدوث العامل والفلسفة 

أفكار وتصّورات أستاذه الفارايب. وهكذا، فقد أثبت وحدة الحقيقة الربانية التي تصدر عنها 

تنتج عن طريق  الحقيقية  السعادة  أّن  أثبت  هرميًا، كام  فيًضا وانبثاقاً  املوجودات املتعّددة 

البدن أي اهتامم يف ذلك؛ ألّن اإلنسان  أو  الجسد  النفس، ومل يعط  الروح، وتطهري  تنقية 

يبعث روًحا، وال يبعث جسًدا.

تؤمن  التّوّجه،  دينيّة  كانت  املسلمني  الفالسفة  عند  امليتافيزيقيّة  الفلسفة  أّن  هذا  يعني 

بالواحديّة، وتسعى إىل عقلنة الدين، والتوفيق بني الرشع والحكمة، وتكييف الفلسفة اليونانيّة 

مع البيئة اإلسالميّة، ومامرسة التأويل الرّشعي للفلسفة اليونانيّة لصالح الحقيقة الربّانيّة، والتعبري 

عن مستلزمات املجتمع العريب اإلسالمي الذي عاش فيه هؤالء الفالسفة، وعدم االنسياق 

وراء املاديات األرسطيّة، واالهتامم بالّنفس اإلنسانيّة واألخالق وفق الرّشع الّربّاين.

إىل  الربّانيّة حارضة،  الحقيقة  كانت  فقد  اإلسالمي،  بالغرب  الفلسفة  إىل  انتقلنا  إذا  أّما 

الخري،  فيها:  با  القيم  وحقيقة  املعرفة،  وحقيقة  الوجود،  كحقيقة  أخرى  حقائق  جانب 

االنشغال  هي  املغربية  الفلسفة  به  متيّزت  ما  أهّم  أّن  بيد  والجامل...  والعدل،  والسعادة، 

برتجمة كتب أرسطو، واالهتامم بامليتافيزيقا واملنطق، والتوفيق بني الدين والفلسفة، عىل 

أساس أن الرّشع منفصل عن الحكمة، لكن هدفهام واحد أال وهو استخدام العقل من أجل 

إدراك الحقيقة، حقيقة الصانع وحقيقة املصنوعات واملوجودات التي خلقها هذا الصانع 
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املاهر. ومن أهم الفالسفة الذين انشغلوا بعملية التوفيق بني الدين والفلسفة ابن باجة، وابن 

طفيل، وابن حزم، وابن رشد، وموىس بن ميمون...]1[.

وإذا بدأنا بالفيلسوف األندليس ابن باجة )ت.532هـ( يف كتابه )تدبري املتوحد(، فقد 

رفض هذا الفيلسوف العقالين املنهج الصويف يف إدراك الحقيقة كام عند ابن سينا، واعترب 

العقل أو الربهان هو الطريق الوحيد الذي يؤّدي إىل امتالك الحقيقة اليقينيّة )حقيقة معرفة 

باجة:«  ابن  ريان عن  أبو  ويقول محمد عيل  تأثري.  كّل  بالفارايب  ذلك  تأثّر يف  وقد  الله(، 

ومام تجدر اإلشارة إليه أنّه كام كان ابن مسة ميثل يف املغرب اتجاًها مييل إىل التصّوف 

وإىل اإلدراك الذوقي لحقائق الوحي واأللوهية وتحقيق السعادة واللذة عن طريق املشاهدة 

هذا  يرفض  باجة  ابن  أّن  نجد  الدرب(،  هذا  عىل  بعد  فيام  عريب  ابن  سار  )وقد  الصوفية 

االتّجاه، وينتقد موقف الغزايل يف املرشق الذي قال بأّن العامل العقيل ال ينكشف لإلنسان 

إال بالخلوة، فريى األنوار اإللهية، ويلتّذ بها لّذة كبرية، ويقول ابن باجة: إّن الغزايل حسب 

األمر هيًّنا حينام ظّن أّن السعادة إّنا تحصل للمرء عن طريق امتالكه للحقيقة بنور يقذفه الله 

يف القلب. بل الحق أّن الّنظر العقيل الخالص الذي ال تشوبه لّذة حّسيّة هو وحده املوصول 

إىل مشاهدة الله، أما املعرفة الصوفية با تنطوي عليه من صور حسيّة فإنّها تكون عائًقا عن 

الوصول إىل معرفة الله؛ إذ هي تحجب وجه الحقيقة.

العقل  ومعرفة  بنفسه  نفسه  معرفة  إىل  اإلنسان  تقود  التي  وحدها  هي  العقليّة  فاملعرفة 

الفّعال، وقد تأثر ابن رشد بوقفه هذا.

الفّعال.  العقل  إىل  املوصول  الطريق  معامل  يُبنّي  باجة  البن  املتوحد(  )تدبري  وكتاب 

وتُقال لفظة التدبري عىل ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة، وليست هذه الغاية سوى االتحاد 

بالعقل الفّعال، ولهذا فإّن الطريق الذي يرسمه الكتاب هو املنهج الذي يسري عليه اإلنسان 

حتى يبلغ هذه الغاية املنشودة.

ولكن هذا املنهج ليس منهًجا صوفيًا يستخدم فيه املريد أسلوب املجاهدة والتطهري، 

بل هو تدبري األعامل بالعقل، واستخدام الرؤية، وال يقدر عىل هذا غري اإلنسان«. وقد سبق 

البن الطفيل أن حاول التوفيق بني الدين والفلسفة، يف كتابه )حي بن يقظان(؛ حيث ميثل 

]1] - أحمــد أمــني: ظهــر اإلســالم، املجلــد الثــاين)4-3(، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، لبنــان، الطبعــة الخامســة ســنة 1969م، 

ص: 232-259.
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آبسال الحقيقة الدينيّة التي توّصل إليها عن طريق الّنّص والرّشع والوحي. يف حني، ميثّل 

املنطقي.  والتأّمل  واالستبصار  الربهان  طريق  عن  إليها  تّوصل  التي  العقليّة  الحقيقة  حي 

وعندما التقيا عىل أرض الجزيرة، وجدا أّن حقيقة الدين النصية والحقيقة الفلسفية العقلية ال 

تتعارضان إطالقًا مع حقيقة الفلسفة العقالنيّة والربهانية.

وإذا كانت الفلسفة املرشقيّة - كام هي عند الفارايب وابن سينا- قامئة عىل فلسفة االتّصال 

أفلوطني  باستحضار  املادي،  وأرسطو  املثايل  أفالطون  بني  والخلط  والعقل،  النص  بني 

املثايل الهرميس يف أثناء عملية التوفيق، والوقوع يف التلفيق يف أثناء املؤالفة بني الحكمة 

والرشيعة، فإّن فالسفة املغرب قد انطلقوا منذ البداية من أّن الفلسفة ليست هي الرشيعة، 

وتنادي  الربهاين.  والنظر  العقل  استخدام  إىل  يدعو  الرشع  دام  ما  واحد،  هدفهام  ولكن 

الحكمة أو الفلسفة كذلك إىل استخدام العقل يف معرفة املصنوعات ومعرفة الصانع. ومن 

هنا، ليس الدين هو الفلسفة، ولكن يتفقان من حيث الهدف أال وهو استخدام العقل. وبا 

أّن هدفهام واحد، فال بأس من االستعانة بعلوم األوائل، ودراسة الفلسفة واملنطق كام لدى 

اليونان، وهذا ما يذهب إليه ابن رشد كذلك.

ويعّد ابن رشد )520-595هــ( من أهّم فالسفة املدرسة املغربية، فقد متيّز بالعقالنيّة 

كتب  ترجمة  يف  الرّشديّة  العقالنيّة  هذه  تجلّت  وقد  األوربية،  الّنهضة  أساس  كانت  التي 

الدين  بني  التوفيق  توفق يف  وامليتافيزيقية، كام  املنطقية  كتبه  سيّام  أرسطو ورشحها، وال 

والفلسفة داخل أرضيّة رشعيّة.  

ويذهب ابن رشد يف كتابه )فصل املقال( إىل أّن هناك حقائق عّدة توصل اإلنسان إىل 

والرّشك  التعّدديّة  ونبذ  التوحيد،  عىل  القامئة  الربانيّة  الحقيقة  وهي  واحدة،  يقينيّة  حقيقة 

الوثني. وهكذا، نجد أّن هناك من يعتمد عىل الخطابة للوصول إىل الحقيقة كالفقهاء، وهناك 

من يختار الجدل كعلامء الكالم )املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية...(، وهناك من يعتمد عىل 

الصادقة.  الحقيقة  الربهان كالفالسفة للوصول إىل  يفّضل  العرفان كاملتصّوفة، وهناك من 

لكن ابن رشد يرى أّن الحقيقة اليقينيّة ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق الربهان العقيل، 

يوافقه  بل  الحّق،  يضاد  الحّق ال  دام  ما  الرباين  الرشع  مع  يتعارض  الذي ال  الربهان  ذلك 

ويالمئه هدفًا، ووظيفة، ومقصًدا. ويتمثّل ذلك يف معرفة الحق، والتأكّد من وجود الله عز 

وجل صانع هذا الكون األرحب واملعجز. وبهذا، يعمد ابن رشد إىل التوفيق بني الفلسفة 
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الفلسفة املغربيّة كام عند ابن الطفيل وابن باجة مثال، مع االستفادة،  والرشيعة عىل غرار 

سينا،  وابن  والفارايب،  الكندي،  عند  هي  كام  املرشقية  الفلسفة  من  األشكال،  من  بشكل 

والغزايل...

ألنّها  رشعيًّا؛  ميتافيزيقيًّا  منًحى  تنحو  اإلسالميّة  الفلسفة  كانت  لقد  القول،  وخالصة 

ناقشت مجموعة من املواضيع املا ورائيّة كاأللوهيّة، والّنفس يف عالقتها بالجسد، واملعرفة 

ذلك  متأثّرة يف  كانت  وقد  السببيّة،  والبحث يف  العامل،  األخالقية، وخلق  والقيم  الربّانيّة، 

الفلسفة،  أنّها متيّزت بخصائص عّدة متيّزها عن تلك  اليونانيّة إىل حد كبري، إال  بالفلسفة 

الوحدة،  إىل  الكرثة  وإرجاع  العدم،  من  بالخلق  والقول  الواحد،  الرب  ألوهيّة  إثبات  مثل: 

والّدفاع عن  الدين،  الواحديّة، وعقلنة  والّدفاع عن  واملاديّة،  املثاليّة  بني  التوازن  ورضورة 

الفلسفية،  األنساق  بناء  يف  اإلسالمي  الرشع  من  واالنطالق  العميل،  التجريبي  املنطق 

والروح،  الجسد  بني  والتوازن  والفلسفة،  الدين  بني  والتوفيق  والتعّددية،  الوثنية  ومحاربة 

والرّّد  والرسل،  األنبياء  نبّوة  وإثبات  اآلخر،  باليوم  واآلجلة، واإلميان  العاجلة  بني  والجمع 

عىل امللل الزائغة والطوائف من أهل الكتاب إلخ...

* بناء عىل ما مرَّ ذكرتم كيف ميكن فتح األفق لبناء منظومٍة نقديٍّة لتاريخ الغرب كمقّدمة 
للتأسيس لعلم استغراب ينطلق من اإلسالم وميهِّد إلحياٍء حضاريٍّ جديد؟

- مثة مجموعة من املبادىء واألسس املنهجية والنظرية لبناء علم االستغراب اإلسالمي عىل 

مجموعة من الثوابت النظرية الوطيدة، والخطوات املنهجية الرصينة، وميكن حرصها فيام ييل:

أّواًل، الثورة عىل العقل املؤّسسايت املنغلق أو اللوغوس الغريب: بعنى أّن العقل الغريب 

هو عقٌل فلسفيٌّ ميتافيزيقيٌّ مادّي ومغلق، وليس عقاًل أخالقًّيا روحانيًّا. وبالتايل، يتميّز هذا 

متلّك  ال  العلميّة،  الحقيقة  متلّك  عىل  الخارقة  القدرة  واّدعاء  فيه،  املبالغ  بالغرور  العقل 

الحقيقة الدينيّة التي ال يعرتف بها، وال يهتّم بها أدىن اهتامم. وبالتايل، الوصول إىل الحقيقة 

العلميّة الواحدة عن طريق االستدالل املنطقي والعلمي، وإن كان نيتشه يفّند هذا التّصّور، 

ما دامت الحقيقة مبنيّة عىل األوهام واالستعارات املجازيّة غري الحقيقيّة يف تخطّي نطاق 

بغية تشخيصها وتقريبها  الطبيعة  التي توجد ما وراء  العوامل املمكنة،  الحّس والعقل نحو 

وإخراجها من املجرّد نحو املشّخص أو املؤنسن.
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ومن هنا، يرى نيتشه أّن اإلنسان ما دام يستخدم اللغة القامئة عىل بالغة التشبيه واالستعارة، 

فإنّه يخلق، بهذه البالغة القامئة عىل التهويل والتضخيم واملبالغة، خطاب األوهام والظنون 

الكاذبة البعيدة عن الصدق واليقني. ويعني هذا أّن الكائن البرشي كائن مجازّي بامتياز، ال 

يخلق سوى املبالغات الزائفة يف إصداره لألحكام القيمية واملعرفية. 

الّديني؛ ألّن ذلك يعوق -حسب نظرهم-  بالّنص  الغريب  العقل  وأكرث من هذا ال يؤمن 

تطّور املامرسة املعرفيّة والعلميّة. وإن كان الّنّص يسهم يف بناء الحقيقة التجريبيّة والعلميّة، 

ويعضدها باليقني واملصداقيّة الرشعيّة.

ومن هنا، ال بّد أن يتأّسس علم االستغراب عىل ثنائيّة الّنّص والعقل، ويكون العقل يف 

معرفتها  ميكن  ال  والرشعيّة  والعلميّة  الكونيّة  الحقائق  من  كثريًا  ألّن  الّديني؛  الّنّص  خدمة 

بالعقل، فال بّد من االرتكان إىل الّنّص الّديني فهاًم، وتفسريًا، وتأوياًل.

يفلسف  وهو  طوياًل،  وقتًا  الغريب  الفكر  ضيّع  لقد  الغربّية:  امليتافيزيقا  تقويض  ثانًيا، 

الكون والغيبيات ميتافيزيقيًّا. ومن ثّم، مل يصل إىل حقائَق يقينيّة جليّة، تتمثّل يف وجود الله، 

وأّن الله واحد ال رشيك له، وأّن املسيح مجرّد رسول، وأنّه كائن برشي، وليس ربًّا وال إلًها. 

وبالتايل، فالعامل ُخلق من عدم، وأّن الله هو خالق هذه الكائنات واملوجودات، وأّن مثّة آجلة 

فيها ثواب وعقاب. ومن هنا، وقعت امليتافيزيقا الغربيّة يف متناقضات عّدة ؛ حيث رّجحت 

كّفة املاّدة والهيوىل، وجعلتها أساس الخلق. ثم، ساهمت الفلسفة الغربيّة يف تأليه املسيح 

وتقديسه، والقول بالتعّدديّة عىل مستوى األلوهيّة، أو اإلعراض عن الدين، واالنسياق وراء 

العبثية،  الفلسفات  وجه  يف  الوقوف  والعبثية.ثالثا،  واإللحاد،  والشهوة،  والكفر،  الرذيلة، 

والعدمية، واملادية، واإللحادية.

ثالًثا، الوقوف يف وجه الفلسفات العبثّية، والعدمّية، واملاديّة، واإللحاديّة: بعنى أّن مهّمة 

وتعريتها  بفضحها  واملاديّة،  العبثيّة  والفلسفيّة  الفكريّة  التيّارات  انتقاد  هو  االستغراب  علم 

وتقويضها وفق املنطق الرباين، انطالقًا من مقاصد الوحي الرباين، والدعوة إىل توحيد الله، 

وبناء املعرفة يف ضوء ثنائيّة الّنّص والعقل.

تناقضات  استكشاف  االستغراب هو  مهّمة علم  أّن  الغربّية: بعنى  املركزيّة  نقد  رابًعا، 
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الحضارة الغربية عىل جميع األصعدة واملستويات، والوقوف يف وجه املركزيّة الغربيّة التي 

تّدعي الكامل ونهاية التاريخ، والتي تعترب العقل الغريب هو أساس الحقيقة اليقينيّة واملعرفة 

الصادقة إىل درجة الغرور، واالّدعاء، والتضخيم، والتفخيم، والتهويل. وبالتايل، يعّد العرق 

الغريب أو اآلري أحسن األعراق وأذكاها يف العامل. فضاًل عن كون اإلنسان الغريب األبيض 

هو أفضل الكائنات فوق البسيطة؛ ألنّه أكرث اجتهاًدا، وعماًل، وإنتاًجا.

خامًسا، الوقوف يف وجه العنرصية، بالدعوة إىل الّتنّوع، والتعّدد، واملساواة: وهنا، يؤمن 

علم االستغراب بالتّنّوع، والتعّدد، واالختالف. وبالتايل، يدافع عن اإلنسان باعتباره إنسانًا 

لذاته ويف حّد ذاته، بعيًدا عن مقياس اللّون، والعرق، واألصل. فاملعيار الرئيس للرتجيح هو 

الدين والعبادة، وليس العرق، واللون، والّنوع.

األدبية  والتوّجهات  املفاهيم  أهّم  من   )Critical Race Theory( العرقيّة  الّنظريّة  وتعّد 

والّنقديّة التي تعنى بها نظرية األدب تنظريًا وتطبيًقا يف فرتة )ما بعد الحداثة(. وعىل الّرغم 

من وجود نظريات عرقيّة يف كتابات استرشاقيّة غربية سابقة، كام عند املسترشق األملاين 

رينان الذي مجد العرق اآلري كثريًا عىل حساب العرق السامي املنحط. ومن هنا، فقد سّخر 

الخطاب االسترشاقي بصفة عامة - كام ترى نظرية »ما بعد االستعامر«- كّل أدواته املعرفيّة 

هذه  ألّن  وتغريبًا؛  ونبًذا،  إقصاء،  وازدرائها  األخرى،  األعراق  لتهميش  الجهّنميّة  وآلياته 

األعراق الدونيّة املرتبطة بالتّخلّف، والبدائية، والكسل، والخمول، والشهوانية، والعنف... 

وقد واجهت نظريّة »ما بعد االستعامر«، وال سياّم مع إدوارد سعيد، هذه الرتّهات العنرصيّة 

واسخدام  تارة،  والتشتيت  والتقويض  بالتفكيك  الفكرية  الخزعبالت  هذه  بانتقاد  البغيضة، 

النقد العلمي املوضوعي تارة أخرى.

ومن ثم، فالّنظريّة العرقيّة تخّصص علمّي أكادميّي معروف يف جامعات الغرب، وخاّصة 

يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، تدرس مفهوم العرق يف عالقته الوثيقة بفهومي 

إيديولوجي ينصّب عىل دراسة األعراق  العرقيّة توّجه  فالّنظريّة  القانون والسلطة. ومن ثم، 

اإلنسانيّة، ضمن منظورات إثنيّة وثقافيّة ونقديّة خاصة. 

وتوحي الّنظرية العرقيّة، يف صميمها، بركزيّة الرجل األبيض، ومتيّزه طبقيًا، واجتامعيًا، 

وثقافيًا؛ وتفّوقه عىل باقي األعراق األخرى. 
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عالوة عىل ذلك، ميكن الحديث عن نظريّة عرقيّة قدمية، ونظريّة عرقيّة ما بعد حداثيّة 

فعلم  ثم،  اآلخر...ومن  عىل  واالنفتاح  والتعدد،  والتنوع،  واالختالف،  باألعراف،  مرتبطة 

وتكاملها  األلوان،  واختالف  األعراق،  بتعّدد  يؤمن  وحواري،  تعّددي  علم  هو  االستغراب 

ثقافيًا وحضاريًا.

التّاريخ، وال  بأحاديّة  االستغراب  يؤمن علم  ال  الغريب:  التاريخ  مفهوم  تفكيك  سادًسا، 

تاريخ  إىل  ينظر  وال  اإليديولوجيّة،  التوّجهات  وفق  أخرى  دون  محطّة  عند  بتوقّفه  يعتقد 

التّاريخ  بني  بالتمييز  موضوعيٍّة،  بطريقٍة  ينتقده  بل  كلّه؛  إيجابيات  أنّه  أساس  عىل  الغرب 

املّادي، والتاريخ الهمجي، والتاريخ الديني، والتاريخ املعريف والعلمي. ومن هنا، يوظّف 

علم االستغراب كّل أدواته الّنقديّة من أجل ترشيح هذا التّاريخ وتفكيكه من منظور إسالمي 

علمي بّناء. وينطلق من مرجعيّة إسالميّة يف نقد التاريخ الغريب والعريب عىل حد سواء. 

الواحد  الصوت  عىل  القائم  الكالسييك  الغريب  التاريخ  ديريدا  جاك  يرفض  وهكذا، 

املهيمن، ويدعو إىل تاريخانيّة جديدة متعّددة األصوات، تهتّم بالشعوب التي تعيش عىل 

الهامش، وتهتم كذلك بالثقافات املَقصيّة. ويف هذا السياق، يقول ديريدا: »أما عن نسيان 

التاريخ، فقد أوضحت مراًرا وتكراًرا أنّني تاريخايّن بصورٍة كاملٍة، وإّن ما يهّمني دامئًا هو 

االنحدار التاريخي لجميع املفهومات التي نستخدمها، وجميع حركاتنا، وأنّه إذا كان هناك 

يشء ال ميكن نسيانه فهو التاريخ. إال أّن ما شّجع عىل إطالق هذه التّهم أو غذاها، هو كون 

مفهوم التاريخ بقي مستخدًما لدى الكثري من الفالسفة واملؤرخني ومؤرخي الفلسفة، وسواء 

أتعلّق األمر باملثاليّة أم املاديّة، ولدى هيغل أم لدى ماركس، ضمن نزعة غائية بدت يل هي 

األخرى ميتافيزيقية، مام جعلني أقف منها موقف املتحّفظ، أو املحرتس باستمرار، ولكن 

ليس باسم ال- تاريخية أوال- زمنية، وإنا باسم فكر آخر للتاريخ«.

الواحد،  الصوت  وهيمنة  العقيل،  التمركز  عىل  املبني  التاريخ  ديريدا  يرفض  وبهذا، 

وتسييد العرق الواحد. ومن هنا، فاملرأة املثقفة املعارصة - مثال- ترفض التاريخ؛ ألّن ذلك 

التاريخ قد سطّره الرجل، كام يرفض الرجل األسود تاريخه؛ ألنّه من صنع الرجل األبيض.

ومن هنا، ينبني علم االستغراب عىل ما يُسّمى بالتاريخانيّة الجديدة التي تتجاوز كتابات 

توماس كارليل، وماثيو أرنولد، وأرنولد طوينبي...؛ بكونها تأىب تلك املرويات والسديات 

الفئة املهيمنة أو الطبقة الحاكمة.  الّسلطة أو  التي كانت تعرّب عن إيديولوجيات  التاريخيّة 
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ومن ثم، تستند التاريخانيّة الجديدة إىل لغة التفكيك والترشيح، وتقويض تاريخ املقوالت 

السائدة يف املجتمع، وتعرية أساطري املؤّسسات  املركزية، وفضح األوهام اإليديولوجية 

الثقافيّة الحاكمة. وال مُيكن، بأّي حال من األحوال، الحديث عن تاريخ متجانس متطّور بشكٍل 

متسلسٍل كرونولوجي، بل هناك تاريخ متقطّع يعرف مجموعة من الثّغرات والبياضات؛ حيث 

التاريخ الرسمي الذي  التاريخ املنيس مع  تهّمش فيه فئات، وتسود أخرى. لذلك، يتقابل 

التي تسود املجتمع. ويعني هذا، أّن مثّة تاريخني متناقضني:  الطبقات الحاكمة  يعرّب عن 

تاريخ السلطة وتاريخ الشعب، أو تاريخ السيادة وتاريخ املهمش.

وترد التاريخانيّة الجديدة يف صيغة نصوص وخطابات تحمل، يف طياتها، أنساقًا جامليًّة 

رمزيًّة، بيد أنّها تحوي رسائل مضمرة ومقصديات مبارشة أو غري مبارشة، تحيل عىل سياقها 

الثقايف، واالجتامعي، والسيايس، واإليديولوجي. ومن ثم، تبدو أّن هذه الكتابات النصيّة 

ومخاطرها  اإليديولوجية،  أبعادها  بكّل  معيّنة،  تاريخية  حقبة  عن  حقيقي  تعبري  والخطابية 

السياسية، ورصاعاتها الطبقية. ومن ثم، تستكشف التاريخانية الجديدة كّل األنساق الثقافية 

الغربية املضمرة، يف عالقة برجعها الخارجي، والثقايف، والتاريخي.

وقراءة  التاريخيّة،  لألحداث  وإيديولوجيًّة  ذاتيًّة  قراءًة  القدمية  التاريخانيّة  كانت  وإذا 

الوعي  نرش  عىل  تعمل  إذ  السائدة؛  اإليديولوجيا  خدمة  يف  شخصيّة  ومقاربة  بريئة،  غري 

الزائف، وترويج التفكري املغلوط، والعمل عىل تسييد األبيض، وتهميش األسود، واإلشادة 

للشخصيات  الفردية  بالبطوالت  واالهتامم  الحاكمة،  والسياسية  الثقافيّة  باملؤّسسات 

الكاريزمية وامللحمية، يف إطار مجموعة من املرويات والخطابات السدية التي كانت تتّسم 

باملبالغة، والخيال، والكذب، والهراء؛ فإّن التاريخانيّة الجديدة هي قراءة علميّة موضوعيّة 

إىل حّد ما، متنح آلياتها املنهجية ومعطياتها االستقرائية واالستنباطية من التاريخ، والسياسة، 

عىل  وترتكز  الثقافة...  وعلم  االجتامع،  وعلم  النفس،  وعلم  والفلسفة،  واألنرثوبولوجيا، 

وتعرية  وتقويضها،  تفكيكها  بغية  املضمرة  الغربية  والثقافية  التاريخية  األنساق  استكشاف 

خطابات املؤّسسات الحاكمة واملراكز املهيمنة تشتيتًا وتأجياًل.

يؤمن  االستغراب  علم  أّن  هذا  ويعني  الخالف:  ونبذ  االختالف،  مببدأ  اإلميان  سابًعا، 

األلسن  بني  االختالف  هذا  ويقوم  والقبائل.  والشعوب،  واألعراق،  األجناس،  باختالف 

والتكامل  والتثاقف،  والتفاهم،  والتعايش،  والتسامح،  التعارف،  عىل  والبرش  والشعوب 
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والكراهية،  والعدوان،  والتهميش،  واإلقصاء،  والرصاع،  النبذ،  أساس  عىل  وليس  الثقايف، 

والحقد، والتغريب...

لذا، فأساس التمييز بني بني البرش هو العمل الصالح، واالجتهاد املثمر، ومدى التقرب 

إىل الله تعاىل وتوحيده. لذا، فليس هناك عرق أفضل من األعراق األخرى، وال جنس أفضل 

من األجناس األخرى. يف حني، يرفض علم االستغراب الخالف واالنشقاق والرصاع بني 

اإلخوة وبني شعوب األمة الواحدة؛ ألّن ذلك يُؤّدي إىل متزّق الوحدة اإلسالميّة واضمحاللها.

إذاً، يؤمن علم االستغراب بفلسفة االختالف، والتعّدديّة اللّغوية، والتهجني الثقايف؛ بل 

يؤمن باملناظرة، والتناص، والعقالنية، والحوارية الكونية. 

التالقح  عن  ينافح  وبالتايل،  الثقايف.  التهجني  بفكرة  االستغراب  علم  يؤمن  هنا،  ومن 

اللغة،  وبوليفونيّة  املتعّددة،  الثقافية  واألنساق  الداليل  التعّدد  عن  يدافع  كام  الفكري. 

وحوارية الخطاب الفكري والفلسفي...

يرفض علم االستغراب البنيويّة الداخليّة املغلقة، والحداثة  البنيوية:  ثامًنا، نقد الثوابت 

بالخطاب  يكتفي  وال  واملنفتح،  واملغلق  والخارج،  الداخل  عىل  وينفتح  اآللية،  الغربية 

الداخيل، بل ينفتح عىل الذات، واملرجع، والسياق، واإلنسان، والتاريخ والواقع املجتمعي، 

والّنفس اإلنسانية؛ بعنى أنّه يؤمن بقاربة متعّددة التخّصصات. 

تاسًعا، من أجل علم استغرايب نقدي بّناء وبنايئ، وليس من أجل علم استغراب تفكييك 

غرضه التقويض، والتفكيك، والهدم من أجل الهدم: ويعني هذا أّن علم االستغراب الحقيقي 

هو الذي ينتقد الّنصوص واألفكار والخطابات واألطاريح من أجل تركيبها وبنائها من جديد؛ 

لخلق نوع من املعقوليّة املنسجمة، واملرشوعيّة املتّسقة واملالمئة مع الصحوة اإلسالمية 

الواعية.

والهدم،  والتشكيك،  التقويض،  هو  هدفه  نقديًّا  علاًم  ليس  االستغراب  علم  أّن  بعنى 

والتخريب، والتشتيت، والتأجيل مثل تفكيكيّة جاك ديريدا، بل هي مقاربة نقديّة موضوعيّة 

للغرب وفق رؤيٍة ترشيحيٍّة علميٍّة، هدفها هو البناء اإليجايب، وتعمري الفكر والثقافة بالحقائق 

الغرب من أجل تصحيحها، والّدفاع عن املنظومة اإلسالمية  اليقينيّة، واستكشاف تعرّثات 
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املبنيّة عىل الوحي، بإظهار إيجابياتها ونقط قّوتها.

حداثة  هي  اإلسالميّة  الحداثة  أّن  املعلوم  من  اإلسالمية:  الحداثة  عن  الّدفاع  عارًشا، 

الوحي  حداثة  إنّها  أي:  وغاياتها.  وامتداداتها،  وجذورها،  وهدفها،  منطلقها،  يف  واحدة 

الله عليه وآله وسلم. وهذه  الّنبي األعظم صىل  الكريم وهدي  القرآن  القامئة عىل  الّربّاين 

الحداثة إنسانيّة وكونيّة وعاّمة مصداقًا لقوله تعاىل: ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ    

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ ]سبأ- 28[. كام أنّها حداثة ربّانيّة 
شاملة وعادلة ومتوازنة تجمع بني ما هو مادي وما هو روحاين. وقد تجّسدت هذه الحداثة 

يف صدر اإلسالم حتى عرص دولة بني العباس يف مرحلة نضجها وتقّدمها وازدهارها. 

ثم  واألحالم،  واألوهام  الغرور  دنيا  وراء  فانساقوا  الهوى،  اتبعوا  قد  املسلمني  أّن  بيد 

جانبوا الحق والعدل والصواب، ثم مالوا إىل الفرقة واملجون واللهو والفساد واالستبداد، 

فدفعهم ذلك العبث والشنآن والغفلة إىل الخذالن واالستسالم والتواكل والخنوع والتقاعس 

حتى أصبحوا عرضة للتنكيل والتقتيل والتدمري، وصاروا فريسة سهلة للعداة البغاة من أمثال: 

الصليبيني، واملغول، والصهاينة، واملستعمرين الغربيني إىل يومنا هذا. وال بّد من التمييز 

ونكوص  النص  بني حداثة  التفريق  أو  املسلمني،  واقع  وتخلّف  اإلسالم  بني حداثة  دامئًا 

انحراف  بسبب  اإلسالمي؛  الواقع  وتخلف  الوحي  حداثة  بني  فشتان  الواقعية،  املامرسة 

الجوهر،  دون  القشور  يف  للغرب  وتقليدهم  الربانية،  ورشيعتهم  عقيدتهم  عن  املسلمني 

تقليًدا، واجرتاًرا،  العلمية والتقنية باالنطواء عىل املايض  أو تقاعسهم عن مواكبة الحداثة 

وتقوقًعا، دون متلكه فهاًم ووعيًا وإبداًعا، أو متثله عمليًا وروحيًا وقيميًا، أو االستفادة من 

إيجابياته العديدة.

وعليه، فقد بدأ الحديث عن اإلسالم والحداثة يف منتصف القرن التاسع عرش امليالدي، 

مع الصدمة االستعامرية التي أيقظت املسلمني من سباتهم وخمولهم وتقاعسهم وتواكلهم، 

عندما وجدوا الغرب قد سبق إىل األخذ بتالبيب املدنية، والعلم، والتقنية. يف حني، ألفوا 

الفاصلة بني  الحضارية  الهّوة  الشاملة، فكانت  التقّدم والتنمية  أنفسهم متخلفني عن ركب 

الرشق والغرب واسعًة جًدا.

الغريب املجانب  أنقاض االسترشاق  يتأّسس علم االستغراب عىل  وبناًء عىل ما سبق، 
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للصواب، والعلمية، واملوضوعيّة. وبالتايل، يرتكن هذا العلم الجديد إىل أخالقيات القرآن 

با  الصحيح  الوعي  إىل  العلم  هذا  يستند  كام  الرشيفة.  النبويّة  السّنة  ومقّررات  الكريم، 

قّدمته الحضارة العربية اإلسالمية من إيجابيات وإنجازات رشقت وغربت. ومن ثم، يهدف 

علم االستغراب إىل تصحيح نظرة املسلمني تجاه حضارتهم وعقيدتهم ورشيعتهم، بتبيان 

نواقص الحضارة الغربية، والوعي بخاطرها وسلبياتها.

وعليه، فعلم االستغراب هو علم يدافع عن الحضارة العربية اإلسالمية يف ضوء الوحي 

الربّاين من جهة، ويف ضوء اإلسالم باعتباره رشيعة وعقيدة وعماًل من جهة أخرى. ويعني 

هذا أّن علم االستغراب هو علم جديد جاء كرّدة فعل عىل سموم االسترشاق الغريب. لذا، 

يسّمى أيًضا بعلم االسترشاق املعكوس. 

ومن هنا، يهتم علم االستغراب بالغرب عىل جميع األصعدة واملستويات، ونقد الحضارة 

الغربية، وتسفيه تبّجحها وغرورها وتعاليها املركزي. كام يستند هذا العلم املستحدث إىل 

األديان،  النفس، وعلم  التاريخ، وعلم االجتامع، وعلم  مثل: علم  متعّددة،  علوم ومعارف 

وعلوم القانون، واللسانيات، وعلوم األدب، والفكر والفلسفة، وعلم األفكار، إلخ...

والتحليل،  والتوصيف،  القراءة،  عىل  االستغراب  علم  يعتمد  املنهجيّة،  يخّص  وفيام 

فعلم  ثم،  ومن  الصحيح.  والتوجيه  املوضوعي،  والبناء  النقدي،  والتقويم  والتفكيك، 

من  ومثمرة  بّناءة  تفكيكيّة  ترشيحيّة  ومقاربة  جهة،  من  تنويريّة  انتقاديّة  منهجيّة  االستغراب 

جهة أخرى.





للفكر اإلسالمي منزلٌة تأسيسّيٌة 

في نهضة الغرب علًما وفلسفًة وعقيدًة

حوار مع الدكتور نور الدين السايف

الدين السايف  الفلسفة الحديثة يف الجامعة،  الدكتور نور  يشكّل هذا الحوار مع أستاذ 

إحاطًة إجاملّيًة بأهّم املرتكزات التي قام عليها بنيان الحداثة ومعارفها األساسّية. غري أّن ميزة 

املحاورة هي يف مجراها التحلييل والّنقدي؛ حيث أظهرت األسئلة واألجوبة مجموعًة من 

املعاثر التكوينّية للفلسفة الحديثة، والتي جاءت استئناًفا مدرسيًّا للفلسفة اليونانّية وتأثّرت 

مببادئها التأسيسّية، وخصوًصا لجهة التفسري املادي للكون، وما ترتّب عىل هذا التفسري من 

انفصاالٍت مريعٍة بني أبعاد اإلنسان الروحّية واملاديّة.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحّرر»

* لو كان لنا أن نخترص البناء املعريف لحركة العقل الفلسفي الغريب لوجدناه يدور ضمن 
ثالث دوائر أساسيّة ترتابط فيام بينها:

- دائرة األنسنة، أي أّن اإلنسان وحده محور الكون والوجود.

- دائرة العقالنيّة، أي أّن العقل هو أداة التوّسل الوحيدة للتعرّف عىل العامل.

الزّمان  لقوانني  العامل ومصريه خاضع  اإلنسان يف  فهم حضور  أّن  أي  التاريخ،  دائرة   -

واملكان، أفال تؤّدي هذه الدوائر الثالث إىل إضفاء الشيئيّة عىل الوجود اإلنساين وتجريده 

من بُعده املعنوي والروحاين، وبالتايل تحويله إىل مجرّد كائن كسائر الكائنات األخرى؟
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- املتأّمل يف نهضة الفكر الفلسفي -يف التجربة الغربية الحديثة- يُدرك دوافعها وغاياتها، 

ومن ثّم يتفّهم طبيعة املناهج التي أبدعتها واتّبعتها والنتائج التي وصلت إليها. ولذلك ال 

أّول  إّن  أنشأها.  الذي  التاريخي  الّسياق  هذا  خارج  الغربية  الفلسفة  طبيعة  نفهم  أن  ميكن 

الّدوافع والعنارص املهّمة، التي وّجهت هذا الفكر الجديد الناشئ وقتها -أي القرن السابع 

بدأت  املواجهة  هذه  أّن  رغم  الكاثوليكيّة،  للكنيسة  الكهنوتيّة  الّسيطرة  مواجهة  هو  عرش- 

الربوتستنتيّة وغريها.  الكنيسة  الديني وتأسيس  القرن مع ظهور حركات اإلصالح  قبل هذا 

ومع هذا بقيت الكنيسة فاعلة يف املشهد السيايس والفكري علاًم وعقيدًة. ذلك أّن البحث 

العلمي نفسه مل يتمّكن من الخروج من أسوار املبادئ العاّمة والحدود التي وضعها الفكر 

للعلم  البطليمويس  األرسطي  الوجه  يرّدد  )مدرسايت(  سكوالستييك  فكر  هو  با  الكنيس 

والذي ضبط تصّوره للكون ونظامه وقوانينه ضبطًا نهائيًا ال مُيكن مراجعته وال نقده. فكانت 

كّل املحاوالت الّنقديّة التي قام بها الفالسفة الُجدد تُواجه بالعنف الشديد: من قتٍل وحرٍق 

وغريها. إّن الّسيطرة الكليّة للكنيسة مل متنع العلامء الجدد من التفكري الجديد، ومن مواجهة 

االعتبار  إرجاع  إعادة  إىل  الّدعوة  من  الُجدد  الفالسفة  والصلب، ومل متنع  والحرق  القتل 

ملنزلة اإلنسان وقيمته يف هذا الوجود باعتباره الكائن الوحيد املتميّز املسؤول عىل الطبيعة 

واملكلّف بالعبادة. فام دام اإلنسان مكلًّفا بالعبادة فهو بالرضورة ليس كغريه من مخلوقات 

الله. وانطالقا من هذا املبدأ، بدأ الفكر الغريب تأسيس فلسفته الحديثة وبناء الحداثة. وال 

يُفيدنا  اإلنساين  الفكر  فتاريخ  إنشاء من عدم،  يكن  الغربيّة مل  للحداثة  البناء  أّن هذا  شّك 

وعلاًم  عقيدًة  الغريب  العامل  نهضة  يف  اإلسالمي  الفكر  بها  حيض  التي  الكربى  بالقيمة 

بناء  أعاد  الذي  العظيم  الجوهري  الّدور  باستعراض هذا  وفلسفًة، ولكن املجال ال يسمح 

للتجديد  الغرب  وهيّأت  أنوار،  من  استطاعت  ما  فعلت  الرشديّة  فاملدرسة  الغريب.  العقل 

الديني والفلسفي والعلمي، ولكن ليس ابن رشد فقط، فآثار فلسفة ابن سينا وعلمه والغزايل 

ونقده وشّكه ... وغريهم كثري ترك بصامت كربى نجد آثارها واضحة يف تجارب الفالسفة 

ديكارت،  الطريقة  حديث  وصاحب  بيكون،  الجديد  األرغانون  صاحب  مع  بدأ  الجدد: 

فلسفاته  الغريب  الفكر  أقام  نفهم من هذا ملاذا  النقدي كانط وغريهم...  وحامل املرشوع 

أن طبعت  هذا  فنتج عن  العقل،  أساس  مناهجه عىل  وأقام  الذات  أو  اإلنسان  عىل سؤال 

الفلسفة الغربيّة نفسها بطابعي اإلنسيّة والعقالنيّة. وألّن األمر عندهم بُني عىل أساس عمليٍّة 

الغريب  العقل  فإّن  الكنيس من جهة أخرى،  الفكر اإلنساين من جهة والفكر  لتاريخ  نقديٍّة 
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آمن بأّن كّل عمٍل إنساينٍّ ال ميكن أن يتجاوز أو يتعاىل عىل التّاريخ؛ ألّن اإلنسان ابن زمانه 

ومكانه، أي ابن عرصه. بل إّن الفلسفة وليدة عرصها أو هي عرصها ملخًصا يف الفكر. وبا 

أّن املنهج الفكري عندهم قائم عىل أساس عقالينٍّ، فإنّه ال يشء يخرج عن قدرات العقل 

وإحاطته با يف ذلك عمل العقل نفسه الذي هو ابن التاريخ. أي إّن حركة التاريخ نفسها 

ليست حركة عشوائيّة ال نظام يحكمها؛ ألّن كّل ظواهر الوجود محكومة بقوانينها التي تضبط 

حركتها، فال يشء خارج القانون، وما العقالنية إال تلك القدرة التي ُمنحت لإلنسان؛ لكشف 

والحارض  فاملايض  كلّه.  الوجود  التي تحكم  والتاريخيّة  واإلنسانيّة  الطبيعية  القوانني  هذه 

واملستقبل ليس إال ترجمة لسريورة التّاريخ وقواه التي تحرّك وجهته وطبيعته. نحن إًذا أمام 

وجوه عديدة للفلسفة الغربيّة ميكن اختزالها يف العناوين التالية« الوجه الذايت الذي تُعرّب عنه 

فلسفات الذات بدًءا من الكوجيتو الديكاريت »أنا أفكر إًذا أنا موجود«. والوجه اإلنساين الذي 

يضعه كانط يف مرشوعه الّنقدي ضمن سؤال: ما اإلنسان؟ الذي يقول عنه إنّه الّسؤال الذي 

تعود إليه جميع األسئلة األخرى، ويعني بذلك سؤال: ماذا ميكنني أن أعرف؟ )املعرفة(، 

وسؤاله ماذا يجب عيّل أن أفعل؟ )األخالق(، وسؤاله ماذا يحّق يل آمل؟ )الدين(. والوجه 

التاريخي الذي عرّبت عنه فلسفة هيغل ملّا أّسس فلسفة التّاريخ وقوانني جدل الّروح التي 

؛ ألّن »كّل ما هو عقيل واقعي وكّل ما هو واقعي عقيل«.  تحكم كّل فعٍل عقيلٍّ أو واقعيٍّ

يظهر لنا مام سبق أّن الفلسفة الغربيّة منذ تأسيسها الحديث أكّدت عىل محاور ثالثة مهّمة، 

وهي: األنسنة، والعقالنيّة، والتاريخ. ولهذا أرى رضورة الوقوف عىل هذه املعاين للّنظر يف 

طبيعتها وعالقاتها وأبعادها.

األنسية  املعارص:  الغريب  الفكر  يف  متداولني  مفهومني  بني  الخلط  يتّم  ما  غالًبا   *
واإلنسانوية، هل لكم أن تبيِّنوا لنا الفرق بينهام؟

- مُييّز الالند بني الّنزعة اإلنسانيّة واإلنسانويّة، وهو متييز مهّم للوقوف عىل حّد اعتدال 

املفهوم والّنزعة، وال شّك أّن استعامل مصطلح اإلنسانويّة يكون غالبًا لبيان نزعة املبالغة 

والتّطرّف يف املذهب. واألمر فعال كذلك إذا علمنا أّن اإلنسانويّة حركٌة فكريٌّة ميثّلها إنسانيو 

بوصل  وذلك  قيمة،  ذا  جديرًا  وجعله  البرشي  الفكر  كرامة  لرفع  بجهود  وتتميّز  الّنهضة، 

تنزع إىل يشء  املنطقيّة ال  أقاصيها  إىل  مدفوعة  بالقدمية.... وهي حركة  الحديثة  الثقافة 

أقل من إلغاء الظاهرة املسيحيّة. وقد يكون شعار بروتاغوراس »اإلنسان هو املقياس لكّل 
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يشء« العبارة املالمئة لهذه الّنزعة باعتبارها ترى اإلنسان مركز كّل يشٍء مستغن عن كّل ما 

سواه، ونعني با سواه خصوًصا كّل ما هو مرتبط بالفكر الديني أو الالهويت بشكل خاص. 

»فاإلنسانويّة هي واقعة اإلدراك واإلحاطة بأّن املسألة الفلسفيّة تتعلّق بالكائنات البرشيّة التي 

تبذل قصاراها يف سبيل فهم العامل التجريبي البرشي مع موارد الفكر البرشي«. وبهذا فإّن 

هذه الّنزعة ترفض كّل بعٍد ميتافيزيقيٍّ يف اإلنسان أو يف الحياة اإلنسانيّة. ولعّل هذه املبالغة 

التي دعت »شيلر« مييّز مذهبه اإلنساين عن املذهب اإلنسانوي ملّا  التّصّور هي  يف هذا 

قال: »إّن مذهبي اإلنساين ال يتعلّق إاّل بنطق املعرفة ونظرياتها. فهو يتعارض مع املطلقية 

والطبيعانية، لكّنه ال يتعارض مع الربوبية«. ويف هذا متييز واضح ملعنى اإلنسانيّة الذي أقرّه 

شيلر واملنايف للّنزعة اإلنسانويّة، ولعّل الّنقطة الفاصلة بني املصطلحني واملوقفني يتمثّل 

بالربوبيّة  اإلنسانويّة تقيص كّل عالقة  فالّنزعة  والربوبيّة.  يف موقف كّل منهام من املطلق 

بينام الّنزعة اإلنسانيّة وإن كانت تؤمن بدور اإلنسان املعريف والعلمي ومسؤوليّته الكربى 

يف الوجود إاّل أنّها تُحافظ عىل جوهر الّصلة بني اإلنساين والربويب؛ إذ ال ميكن قطع الّصلة 

الّنظر يف معنى اإلنسانيّة )humanite( نجدها مغايرة فعاًل  بني اإلنسان واإلله. وملّا ندقّق 

الناس كافة ومنها  فيها  التي يشرتك  إّن اإلنسانيّة هي مجموعة املزايا  للموقف اإلنسانوي. 

الحياة الحيوانيّة. أو هي جملة الّسامت املكّونة للتباين الّنوعي الخاص بالجنس البرشي، 

وقد تطلق عىل البرش الذين أسهموا إسهاًما فعليًا يف اإلناء البرشي للمزايا اإلنسانيّة حًقا. 

فاإلنسانيّة هي الوجود األعظم.

للفكر  ومعاٍد  معارٍض  موقٍف  من  انطلقت  التي  الغربيّة  الفلسفة  أّن  تقّدم  ماّم  نستنتج 

الاّلهويت الكنيس الكاثولييك، الذي أثقل كاهل البرشيّة يف القرون الوسطى، أّسس نزعة 

القديم »أيّها اإلنسان اعرف نفسك«، وأعاد  إنسانيّة ال شّك فيها استعاد فيها شعار سقراط 

الكوجيتو  مؤكًّدا  الفلسفيّة  لألنرثوبولوجيا  مؤّسًسا  اإلنسان؟«  »ما  سؤاله  يف  صياغته  كانط 

أفكر با هي جوهر  األنا  أي  اإلنسانية  الذات  للحداثة، والذي جعل  الديكاريت املؤّسس 

روحاين قادر عىل بناء املعرفة وبلوغ اليقني. وجعل لهذا اليقني ضامًنا ال شّك يف وجوده 

إليها  يصل  التي  للمعرفة  ضامن  هو  با  اإللهي  الوجود  بذلك  وأعني  املطلقة  وقدراته 

الكوجيتو. فبقيت امليتافيزيقا الديكارتيّة جذور الشجرة الفلسفية التي أرادها ديكارت. ورغم 

تعّدد أشكال الّنقد الذي خضعت له الديكارتيّة، فإّن مفهوم الذات اإلنسانية بقي قامئًا كقّوة 

اإلنسانيّة  فالّنزعة  بقي قامئًا كأفق لإلنسان ال ميكن تجاوزه.  الله  للمعرفة ومفهوم  أساسيّة 
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مل تكن مناهضًة للوجود اإللهي، بل كانت تفرضه وترّشع له. ورغم أّن نقديّة كانط كانت 

جذريّة وعميقة يف إعادة الّنظر يف املعرفة البرشيّة وحدود هذه املعرفة، فإّن كانط اضطّر يف 

األخري لإلقرار بأهميّة اإلميان بالله والدين إىل جانب فعاليات العقل النظري. لقد ضيّق من 

مجال الفلسفة ليضع مجااًل لإلميان. فاملعرفة إنسانيّة خالصة، ولكن هذا اإلميان بقدرات 

اإلنسان املعرفيّة، إال أّن هذا اإلميان يجب أاّل يتجاوز حدوده؛ ليبقى الدين رضورة إنسانيّة 

الثائرة  اإلنسانيّة  الّنزعة  كانت  وإذا  الوجود.  ومركزيّته يف  اإلنسان  منزلة  مع  تتناقض  ال  أي 

عىل الاّلهوت املسيحي، وخاّصة الّنزعة الكهنوتيّة التي سادت القرون الوسطى وما تبعها 

من محاكم تفتيش ومحاكامت وقتل وحرق وصلب للعلامء والفالسفة املجّددين، فإّن رد 

الفعل الغريب تجاه هذا األمر مل يكن معتداًل دوًما، بل عرف مبالغات كربى جعلته يتجاوز 

فاملبالغة يف  سابًقا.  معناه  الذي ضبطنا  اإلنسانوية  مفهوم  إىل  اإلنسانية  أو  األنسنة  مفهوم 

وتعبدها،  اإلنسان  إنتاجات  تؤلّه  اإلنسانويّة  الّنزعة  جعل  ومركزيّته  اإلنسان  بدور  اإلميان 

بل ألهت اإلنسان نفسه. ولهذا فإّن الفلسفة الغربية ستنتبه إىل هذه املبالغة التي تربّأ منها 

شيل. من خالل هذا التحليل يبدو أّن الفلسفة الغربيّة عىل وعٍي تامٍّ بالتّحّول الذي أحدثته 

التي  واملركزيّة  الكربى  بالقيمة  وعي  وديًنا... وعىل  وفنًّا  وفلسفًة  علاًم  البرشي  الفكر  يف 

أيًضا  والواعية  العامل،  هذا  املسؤول يف  والعارف  املتميّز  العاقل  بوصفه  لإلنسان  منحتها 

العالقة املقّدسة والتاريخيّة بني  ألهت اإلنسان وأقصت  فيها ملا  التي سقطت  باملبالغات 

مع  أي  نفسها  الغربية  الفلسفة  عميٍق يف  نقٍد  ما سيكون موضوع  وهو  واأللوهية.  اإلنسان 

الحداثة نفسها وما بعد الحداثة.

نستنتج من هذا أّن الّنزعة اإلنسانيّة تؤمن بأّن اإلنسان محور الكون باعتباره الذات العارفة 

القادرة عىل بناء املعنى وتأسيس الحقيقة، وأّن هذه القدرة خاصيّة برشيّة وال نجدها عند 

اإلنسانيّة  الفلسفة  آمنت  ذلك  ومع  خالصة.  إنسانيّة  فالحقيقة  كذلك  األمر  أّن  وبا  سواه. 

بحدوديّة هذه املعرفة، ومنحت لإلميان مكانًا متميّزًا مع كانط والفلسفة األملانيّة بشكل 

يتمثّل  بأّن »الدين والفلسفة مشرتكان يف موضوع  أّن فلسفة هيغل رصّحت  عام إىل درجة 

فيام هو حّق بذاته ولذاته -اإلله من حيث هو وجود لذاته وبذاته واإلنسان يف عالقته به- فقد 

أفصح الناس يف األديان عن الوعي الذي لديهم باملوضوع األسمى. فاألديان هي إًذا أرقى 

إنجاز للعقل«.
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* مثلام حصل االلتباس بني اإلنسّية واإلنسانويّة، كذلك وقع االضطراب يف استخدام 
بالّنزعة  نعني  بينهام وماذا  العالقة  ما  الّتداول،  العقالنّية يف مجرى  والّنزعة  العقالنّية  مفهوم 

العقالنّية كمفهوم وتجربة تاريخّية؟

إنسانيّة ووجهتها  نزعة  الحديثة حكمتها  الغربيّة  الفلسفيّة  الّنهضة  فإّن  وبيّّنا  - كام سبق 

لتأكيد دور اإلنسان ومركزيّته يف العامل للقضاء عىل السلطان الكهنويت املسيحي الكاثولييك 

بالخصوص. غري أّن هذه الّنزعة اإلنسانيّة رسعان ما سقطت يف فّخ الّنزعة اإلنسانويّة املتطرّفة 

التي ألغت كّل بُعٍد يف العامل غري البُعد اإلنساين، وجعلت اإلنسان إلًها جديًدا يثق ثقًة عمياء 

بالخصوص  والوضعيّة  العلمويّة  املدارس  يف  نجده  ما  وهو  وإنتاجاته،  وعلمه  منطقه  يف 

بجميع توجهاتها. 

الفلسفة  أب  ذلك  عىل  عرّب  كام  الذات،  فكرة  عىل  الفلسفي  توّجهها  الّنزعة  هذه  بنت 

ساّمها  التفكري  يف  منهًجا  لنفسها  صّممت  الذات  وهذه  الكوجيتو.  أي  ديكارت  الحديثة 

ديكارت بقواعد املنهج، التي استقاها من املنهج الريايض، فصار التفكري العقيل رياضيًا 

من حيث املنهج، ولهذا السبب صار يُسّمى عقالنيًا. واملرور من الّنزعة العقليّة يف الفلسفة 

إىل الّنزعة العقالنيّة يكون عن طريق حرص عمليّة التفكري العقيل يف دائرة العقل الحسايب، 

املعنى  وهو  حسب  تعني  وفّكر  الحسايب،  بالعقل  التاريخ  ذلك  منذ  العقل  نعرف  ورصنا 

الحديث لكلمة راسية الالتينية )Ratio( التي تعني حسب. فالعقالنيّة الحديثة ليست نزعًة 

العقل جميًعا  مهارات  أقصت  العقيل  التفكري  نزعة يف  ولكّنها  التفكري فحسب،  عقليًّة يف 

وأبقت عىل ما هو حسايب فقط، وصار بذلك املنهج الريايض هو املنهج العلمي بامتياز، 

بل واملنهج الفلسفي األّول وهو ما سيتأكّد تاريخيًا مع تطّور العلوم والفلسفات بل والتقنيات 

التي متّكنت أخريًا من صناعة هذا العقل الحسايب والذكاء االصطناعي. فكّل ما هو خاضه 

للمنهج الريايض يكون علاًم موثوقًا به وتفكريًا ميكن اعتامده. ال شّك أّن التفكري الحسايب 

أي العقالنيّة الحديثة أثبتت نجاعتها يف تفسري الظواهر الكونيّة واإلنسانيّة ومّكنت اإلنسان 

بأدوات القّوة والّنفوذ والسيطرة عىل الطبيعة وعىل اإلنسان، ولكّنها مع هذا الّنجاح العلمي 

دائرة  داخل  اإلنسان  إنسانيّة  أنهكت  واالقتصادي  والسيايس  واالجتامعي  والتكنولوجي 

األنظمة الرياضيّة الحسابية؛ ألّن اإلنسان بهذا املوقف صار أداة للسيطرة والنفوذ بعدما كان 

اإلنسان يحمل يف ذاته املكانة العالية والغاية القصوى لكّل يشء. لقد استغلّت العقالنيّة 
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أنكر كّل قوى  الذي  العقل األدايئ  إنسانيّة اإلنسان؛ بسبب هيمنة هذا  الحديثة واملعارصة 

اإلبداع العقليّة األخرى، أي العمق الّروحي لإلنسان والتأّميل والتفكري. ليس اإلنسان إال آلة 

حاسبة تسعى إىل تحقيق أهداف استهالكيّة ماديّة خالصة. وهذه هي العقالنيّة التي انحرفت 

الّنزعة اإلنسانويّة التي  بالّنزعة اإلنسانيّة املؤمنة بقيمة اإلنسان ومَتيّزه يف الوجود لتقع يف 

أهملت أبعاد اإلنسان غري الحسابيّة أي األبعاد الّروحيّة مثال بل واعتربت كّل تفكري أو جملة 

أو عبارة ال ميكن التّحّقق منها تجريبيًا أو رياضيًا جملة فاقدة لكّل منها وبهذا ترضب هذه 

الّنزعة العقالنيّة املغالية كّل أشكال امليتافيزيقا اإلنسانيّة، التي تفتح آفاق الوجود اإلنساين 

وتحّرره من أداتيّة العقل الحسايب أو املنطقي الخالص. ولتجعل من هذا اإلنسان يف األخري 

مجرّد أداة تعبث به مؤّسسات السلطة االقتصاديّة والسياسيّة أي السلط املادية التي منعت كّل 

رؤية أخرى لإلنسان. إنّه اإلنسان ذو البُعد الواحد كام يقول هربرت ماركوز. وللوقوف عىل 

رّش هذه العقالنيّة رغم جدواها العمليّة املواقف الّنقديّة ميكن أن ننتبه إىل بعض الفلسفات 

الغربيّة املعارصة، وخاّصة إىل الّنقد الذي أقامته فلسفة برغسون املنادية بإحياء البُعد الّروحي 

يف اإلنسان؛ ألّن جسد اإلنسان قد تضّخم وصار خطرًا ال ميكن مقاومته وال التحكم فيه إال 

بتقوية البُعد الروحي يف اإلنسان. ولذلك فإّن امليكانيكا تستدعي التّصّوف رضورة. أو النقد 

الذي أنجزه نيتشة ملّا أطاح باألصنام الغربية وخاّصة صنم العقل الذي جعلته آلهة ال ميكن 

ردها بغاية السيطرة عىل الطبيعة با يف ذلك السيطرة عىل اإلنسان واستعباده من جديد باسم 

العقالنيّة والحقيقة العلميّة والغايات املصلحيّة والّنفعيّة والّنجاعة املاديّة وغريها من القيم 

الجديدة التي استبعدت مفهومي الخري والرش من قامئة القيم الجديدة.

الّتاريخ كعامٍل  املتأّخر وال سّيام مع هيغل ومن تاله دخل مفهوم  الغريب  الفكر  مع   *
الّسجال وخصوًصا  أنّه أخذ مساحة واسعة من  إاّل  الحديثة ومعارفها،  الفلسفة  تكوينيٍّ يف 

حول التفسري املادي للتاريخ البرشي مبعزٍل عن الجانب الروحي والديني، كيف ترون إىل 

هذا املفهوم؟

- لقد مثّل مفهوم التاريخ تحّوالً كبريًا يف تاريخ الفهم البرشي وتعّقله للوجود والحياة. 

أنّه كائن زمايّن مكايّن ال مُيكن له الخروج  لقد أدرك اإلنسان منذ لحظات وجوده األوىل 

عنهام، بل هام إطار الحياة واملوت. إّن الوعي بهذا اإلطار هو الذي حكم نظريات املعرفة 

عموًما يف تاريخ الفلسفة ووجهها. وعىل الّرغم من أّن الّنظريات الفلسفيّة القدمية واإلسالميّة 
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خصوًصا كانت مدركة لقيمة التّاريخ هذه فإنّها مع ذلك أبدعت لنا تصّورات فلسفيّة وفكريّة 

أظهرت فيها قدرات خاّلقة لإلنسان بكونه الكائن األحّق بإعامر األرض والخالفة فيها؛ ألنّه 

يحمل قّوة معانقة املطلق والولوج يف أرساره وأعامقه. فإّن الفلسفة الغربيّة املؤمنة بالبُعد 

التّاريخي حكمت عىل نفسها بالحركة الضيّقة داخل أسواره وصارت أسرية للزمان واملكان، 

غري قادرٍة عىل تصّور أّي أمر يتجاوزهام، فأنكرت املطلق والوحي والروح وغريها من األبعاد 

اإلنسانيّة األخرى؛ بسبب تعّصبها للعقالنيّة الحسابيّة األدائيّة التي نّصبت املادة فضاء ونهاية 

للحياة اإلنسانيّة. صحيح حاولت فلسفات التاريخ خاّصة مع هيغل التحّرر من ضيق التاريخ 

املادي لتقحمه يف تجربٍة عقليٍة كربى مع املطلق والّروح، إاّل أّّن الهيغليّة هذه مل تصمد 

بُعٍد  كّل  وأنكرت  العلم.  إطالقيّة  إطالقيّة غري  بكّل  أطاحت  التي  الوضعيّة  الفلسفات  أمام 

ميتافيزيقٍي وروحٍي ودينٍي، بل صارت هذه األبعاد أوهاًما قدمية يجب التّخلّص منها؛ ألنّها 

تنتمي لعهد ما قبل الوضعيّة واملدنيّة الحديثة.

من خالل ما سبق نُدرك أّن الفلسفة الغربيّة رغم االنتصارات الفكريّة التي حّققتها فإّن 

ضيق أفقها كان معلوًما حتى عند نّقادها الغربيني أنفسهم. فالّنزعة اإلنسانويّة والتاريخانيّة، 

والتّطرّف يف الّدفاع عىل العقالنيّة هو الذي جعل األنوار الغربيّة تنطفئ؛ لتصنع ظالًما إنسانيًا 

حالًكا نرى حضوره يف جميع أشكال االستبداد اإليديولوجي من جهة واالستعباد االقتصادي 

والسيايس الذي عرفه العامل الغريب ومارسه بكّل وحشيّة، وهو املنادي باملدنيّة ملّا قىض 

عىل الهنود الحمر ليبني أمريكا، واستعبد األفارقة ليبني مجده السيايس والعسكري، واستعمر 

الغرب  عقالنيّة  إّن  والسياسية.  االقتصادية  مصالحه  لخدمة  طيّعة  أداة  إىل  ليحّوله  العامل 

الحديث وإن رفعت شعار األنوار واإلنسانية إال أّن واقعها الحايل أنّها أطفأت أنوار اإلنسانيّة 

واستعبدت اإلنسان وقضت عليه ملّا أبعدت عن اإلنسانيّة أبعاد املطلق الروحي فيها، وإذا 

باألنوار الغربية التي رفعت شعارها للوقوف أمام استبداد الكنيسة صارت هي نفسها املستبد 

الفكر  الباحث يف  إنسانية اإلنسان. ولهذا وجب عىل  األّول عىل وجود اإلنسان نفسه أي 

يهدف  علم  هو  الفلسفي با  الفكر  بني  التمييز  يحسن  أن  آخر  إنساين  فكر  أّي  أو  الغريب 

إىل طلب الكيل محبّة يف الحكمة، ويف هذا تشرتك جميع الفلسفات با يف ذلك الفلسفة 

اإلسالمية. وبني الفكر اإليديولوجي العقدي الضيّق الذي يعرّب عن مصالح طبقية أو طائفية 

سياسيّة ودينيّة واقتصاديّة.... ولألسف فإن توافقت البرشيّة يف طلب الحكمة وتطوير الّنظر 

فيها وتعميقه فإنّها تختلف يف اإليديولوجي والعقدي. وهذا ما يغلب عىل الفكر العاملي 
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اليوم رشقًا وغربًا. تراجع الفلسفي لصالح اإليديولوجي والعقدي. ولعّل مهّمة الفلسفة اليوم 

إنقاذ نفسها من مزالق اإليديولوجيا التي قتلت اإلنسان واستعبدته لتعود الفلسفة البرص يف 

األسمى، كام  املعلوم  أو  األسمى  للخري  طلبًا  أفالطون  يقول  والجامل كام  والخري  الحق 

يقول أرسطو عبادة لله كام يقول هيغل.... وهو ما يقوله الفالسفة املسلمون أيًضا.

النََّسِب التاريخي بني اليونان والغرب الحديث كان سبًبا مورثًا  * من النّقاد من يرى أّن 
للتشاؤم. وذلك عائد إىل الفكرة التي سادت الغالبة عند اإلغريق والقائلة إّن اإلنسان مرتوٌك 

لحاله يف هذا العامل، وعليه أن يتدبّر أمره بنفسه.. كيف تبدو لكم هذه الفكرة وكيف تظهر 

شواهدها يف مجتمعات الحداثة يف الغرب املعارص؟

أّن مصطلح الغرب يف ذاته يحتاج إىل فهم وتحليل، هل هو غرب باملعنى  - ال شّك 

أّن  التاريخي  الواقع  إىل  األقرب  املعنى  فإّن  ذلك  والحضاري؟ ومع  الثقايف  أم  الجغرايف 

الغرب اسم يُطلق عىل شعوب متتاليٍة ومتعاقبٍة بدًءا باليونان ثم الرُّومان وصواًل إىل عرص 

رمزًا  بقيت  التي  الكاثوليكية،  الكنيسة  مع  الّدينيّة  املذهبيّة  بينهم  وجمع  األوروبيّة  الّنهضة 

للمسيحيّة الغربية واألرثوذكسية رمزًا للمسيحيّة الرّشقيّة أو روما وبيزنطة. وما يعنينا يف هذا 

نسب  الّنظر عن  وبقطع  باليونان وحضارته.  األوىل  يربط جذوره  الغريب  الفكر  أّن  السياق 

اليونان الحضاري وصلته باألمم الرّشقيّة وحضارتها التي سبقت الغرب بقرون عديدة جًدا، 

فإّن الحضارة اليونانيّة تبدو للناظرين الدارسني حضارة متميّزة؛ لكونها متّكنت من بناء العلم 

التأسيس اإلغريقي للعلم والفلسفة بثابة  والفلسفة عىل أسٍس عقليٍّة نظريٍة سليمٍة. وكان 

التحّول الّنوعي الذي عرفته شعوب العامل أثّر حتى عىل الشعوب اإلسالميّة وحضارتهم. إّن 

ربط الغرب اليوم باليوناين له ما يرُّبره. أو لنقل إّن الواقع الثّقايف الغريب اليوم يُعترب الوريث 

الحقيقي لإلرث االغريقي الذي تّم إحياؤه من جديد زمان عرص النهضة، رغم أّن الغرب مل 

ينَس ارتباطه باليونان؛ ذلك أّن الثقافة العلميّة يف العرص الوسيط كانت ثقافة يونانية الّنسب 

أيًضا، رغم تدّخل الفكر اإلسالمي أيًضا للمساهمة يف بناء النهضة الغربية الحديثة. فالغرب 

وريث اإلغريق من جهة، ولكّنه وريث املسلمني أيًضا الذين ورثوا الفلسفة اليونانيّة قبلهم 

فأّول األفالطونيني واملّشائني وغريهم كانوا مسلمني  واستعملوها وطوروها وناقشوها.... 

قبل أن تتحّول الفلسفة إىل الغرب ليواصلوا الرحلة.

أّما القول بأّن الفكر الغريب محكوٌم بفكرٍة يونانيٍّة قدميٍة تعترب اإلنسان مرتوكًا لحاله يف 
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اإلغريقي  الفكر  إّن  وتحّقق.  نظر  إىل  بحاجة  قول  بنفسه  أمره  يتدبّر  أن  وعليه  العامل،  هذا 

األقل بني  أن نيّز عىل  توّجه واحد وميكن  أو  بفكرٍة واحدٍة  فكرًا منسجاًم محكوًما  ليس 

من  بدًءا  الكربى  واألنساق  املدارس  أصحاب  وهام  عندهم،  الفكري  الوجود  من  نطني 

سقراط وأفالطون وأرسطو وميكن أن نضيف إليهم املدرسة الرواقية. وأصحاب املدارس 

الفكر  توجيه  وبليغ عىل  تأثري كبري  لها  يكن  أو مل  أعتربها هامشيّة  أن  التي ميكن  األخرى 

اإلغريقي عموًما رغم قيمتهم الفلسفية التي يحملونها من قبيل األبيقورية والكلبية والريبية 

وغريها. وهذان النمطان من التفلسف يعود يف مجموعه إىل الفلسفة ما قبل سقراط بدًءا من 

طاليس والفلسفة الطبيعية عموًما مروًرا بالفيثاغورية والسفسطائيّة وغريها. وملّا ندرس هذا 

التّنّوع الفكري اليوناين ال نستطيع الجزم بالفكرة السابقة القائلة بعبثيّة الوجود اإلنساين أو 

أّن اإلنسان كائن معزول يف هذا العامل محكوم بالتشاؤم والعدمية؛ ألّن األنساق الكربى بدًءا 

من سقراط وأفالطون وأرسطو ال نجد عندهم هذه الفكرة، بل نجد عكس ذلك متاًما أي 

اإلميان بغائيّة الوجود عموًما والوجود اإلنساين خصوًصا. األمر الذي جعل فالسفة اإلسالم 

الصنع وقوانينه تسري  فالوجود محكم  بهاتني املدرستني أفالطون وأرسطو.  التّأثّر  شديدي 

وفق معنى ال تخرج عنه، وهو مثال الخري عند أفالطون، وهو مثل املثل وهو أصل الوجود 

وأصل املعرفة، أو القول باملحرّك األّول الذي ال يتحرّك، والذي بحكم هذه الصفة يتّجه 

العامل كلّه إليه عشًقا سعيًا إىل االكتامل والتامم. ونجد يف سياقات عديدة يف املحاورات 

والخري  الفضيلة  وقيمة  املعرفة  بناء  وأهّميته يف  اإللهي  الوحي  بقيمة  تقّر  أدلّة  األفالطونيّة 

وقيمة املوت وخلود الّنفس وغريها.... إّن الفكر اليوناين يف هذا السياق ال ميكن أن ننسب 

السفسطائيني  أعامل  من  انطلقنا  إن  لكن  اإلنساين.  الوجود  بعبثيّة  القائلة  الشبهة  هذه  إليه 

فقد نجد بعض  الكلبيني واألبيقوريني،  مثل  الريبية وبعض املدارس األخرى  ثم املدرسة 

مالمح هذه الفكرة. ويف جميع األحوال أرى أّن القول بعبثيّة الوجود اإلنساين وعدميته وأنّه 

مرتوك لوحده يف هذا العامل فكرٌة ناشئٌة عن تجربٍة غربيٍة حديثٍة ومعارصٍة رغم وجود بعض 

للعقل  العقالين  الطابع  أّواًل:  اثنني هام  أمرين  لها. وهي تجربٌة نشأت من  القدمية  البذور 

الغريب الذي اختزل التفكري يف معنى التفكري الحسايب واختزل املعرفة يف املعرفة العقليّة 

بنوعيها الّصوريّة والتجريبيّة، وهو األمر الذي أنشأ الثورة العلميّة العارمة، التي ال زلنا نعيش 

فعلها وجربوتها، فأقصت كّل شكٍل عقيلٍّ آخر غري العقل العلمي. وصار العقل أداًة والعلم 

الهوتًا جديًدا أنتج ثورًة صناعيًّة ضّخمت الجسد وأمّدته بالقّوة الكافية للفعل يف الطبيعة ما 
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يشاء. وثانيًا: االقتصاد السيايس الرأساميل الليربايل القائم عىل مبدأ »دعه يعمل دعه مير« 

الذي أنشأ القّوة السياسيّة الضارية سلطة مدنيّة وعسكريّة تستعمل كّل أدوات القّوة العلميّة 

والتكنولوجيّة؛ للسيطرة عىل العامل لغايات نفعيّة اقتصاديّة يف جوهرها. وهذا أّدى إىل املّد 

االستعامري الهائل والرصاع االقتصادي والسيايس الذي أفىض إىل حربني كونيّتني أنتجت 

مواقف عدميّة من اإلنسان جّسمتها تيّارات الوضعيّة والوجوديّة امللحدة وغريها من التيّارات 

ماهيّته  ليصنع  الوجود  هذا  يف  قُذف  الذي  اإلنسان  من  اليأس  حالة  عن  املعلنة  الفكريّة 

والعبثيّة  التشاؤميّة  الّنزعات  هذه  تزال  وال  معنى.  بال  األصيل وجود  ومصريه؛ ألّن وجوده 

والعدميّة متأل الفكر الغريب الذي أدرك خواء حضارته رغم القّوة املاديّة التي يحملها. بل إّن 

الشعوب الغربيّة نفسها صارت تبحث عن معنى جديد لوجودها ينقذها من رّش ما وقعوا فيه. 

ونجد أثر هذا السعي الجديد يف الطوائف الدينيّة الجديدة املسيحيّة منها وغري املسيحيّة 

الغربيّة  الحداثة  وجوه  من  وجًها  أّن  هذا  من  نستنتج  أوروبا.  يف  البوذيّة  الّروح  متّدد  مثل 

انتهى فعاًل إىل هذا املوقف السلبي لإلنسان، والذي نجد أثره الواقعي يف جميع املجاالت 

اإلنسانيّة علاًم وتقنيًّة وفلسفًة وفنًّا وحروبًا ورصاعاٍت بال فضائل تحكمها وال غايات إنسانيّة 

توّجهها. إّن مادية التّصّور الحدايث للوجود واإلنسان بلغ أقصاه فسقط يف فّخ العدميّة التي 

حّذر منها فالسفة أخرون وحاربوها.

يكن  الغريب مل  التاريخ  أّن  رأى  الغريب من  الفلسفي  الفكر  لتطّورات  املؤّرخني  * من 
التاريخ  ذلك  تخلّل  فلقد  متاًما،  ذلك  بخالف  هو  بل  والسعادة،  النور  نحو  مظفرًة  مسريًة 

كلّام  كان  أنّه  قولهم  عىل  ودليلهم  الحايل.  زماننا  إىل  سقراط  قبل  ما  منذ  أسايس  انحدار 

ازدادت محاولة اإلنسان االستغراق يف عامله االستهاليك وإنجازاته التقنّية، ازداد نسيانه ما 

هو جوهري وأصيل يف الوجود. وهكذا كان التاريخ الغريب انحداًرا مام هو جوهري نحو 

دنيا املمكنات. ما رأيكم بهذه الفرضّية وكيف تعلّقون عليها؟

- الحديث عن التاريخ الغريب يُثري معه إشكاالٍت عديدٍة علميّة وإيديولوجيّة. وملّا يخربنا 

السعادة  لإلنسان  تحّقق  ومل  موفّقة  تكن  مل  الغريب  الفلسفي  الفكر  تطّورات  بأّن  السؤال 

التي كان يرنو إليها، بل عىل العكس من ذلك مثلت الفلسفة الغربية انحداًرا كبريًا بإنسانيّة 

اإلنسان..... ملّا يخربنا السؤال عن هذا األمر نجد أنفسنا نحن املفكرين املسلمني يف ورطة 

أيًضا. ذلك أّن تاريخ الفلسفة الغربية من قبل سقراط إىل اآلن مل يكن مستقاًل بذاته ويعيش يف 
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جزيرة منفصلة عن العاملني؛ ألّن الفكر اإلسالمي بختلف مظاهره وأبعاده با يف ذلك البُعد 

الفلسفي ميثّل ركًنا ركيًنا ومكّونًا مهاًم من مكّونات الفلسفة الغربية التي مل تظهر ومل تتأسس 

إال بعد وصول األنوار اإلسالمية إىل العامل الغريب. فتعرَّف الغرُب من خالل املسلمني عىل 

الفكر اليوناين أّواًل، وتعرّفوا عىل رشوحات املسلمني له ثانيًا، وتعرّفوا عىل الفلسفة اإلسالمية 

بختلف مدارسها ثالثًا. أي إّن الفكر الغريب يف حقيقته ال ميثّل امتداًدا للفلسفة اليونانيّة فقط، 

وإّنا مُيثّل امتداًدا للفلسفة اإلسالميّة أيًضا. فالبرشيّة مشرتكة تصنع مجد اإلنسان وحضارته، 

بدًءا  اليونانيّة  الفلسفة  منذ  العدميّة  إىل  انتهى  الحديث  الغريب  الفكر  إّن  القول  الخطأ  ومن 

بالفالسفة األوائل ما قبل سقراط، وننىس أّن الفكر اليوناين هذا نفسه مثّل لبنًة أساسيًّة يف الفكر 

اإلسالمي أيًضا ومن أهّم مصادره التي استعملها املسلمون وتعاملوا معها تعلاًّم وتطويرًا. فهل 

عرف املسلمون انحدارًا فكريًا أيًضا بسبب وجود الفكر اليوناين فيه؟ إّن األمر نفسه يجب أن 

يصّح عىل الفكر اإلسالمي أيًضا وقبل الفكر الغريب. وإذا عرفنا أّن الفكر الغريب ليس امتداًدا 

للفلسفة اليونانية فقط، وإّنا هو امتداد أيًضا للفلسفة اإلسالميّة أيًضا التي علّمت الغرب الفكر 

اليوناين وأوصلته إليه، وعلّمته جميع اإلبداعات اإلسالميّة أيًضا. فهذا يعني أّن الفكر الغريب 

ال ميكن أن مُيثّل انحدارًا للفكر إاّل إذا سلّمنا أّن املسلمني قبله قد عاشوا االنحدار نفسه؛ ألّن 

الرتاكم الثقايف والحضاري ال ينكره أّي خبري عليم.  

جوهر  عن  انحراف  من  الحارض  عرصنا  يف  الغربيّة  الحضارة  إليه  آلت  ما  نقد  أّن  أرى 

التي  الغربية ونهضتها  الغريب، وال إىل األنوار  اليوناين للفكر  الّنسب  اإلنسان يعود ال إىل 

التي سبقتها، وإّنا يعود ذلك إىل أمور أخرى وجب  قامت عىل أساس األنوار اإلسالمية 

إظهارها وبيانها. ولتحقيق ذلك أعيد التذكري بأطروحة السؤال: »كلّام ازدادت محاولة اإلنسان 

االستغراق يف عامله االستهاليك وإنجازاته التقنّية، ازداد نسيانه ما هو جوهري وأصيل يف 

الوجود: هذا القول يضع اإلصبع عىل الّداء وعىل سببه، وهو أّن الحضارة بوجٍه عاٍم كلاّم 

الغريب  الواقع  ما هو عليه  فعاًل  انحدرت وهلكت، وهو  الجانب االستهاليك  اتّجهت إىل 

قد حلّلها  ابن خلدون  كان  الفعليّة، وهي حالة  الفكريّة ويف مامرساته وقيمه  يف تصّوراته 

الثامن  واعتربها قانونًا من قوانني تاريخ الحضارات. يرى ابن خلدون يف املقدمة الفصل 

بالّصنائع  والكلف  أحواله  واستجادة  الرّتف  يف  التّفّنن  هي  علمت  كام  والحضارة  عرش:« 

الّتي تؤنّق من أصنافه وسائر فنونه من الّصنائع املهيّئة للمطابخ أو املالبس أو املباين أو 
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الغاية  املنزليّة  األحوال  هذه  التّأنّق يف  بلغ  »وإذا  املنزل«.  أحوال  ولسائر  اآلنية  أو  الفرش 

تبعه طاعة الّشهوات فتتلّون الّنفس من تلك العوائد بألوان كثرية ال يستقيم حالها معها يف 

الحضارة  ألّّن  العمران؛  بفساد  مؤذنة  الحضارة  أّن  خلدون  ابن  فحسب  دنياها«.  وال  دينها 

تتّجه غالبًا وجهة ماديّة خالصة فينحرف اإلنسان عن مبادئه األوىل وقيمه الكليّة ويستبدلها 

بقيٍم استهالكيّة تحكم عىل اإلنسان بالغربة عن نفسه وعن واقعه. وهذا القانون الخلدوين 

فسقطت  والجوهرية  الكلية  قيمهم  عن  انحرفوا  وفكرهم ملا  املسلمني  صّح عىل حضارة 

نالحظ  نفسه  الغرب  هو  وها  اآلن.  إىل  السقوط  هذا  تبعات  يعانون  يزالون  وال  حضارتهم 

االنحدار  رسعة  وستزداد  الغربيّة،  الحضارة  ألفول  يستعّد  اليوم  الزمن  وكأّن  أيًضا،  سقوطه 

القيمي الذي يرى اإلنسان أداًة بعدما كان غاية، وينظر  والسقوط مع تفاقم هذا االنحراف 

إىل الوجود من خالل امتداده وبعده املادي الخالص، ففصل الوجود اإلنساين عن عالقاته 

الوجوديّة الكليّة وخصوًصا الوجود اإلنساين الذي مثّل مع األنوار اإلسالمية والغربية أيًضا 

األساس امليتافيزيقي األّول الذي تنبني عليه إنسانيّة اإلنسان ووجوده. وقد نجح الفيلسوف 

الجسد  أّن  بنّي  بليًغا ملّا  تفسريًا  وفّسه  الغريب  االنحدار  هذا  تحليل  برغسون يف  الفرنيس 

الغريب قد تضّخم بسبب تضّخم التقنيات ومظاهر املادية، يف مقابل تقلص الوجود الروحي 

أخالقًا  القيمي  التهافت  يفّس  املادي  للجسد  التضّخم  وهذا  منعدم.  شبه  أضحى  الذي 

وسياسًة، ويُفّس جميع الحروب التي خاضها الغرب وأشكال االستعامر التي مارسها وأنواع 

الحروب التي أشعلها رشقًا وغربًا وجنوبًا وشاماًل. ولهذا يرى برغسون أّن الحّل يكمن يف 

تنمية الروح وتغذيتها لتصري قادرًة عىل التحّكم يف هذا الجسد املادي، وعرّب عىل هذا األمر 

يقوم حسب برغسون عىل  التصّوف. والتّصّوف يف جوهره  إّن امليكانيكا تستدعي  بقوله: 

اإلحسان. يقول برغسون: »إّن الجسد حني يتضّخم يتطلّب مزيًدا من الّروح وأّن امليكانيكا 

تقتيض التّصّوف... ولن تسرتّد هذه امليكانيكا وجهتها الحقيقية ولن تقّدم خدمات تتناسب 

وقدرتها إال إذا استطاعت اإلنسانيّة التي زادت من انحنائها إىل األرض أن تنهض بواسطتها 

وأن ترنو إىل السامء«. إّن الفكر الغريب اليوم عىل املستوى اإليديولوجي خصوًصا أثبت 

انحناءه لألرض وفارق القيم الكلية وقطع صلة اإلنسان بالله بختلف الوجوه. وما فلسفات 

بعد الحداثة رغم ما فيها من نقد أو دعوة إىل تجديد النظر والتفلسف فإنّها إىل اآلن ال زالت 

تؤكّد تيهانها وعجزها عن الخروج من حالة األزمة التي انتهت إليها. 
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* إىل أّي مدى استطاعت التقنّية يف خالل هيمنتها عىل بنية الحياة يف الغرب، من التأثري 
عىل إنتاج املعرفة وخصوًصا اإلنتاج الفلسفي؟

- العقالنيّة والعقالنيّة العلميّة هي عنوان العرص الحديث. فمع ظهور الراسيو )Ratio( ظهر 

 .)intellect( العقل الحديث با هو عقل حسايب، وتّم تجاوز العقل القديم با هو انتالكت

معه  وتغرّيت  ونتائجه،  وأسسه  رشوطه  وتغرّيت  التفكري  مناهج  تحّولت  العقالنيّة  وبيالد 

رؤية اإلنسان لنفسه وللعامل، واكتسب اإلنسان الحديث قدرات جديدة للسيطرة عىل العامل 

والتحّكم فيه. أي إّن العقالنيّة الحديثة عقالنيٌّة سلطويٌّة أمّدت اإلنسان بوسائل التفسري التي 

متّكنه من السيطرة عىل الظواهر التي يفّسها. وكلاّم اتّسعت دائرة تفسريه وتعّمقت وتأكّدت، 

الواقع  هذا  عىل  الحديثة(  الفلسفة  )أب  ديكارت  عرّب  وقد  ونفوذه.  اإلنسان  سلطان  اتّسع 

عىل  الوضعيّة  الفلسفة  رائد  وعرّب  االستعباد.  من  باآللة  متحّررة  ببرشيّة  يحلم  بأنّه  الجديد 

املعنى نفسه بأنّه بالعلم يكون التنبّؤ، وبالتنبّؤ يكون العمل. ذلك أّن قدرات العلم التفسرييّة 

متّكنه من التنبّؤ بوقوع األحداث والظواهر قبل حدوثها؛ ألنّه يف الظروف نفسها تقع حتاًم 

النتائج نفسها. وكلاّم نجح التفسري نجحت التنبّؤات العلميّة. بل إّن صدق تنبّؤات العلم دليل 

الظواهر وتوجيهها والسيطرة  التحّكم يف  العلم  التنبّؤ يستطيع  صدق تفسريه. وكلاّم صدق 

عليها. وقد عرّب عامل الفيزياء الفرنيس البالس )ت. 1827( عن هذه القدرة العلميّة وسلطتها 

لحالته  نتيجًة  باعتبارها  الراهنة  العامل  حالة  إىل  ننظر  أن  »ينبغي  بقوله:  والتقنيّة  التفسرييّة 

السابقة وعلّة لحالته الاّلحقة. إّن عقاًل يسع علمه يف لحظة ما كّل القوى املحرّكة للطبيعة 

والوضع املناسب للكائنات التي تتألّف منها.... إّن هذا العقل قد يُلمُّ يف الصيغة نفسها با 

يف أكرب أجسام الكون، وما يف أخّف الذرات من حركات وقد يصبح املستقبل ماثاًل أمامه 

كام املايض«. وهو املعنى الذي كان ديكارت قد تصّوره ملّا اعترب أّن قوانني العلم قادرة 

الشجر.  الثامر يف  الرحم وحركة  الجنني يف  السامء وحركة  النجوم يف  تفسري حركة  عىل 

بقانون واحد نفّس حركة كّل يشء. لقد اتّخذ العلم الحديث أسلوبًا مغايرًا عن العلم القديم؛ 

لكونه يرى نفسه منهًجا وتقنيّة للسيطرة عىل الطبيعة، وبالتايل فإّن العقل الريايض والعقل 

وجعله  وتحويله  عليه  السيطرة  قصد  للوقع  ويحوالنها  العلميّة  الحقيقة  يصنعان  التجريبي 

يبدو  والواقع كام  للكون  قارئًا  ليس  العلم يف جوهره  إّن  أي  اإلنسانيّة.  للغايات  يستجيب 

للوهلة األوىل وإّنا هو رؤية تقنيّة ال ترى يف العامل إاّل ما تريد، وحسب األدوات املنهجيّة 

والتقنيّة التي ميلكها ويطّورها. فالعقل الحديث ال يرى إال ما ينتجه هو كام يرّصح بذلك 
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الفيلسوف األملاين كانط. ولعّل من أهّم نتائج شيوع العقل العلمي والعقالنيّة عموًما تعّمق 

فكرة الحياد واملوضوعيّة التي استبعدت كّل ما هو ذايت وقيمي، فصار العلم تقنيّة تفسري 

من جهة وتقنيّة فعل وسيطرة من جهة أخرى خال من كّل القيم اإلنسانيّة مؤكًّدا قياًم جديدًة، 

القرون  ساد  الذي  الجديد  التّوّجه  وهذا  والفاعلية.  والسيطرة  واملصلحة  الّنجاعة  قيم  هي 

األخرية جعل الفكر الفلسفي يتعامل مع الوضع الجديد تعاماًل مخصوًصا للكشف عن أزمة 

الفكر األورويب، الذي أضحى فكرًا تقنيًا بعيًدا عن الحياة اإلنسانيّة روًحا وقياًم وفكرًا. لقد 

أضحى العلم تقنية هيمنة ال عىل الطبيعة فقط، وإّنا عىل اإلنسان أيًضا، وصارت الحقيقة 

هي التي تنتجها النظريّة العلميّة، وليس التي تنتجها الفلسفة أو التي يُقّدمها الدين أو التي 

يعيشها اإلنسان يف حياته اليوميّة. ولعّل تطّور التكنولوجيا املعارصة تعكس لنا الوجه القاتم 

العلم كمنهج تفكري وأداة سيطرة ونفوذ، ويتجىّل  اليوم. لقد استبّد  العامل  الذي صار عليه 

هذا يف جميع وجوه الحياة اإلنسانيّة وال نزال نرى أثار هذا الّنفوذ يف حياتنا إىل اليوم. وقد 

متّكنت الفلسفة املعارصة وخاّصة مع الفينومينولوجيا منهًجا والوجودية مذهبًا من نقد هذا 

»إّن  اإلنسانيّة. وبلغة هورسل:  الحياة  وبيّنت حدوده وخطورته عىل  العلمي/التقني  التّوّجه 

، فقد  املفهوم الوضعي للعلم يف عرصنا املنظور إليه من الناحية التاريخيّة هو مفهوٌم ترسبيٌّ

ألقى عرض الحائط بكّل القضايا التي أدرجت ضمن مفهوم امليتافيزيقا بعناها الضيّق حيًنا 

وبعناه الواسع حيًنا آخر«. ويعني بالقضايا امليتافيزيقية التي تريدها الفلسفة ملقاومة العلوم 

األوروبية وتقنياتها التي أنتجتها وجعلتها قّوة تحّكم وسيطرة عىل الحياة اإلنسانيّة. فالعامل 

األورويب يعيش أزمة كربى نتيجة السيطرة العلمية والتقنية التي أبعدت قضايا اإلنسان األوىل 

الحقيقي  القيم  وعلم  فقط،  العلميّة  ال  العقلية  املعرفة  أي  الحقيقية  املعرفة  مباحث  مثل 

األصيل ويعني القيم الحّق با هي قيم العقل، والسلوك األخالقي  أي حسن الترصّف انطالقًا 

من العقل العميل، إىل جانب قضيّة اإلله التي تضّم يف الظاهر قضيّة العقل املطلق باعتباره 

مصدًرا الهوتيًا لكّل عقل يف العامل دون أن نغفل عن قضيّة الخلود وقضيّة الحريّة، وهي 

هورسل  مع  الفينومينولوجي  الّنقد  إّن  للكلمة.  الواسع  باملعنى  ميتافيزيقية  قضايا  جميعها 

والتقنيات؛  العلوم  نقد  يف  هايدغر  إليه  ذهب  ما  وخصوًصا  فلسفات،  من  بعده  أت  ومن 

إلعادة االعتبار للعقل وتحريره من العقل األدايت الذي استعبد اإلنسان وحجب عنه الحقائق 

الوجودية والقيم الكلية. يبدو مام تقّدم أّن التوّجه التقني للعقل الحديث با يف ذلك العقل 

العلمي نفسه؛ ألنّه يف جوهره عقل تقني ذو طبيعة رياضية، هو التوّجه الغالب واملهيمن 
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سياسيًا وأخالقيًا، ومن ثم اجتامعيًا وإيديولوجيًا. وإّن الفكر الوضعي بجميع صوره ورغم 

القيم  عقل  أي  اليومي  العقل  بناء  يف  فاعاًل  بقي  بوبر(  )بشالر/  له  اإليبستيمولوجي  الّنقد 

الفينومينولوجيّة وفلسفات  اليقظة  اآلن رغم  يزال إىل  الغريب ال  الواقع  وإّن  واملامرسات. 

إنّه إنسان ذو بعٍد واحٍد  ببنيته ورؤيته لنفسه وللعامل واإلنسان.  الوجود املعارصة محكوًما 

اليوم كنزعٍة تريد أن تكون كونيّة من خالل  عىل حّد قول هربرت ماركوز، وإّن اإلنسانويّة 

دعمها لإللحاد ونفي القيم الدينيّة والّروحيّة ال تزال مهيمنًة عىل األحداث العامليّة. ولذلك 

أرى أّن مستقبل الفلسفة رهني تطّور قيم العيش املشرتك والتعايش والتعارف، لعّل الّشعوب 

واألمم تجد أرضيّة لقاٍء ينقذ اإلنسان من رّش اإلنسان. ويف هذا السياق أرى أّن بقدور الفكر 

الفلسفي اإلسالمي املعارص أن يساهم بدوره يف بناء رؤيٍة إنسانيٍّة جديدٍة تخرجنا من رّش 

اإلنسانوية وتنقذ الوجود من موت اإلنسان.

* يف مرحلة متأّخرة دعا الفيلسوف األملاين املعارص مارتن هايدغر إىل تأسيس ميتافيزيقا 
جديدة تشكّل نقطة انعطاف يف تاريخ الفلسفة منذ اليونان إىل عرص ما بعد الحداثة. وكانت 

دعواه مستندة إىل أطروحته الشهرية حول ما أسامه »نسيان الكينونة«، أي الغفلة عن املبدأ 

هذه  عىل  بإيجاز  ولو  تعليقكم  ما  التقني..  العقل  مبنجزات  واالنشغال  للوجود  املؤّسس 

األطروحة؟

- عرفت الفلسفة املعارصة بعد املطرقة النيتشوية وجهات متعّددة ومناهج مختلفة تحاول 

من خاللها الخروج من الركام الذي صارت إليه. وزادت الوقائع العلميّة والتقنية واالقتصادية 

السياسية الطني بلّة، وظهرت محاوالت فلسفية عديدة رافقت التغريات املعرفية والسياسيّة 

العلميّة  وانتصاراته  وعنرصيّته  ودمويته  واضطراباته  بتقلّباته  العرشين  القرن  عاشها  التي 

والتكنولوجيّة، ومؤّسساته الدولية، وتقسيم العامل إىل قوى مهيمنة متلك حّق الفيتو وآخر 

خاضع للقرارات الدوليّة التي متلكها القوى املالكة لسلطة العلم والتكنولوجيا.... ومهام 

بأنّه عرص  كان الوصف الذي ميكن أن نقّدمه للقرن العرشين، فإنّنا نستطيع بأن نقول عنه 

التّمرّد عىل  فيه واستعبدته. وهو عرص  التي رشّدت اإلنسان وقتلته وتحّكمت  التناقضات، 

القيم وإعالن اإلرادة اإلنسانيّة الحرّة الصانعة لقيمها واملسؤولة عىل ما تصنع أيديها أمام 

اإلنسان والتاريخ... ولعّل هذا من أهم ما قيل عن هذا العرص من تناقضات واختالفات. فقد 

ترجمت الفلسفات كّل هذا التناقض واالضطراب والقلق وغريه. لقد كانت الفينومينولوجيا 
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واحدة من الفلسفات التي اجتهدت من خالل استعادة مفهوم الوعي والقصدية إىل إعادة 

بناء تصّور جديد للوجود اإلنساين ضّد التصورات األداتيّة العلموية الوضعية، التي سيّجت 

والسيطرة  النفوذ  بسط  إىل  يهدف  الذي  األدايت  العلمي  العقل  نطاق  يف  والحقيقة  العقل 

الوعي  إمكانات  أمام  وبيان حدودها ومحدوديتها  العقالنيّة،  الّنظر يف هذه  لتعيد  والفعل؛ 

والعقل التأوييل؛ بقصد تحديد الوجود اإلنساين من جديد أمام اإلمكانيات العديدة للوجود 

والحقيقة. أثرت الفينومينولوجيا يف فلسفات عديدة، ولعّل أحد أبرز تالميذ هورسل وأبرز 

من تجاوزه أيًضا -ونعني الفيلسوف األملاين هايدغر- استطاع أن يُعيد أهم مسائل الفلسفة 

الوجود. وإعادة  األّول واألصيل أي  الفلسفة  بذلك موضوع  الربوز من جديد. ونعني  إىل 

سؤال الوجود من جديد. يقظة معارصة لتجاوز ما آلت إليه الفلسفة من سقوطها يف مسائل 

جزئيّة بعد القضاء عىل الّنسق الهيغيل وانتهاء فكرة الّنظام مع الّنقد النيتشوي. إّن الفلسفة 

مع هايدغر تنتبه إىل أهميّة استعادة سؤال الوجود؛ الستعادة التفكري الفلسفي مهّمته األصيلة 

األوىل. ولعّل يف هذه االستعادة إمكانيّة جديدة الستعادة الفلسفة لفعل التفلسف األصيل 

أّن  الوضعي والعلمي والتكنولوجي. ال شّك  القول  تراجعها بسبب هيمنة  بعد  من جديد، 

الرّتاث الفلسفي قبل هايدغر غني جًدا بثل هذه املعالجات، خاّصة مع أعامل كانط وهيغل 

وهورسل أيًضا. ولهذا ال نستغرب عناية هايدغر بكانط، ولكن ال لتحليل اإلشكال املعريف 

الذي عرف عنه، وإّنا ليُثري معه الّسؤال األنطولوجي من جديد.

تقوم فلسفة هايدغر عىل فكرة مركزيّة يُعرّب عنها هايدغر بجملٍة بسيطٍة جًدا وغامضة جًدا، 

وهي أّن الفلسفة الذي موضوعها الوجود نسيت هذا الوجود ومل تعالج إىل املوجود. إّن 

تاريخ امليتافيزيقا الغربية ليس يف األخري إال فلسفة نسيان للوجود الذي أعلنت عليه الفلسفة 

منذ تأسيسها األّول. الفلسفة هي علم الوجود. هكذا أعلنت عن نفسها منذ البداية. ولكن 

قراءتنا للفكر الفلسفي فإنّنا نرى غياب الوجود من جميع معالجات الفلسفة طيلة التاريخ 

الغريب، ونجد العناية الكربى يف سؤال املوجود، وهو ما جعل الفكر الغريب فكرًا ميتافيزيقيًا 

مل يتمكن من مغادرة هذه امليتافيزيقا، رغم املحاوالت العديدة التي أنجزها الفالسفة با 

يف ذلك نيتشه، الذي يعتربه هايدغر آخر الفالسفة امليتافيزيقيني. والسبب وراء ذلك حسب 

هايدغر أّن جميع الفالسفة مل يتفطّنوا إىل مسألة النسيان هذه، أي نسيان الوجود.

الوجود موضوع  الذين أعلنوا  الفالسفة  أّن  اعتباره  النسيان عند هايدغر يف  تتمثّل فكرة 
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الفلسفة مل يستطيعوا أن يقّدموا يف كّل تاريخهم أي معالجة ملسألة الوجود، وأّن جميع ما 

قّدموه ليس إال تحلياًل للموجودات. لقد حدث انزياح من النظر يف الوجود إىل النظر يف 

املوجودات. فتحّولت الفلسفة إىل تحليالٍت ومعالجاٍت ملظاهر حضور املوجودات يف 

العامل، ومل يتمكنوا من مغادرة عامل املوجودات، وغاب الّسؤال األّول نسيًا منسيًا. وبهذا 

العامل واإلنسان والحقيقة بشكٍل ال ميكن قبولها؛ ألنّه  الفالسفة موجودات  النسيان عالج 

نفسه  األفالطوين  إّن املرشوع  بل  الحقيقة.  الكشف عن طبيعة  ميتافيزيقي فشل يف  إنتاج 

انتقل  كونه  إال  األخري  يف  يفعل  مل  الكهف-  أمثولة  نهج  عىل  الحقيقة  معرفة  إىل  -الرامي 

أرسطو  محاولة  ورغم  آخر.  موجود  إىل  موجود  من  أي  آخر،  عامل  إىل  الكهف  عامل  من 

إنزال مثل أفالطون من السامء إىل األرض ونقد املثل األفالطونية، فإنّه بقي يف األخري مثل 

أستاذه يتحرّك داخل املوجودات الطبيعيّة والعقليّة والصوريّة، ومل يتمّكن مغادرته؛ ليكشف 

لنا حقيقة الوجود رغم أنّه سأل عن حقيقة الوجود، وبنّي أنّه يُقال عىل أنحاٍء عديدٍة. هذه 

األنحاء انتهت به أيًضا إىل مغادرة الكشف عن حقيقة الوجود، وبقيت يف مستوى الكشف 

عن طبيعة املوجودات با يف ذلك الخري األسمى واملحرّك األّول الذي ال يتحرك. بل إّن 

كّل البحوث التيولوجيّة أو الالهوتية يف الفكر اإلسالمي واملسيحي فشل يف ذلك ملّا نظر 

يف املوجودات، ومل يقدر إىل الّنظر يف الوجود. بل إّن الله يف العقائد جميعها -إسالميًا 

ويهوديًا ونرصانيًا- ليس إال موجوًدا من املوجودات، وإن كان مختلًفا عنها باعتباره املوجود 

األّول كام يقول الفارايب.. إّن تحويل الوجود إىل موجودات يجعل الوجود منسيًا يف ذهن 

اإلنسان، ويجعل الوجود محجوبًا بوجوداته غري قادر عىل الظهور. فاملوجودات جميًعا 

النسيان أي  الغريب إىل  تاريخها  الفلسفة يف  انزالق  الوجود. وهو سبب  عّنا رؤية  تحجب 

نسيان الوجود فام هو الحّل حسب هايدغر؟

تاريخ  للخروج من  الفلسفة  وأّن عىل  السؤال من جديد،  استعادة  يرى هايدغر رضورة 

امليتاقيزيقا الذي وقعت فيه طيلة قرون أن تعود إىل السؤال األّول أي الوجود. )هناك من 

يرتجمها بالكينونة واملوجود بالكائن(. ويعني بذلك أن يقرتب إىل معنى الوجود أو الكينونة 

با هو حضور ودميومة، وهو سبب ربط هايدغر بني الوجود والزمان. فالوجود هو الحضور 

الدائم؛ حيث ال مايض وال مستقبل أي األزمنة التي تطرأ عىل املوجودات. فالوجود حضور 

دائم. ونرى أّن هايدغر يصف هذا الوجود بصفاٍت عديدٍة مثل قوله بأنّه واهب لكونه يهب 

الوجود أو جواد يهب الوجود أو هو الحضور الذي يتجىّل حضوره يف املوجودات وعوض 
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إاّل  تكون  ال  الحقيقة  أّن  باعتبار  الوجود  حقيقة  الكشف عن  نحاول  املوجودات  مالحظة 

انكشافًا؛ حيث ينكشف السرت ويزول الحجاب ويظهر الوجود ال يف تجلياته يف املوجودات 

فقط، وإّنا يف ذاته أيًضا. وهذا يكون من خالل فعل الدازاين، أي الوجود اإلنساين الذي 

يتجىل فيه فعل الوجود. أرى أّن انتباه هايدغر لقّصة نسيان الوجود يدّل عىل فطنٍة كبريٍة جًدا؛ 

ليوقف الغفلة الفلسفية التي عاشتها الفلسفة الغربية طيلة قرون. ورغم هذه الفطنة الفلسفية 

لالنتباه إىل معنى الوجود وحضوره ودميومته وتجلياته ومحاولة الكشف عن حجب اختفائه، 

نفسه  وجد  التي  الزجاجة  عنق  من  الخروج  يستطع  مل  فاشاًل  مرشوًعا  يبدو  مرشوعه  فإّن 

فيها. ويعود ذلك حسب قراءيت إىل أمرين مهمني: أّولهام غلبة التّصّور الديني الكاثولييك 

لفكرة الوجود اإللهي يف عقليّة هايدغر، وكّل التاريخ املسيحي أو ما يُسّمى فلسفيًا بالبُعد 

األنطو- تيولوجي )onto-theologie( فالله ليس إال موجوًدا من املوجودات، وقد جّسمه 

املسيح حتى وإن عاد إىل ألوهيته بعد تجربة الصلب والخالص. فالرب يبقى موجوًدا من 

املوجودات. ويف هذا السياق، ينفي هايدغر إمكانيّة أن يكون الوجود هو الله؛ ألنّه ال يعرف 

معنى الله، ولكن يحمل فكرة الرب املسيح يف شخص يسوع ضمن الدائرة الكنسية. وهو ما 

يُفّس إلحاد هايدغر وعدم اعتباره الله وجوًدا أو حالًّ لسؤال الوجود الذي يبحث عنه. وثانيًا؛ 

ألّن هايدغر الذي اعتنى كثريا بفهوم العقل ونقده للعقالنية الغربية األداتية، التي اعتربها 

عاجزة عن فهم سؤال الوجود نفسه. رغم مراجعته ملفهوم العقل فإنّه بقي عاجزًا عن التّحّول 

من مستوى الّسؤال األنطولوجي عن الوجود ما هو إىل تقديم اقرتاحات أكرث وضوًحا عدا 

بعض األوصاف التي نجح يف تقدميها عنه مثل كونه وّهابًا وجواًدا، وتتجىّل أداة للّنظر يف 

يعاين من  الذي  العرفاين  الصويف  العقل  بقي قاب قوسني من مفهوم  الوجود. فهو  سؤال 

التي  موجوداته  بسبب  محجوب  وهو  ودميومة  حضور  هو  با  الوجود  أي  نفسه،  السؤال 

يتحىّل فيها. فهايدغر ال يستطيع أن يدخل تجربة العرفان الصويف رغم أنّه وقف عىل أبوابه 

ومل يتفطّن أنّه قاب قوسني منه للولوج إىل عامل الوجود. فالّنظر يف مصطلحه الجديد عن 

»اإلله األخري« يجعلنا ندرك جيًدا أّن هايدغر يريد أن يتجاوز مفهوم األلوهيّة الذي يجده يف 

الّنصوص املقّدسة املسيحيّة، أي الالهوت املسيحي وكذلك تجاوز مفهوم األلوهية الوارد 

يف الفلسفات امليتافيزيقية باعتباره السبب األّول. إنّه يحاول تقديم تصّوٍر سلبيٍّ لأللوهية 

أمام عجزه اللّغوي والتّصّوري؛ لتقديم تصّور إيجايّب عنه. فاإلله األخري هو بعنى آخر لعلّه 

الذي يكشف عن الوجود نفسه أكرث مام يكشف عن وجوده نفسه. إّن البحث عن الصيغة 
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املناسبة لإلله األخري أو القادم كام يراه هايدغر يكشف عن الصورة الغامضة لغويًا وتصّوريًا، 

التي عجز هايدغر عن القبض عليها ليحّولها إىل صيغٍة مفهومٍة قريبة للتصور العقيل العادي؛ 

الحذر  يجب  ما  وهو  ويفسده.  فيشّوهه  موجود  إىل  الوجود  يحّول  العقل  هذا  تاريخ  ألّن 

الفلسفيّة املفعمة بناقشة الالهوت املسيحي الذي يحمل  منه دوًما. لعّل تجربة هايدغر 

التي جعلت هايدغر يعلن إلحاده عن هذا الفهم  اليوناين، هي  الفلسفي  يف داخله اإلرث 

والتصّور؛ لرينو إىل تصور آخر للوجود يُبقي عىل وجوديّة الوجود يف تحّجبه سعيًا للكشف 

عن حضوره يف الزمنيّة اإلنسانيّة بعيًدا عن املوجوديّة، التي وقع فيها نتيجة فهم قارص اتفق 

عليه التصور اليوناين مع تأويالت الكنيسة له. ولعّل الّنزعة الصوفيّة الخفيّة التي وقف أمام 

حدودها فكُر هايدغر، والتي مل يكن يحمل عنها ما يكفي من االستعداد العقيل والّنفيس؛ 

ليك يخوضها ميثّل الفرق النوعي الذي نجده يف بعض الخربات الصوفيّة، التي يحّدثنا عنها 

أرباب التّصّوف اإلسالمي حني واجهوا إشكال الوجود وانتقلوا من مقام الله املوجود الذي 

شيّأه املؤمنون ضمن ذات وصفات كّونت عقائد متنافسة إىل اآلن )املذاهب والفرق(. إىل 

مقام الله باعتباره الوجود املتجيّل يف املوجودات، فهو الذي ليس كمثله يشء، جعل العامل 

أي املوجودات حجبًا تحول دونه. ومن ثم فإّن رحلة العارفني تكمن يف السعي، ويف رحلة 

عقليّة نفسيّة من نوع خاص، من عامل املوجود إىل عامل الوجود؛ حيث يكون الوجود هو 

الناطق عن نفسه من خالل التجليات املوجودة أي املخلوقات. فالله هو الجواد الذي جاد 

فعل  تعرف  التي ال  الدائم ودميومته  لوجوده وحضوره  تجليًا  فكانت املوجودات  بوجوده 

الزمن، بل الزمن نفسه وحركته الظاهرة إال وجه من وجوه فيض الوجود يف الوعي اإلنساين؛ 

بحيث تنتفي الحركة ويكون املايض واملستقبل حضوًرا دامئًا ال يعرف حركة. إّن هايدغر 

كان بحاجة إىل مغادرة التصّور الفينومينولوجي للوعي القصدي؛ ليستطيع اإلفالت إىل البُعد 

اآلخر )اإلله األخري أو اإلله اآلخر، »اإلله األخري«، الذي ليس فقط »إلًها آخر« ولكن قبل كل 

يشء »إله إلهي«( الذي توقف عند بابه ومل يعرف كيف يدخل إليه. لعّل العرفان والتجربة 

الصوفيّة هي األقرب إىل معالجة جميع األسئلة التي أثارتها فلسفة الفينومينولوجيا عموًما، 

وهايدغر هنا عىل الوجه الخصوص؛ لنتجاوز مقام املوجود، ونستطيع بنجاح الدخول إىل 

مقام الوجود، ورّبا القول بأصالته كام حاول الشريازي )املال صدرا( يف أسفاره ومقاماته 

التي سافر فيها. ولكن لهذا حديث آخر ليس هنا مقامه.

* مع بداية القرن الحادي والعرشين، وتحديًدا يف العام )2020( بدأ العامل كلّه يعيش 
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أّن  انتشار وباء كورونا.. فقد تبنّي  تحّوالت هائلة وجذريّة يف املنظومة القيميّة الغربيّة مع 

قامت  التي  الثوابت  مجمل  لتطاول  البيئي  الجانب  تتعّدى  الوباء  هذا  عىل  املرتتّبة  اآلثار 

عليها العلوم اإلنسانيّة با فيها الفلسفة.. كيف ترون هذا الحدث الجلل انطالقًا من رؤيتكم 

الفلسفيّة؟ هل االميان الديني فاعل يف سياق ما بعد كورونا؟

- مثّل ظهور كورونا بوصفها وباًء عامليًا اختباًرا لإلنسانيّة جمعاء بجميع ألوانها وتنوعاتها 

وضعيفها،  قويها  وغنيّها،  فقريها  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  واملذهبية  الدينية 

استعدادها  وعدم  املعارصة،  البرشية  هشاشة  أظهر  مفاجئًا  اختباًرا  وملحدها...  مؤمنها 

وكأّن  وأخالقيًا..  ودينيًا  واقتصاديًا  وماليًا  وتكنولوجيًا  علميًا  الظواهر  هذه  مثل  مع  للتعامل 

القّوة الضارية التي كانت البرشية تؤمن بها، باعتبارها تجّسم فكرة سيادة اإلنسان عىل العامل 

نجح يف  وقد  يحملها،  التي  والعلمية  الفكرية  بقدراته  مؤمًنا  لكونه  مطلقًة،  سيادًة  والكون 

الكون،  باآللة من االستعباد، وأّن اإلنسان سيّد  إثبات حلم ديكارت بوجود برشيّة متحّررة 

ليُحّقق مملكة  التوقعات؛  فاق جميع  به  يحلم  الذي  والتكنولوجي  العلمي  إّن طموحه  بل 

اإلنسان عىل الكون بوصفه اآللهة الجديدة، التي استبعدت كّل نظرة دينيّة أو أخالقية أخرى 

مغايرة لألنظمة الفكرية والعقدية التي صنعتها، أي عقائد إيديولوجية أقصت اإللهي من حياة 

اإلنسان الكوين؛ لتحرص الدين يف نطاق املستوى الفردي الخاص والضيّق واملحدود. أمام 

انتشار هذا الوباء تعّددت ردود أفعال األفراد واملجتمعات واملؤّسسات إىل حّد التناقض 

الشديد.

الحظنا ونحن يف األيام األوىل من ظهور الوباء يف الصني تعليقات العديد من املغرّدين 

أماكن  ومن  املسلمني  من  والفيديوهات  الصحف  بعض  ويف  الفايسبوك  ويف  تويرت  يف 

الصني لشعب  بسبب ظلم  إلهيًّا؛  بكونه عقابًا  الصني  الذي ظهر يف  الوباء  تُفّس  مختلفة، 

اإليغور، رغم أّن الدولة الصينيّة يف ترصيحاتها الرسميّة أعلنت براءتها من األمر، وفّست ما 

يحدث بأنّه حملٌة أمريكيٌة وغربيٌة إلفساد سمعة الصني؛ بسبب قّوتها االقتصادية والصناعية 

يف  كذبهم  أو  الصينيني  صدق  عن  الّنظر  وبقطع  العاملية.  االقتصاديات  ألقوى  املنافسة 

طبيعة سياستهم مع مسلمي اإليغور، فإّن الاّلفت لالنتباه عقليّة تفسري ظهور الوباء وكيفيّة 

عامليًا  وصار  الوباء  انترش  وملّا  املسلمني.  بعض  عند  للظواهر  وتفسريه  العقل  اشتغال 

وفتك بالبلدان اإلسالمية صار التفسري بأنّه ابتالء للمسلمني؛ ليعلم الصابرين منهم ويخترب 
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صدق إميانهم. فالوباء عقاب ملّا يداهم غري املسلمني، وابتالء ملّا يداهم املسلمني. ويف 

الحالتني ال يوجد أي تفسري علمي للوباء عندهم تطبيًقا للرتبية النبوية اإلسالمية بأّن لكّل 

الصحة  منظمة  وتدّخل  الغربية  املختربات  سيبدأ ظهوره يف  الذي  التفسري  هذا  دواء.  داء 

العاملية التي سترتأس مكافحة الوباء وإرشاد العامل يف كيفيّة التعامل معه، بل صارت جميع 

دول العامل با يف ذلك الدول اإلسالمية، التي قّدمت تفسريها للظاهرة الوبائيّة بأنّه ابتالء 

وتوصيات  ومخترباتهم،  الغريب  العامل  يف  البيولوجيا  علامء  إلرشادات  خاضعة  وعقاب، 

منظمة الصحة العاملية يف كيفية التعامل مع هذا الوباء للوقاية والحّد من انتشاره؛ إذ تأكّد 

أّن ال حّل ملقاومته إال بالوقاية منه؛ ألّن املختربات عجزت لحد اآلن يف تقديم أّي اقرتاح 

علمّي صلب ميكن تعميمه واستعامله. وخضع العامل اإلسالمي إىل توصيات املختربات 

الغربية ومنظمة الصحة العاملية ونسيت وقتها تفسريها بأّن الله غاضب عىل العامل الغريب. 

رجل  ذكر  فقد  وحيًدا.   يكن  مل  للوباء  وشيوخهم  املسلمني  بعض  تفسري  أّن  العلم  مع 

املتطرفة،  القوميّة  مهاسبها«  »هندو  منظمة  زعيم  ماهاراج،  اباين  تشاكر  الهندويس  الدين 

يف  كورونا  إّن  أي  اللحم.  يأكل  من  ملعاقبة  فيشنو  لإلله  »تجسد«  كورونا  فريوس  بأّن 

الحقيقة حسبه هي »أفاتار« )تجسيد( لإلله فيشنو الذي نزل ملعاقبة غري النباتيني. أّما القس 

األمرييك ريك وايلز - وهو كبري الرعاة يف كنيسة Flowing Streams Church غري الطائفية 

الله  الفريوس »ملك موت« مرساًل من  اعترب  فقد    TruNews -قناة فلوريدا وصاحب  يف 

و»جائحة لتطهري العامل من الخطيئة مع اقرتاب النهاية«. أّما الراهب اليهودي يهودا غليك، 

وهو حاخام إرسائييل، وناشط سيايس صهيوين متطرف، فقد حّذر الّسلطات الصينية وقال 

إّن هذا الوباء عقاب من الله لحكومة الصني؛ بسبب اضطهاد املؤمنني بالكتاب املقدس 

وانتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد. 

الظواهر  تفسري  عقليّة  فإّن  واألديان،  الشعوب  الدينية حسب  التفسريات  اختلفت  مهام 

تبقى واحدًة يف جوهرها، تُعرّب عن عجز فعيل عىل فهم الواقع )الوباء أو الجائحة( فضاًل 

أّن الذي حكم األحداث ووّجهها عامليًا وخضع لها  البرشية منه. غري  عن مقاومته وإنقاذ 

املختربات  أعظم  وترصيحات  العاملية،  الصحة  منظمة  أوامر  هو  أيًضا  هؤالء  املتديّنون 

املختربات  أّول  إنّها  قيل  التي  نفسها،  الصني  مختربات  ذلك  يف  با  العامل،  يف  العلمية 

التي خرج منها الوباء وانترش. لقد أنتج هذا الوباء واقًعا عامليًا جديًدا هيمنت عليه ثالث 

أفكار أساسية: أّولها رضورة الحفاظ عىل اإلنسان )اإلنسان قيمة يف ذاتها(، وثانيها رضورة 
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االنسحاب من الفضاء العمومي واالختالء يف البيوت )الرتاجع عن قيمة الحرية(، وثالثها 

رضورة الخضوع ألوامر الدولة والسلطة الحاكمة خضوًعا كاماًل )تغّول السياسة املتسلّطة 

عىل حساب الدميقراطية(. والناظر يف هذه األفكار الثالثة يالحظ الرابط الجوهري بينها. 

القّول  إبطال  ذلك  يف  با  التدابري،  كّل  أخذ  يجوز  اإلنسان  حياة  شعار  رفع  خالل  فمن 

بالحّرية وقبول الخضوع للسلطة. وهو إجراء يذكّرنا بدولة التنني التي حّدثنا عنها الفيلسوف 

ليس  الدولة  غاية  إّن  أي  السالم،  ضامن  وأنّها  بالتنني  الدولة  وصف  ملّا  هوبز  األنجليزي 

تحقيق الحريات، وإنا ضامن السالم الذي ال يكون إال من خالل التنازل عن الحريات. إّن 

دولة التنني اليوم املتحّكم يف فضاء العوملة امتلك رشعيّة مامرسة مطلق نفوذه الكوين عىل 

البرشية جمعاء؛ حيث ال حريّة وال دميقراطية، وإّنا حفاظ عىل حياة اإلنسان كام نحافظ 

عىل حياة الحيوانات يف الحدائق العمومية والغابات املسيّجة املحروسة خوفًا عليها من 

االنقراض. 

ال شّك أّن الليربالية الغربية املحدثة، ومن ورائها املنظومات االقتصادية العمالقة التي 

التي هي من  العلمية،  النمذجة  تتحكم يف  التي  العامل، هي  السيايس يف  السلطان  بيديها 

فال  وتوجيههم.  ومراقبتهم  البرش  لقيادة  والعسكري  السيايس  للقرار  خاضعة  املبدأ  حيث 

ميكن اليوم أن نحّقق الرّفاه االقتصادي للرشكات العمالقة إال بتفعيل العوملة الشاملة سياسيًا 

وعسكريًا. وحتى يكون األمر ميسوًرا ويف دائرة السلم العاملية ال بّد أن يكون األمر علميًا وفق 

بناء نذجة للحياة البرشية اليوم. لقد طغى العلم وانفلت عن كّل رقابة دينيّة أو أخالقية؛ ألّن 

هدفه ليس تفسري الظواهر فحسب، وإّنا السيطرة عليها. ولذلك فهو ميّد الّنظام العوملي 

هل  كورونا  الفريوس  طبيعة  حقيقة  عن  الّنظر  وبقطع  والعقاب.  والسيطرة  املراقبة  بأجهزة 

الّنظام  هو صناعة بيولوجية مخربية أو هو طفرة طبيعية؟ أو هل هو فعل صينّي كام يرّوج 

األمرييك والغريب، أو هو صناعة أمريكية زرعتها يف الصني لغايات سياسية واقتصادية. مهام 

أّن  الغريب واحد، وهو  الواقع  فإّن  نعلمه،  أم مل  الذي حدث، علمناه  الحقيقي  الواقع  كان 

الغربية فكريًّا  الثقافة  لقد فشلت  والنفوذ هي املتحّكمة يف جميع األوضاع.  الهيمنة  فكرة 

والفلسفات  األنوار  رفعتها  التي  القيم  تحقيق  يف  واقتصاديًّا  وأخالقيًّا  وسياسيًّا  إيديولوجيًّا 

اإلنسانية. أو لنقل عىل نحو آخر، لقد نجحت الثقافة الغربية يف قتل اإلنسان األخري بقتلها 

جميع القيم الكلية التي اتفقت الفلسفات واألديان عىل إقامتها والدفاع عنها. وإّن شعارات 

الحرية والدميقراطية وغريها ليست إال أشكااًل من الطعم السهل؛ ملزيد التحكم يف حياة 
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اإلنسان وأمنه. إّن قيمة الفكر الغريب سياسيًا وعقديًا خاضعة لقيم االقتصاد العوملي، الذي 

أدرك أنّه ال ميكن أن يواصل يف تعميم نفوذه العاملي إال بزيد من التحكم يف اإلنسان فكرًا 

وسلوكًا وقياًم. وإّن الشعار الذي ترفعه منظمة الصحة العاملية من أجل حامية اإلنسان ليس 

إال شعاًرا اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. لقد بلغت الليربالية الغربية أقصاها لتنهي ما تبقى من 

كرامة اإلنسان. إّن القضاء عىل املاليني من البرش بجائحة كورونا أو غريها ليس إال وسيلة 

يُيّس  نحو  عىل  العامل  تقسيم  يف  اإلرساع  ملزيد  اقتصاديٍّ  مايلٍّ  بحرٍّك  عسكرية  سياسية 

الغرب –فعاًل- جساًم  لقد أضحى  والّنفوذ.  الهيمنة واملراقبة  مزيد  العاملية  الرشكات  عىل 

يسكنه جنون العظمة، وصار الغرب كلّه بكّل مؤسساته با يف ذلك املؤسسات التعليمية 

والثقافية آلًة حربيًّة خطريًة تريد أن تُشبع نهمها الكبري للسيطرة أكرث عىل العامل. ومن أهم 

واالقتصادي.  املايل  ونظامها  األممية  الدولة  لصالح  الوطنية  الدول  القريبة ضعف  النتائج 

وهذا يجّر وراءه رضورة إعادة بناء الثقافة العاملية من جديد دينيًا وفلسفيًا وأخالقيًا وحتى فنيًّا 

وجامليًّا. إّن البناء الثقايف كلّه، املعرّب عن الوعي اإلنساين، ال بّد أن يكون معرّبًا عن الوضع 

الليربايل الجديد الذي يعيش آخر أيامه. ولكن قبل أن يقيض نحبه سيقيض عىل االستقرار 

واألمن يف الكرة األرضية. إّن التكنولوجيا املجّسمة للقّوة العلميّة املنفذة للسلطات املالية 

النوويّة  الثورة  الجديد. مل تعد  الجديد والواقع  بناء اإلنسان  تريد إعادة  التي  العامليّة، هي 

تريد  التي  الوراثية  الهندسة  البيولوجية من خالل  العلميّة  الثورة  وإّنا  اليوم،  هي املخيف 

الحي  بالوجود  العبث  بلغ  لقد  الجديد.  اإلنسان  إنتاج  القائم؛ إلعادة  اإلنسان  تدمري  اليوم 

الحيواين واإلنساين مداه، وصار باإلمكان التاّلعب بالحياة والعبث بها. إّن الفكر اإلنساين 

الذي ننتظره ملقاومة االنحراف الهائل الذي نعيشه اليوم -قبل كورونا وبعدها- ال بّد أن يكون 

قامئًا ال عىل أساس إنجاز الثورات العلميّة والصناعيّة، مثل التي شهدتها أوروبا وأمريكا وكّل 

العامل الغريب ثّم الرّشقي. إّن ثورًة مهّمًة ميكن أن تحمل األنوار املتفائلة -إن استطاع العامل 

اآلخر أن يحّققها- إلنقاذ اإلنسان من اإلنسان. بإمكان العامل اإلسالمي وقيمه املستقاة من 

قرآنه ودينه أن ينجز ثورة أخالقية قيمية إنسانية جديدة، رشط أن يتحّرر املسلمون أنفسهم من 

سلبيات عقائدهم التي صارت هي األخرى شعارات طائفيّة ملتهبة، تزيد يف إشعال العامل، 

ومتّكن الغرب اإلمربيايل من السيطرة عىل املسلمني أيًضا. ال تحّرر للعامل ولإلنسان بعد 

كورونا إال بثورٍة أخالقيٍّة قيميٍّة. وميكن للعامل اإلسالمي أن يتزعم هذه الثورة املنتظرة إذا 

ما بدأ العامل اإلسالمي إنجازها يف مجتمعاته. أما إذا تصورنا غياب هذا، فإّن نهاية اإلنسان 
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بإنهاء مادية  األخري باتت وشيكة، ولعّل نظاًما عامليًا أشّد فتًكا هو بصدد الظهور لإلرساع 

الفكر الغريب رسيًعا. وبهذا هناك قّوتان اآلن بصدد الربوز بعد كورونا: قّوة مجنونة ستزيد 

من طغيان الغرب؛ للتسيع يف انهياره الحتمي القريب. وقّوة عاقلة مقابلة تحمل لواء القيم 

أساًسا؛ إلعادة بناء إنسان جديد يكون فيه العلم خادًما للقيم ال العكس. إّن ثورًة قيميًّة إيجابيًّة 

ننتظر ظهورها؛ ليواصل اإلنسان إعامر األرض. والذي يعمر األرض لن يكون الذي يفسد 

فيها ويسفك الدماء بأّي شكل من األشكال، وإّنا اإلعامر واالستخالف سيكون عىل يد 

الذين علّمهم الله األسامء كلّها. واملطلوب اآلن ما هي القوة التي سينتمي إليها املسلمون؟ 

لعّل قادم األيام ينبئنا بذلك وإن غدا لناظره قريب.

* شهدت العقود القليلة املنرصمة منًوا الفًتا لسؤال الدين بني النخب الفكريّة واألكادميّية 
يف أوروبا والواليات املّتحدة األمريكّية، بعضهم فّس ذلك بأنّه يعكس بداية النهاية لتاريخ 

العلمنة بعدما استنفدت أغراضها الكربى سواء يف مجال التنظري الفلسفي أو عىل مستوى 

تطبيقاتها يف الحضارة الغربّية املعارصة.. كيف تقاربون هذه القضّية؟ 

- احتلّت املسألة الدينية مكانًة مهمًة ومتميّزًة يف الفلسفة طيلة تاريخها الطويل، بدًءا من 

العرص اليوناين إىل يوم الناس هذا. وتعّددت املواقف والتحليالت يف شأنها وتعارضت، 

ومع ذلك اتفقت يف شأن واحد أال وهو أنّه ال ميكن استبعاد املسألة الدينيّة عن املعالجة 

الفلسفيّة؛ ألهّميتها وخطورتها الفكريّة والواقعيّة ويف جميع األبعاد اإلنسانية. اعرتف أفالطون 

الفكر والحقيقة، بل ويعرتف سقراط  بناء  الدين ومنزلته يف  بأهميّة  يف محاوراته املختلفة 

بأهمية الوحي يف ذلك وخاصة يف معالجة املسألة اإللهية وما يتعلّق بها، وخاصة مسألة 

الّنفس والخلود وغريها، وقد رّصح بذلك يف محاورة الفيدون يف حواره مع سيمياس، ولكّنه 

الشايف يف  بالجواب  الوحي ومل ميّدنا  فيها حتى وإن غاب  التفكري  يرى رضورة مواصلة 

األمر. وكذلك شأن أرسطو يف معالجاته العديدة للمسائل األنطولوجية والنفسية واألخالقية 

املدينة  بناء  مقّومات  ويف  بل  والسياسة،  التفكري  يف  الدين  بنزلة  اعرتاف  من  والسياسية 

وإقامة املعابد والشعائر ودورها يف وحدة البناء وقوتها. ونرى ذلك حتى مع الفالسفة الذين 

يتناولون املسألة الدينية نقديّا عىل نحو سلبيٍّ مثل األبيقورية وغريها، وهي كلّها عالمات 

أّن  الفلسفيّة. غري  الدينية يف املعالجة  التي تحتلّها املسألة  الخاّصة  بيّنة تدّل عىل املنزلة 

األمر ال يبدو بثل هذا اليس وهذه السهولة يف التعامل مع الدين، خاصة مع بداية تدخل 
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املشهد الديني املسيحي واإلسالمي واليهودي املتمثّل من خالل علامء األديان ورجالهم 

وكهنوتهم الذي صنعوه وأقاموا به عالقة رصاع تارة وتوافق تارة أخرى، مع املعالجة الفلسفية 

ومنهجها الخاص يف التفكري. ولعّل مرّد هذا الرصاع والخالف هو السلطة السياسية والواقعية 

يف املجتمع؛ ألّن رجال الدين أو الكهنوت الذي أسسوه ميثّل دوًما سلطًة ماديًة عىل العقول 

والضامئر واألفعال، وهي سلطة مصحوبة باملراقبة والعقاب جرّت وراءها ويالت وحروب 

ورصاعات ومحاكامت وقتل وصلب وحرق وغريها من املظاهر، التي خلّفت واقعيًا حاالت 

مرَضيّة فرديّة واجتامعيّة من الدين نفسه، من حيث هو واقع ال ميكن استبعاده أو املسألة 

الدينية من حيث هي موضوع دراسة وتأمل وتحليل فلسفي واجتامعي وتاريخي وغريها. 

وليس الغرض من قويل هذا تحليل املسألة الدينية نفسها يف تاريخ الفلسفة، فليس هذا هو 

املقصود؛ ألّن املقام ال يسمح بذلك. وإّنا املقصود هو التنبيه إىل هذا الحضور للدين 

بجميع مظاهره ومالبساته يف التاريخ اإلنساين عموًما ويف التفكري الفلسفي خصوًصا. نريد 

يبدو  إذ  الحايل؛  العرص  الدينيّة، وخاصة يف  املسألة  تجاه  الغربية  التصورات  ننظر يف  أن 

أال  التايل:  السؤال  لنا طرح  يرّشع  الذي  األمر  املسائل.  أهّم  من  بات  بالدين  االهتامم  أّن 

يُعّد االهتامم بالدين يف الفكر الغريب املعارص بداية النهاية لتاريخ العلمنة بعدما استنفدت 

الحضارة  تطبيقاتها يف  أو عىل مستوى  الفلسفي  التنظري  الكربى سواء يف مجال  أغراضها 

الغربيّة املعارصة؟

الحديثة،  الغربية  الفلسفة  ميالد  يخّص  مهمٍّ  تاريخيٍّ  بأمٍر  التذكري  الرضوري  من  أرى 

واملتعلّق بعالقته بظروف الفكر الكنيس الذي كان سائًدا يف القرون الوسطى. وهي ظروف 

عليه  كانت  الذي  والظالم،  الظلم  حالة  سّجلوا  الذين  املطلعني  من  أحد  عىل  تخفى  ال 

القارة األوروبية زمن استبداد الكنيسة الكاثوليكية فكرًا وسياسة، وهو استبداد عام وشامل 

ومتطرّف. وقد عان الغرب طويًل،ا سواء ملّا كان يعيش تحت سلطانها أو ملا بدأت األنوار 

تدخل إليه وبدأ حركة مترّده عليها، التي بدأت بحركة اإلصالح الدينيّة، ثم النهضة، واألنوار، 

والثورة الفرنسية، وغريها من املراحل العديدة التي قطعها، وهو يحمل آالًما كربى من جراء 

الحروب التي أقامها ذهب ضحيتها من العلامء والفالسفة ورجاالت السياسة والدين عدٌد 

التاريخ حرقًا وصلبًا وقتاًل وسجًنا وغريها. لقد خرج  كبري جًدا، وبصوٍر جّد بشعة سّجلها 

الفكر الغريب بأنواره الجديدة يحمل يف كيانه مرًضا عضااًل اسمه املؤّسسة الدينية تارة والدين 

نفسه تارة أخرى، وذلك حسب عمق املرض وقّوته وأثره. لقد ُولد الفكر الغريب وهو يحمل 
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مرًضا عضااًل ميكن أن أسميه بعقدة الدين والتديّن، عقدة تحّمل كّل العذابات التي عاشها 

بعد من  يتحّرر  أنجزها مل  التي  العظيمة  الفكريّة  القوة  الفكر رغم كّل  يزال هذا  قرونًا، وال 

عقدته العميقة، التي شّوهت كيانه الذي بقي بحاجة إىل عملية تحليل عميق وتحرير شامل 

حتى يستطيع العقل والقلب استعادة ما يحملهام من طاقات فعليّة طبيعية للقيام بهامهام 

اإلنسانية، من تفكريٍ وتعّقٍل وتدبٍّر؛ إلعادة بناء وجوده وحياته وبناء مجده من جديد. ولعّل 

قراءتنا لتاريخ الغرب الحديث واملعارص يدرك هذا املرض العضال الذي يعاين منه الغرب 

أهّم  يزال. ومن  يزال وحملها وال  التي عاشها وال  الصارخة  التناقضات  ويتجّسم ذلك يف 

تُعيل  التي  الكربى  التي يحياها فكرًا وسلوكًا: شعاراته اإلنسانية  الصارخة  التناقضات  هذه 

من قيمة اإلنسان وحّريته وكرامته وقيمة عقله وعاطفته وقلبه من جهة. ومامرساته القاسية 

واملدّمرة حربًا وظلاًم واستعامًرا واستغالاًل واستعباًدا وانتهاكًا لحرية اإلنسان وكرامته من 

جهة أخرى. فنتج عن هذا التّناقض الواضح والصارخ منظوماٌت فلسفيّة نظريًّا عمليًّا ونتجت 

علوم وأخالق وسياسة أُعلنت فيها حقوق اإلنسان وحريته وكرامته ومواطنته، ونتج عنها من 

جهة أخرى حركاٌت استعامريٌّة بغيضة مل يعرف التاريخ لها مثياًل. أراد الفكر الغريب التّحّرر 

من طغيان الكنيسة، فأرىس منظومًة علامنيًّة أبعدت املؤّسسة الدينيّة عن كّل سلطة ونفوذ، 

الحّر يف عقله  الفرد  يحمله  ما  إال  الديني،  للسلطان  تبعيّة  كّل  الغريب من  الكيان  وحّررت 

إنّها الَعلامنية بجميع صورها الجزئية، التي اكتفت بفصل  وقلبه يف عالقة مبارشة مع الله. 

السلطة الدينيّة ومؤّسساتها عن النفوذ السيايس، الذي يجب أن يكون نفوًذا نابًعا من اختيار 

الّشعب واملواطن دون تدخل ألّي مؤّسسٍة دينيٍّة يف ذلك؛ ليبقى التّديّن حًقا فرديًا خالًصا. 

والسياسية  والفكرية  االجتامعية  الحياة  عن  بالكليّة  الدين  أبعدت  متطرفة  شاملة  وَعلامنية 

الحديث،  الغريب  املجتمع  الّدالة عىل  العالمة  املعنى  بهذا  العلامنيّة  واألخالقية. صارت 

هي  العلامنية  أّن  تقّدم  مام  يبدو  الحديثة.  الدولة  يف  السيايس  النظام  عىل  الدال  واالسم 

الدينية،  الدين وانتهاء سلطان املؤّسسة  انتهاء سلطة رجل  التي عرّبت عن  النهائية  النتيجة 

ما نالحظه يف جميع  فكرًا وعماًل، وهو  وفاعليته  الدين  انتهاء حضور  تعرّب عن  ولكّنها ال 

كتب الفالسفة الغربيني، الذين يرون يف العلامنية تعبريًا مدنيًا عن القيم الدينيّة، باعتبار أّن 

الّدين يهّم املؤمنني به، بينام املدينة تجمع الجميع داخل قيم واحدة. األمر الذي يحتّم عىل 

العملية الترشيعية أن تكون عمليًّة مدنيًّة يف لغتها وتعبريها ومصطلحاتها، حتى وإن استمّدت 

القاعدة من الدين نفسه، وهو ما أكّد عليه جوم رولز مثال وهابرماس وغريهم من الفالسفة 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 128

الذين شغلتهم املسألة السياسية املعارصة، وإشامل العيش داخل الفضاء العمومي. وبا 

التّطّور  فإّن  الغريب،  النظام االجتامعي والسيايس يف املجتمع  الَعلامنية صارت عالمة  أّن 

الواقعي بجميع صوره وأبعاده وّجه الفكر املعارص إىل رضورة إعادة الّنظر يف األمر؛ ألّن 

الدينية  املؤّسسة  أّن  بذلك  وأعني  الغريب،  العامل  يف  جذريًا  تغرّيت  املوضوعيّة  الظروف 

وكهنوتها مل يعد فاعاًل فعليًا يف الواقع واملامرسة. أي إّن عقدة الغريب من السلطة الدينية قد 

بدأت تنجيل، وبدأ املجتمع يتحّرر من هذه العقدة التاريخية، وكأّن الواقع التاريخي الجديد 

بدأ اليوم يستعيد عافيته، فصار يرى األمر عىل نحو آخر خصوًصا وأّن تجربة العلامنية الشاملة 

التّطرّف واإلرهاب  أّدى إىل ظهور  الفرنيس،  التي جّربتها مجتمعات عديدة مثل املجتمع 

الفكري والسيايس. وإّن الجمهورية التي تأّسست قواعدها مع الثورة الفرنسيّة مل تعد قادرًة 

الفردي  التّديّن  أّن  عىل االستجابة للواقع املعيش. وكذلك أنصار العلامنية الجزئيّة أدركوا 

ال يزال قويًا وفاعاًل وحارًضا يف املجتمع، وأنّه ال مُيثّل أّي خطر عىل دميقراطية الّنظام وال 

عىل السلم االجتامعي. ومن هنا ظهرت فكرة رضورة مراجعة معنى العلامنية؛ ألنه مل يعد 

لها رضورة بانتهاء فاعلية املؤّسسة الدينية يف الواقع. وبانتهاء املؤّسسة الدينية تحّرر الدين، 

وصار مكّونًا فعليًا وحقيقيًا من مكونات الحضور اإلنساين يف العامل وال ميكن إنكاره. إّن 

عرص ما بعد العلامنيّة صار رضوريًا، والتحّرر من عقدة الدين ومؤّسساته مل يعد لها موجب 

واقعي، وأّن إعادة التفكري يف املسألة الدينيّة والسياسيّة بات أمرًا حتميًا، وهو ما وقع فعاًل 

إنّها عودة إىل فكرة  العلامنية.  بعد  ما  الفالسفة املعارصين بعرص  ما صار يسمى عند  يف 

التصالح بني الدين والفلسفة، التي سبق وأقامها هيغل وبيّنها ملّا أرىس فلسفته الدينيّة من 

جهة وفلسفة التاريخ من جهة أخرى. إّن الدين كان وسيبقى فاعاًل يف الحياة اإلنسانية وال 

ميكن إقصاؤه. وقد أثبتت تجارب اإلقصاء فشلها وأكرهتها عىل استئناف العالقة مع الدين 

من جديد باعتباره مقّوًما مهامًّ من مقّومات اإلنسان الجديد أو اإلنسان اآلخر. 

* هل نستطيع أن نقول إنّنا بتنا عند أبواب هذه اللّحظة من تاريخ اإلنسان التي تدعونا إىل 
تنظري جديد يتصالح فيه الفكر الفلسفي مع اإلميان الديني والُبعد الروحي والكائن اإلنساين؟

- عالقة الفلسفة بالدين عالقة تاريخيّة مل تنقطع قط، إيجابًا وسلبًا. ومل تؤثّر الّنزعات املادية 

التي تنترش تارة وتتقلص تارة أخرى يف هذه العالقة. وملّا نطّلع عىل تاريخ األنساق الفلسفية 

منذ اليونان إىل العرص الحارض تتأكد لدينا الصلة الوثيقة بينهام والتي خدمت املجالني مًعا 

الفلسفي والديني. ورغم قرابة الصلة هذه فإّن الفكرة السائدة بني عموم الناس ترى أّن القطيعة 
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بني املجالني هي الغالبة تاريخيًا والرصاع بني الفلسفة والدين ال ميكن أن ينكره أحد. ال 

شّك أّن هذا الرأي له وجاهته، بل وله مؤيّداته ومع ذلك ال يوجد تناقض بني املوقفني، أي 

املوقف القائل بالّصلة الوثيقة بني الدين والفلسفة واملوقف القائل بالقطيعة بينهام. ولبيان 

ذلك ال بّد من توضيح بعض األفكار املهّمة املتعلّقة باملسألة. وبالعودة إىل تاريخ الفلسفة 

انشغلوا  الفالسفة  أّن  يالحظ  واملعارصة  الحديثة  والغربية  واملسيحية  واإلسالمية  اليهودية 

كثريًا باملسألة اإللهيّة ضمن السؤال األنطولوجي، وباملسألة الدينيّة عموًما ضمن السؤال 

األكسيولوجي )نظرية القيم(، وقّدم الفالسفة خدمات كبرية يف الربهنة عىل الوجود اإللهي 

وعالقة هذا الوجود باملسائل املعرفيّة األخرى من جهة والسلوكية من جهة أخرى. ويَكفي 

أن نشري إىل أب الفلسفة الحديثة ديكارت الذي أقام الحداثة عىل أساسني اثنني هام: وجود 

الذات املفكرة )الكوجيتو(، والوجود اإللهي باعتباره ضامًنا للحقيقة. وسارت العقالنية بعده 

هذا املسار، حتى كانط الذي قارب املسألة بكيفيّة أخرى مغايرة من خالل نقده للميتافيزيقا 

واإلقرار بعجز العقل النظري عىل مقاربة الوجود اإللهي إثباتًا ونفيًا؛ ألّن العقل الّنظري ال 

ميكن أن يبني املعرفة إال عىل أساس التجربة، أي ما يتّصل بعامل الظواهر الفينومان، ويذكرنا 

هذا املوقف الكانطي باملوقف الخلدوين حني نقد امليتافيزيقا وبنّي تهافتها وعدم إمكانها. 

ونتيجة لهذا املوقف أدخل كانط املسألة الدينية واإلميانية إىل فضاء العقل العميل؛ حيث 

ضيّق من مجال الفلسفة )أي العقل النظري( ليضع مجااًل لإلميان. ورغم وجاهة املوقف 

الكانطي يف تأسيسه للمعرفة العلمية من جهة وتأسيسه لإلميان من جهة أخرى، فإّن املوقف 

الهيغيل كان يرى غري ذلك حني جعل الفلسفة تحيك تاريخ الّروح يف تجلياتها املتعّددة، 

حتى عودتها إىل املطلق يف فينومينولوجيا الروح، وتظهر الفلسفة هنا عبادة لله عىل نحو 

فيها  يظهر  عنايًة خاصًة  الدينية  فلسفته  هيغل يف  لها  التي سيخّصص  العبادة  هذه  خاص. 

إميانه املسيحي الخالص. صحيح إّن الفلسفة بعد هيغل بدأت يف التفتت واالنقسام خاّصة 

مع كريكيغارد أب الفلسفة الوجودية الذي يجعل املسألة الدينيّة عصب الفلسفة الوجوديّة 

وجوهرها، التي تحيك رحلة اإلنسان الوجودية والقلق الذي يصحبه يف اتّجاه البحث عىل 

الخالص األبدي. وإذا أقصت الفلسفة الوضعيّة كّل بحث يف الاّلهوت وامليتافيزيقا، وكّل 

إميان بقيمتهام فإّن العقل الفلسفي املعارص استبعد املوقف الوضعي واعرتف بقصوره يف 

معالجة املسألة الدينيّة خصوًصا وامليتافيزيقا عموًما. فالقول العلمي موضوًعا ومنهًجا ال 

مُيكن أن يحيط بأسئلة اإلنسان الكربى والحقيقية، ولهذا واجهت الفينومينولوجيا الفلسفة 

الوضعيّة، وبيّنت تهافتها، مؤكّدًة عىل قيمة األسئلة األصليّة يف الفلسفة، أي األسئلة العقلية 

التي  الفلسفات  مع  األمر  وكذلك  وغريهام.  واألخالقي  اإللهي  الوجود  قبيل  من  الكربى 
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جّسمت فكر ما بعد الحداثة حاولت هي األخرى التعامل مع املسألة الدينيّة نظريًا وعمليًا 

ومناقشة مدى فاعليتها يف الحياة العامة أخالقًا وسياسًة. وعندما ننظر يف الكتابات األخرية 

سواء يف املدرسة األملانية أو الفرنسية أو األميركية وغريها، نالحظ وفرة البحوث والكتابات 

إمكان  عدم  يرون  الذين  امللحدين  عند  حتى  والدين،  الفلسفة  بني  العالقة  عن  املتحّدثة 

إقصاء الدين من الفضاء العمومي وحياة اإلنسان؛ لكونه مكّونًا جوهريًّا من مكونات حياة 

البرش. بل تطّورت الكتابات واتّسعت املناقشات؛ لتؤكّد عىل قيمة الحضور الديني وأهّميته 

يف بناء املجتمع املعارص، بعدما أقصته بعض البلدان التي تبّنت الَعلامنية الشاملة، التي مل 

تقص املؤّسسة الدينية فقط، وإّنا أقصت الدين نفسه. إّن تطّوًرا حدث يف الخطاب الديني 

الكنيس، وتطّوًرا حدث يف الخطاب الفلسفي، دّشن لعرص ما بعد الحداثة وما بعد العقالنية 

للتعاون  الخطابني  بني  الحوار  استئناف  إىل  يدعو  الذي  الخطاب  هذا  الَعلامنية.  بعد  وما 

ذلك  زد عىل  الجديد.  اإلنسان  بناء حياة  تكامًل؛ا إلعادة  أكرث  معارصٍة  رؤيٍة  بناء  أجل  من 

أّن العناية بالدين والتفكري فيه من طرف علامء االجتامع واألنرتوبولوجيا، وتطّور فلسفات 

الدين يف مناطق عديدة يف العامل دّعم هذا املسار الجديد، الذي يُظهر تطّوًرا نوعيًّا يف فهم 

الظاهرة الدينيّة واكتشاف قيمتها، بعد أن تخلّص الغرب من الكبت الديني الذي كان يعيشه 

يف العرص الحديث والقهر الديني الذي عرفه طيلة القرون الوسطى ومطلع الحداثة. يبدو 

أّن عهًدا من الدين والروحانية الدينية قد بدأ فعاًل يف الغر،ب فضاًل عن األمم الرشقيّة مهد 

الديانات والتجارب الروحية األكرث عمًقا وطرافًة.

إذا كان التّقارب بني الدين والفلسفة قد صار قويًا وظاهرًا وجليًا، فكيف نفّس حركات 

نقد الدين أيًضا؟ هذا هو الوجه اآلخر للمسألة الذي قلت عنه يف البداية بأّن هناك من يرى 

رصاًعا وعدم اتّفاق بني الفلسفة والدين. لنفهم هذا املوقف نؤكّد عىل فكرة أساسيّة لفهم 

االعرتاف  وتبادل  القرابة  وجود  عىل  تأكيدي  رغم  املجالني،  بني  الرصاع  أو  الّنفور  عالقة 

بينهام. إّن رصاع الفلسفة مل يكن مع الدين ولكن مع الفكر الديني أو ما ميكن أن نسميه 

بالعقائد. ذلك أّن الفلسفة مل تقِص اإلميان والروح من قيمة اإلنسان وحقيقته وحياته، ولكن 

وأدخلتهم يف رصاعات  املؤمنني  بني  فرّقت  التي  الدينيّة  واإليديولوجيات  العقائد  أقصت 

مل تعرف نهايتها بعد. وذلك ألّن العقائد تتعارض غالبًا مع معقوليّة التفكري وعقالنيّته. إّن 

العقائد إيديولوجياٌت أي أنظمة فكرية مغلقة تّدعي ملكيّة الحقيقة، وتقيص غريها وتتّهمه 

بالضالل والكفر، فيكّفر املؤمنون بعضهم بعًضا ويتقاتلون. فنقد الفلسفات للكنيسة مثاًل 

مل يكن نقًدا لإلميان الديني وقيمه، ولكن كان نقًدا للعقائد مثل التثليث وما يرتتّب عنه من 
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عقائد أخرى، أو القهر الكنيس للحريات وغريها. بل ترى الفلسفة أّن الدين يف جوهره علم 

أّن  الدين وإّنا هي فهم ال عقاليّن للدين. والدليل عىل ذلك  العقائد ليست  وعمل، وأّن 

الفرق الدينية املتصارعة تنسب لنفسها اإلميان ولكّنها تفرتق عقديًا حسب رؤية كّل كنيسة 

مثال كاثوليكية أو بروتستنتية أو أرثوذكسية أو غريها. واألمر نفسه مع املسلمني أيًضا، فإّن 

الرّصاع بني الفلسفة والدين مل يكن قط رصاع علم وإميان، وإّنا كان رصاع عقائد فرّقت 

املسلمني وجعلتهم شيًعا وكّل حزب با لديهم فرحون. لهذا السبب أرى أّن العرص اليوم 

أيًضا  مناسب  والعرص  الجديدة.  الدينيّة  والفلسفات  الجديد  الديني  الفكر  لتقوية  مناسٌب 

إنساين متكامل يعرتف  بناء فكر  بينهام من أجل  التعاون  الفلسفي ملزيد من  الفكر  لتقوية 

إّن  الخالص.  املادي  والعمل  االستهالك  كائن  اإلنسان  فليس  اإلنسان.  أبعاد  يف  بالتنّوع 

اإلنسان كائٌن متعّدد األبعاد، وال يختلف اثنان اليوم يف قيمة البعد الديني والروحي، بل إّن 

برغسون الفيلسوف الفرنيس يرى أّن الحضارة اليوم ال ميكن إنقاذها إال بتنمية الروح، وال 

يكون ذلك إال باإلحسان الذي هو جوهر التّصّوف. وأرى أّن اإلسالم قادٌر عىل أن يساهم يف 

بناء العرص الجديد إن نجح املسلمون يف تجاوز رصاعاتهم العقدية اإلقصائية، وينخرطون 

يف بناء علوم لإلسالم جديدة تعيد النظر يف القرآن الكريم الذي ال تنقيض عجائبه؛ ليجد 

العقل أعامق عقالنيته من جهة، وأعامق روحانيّته من جهٍة أخرى. 





مشكلة الميتافيزيقا الكانطية 

هي في تقليص دائرة نشاط العقل

حوار مع الربوفسور حسني غفاري

يدخل هذا الحوار مع الباحث اإليراين الربوفسور حسني غفاري يف فضاء نقد األطروحة 

الكانطية يف الحقل األبستمولوجي، وما من شك يف أن هذا الحوار الذي يختزن جملة من 

سة  القضايا املثرية يف فكر كانط سوف يسهم يف تفعيل النقاش الفكري حول شخصية مؤسِّ

يف الفلسفة الحديثة. حيث ال تزال أطروحاتها املفارقة تشغل األوساط العلمية والثقافية عىل 

نحو مل يسبق له نظري.

فيام ييل النص الكامل للحوار كام صدر يف العدد 41 من املجلة املشار إليها.

المحرر

* ما تقييمكم ألصل نقد كانط، ال سيام يف النقد األول الذي يعمد فيه إىل إلغاء العقل 
امليتافيزيقي، ليفتح الطريق، كام كان يقول، أمام اإلميان؟

ا، ال سيام وأن هناك جامعات يف مجتمعنا كانت وال تزال تتبنى  - هذا سؤال مهّم جدًّ

تبناها إميانويل كانط يف مقدمة  التي  العقائد واألهداف  التي تشبه تلك  العقائد واألهداف 

النقد األول، قال كام ذكرتم، إنه يعتزم يف هذا الكتاب تضييق دائرة العقل ليفتح الطريق أمام 

اإلميان، وهذا يعني أن كانط يقّر بذلك رصاحة. وقد كان النمط األخالقي والثقايف لـ كانط 

بيوريتانية]][  ه  أمُّ إذ كانت  ملتزًما،  فرداً  الشخصية  الناحية  فقد كان من  الغاية.  ينسجم وهذه 

]][ـ تعريب: حسن عيل مطر.

القرن  يف  إنجالند  ونيو  إنجلرتا  يف  بروتستانتية  جامعة  يف  عضو  التطهري:  أو   )puritan( البيوريتاين   -  

السادس عرش والسابع عرش للميالد. طالبت بتبسيط طقوس العبادة وبالتمّسك الشديد بأهداب الفضيلة. 
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ا بفكرة اإلخالص، وقد ترك هذا اإلخالص  ملتزمة، وقد كانت منذ نعومة أظفارها مهتّمة جدًّ

تأثريه يف ابنها أيًضا. إىل هذا يذكر كانط( يف مؤلفاته أنه قد تأثر بـ جان جاك روسو]][، وال 

الدفاع  يروم  كان  فقد  التنوير،  ِقبال  الرومنطيقية]][  الحركة  لواء  كان حامل  أن روسو  يخفى 

النزعة  عن مسمى اإلميان واألخالق وعن الوجود الفطري والطبيعي لإلنسان يف مواجهة 

العقالنية التي خلفت الكثري من املشكالت يف الثقافة الغربية. وبطبيعة الحال فإّن هاجس 

روسو مل يأت من النزعة املعنوية القامئة عىل الوحي، بل إّن التيار الرومنطيقي بشكل عام 

يهتم بالعواطف اإلنسانية وبنمط من النزعة املعنوية القامئة عليها. لقد تأثر إميانويل كانط بـ 

روسو من هذه الناحية إىل حّد كبري، ومن هنا نجده يكرث من اإلشارة إليه. 

للميالد،  عرش  الرابع  القرن  منذ  أي  الوسطى،  العصور  بعد  العام  الثقايف  التيار  ويف 

التحديات. لقد كان جانب من  الكثري من  تعرّضت مسألة اإلميان ومسألة املعنويات إىل 

الثقافية علميًّا، كام كانت بعض جوانبها األخرى فلسفية، وبعض جوانبها  هذه املتغرّيات 

األخرى كانت، يف األساس، اجتامعية، بعنى أنها ترتبط باألداء املبارش للكنيسة والضغوط 

التي كانت متارسها بحق مجتمعها. لقد كان لكل فعل رّد فعل، فقد مارس هؤالء ضغوطًا 

عىل مجتمعاتهم لسنوات متامدية، حتى بدأت هذه املجتمعات تتخذ بالتدريج ردود فعل 

سلبية تجاه هذه الضغوط. رد الفعل السلبي  اتخذ أحيانًا شكل الثورة، وأحيانًا برز عىل شكل 

تيارات معارضة، وأما عند العلامء فإنها اتخذت عىل شكل بناء التحّول الفكري. لقد كان 

هذا التيار متناغاًم ومنسجاًم مع تلك األحداث العلمية. ويف الحقيقة فإن بعض مشكالت 

الكنيسة من قبيل تفسري العهدين، بحيث يجعلهام مخالفنْي للعلم والعقل كان منشأ لهذه 

املسائل. بطبيعة الحال فقد كانت جذور هذه املسألة كامنة يف النصوص املقّدسة نفِسها، 

إذ تحتوي عىل مثل هذا التضاد. وقد أدى هذا األمر إىل توّسع الرشخ شيئًا فشيئًا، حتى  إّن 

دائرة التشكيك يف الدين وإيراد اإلشكاالت عليه قد أصبحت تتخذ كل يوم شكاًل جديًدا.

املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.

]][ - جان جاك روسو )]]7] - 778] م(: كاتب فرنيس. كان آلرائه السياسية أثر كبري يف تطّور الدميقراطية 

الحديثة. املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.

واملشاعر  العواطف  من  به  تزخر  وما  اإلنسانية  بالنفس  يهتم  مذهب  الرومانسية:  أو  الرومنطيقية   -  ][[

سجيتها  عىل  النفس  وإطالق  والتفكري  التعبري  يف  بالسهولة  املذهب  هذا  يتصف  هنا  ومن  واألخيلة؛ 

واالستجابة ألهوائها، وهو مذهب متحرر من قيود العقل والواقعية. املعرّب، نقالً عن ويكيبيديا.
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لو أنكم قرأتم مقدمة كانط النقَد األول )نقد العقل الخالص(، وجدتم بوضوح أن استياءه 

يكمن يف أننا نسمع كل يوم معزوفة جديدة ضد الدين، ويظهر كل يوم شخص ليُْشكل عىل 

الدين من هنا وهناك. فتارة يتّم توجيه اإلشكال إىل الدين من طريق العلم، وتارة من طريق 

الفلسفة، وتارة أخرى من طريق األخالق. لقد رأى كانط أن هذا الرداء الدارس مل يعد ينفع 

معه الرتقيع. فإنك ما إن تخيطه من موضع حتى يظهر عليه خرم يف موضع آخر. ومن هنا 

فقد رأى رضورة قطع جذور هذا االرتباط من األساس، أي عىل ما سبق أن ذكرت فإّن كانط 

كان يبحث عن مدرسة تفكيكية يف الفضاء الثقايف للغرب. 

لقد وجد كانط أننا إذا وضعنا الدين والعقل يف كفة واحدة، ونظرنا إليهام نظرة واحدة، فإن 

الذي سيترّضر عىل الدوام هو الدين. إن جسد الدين يتعرّض دامئًا إىل سهام تنطلق نحوه من 

قوس العقل. ومن هذه الناحية ذهب كانط إىل القول بالتفكيك، بعنى أن هذين املفهومني 

بيان  إثارة هذه األمور من خالل  الحال فقد سعى إىل  أن يجتمعا. وبطبيعة  ال ميكن لهام 

عقيل يحافظ فيه عىل العلم ليقوم بوظيفته العرفية املتمثلة بالبيان املرسوم للعامل، وال يكون 

له يف الوقت نفسه صلة باإلميان. ولهذه الغاية كان يجب إخراج تلك األجزاء من الفلسفة 

والفلسفة  العقل  إمكان  يبقى يف  الفلسفة، بحيث ال  بدائرة اإلميان من سلطة  تربطها  التي 

التدخل يف العامل الروحاين واملعنوي، وأن يقترص نشاطهام عىل العامل املادي. إن العلوم 

التجريبية الناظرة إىل عامل املادة تقوم بهامها، وعىل الفلسفة أن تجد تسويغاً عقالنيًّا ملا 

تقوم به العلوم التجريبية، بعنى القول إن نشاط العلم منسجم مع مجمل نظام العامل، وإن 

الفلسفة تدعم نشاط العلم بشكل ما. وعليه، تكون الفلسفة من األمور املسموحة، بعنى 

أنه ميكن أن تكون لدينا فلسفة. لكّن هذا العقل إذا أراد أن يتدخل خارج هذه الدائرة، وأراد 

الدخول ضمن دائرة العامل املعقول، فإن هذا األمر لن يكون ممكًنا. وباختصار ال ميكن 

للعقل، بحسب التعبري القرآين، أن يتدخل يف عامل الغيب. وإنا تلك الدائرة من مختصات 

حقل اإلميان. وال ميكن للفلسفة أن يكون لها تدّخل يف هذه الدائرة. إذن يجب عىل ما وراء 

املشهودات واملحسوسات أن تخرج يف األساس من حقل النشاط الفلسفي. 

ولكننا إذا أطلقنا هذا الكالم شعاًرا أو ضمن إعالن، فلن نجد أذنًا صاغية من أحد. فليس 

هناك من يتقبل هذا الكالم، ومن هنا فقد تصّدى كانط ليقوم بهذا األمر من خالل مرشوع 

أْن  بأمرين:  يقوم  أن  والعقيل  التقني  وكان يجب عىل مرشوعه  التعقيد.  غاية يف  هو  تقني 
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يحول املرشوع دون تدخل العقل والفلسفة يف دائرة اإلميان، لكْن من دون أْن يرّض بالعلوم 

أيضاً. بعنى أنه  يف الواقع ال ميّس هذا االبن األثري واملدلل للعامل. إن العلم محرتم ويجب 

املوقف  إن  كانط.  به  قام  الذي  األمر  يف  التعقيد  مكمن  هو  وهذا  موضعه.  يف  يكون  أن 

السلبي الذي يُتَّخذ من العقل بأْن يُحظر عليه التدخل يف اإلميان، قد يصدر حتى عن رجل 

الدين، ولكنه لن يجد آذانًا صاغية. أو أن يعمل بعُضهم عىل تشويه العقل، بحيث يؤدي ذلك 

البارز  بدوره ليس صحيحاً. واملثال  أحيانًا، وهذا  العلمية  إىل اإلشكال حتى يف املسائل 

عىل هذه املسائل نجده يف ديفد هيوم]][. فقد ذكر هيوم بعض املباين التي كان من شأنها 

أن تحول دون وصول العقل إىل تحقيق إنجاز أو معطى يف حقل العامل املعنوي والروحي، 

بيد أن تلك املباين كام قد خلقت مشكالت للعقل، فإنّها قد خلقت بعض املشكالت للعلم 

أيًضا. لكن، مل يكن لهذا اليشء أن يجد لنفسه موضًعا عند كانط أو أّي شخص آخر يريد أن 

ميارس نشاطًا نظريًّا يف العامل. وعليه فإنّا قبل أن ندخل أصالً يف محتوى البحث، نقول إن 

هذا هو الذي كان يعتزمه )كانط(، وكان وفيًّا ومخلًصا له، بدليل أنه بعد أن قام بهذا العمل 

الثاين )نقد  النقد  النقد األول )نقد العقل الخالص(، كان ينوي اإلصالح يف  التخريبي يف 

َملَكة الحكم(،  الثالث )نقد  النقد  ليقوم بعد ذلك بزيد من اإلصالح يف  العميل(،  العقل 

بعنى أنه قد قام بالتعويض عن ذلك، وهذا التعويض ال يعني أنه قد ندم عن النقد األول، 

وإنا ليقول: رغم أن النقد األول كبّل يد العقل من الوصول إىل اإلميان، ولكننا يف الوقت 

نفسه قد نجد لإلميان طرقًا أخرى. يف النقد الثاين أراد أن يقوم بهذا األمر بوساطة األخالق، 

ويف النقد الثالث أراد أن يؤسس املبنى للنقد الثاين من خالل معرفة الجامل. بعنى أنه أراد 

أن مينح روسو وجهة عقالنية من خالل العودة إىل الحّس اإلنساين. 

أهدافه  إىل  وصل  هل  أخرى:  وبعبارة  مرشوعه؟  يف  ُموفًَّقا  كانط  إميانويل  كان  هل   *
من خالل القول بهذا التفكيك؟ إذا كان جوابك بالنفي، فلَِم لَْم يُؤدِّ هذا االتجاه إىل النتائج 

املطلوبة من التفكيك بني العقل والدين؟

تحقيقه؟  كانط  يريد  كان  ما  تحقق  نرى هل  أن  علينا  يتعنّي  السؤال  هذا  لإلجابة عن   -

وإنقاذ  اإلميان  حياض  عىل  الحفاظ  هو  الواقع  أرض  عىل  تحقق  ما  هل  أخرى:  وبعبارة 

]1[ - ديفد هيوم )1711- 1776 م(: فيلسوف إسكتلندي. قال إن االختيار مصدر املعرفة كلها. املعرّب، نقاًل عن: 

منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.
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اإلميان، أو أنه أطلق بذلك رصاصة الرحمة عىل رأس اإلميان؟ إن ما يثبته التاريخ بعد ميّض 

قرنني من الزمن هو أن كانط مل يكن موفقاً من الناحية العملية، بل كانت حصيلة مرشوعه 

القضاء عىل كل دعامة عقلية كان يف إمكانها أن تجد لنفسها مكاناً لإلميان يف الثقافة الغربية 

حتى تلك اللحظة، وانعقد إجامع الفريقني عىل القول بعدم وجود حاضنة عقالنية لإلميان. 

هذا ما تحقق عىل أرض الواقع بعد كانط. وهذا النقد األول )نقد العقل الخالص( هو الذي 

ضمن الشهرة لـ كانط بالفعل، إذ مل تأِت شهرته من النقد الثاين أو النقد الثالث أبداً. صحيح 

ما يقال من أّن النقد الثاين والنقد الثالث مهاّمن، بل هام أهمُّ من النقد األول، ولكن قولنا 

أنهام مهامن من الناحية النظرية، ال يعني أّن أهميتهام قد انعكست عىل أرض الواقع. أجل، 

إّن النقدين األخريين كانا مهّمني عىل مستوى القصد الذي قصده كانط، لكّن األهمية التي 

تحققت عىل أرض الواقع إنا كانت من نصيب النقد األول. فام السبب يف ذلك؟ ال بد هنا 

من أن نقدم مقدمة، وهي مقدمة لها جذور يف الرتاث العلمي ملجتمعنا.

إن اإلنسان كائن عاقل وذو شعور، وهذا هو الذي مييّزه من سائر الحيوانات األخرى. 

وإن لهذا العقل والشعور مراتب، وإحدى مراتبه الحّس، واملرتبة األخرى هي العقل. وليس 

يف البني غري هذين املرتبتني للوعي واإلدراك. فال ميكن ألحد أن يفصل اإلنسان عن حيثيته 

وجود  من  جزءاً  تشرتي  أن  أزمعت  لو  فحتى  الذرائع.  من  ذريعة  ألي  واإلدراكية  املعرفية 

اإلنسان بجميع ما يف األرض والسامء من النعم والخريات عىل أن ال يكون لإلنسان عقل، 

فلن يكون ذلك ممكناً، فهذا األمر من ذاتيات اإلنسان التي ال ميكن سلبها عنه مع بقائه عىل 

إنسانيته، نعم ميكن لنا إزالتها بإزالة اإلنسان نفسه، ولكن هذا بحث آخر؛ إذ يدور بحثنا حول 

تجريد اإلنسان من الحّس واإلدراك مع بقائه إنساناً؛ فهل ميكن لله مثالً أن يكلف اإلنسان 

باملحال، وهل ميكنه أن يكافئه نقداً بجميع خريات العامل عىل أاّل يرى ما يراه، أو أال يسمع 

ما سمعه، أو أن ينكر ما توصل إليه بعقله؟ إن هذا األمر من املحاالت العقلية.

وهذه من قبيل الشبهات التي تثار حول قدرة الله سبحانه وتعاىل. فعىل سبيل املثال: 

هل ميكن لله أن يضع الكرة األرضية داخل بيضة دون أن تصغر األرض أو تكرب البيضة؟ 

وما شابَه ذلك من الشبهات. إن هذه األمور من املحاالت الذاتية، بعنى أنها ليست من 

األمور التي من شأنها أن تحّد قدرة الله؛ ألن قدرة الله إنا تتعلق باألمور املمكنة  من دون 

األمور املستحيلة يف ذاتها، من قبيل الجمع بني النقيضني. والذي أريد قوله هنا هو أن هذه 
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األبحاث املعرفية من هذا القبيل. فال فرق بني بيان املحال الذايت عىل شكل تلك الشبهات 

أو أن يحدث اإلنسان يف ذاته تغيرياً، وأن يكون عىل خالف ما هو عليه! بعنى أاّل يكون 

ما هو كائن عليه! فهذا من األمور املستحيلة. فلو أراد الله ذلك، لكان قد خلق خلقاً آخر. 

الوقت  الحّس والعقل، ويف  مدركاً، واإلدراك عبارة عن  فال ميكن لإلنسان أن يكون كائناً 

نفسه يكون كائناً مسلوب اإلدراك، بأن يقال له: دع عنك الحس أو العقل أو كليهام. بعنى 

التاريخ. فال ميكن لك القول  نتيجة يف أي مرحلة من مراحل  أن هذا األمر لن يؤدي إىل 

إننا يف الوقت الذي نذعن لإلنسان بامتالكه املعرفة العقلية، نقنع اإلنسان بتجميد عقله من 

خالل حركة فلسفية شبيهة با يفعله الحواة ، فال يسأل بوساطته، وال يجيب بوساطته، وإن 

عليه التعامل مع عقله وكأنه مل يكن شيئاً مذكوراً. بعنى أنكم تعرّفون العقل بشكل يثبت 

له إمكان السؤال مع العجز عن الجواب، يف حني أن العقل ليس كذلك. إذ من املحال أن 

ميكن للعقل أن يسأل عن يشء، ويف الوقت نفسه يعجز عن اإلجابة عنه. فكل يشء ميكن 

السؤال عنه، هناك إجابة عنه بنحو من األنحاء، وال ميكن أن نسلب هذا الشأن عنه. فالقول 

إن العقل طبقاً للتعريف الذي قدمناه له مل يعد نافعاً وال يجدي يف اإلجابة عن التساؤالت 

اإلميانية، وعليه يجب عىل اإلنسان أال يوظف هذا العقل يف مثل هذه األمور! هذا القوُل 

الفطرية والطبيعية، والتي  الحقيقة والواقع، حرمان اإلنسان من إحدى قواه  يعني، بحسب 

والدفاع  السؤال  دائرة  اإلميان عن  إبعاد  إّن   عليه.  بها  الله  أنعم  التي  األشياء  أهم  من  هي 

العقيل ال يُعّد مساندة لإلميان وصيانة له من أن يكون غرضاً لسهام العقل. فإن هذا الفصل 

وإعالن الطالق بني العقل واإلميان هو يف حّد ذاته أمىض سهم ميكن توجيهه إىل صدر 

اإلميان. فالسهم األمىض يكمن يف أن تقول لإلنسان الذي يرى نفسه كائناً عاقالً: ال تسأل 

سؤاالً عقلياً، وال تبحث وال تدقق؛ ألن ماهية اإلنسان إنا تكمن يف هذه الحقيقة. ومن ثّم 

فإن اإلميان سيفقد رصيده نتيجة لذلك. فال ميكن لنا أن نقصد شيئاً دون تحقق الطأمنينة 

العقلية، أيًّا كان ذلك اليشء، أْي حتى وإْن كان ذلك األمر من أقدس املقّدسات؛ فأنا حيث 

أكون كائناً عقالنياً، يتعنّي عيّل أن أقنع عقيل. وال ميكن حل املشكلة بوضع القيود عىل 

العقل وتكبيله. ويف الحقيقة فإن ما قام به كانط ال يعدو أن يكون تكبيالً للعقل. وال ميكن 

للعقل أن يستقّر أو يستكني إذا قمت بتكبيله. ومن ثّم سيكون اإلميان كياناً مستضعفاً وطفالً 

يتيامً ال حول له وال قّوة. ومن العجيب أن يلجأ فيلسوف إىل مثل هذا الحل.

إن الدوافع الدينية قد تدفع اإلنسان إىل ارتكاب الغرائب، بعنى أنه عىل الرغم من كون 
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دوافع كانط دينية يف الحقيقة والواقع، لكّن جهوده أفضت إىل نتائج غري دينية. فقد أقّر بأن ما 

قام به إنا هو يف حقيقته دفاع عن الدين. ولكن ليس الدين باملعنى الوحياين، وإنا بعنى 

اإلميان بالغيب وامللكوت واالرتباط بالله، ولكن ما الذي حققه يف هذا الشأن؟ إن ما قام به 

هو تجريد اإلنسان من عقله. فهو يقول: لنعمل عىل تحفيز اإلنسان من خالل إثارة أحاسيسه 

وما  البحتة  األخالقية  أو  اإلميانية  أو  العاطفية  الدوافع  حياته بجرّد  يعيش  وأن  وعواطفه، 

إىل ذلك من األمور. ولكن ال ميكن التعامل مع اإلنسان بهذه الطريقة؛ ألن ذات اإلنسان 

أنه كائن عاقل، والحل املقرتح يفرتض تجريد اإلنسان من عقله! وعليه فإن ما قام به كانط 

كان خطأ من األساس. ولسنا اآلن بصدد الحديث عن صواب أدلته أو عدم صوابها يف هذا 

الشأن. فالذي نريد قوله هو أن هذا املرشوع منذ بدايته مل يكن عقالنياً، والنتائج املرتتبة 

عىل كانط واضحة منذ البداية. إن نتيجة تجريد اإلميان من العقل ال تعني إناء العقل أو 

إنعاشه، بل إن نتيجة ذلك هي إضعاف العقل. ملاذا؟ ألننا كائنات عاقلة قبل كل يشء، وهذا 

يعني أننا ال نقوم بيشء إال وله ما يسّوغه من الناحية العقلية، فإذا مل يكن ما نقوم به مسّوغاً 

من الناحية العقلية، فقد نقبله ألسباب عاطفية، ونعمل لذلك عىل غض الطرف عن بعض 

األمور، ولكن هذا ال يعني أننا قد اقتنعنا بذلك حقيقة، ألن هذا يعني أننا اقتنعنا بيشء يفتقر 

إىل الدعامة العقالنية.

* أال ميكن القول إن منشأ هذا املرشوع الذي أطلقه كانط يعود إىل الُعرف الديني السائد 
يف الغرب؟ مبعنى أن النسبة التي أقامها املتألهون املسيحيون بني العقل والدين، أو النسبة 

املطروحة بني هذين املفهومني يف ذات املسيحية هي التي دفعت كانط إىل مواصلة هذا 

الطريق؟

- بىل، هذه هي الحقيقة. فهذه هي اآلفة التي كانت تعانيها املسيحية، وقد انتقلت منها 

إىل كانط. وبطبيعة الحال فإن املسيحية التي نعنيها هنا هي املسيحية املوجودة يف التاريخ، 

وليست املسيحية الحقيقية التي نجهلها، حيث ال نعلم حقيقة الكلامت التي قالها السيد 

املسيح عيىس بن مريم )عليه السالم(. فحتى إذا مل يكن القرآن بني أيدينا، ومل يبلغنا عنه 

البَْدويّة أن  يشء يف تحريف الكتاب املقدس، فإن كل إنسان يف وسعه من خالل النظرة 

تعرّض إىل أسوأ  قد  بل  للتحريف،  تعرّض  قد  الذي يسمونه مقدساً  الكتاب  أن هذا  يدرك 

أنواع التشوية والتحريف، بعنى أنه قد اشتمل الحقاً عىل أكرث األمور واملفاهيم غرابة وال 
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منطقية بشأن الله واإلميان، سواء يف ذلك العهد القديم أو العهد الجديد. ويف الوقت نفسه 

ال ننكر وجود بعض املضامني السامية يف هذين العهدين. وال ندعي عدم وجود أّي صلة 

بني هذين الكتابني وبني أنبياء الله. فكال العهدين يحتوي عىل كال األمرين. فهام يشتمالن 

قبيل:  من  أبداً.  املسيح  السيد  من وجود يف عرص  لها  يكن  التي مل  املسائل  بعض  عىل 

املعصية األوىل عىل سبيل املثال ومفاهيم أخرى مثل التجّسد وما إىل ذلك، حيث ال نرى 

لهذه األمور أي أثر يف أي واحد من األناجيل األوىل. إن هذه من املفاهيم التي تفتح أمامها 

جميع الخطوط الحمر املوجودة يف العقل. ومن هنا ميكن القول: إن املفكرين املسيحيني 

كانوا يف غاية النبل من هذه الناحية. وإن امللحدين يف الغرب كانوا عىل درجة عالية من 

النبل، بعنى أنني أرى رجاالً من أمثال: ديفد هيوم الذي مل يكن عىل ما يبدو ملحداً عىل 

مستوى االعتقاد الشخيص، وإنا هو ملحد عىل مستوى البيان، أو برتراند راسل]][ وأرضابه، 

كانوا جميعاً من النبالء. إذ إنّهم عىل الرغم من كل ما صدر عنهم كانوا يدعون إىل الحفاظ 

عىل قداسة الدين. فقد حافظ هؤالء الفالسفة عىل ضبط النفس إىل أقىص الحدود، وإال 

الفرد  زاوية  نظرنا إىل هذه املفاهيم من  فلو  األمور.  مثل هذه  الصرب عىل  باإلمكان  فليس 

املسيحي املؤمن، فإن هذه األمور ستكون بنزلة الشوكة املعرتضة يف الحلق. فام الذي 

ميكن للمرء أن يفعله حيال ذلك؟ بعنى آخر ما الطريق الذي ميكن له أن مينحه الطأمنينة؟ 

ليس له من طريق سوى القول بالتفكيك، بعنى أنه يجب عليه القول بالفصل بني العقل 

واإلميان. كان اآلباء األوائل للكنيسة يف العصور الوسطى يقولون: »نحن ال نفهم، ولذلك 

نؤمن«! بعنى أنهم جعلوا من الجهل رشطاً يف تحقق اإلميان. وكانوا يقولون: »إن الفرد 

الناجح هو الذي يعطل دور العقل«. علينا القول منذ البداية: إذا كنا ال نفهم، فسيكون يف 

إمكاننا أن نؤمن. إن هذا الكالم قد يكون مقبوالً بالنسبة إىل النزر القليل من أتباع دين يجدون 

يف أنفسهم إمكانية التضحية بأنفسهم، إذ يف إمكانهم إلغاء عقولهم، ولكنه ال يصّح بالنسبة 

إىل عامة الناس والعلامء والحكامء. إذن ما الذي يتعني عىل هؤالء أن يفعلوه؟ إن هذا يعني 

أن مرشوع إنقاذ املسيحية سيفيض ال محالة إىل مرشوع كانط. إن هذا التضاد بني العقل 

والدين يعّد أمراً طبيعياً فيام يخّص العالقة بني العقل والدين. إن هذه من اآلفات التي خلقت 

صناعيّاً يف املسيحية، حيث تشتمل عليها عقائدهم النظرية والترشيعية أيضاً. فإن أموراً من 

]1] - اللــورد برترانــد راســل )1872 1970 م(: ريــايض وفيلســوف إنجليــزي. مــن آثــاره )تحليــل املــادة(. املعــرّب، نقــاًل عــن: 

منــري البعلبــيك، املــورد الحديــث )قامــوس إنجليــزي عــريب(.
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قبيل: حظر الزواج عىل الرهبان، هي من األمور املخالفة للعقل الرصيح. وليك يؤدي كانط 

َدينه إىل اإلميان الذي كان يتم عرضه يف مجتمعه ضمن إطار املسيحية، قال إن الفلسفة يف 

األساس ال ميكنها أن تدخل يف دائرة الغيب وحقائق األشياء، وإنه ال يوجد ربط ألي واحد 

من هذين األمرين باآلخر. وعىل هذا األساس إذا كنتم تريدون اإلميان، فارجعوا إىل قلوبكم 

وفطرتكم وإىل األخالق وما إىل ذلك من األمور، ال أن تسعوا إىل إثبات الدين بالعقل، أو 

الدين من بني  ينقذ  العقل. وبذلك حاول كانط أن  اللجوء إىل  الدين من خالل  أن تنكروا 

مخالب التشكيك. 

وربا كان هذا املرشوع مرشوعاً مناسباً للمسيحية، إذ من شأنه أن ينقذهم من ضغوط 

الهجامت، ولكنه ال يناسب البرشية واإلنسان الفطري، ألنّه ال ميكن الجواب عن مسألة من 

خالل محو صورة املسألة. فالعقل ليس أمراً اعتبارياً، وإنا هو قّوة أودعها الله فينا وهي قّوة 

متيل إىل التساؤل عىل نطاق واسع. فالعقل يتلخص يف أن يسأل ويستفهم، وعليه ال ميكن 

اإلنسانية  الفطرة  يخالف  الطرح  هذا  أصل  إّن  وحيث  تفهم«.  أاّل  »عليك  للعقل:  نقول  أن 

املتوثبة إىل العلم، فإنه لن يعجز عن إنقاذ اإلميان فحسب، بل سيسهم يف إضعافه وعزله، 

وذلك ألنه يحرم اإلميان من دعامة العقل. 

أي  أجد يف  إذ مل  اإلسالم،  نجده يف  الذي  الطرح  من  النقيض  هو عىل  الطرح  وهذا 

واحد من الكتب املقدسة ذلك الحجم الكبري من التأكيد عىل التعقل والتدبّر الذي نجده 

القرآن يريد أن  التأكيد عىل هذا األمر؟ إن هذا يعني أن  القرآن الكريم، فام املراد من  يف 

بأن  إرادته  تعلقت  قد  الله  وأّن  التفكري،  وعنُي  التّعّقل  ذاُت  أنّنا  مفادها  رسالة  إلينا  يوصل 

يكون اإلنسان كائناً عقالنيّاً. يؤكد الله إثبات وجوده وأحقية أنبيائه بالقول: »أفال يتفكرون«، 

يختلف  العقل  من  اإلسالم  موقف  أن  يدل عىل  وهذا  يعقلون«،  و»أفال  يتدبّرون«،  و»أفال 

اختالفاً كبرياً عن موقف املسيحية منه. وحيث قلنا إّن هناك تشابهاً، فهو موجود يف التفكري 

األشعري واألخباري، وهذا أمٌر نرتك الخوض فيه إىل فرصة أخرى. ونكتفي بالقول هنا إّن 

هذا التوجه يؤسف له من وجهة النظر اإلسالمية. إنه ملن دواعي األىس أن يظهر شخص 

والتعقل  والتدبّر  التفكر  حساب  إّن  ليقول  يتدبرون«  و»أفال  يعقلون«  »أفال  ثقافة  بني  من 

منفصل عن حساب اإلميان، وإن علينا التنكر للعقل فيام يتعلق باإلميان. وحتى لو افرتضنا 

صواب هذا الطرح، وعدم وجود املخالف، فإن الشكل األقوى والعقالين لهذا الطرح هو 
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الذي صدع به كانط، وها نحن اآلن نشهد النتيجة التي ترتبت عىل طرح كانط.

لقد أبهر كانط عقالء العامل أو عقالء العامل الغريب يف الحد األدىن بفهمه وإجابته يف 

إطار منظومته العقالنية. وقد أذعنوا بأجمعهم تقريباً وأقّروا بأن كانط كان موفقاً يف هذا الجزء 

من القضية.

* بيد أن كانط بطبيعة الحال مل يسلم من سهام النقد الكثرية، وحتى الذين يوافقونه الرأي 
مل يوافقوا عىل الكثري من أدلته.

- وهذا هو املثري لالهتامم يف املسألة. فإذا نظرنا إىل أعامل الذين رشحوا أفكار كانط، 

ربا وجدنا ما يقل عن العرشة باملئة منهم يذهبون إىل القول إنه قد حقق نجاحاً يف تفاصيل 

طرحه ومرشوعه، لكّن مثانني باملئة منهم يقولون إن امليتافيزيقا قد تم تحديدها ويقبلون 

هذا الكالم منه.

فكيف يحصل ذلك يف فلسفة شديدة التامسك مثل فلسفة كانط؟ وبعبارة أخرى: كيف 

ميكن أن تكون مقدمات هذه الفلسفة كاذبة، ومع ذلك تكون النتائج املرتتبة عليها صادقة؟! 

هذا هو الذي يقوله فريدريك نيتشه]][. ومن املهم جّداً أن نفهم املعنى املراد لـ نيتشه حني 

قال: “إن الله قد مات”. إن مراده من ذلك هو أن الله قد مات يف الغرب. ليس املراد من 

إذا  إال  بالله،  يؤمنوا  أالّ  فالناس ال ميكنهم  بالله،  يؤمنون  يعودوا  الناس مل  أن  الكالم  هذا 

العبارة،  نيتشه، من خالل هذه  أراد  إنا  الله عليها.  التي فطرهم  اإلنسانية  لفطرتهم  تنكروا 

القول إنهم قد أشاعوا ثقافة تعيش عىل تجاهل اإلنسان عامل امللكوت، وتركيز اهتاممه عىل 

الدنيا والجانب املظلم والقاتم من وجوده، ثم عمدوا بعد ذلك إىل توسيع هذه الثقافة تقنيّاً، 

ما  لديه  يبق  يتذكر عامل املعاين، ومل  يعد معه  الذي مل  الحد  بنفسه إىل  اإلنسان  وشغلوا 

يشحذ ذاكرته الستذكار هذا العامل. واملؤسف له أن هناك يف مجتمعنا من فهم نيتشه بشكل 

مغاير لألمل الذي كان يعانيه.

]1] - فريدريــك نيتشــه )1844 1900 م(: فيلســوف أملــاين. بــرّش باإلنســان األعــىل أو الســوبرمان. املعــرّب، نقــاًل عــن: منــري 

البعلبــيك، املــورد الحديــث )قامــوس إنجليــزي عــريب(.
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وكانت نتيجة ذلك أن ضعف االنتامء إىل الله واملعنويات بالشكل املعقول يف الثقافة 

املناهض  كانط  لفلسفة  وعقالين  منطقي  بدعم  السلبي  االتجاه  هذا  اقرتن  ثم  الغربية، 

للعقالنية. وهنا ميكن لنا أن نتصور موقفني أحدهام من مسيحي مخلص ملسيحيته، واآلخر 

من ملحد ينكر املسيحية. فاملسيحي املؤمن يقول إّن هذا الكالم الذي نطق به كانط جيد 

ألنه  جداً،  جيد  الكالم  هذا  إّن  يقول  بدوره  وامللحد  اإلميان.  إنقاذ  يعمل عىل  ألنه  جّداً، 

يبحث عن  أاّل  العقل عليه  الذي ميتلك مسكة من  أن  يخلصنا من رشور اإلميان، بعنى 

اإلميان. وبذلك حصل إجامع مركّب عىل صحة كالم كانط. وهو اإلجامع الذي سيؤدي 

بالتايل إىل نفي ما بعد الطبيعة.

وعىل الرغم من تشكيك جميع املفسين يف املقدمات التي انطلق منها كانط، اتفقوا 

لفلسفة  ميكن  فكيف  الغرابة!  غاية  يف  األمر  وهذا  إليها.  توّصل  التي  النتائج  صحة  عىل 

عقالنية منضبطة تدور عجلتها عىل إيقاع ثابت مثل محرّك الساعة أن تعاين من العطل من 

ناحية مقدماتها، ومع ذلك تحظى نتائجها بالقبول؟! يعود السبب يف ذلك إىل االستعداد 

عىل  سواء  الكنيسة  أداء  لسوء  وذلك  والكنيسة،  الدين  عن  لالنفصال  الغرب  لدى  الذايت 

بـ »موت اإلله« يف املجتمع  القائلة  النزعة  إذ أدى ذلك إىل  العميل  أو  النظري  املستوى 

الغريب.

هناك العديد من العقبات يف فلسفة كانط. فمن بني مقدماته عىل سبيل املثال البحث 

عن الحسيات، وهي من أهم املقدمات التأسيسية يف النقد األول، وميكن القول يف الحقيقة 

إنه ال ميكن الحصول حتى عىل العرشة باملئة من أنصار فلسفة كانط من يوافقه عىل نظريته 

بشأن الزمان واملكان. فإنهم يذكرون الكثري من التسويغات والتوضيحات إلثبات مقبولية 

كلمة من الكلامت عىل سبيل املثال. فحني يقول كانط: إن للمكان جنبة مثالية، وال وجود 

له يف عامل الواقع، يتّم اللجوء إىل الكثري من الحيل إلضفاء املعقولية عىل مثل هذا الكالم، 

ليقال يف نهاية املطاف: كال، إن كانط ال يريد القول إن املكان ال وجود له. أْي إّن الجميع 

يسعى إىل التنصل من هذا األمر، ومع ذلك فإنّهم ال يعرتفون بذلك.

التحديات  من  الكثري  هناك  والخطط،  املقوالت  مبحث  يف  االستعالئية  املثالية  ويف 

والعقبات الجادة، بحيث إنك إذا وضعت يدك عىل أّي منها ستؤدي بك إىل طريق مسدود. 
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وفيام يتعلق بسألة القضية الرتكيبية املتقدمة، يذهب أكرث األفراد إىل عدم القبول بنظرية كانط. 

فكام نرى يف الجدل االستعاليئ، فإن أغلب األدلة التي يسوقها كانط مخدوشة، ومع ذلك 

ورغم الهجوم الذي يستهدف أجزاء من منظومته الفلسفية، يذهب الجميع إىل التسليم بالنتيجة 

املرتتبة عىل تلك املقدمات، إذ يقولون إّن مساحة امليتافيزيقا قد تّم تحديدها، وإنّه ال بّد 

الذي  الثقايف  يعود إىل االنتامء  العلم. وسبب ذلك  الحد األقىص يف حدود  السري يف  من 

جعل الكثريين يتمسكون بتلك النزعة السلبية التي تدعو اإلنسان بوصفه كائناً طبيعيّاً إىل قطع 

االرتباط بعامل املعاين، وأخذوا يجدون لذلك تفسرياً معقوالً يف فلسفة كانط. ولهذا السبب ال 

يعريون أدىن التفات إىل األجزاء األخرى من فلسفة كانط.

علينا أن نتسلح بنظارات دقيقة يك نعرث عىل النزر القليل من املتخصصني الذين يأخذون 

جانب الله والغيب من خالل التسويغ األخالقي لـ كانط. ويف األساس ليس هناك من يؤمن 

بفلسفته األخالقية، ألنها يف الحقيقة عىل خالف الفطرة البرشية. يرى كانط أّن جميع دوافع 

املامرسات األخالقية هي التي تدفعنا إىل العمل بها بوصفها معياراً إىل ذلك، ال أنها تؤدي 

إىل نتيجة ملصلحتنا أو ألنها توصلنا إىل الكامل املنشود، بل ألنها مجرد وظيفة ملقاة عىل 

عواتقنا. وعليه من الذي يقوم بهذا األمر؟ ومن الذي يقول بوجود الله لهذا السبب؟

إذا أردنا الحفاظ عىل شعورنا  إننا  إنّه يقول  هناك من املفسين ألفكار كانط من يقول 

األخالقي، يجب أن نقول برضورة وجود الله والروح والعامل اآلخر. لننظر اآلن إىل املسألة 

من الناحية األخرى: إذا كان األمر كذلك فإن الشعور الذي نتلكه ليس أصيالً، وإّن هذه 

الناحية هي األفضل، فهي خري من أن نرتيض جميع تلك األمور العجيبة والغريبة من أجل 

القضية،  من  الناحية  تأصيل هذه  إىل  ذهبتم  أنكم كيف  الشعور؛ بعنى  هذا  الحفاظ عىل 

وآمنتم ألجلها بأمور أخرى، فاآلن ميكن العمل بعكس هذه القضية أيضاً. ألن اإلحساس 

يف  تبلورت  قد  تكون  أن  الحقيقة  لهذه  وميكن  حقيقة،  عن  يعرب  فينا  املوجود  األخالقي 

وجودنا ملختلف األسباب، كام هي الحال بالنسبة إىل كافة أنحاء املعتقدات التي يعتنقها 

الناس، ولكنها خاطئة. وهذا هو االستدالل الذي يقيمه أنصار الحركة النسوية]][، إذ يقولون 

إّن هذه األمور التي تعدونها غرائز البرش يف األخالق الرجالية، ما هي إال حقائق أوجدها 

البحث إنا هي  الرجل وضعف املرأة وسائر املشكالت األخرى مورد  قّوة  فإن  التاريخ. 

]feminism( - [1(: حركة تدعو إىل تساوي الجنسني سياسّياً واقتصاديّاً واجتامعياً. املعرّب.
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حصيلة العوامل والظروف التاريخية، ولو تغرّيت هذه العوامل والظروف، قد يتغري الوضع 

لصالح املرأة عىل الرجل. وأنا ال أقول بصّحة هذا االستدالل. بل إن هذا االستدالل غري 

صحيح يف موضعه، ولكنه عىل كل حال يقّدم للكثريين بهذه الصيغة. والخالصة هي أن 

فلسفة كانط مل تكن مؤثرة يف هذه الجهات، وذلك بسبب غلبة تلك الرؤية السلبية. وعليه 

يصح أن نقول يف ذلك: »ما وقع مل يُقصد، وما قُِصد مل يقع«. بعنى أّن كانط كان يريد إنقاذ 

النزعة اإلميانية، ولكنه بدالً من ذلك جرّد اإلميان من دعامته العقلية.

* لقد متّت اإلشارة حتى اآلن إىل بعض نقاط الضعف يف أطروحة كانط، فهل لك أن 
تبنّي لنا أين تكمن نقطة القّوة يف هذا التقديم؟ فهل هناك من ابتكار وإبداع يف هذا التقديم 

حّول كانط إىل مثل هذا الفيلسوف الفّذ يف تاريخ الفلسفة؟

الحقيقة  تشتمل يف  النقدية  أطروحته  العقالنيني.  الفالسفة  أكرب  من  كانط واحداً  يعّد   -

عىل نقاط بديعة وقيّمة للغاية، وذلك يف صيغة املسائل يف الحد األدىن إذا أغمضنا الطرف 

عن اإلجابات عنها. إذ غالباً ما تكون هناك مشكالت يف اإلجابات، لكن فيام يتعلق بإثارة 

صيغة املسائل والتخطيط لطرق الحل، ميثل انعطافة يف تاريخ الفلسفة. ومن هنا فقد ُعّد 

كانط واحداً من كبار فالسفة الغرب بعد سقراط وأفالطون وأرسطوطاليس، فهو رابع هؤالء 

الفالسفة البارزين يف سامء الفلسفة الغربية.

فقد أنجز كانط يف حقل املسائل املرتبطة باملعرفة عىل سبيل املثال أعامالً مل تكن 

لتخطر عىل أذهان اآلخرين أبداً. حتى ميكن القول إننا إذا أردنا أن ننظر إىل االنقسامات التي 

حدثت يف التيارات الفكرية املنبثقة عن كانط، فسندرك أن مجمل التيارات الفلسفية بعده 

إنا هي متفرعة عنه. فإن كل واحدة من أجزاء منظومته الفكرية هي بنزلة املصّب املايئ 

الذي يتفّرع إىل عّدة اتجاهات. فإن املثالية األملانية عىل سبيل املثال ما هي إال استمرار 

للذاتانية]][، بعنى أن املثالية االستعالئية لـ كانط أدت إىل ظهور آراء فريدريك هيجل]][، 

]1[ - الذاتانية )subjectivism(: مذهب فلسفي يقول إن املعرفة كلها ناشئة عن الخربة الذاتية. املعرّب.

]2[ - فريدريك جورج ولهلم هيجل )1770 1831 م(: فيلسوف أملاين. صاحب املنطق الجديل املعروف باسمه 

)املنطق الجديل الهيجيل( املعرّب.
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أحدثت  قد  عميقة  نقاط  يحتوي عىل  التيار  هذا  إن  شلينغ]][  وفريدريك  فيخته]][  وجوهان 

بعده ثورة كربى يف الفلسفة. ومن الناحية األخرى فإن الفالسفة التحليليني عىل الرغم من 

رفضهم القضايا الرتكيبية املتقّدمة، وافقوا عىل أدلة كانط يف تجريد القضايا امليتافيزيقية من 

املفهوم واملحتوى

فيام يتعلق بـالوجود، مثالً، ساروا عىل نهج كانط يف القول بأن للوجود شأناً منطقيّاً بعنى 

الصدق، وقالوا إن الوجود ليس له ناحية أنطولوجية. يعّد الصدق يف فلسفة أرسطوطاليس 

واحداً من معاين الوجود، وهذا ما ذهب إليه كانط أيضاً. ومن هنا تالحظون حدوث تغيري 

التحليليني ضيوفاً عىل  الفالسفة  الناحية ميكن عدُّ جميع  الفلسفة، ومن هذه  جوهري يف 

مائدة كانط. 

كان  الغربية،  الفلسفة  تاريخ  يف  استثنائية  شخصية  يعّد  الذي  هايدغر]][،  مارتن  وحتى 

للبيان الذي سنأيت عىل ذكره، يقوم أساس الفلسفة الغربية عىل  بـ كانط أيضاً. طبقاً  متأثراً 

أصالة املاهية، بيد أن هايدغر يعّد استثناًء من هذه الناحية، إذ يقوم يف نزعته اإلنسانية عىل 

بـ كانط يف الكثري من املواضع، وال  أساس أصالة الوجود. ومع ذلك نجد هايدغر متأثراً 

سيام يف ما يتعلق بسألة الزمان واألهمية التي يوليها إىل الزمان. وقد سعى بطبيعة الحال يف 

بعض املوارد إىل جعل كانط وجوديّاً، بعنى أنه حاول إخراج مفاهيمه من حالتها املثالية.

ومن هنا نرى أن كانط يحظى بأهمية كبرية يف إبداع الفكر يف الفلسفة، وتقديم الحلول 

املختلفة للمسائل وتجاوز العقبات املتنوعة التي كانت الفلسفة الغربية تعانيها. لقد واجهت 

الفلسفة  الغربية مشكالت يف إيجاد الحلول للمسائل الجوهرية، وال سيام املسائل املعرفية 

إذ وجدت الفلسفة نفسها تقريباً أمام طريٍق مغلٍق. وقد سعى كانط إىل إخراج الفلسفة من 

هذا الطريق املغلق، وقّدم يف هذا اإلطار طرق حّل تخصصية مبدعة.

منري  عن:  نقاًل  املعرّب،  )كانط(.  مثالية  طّور  أملاين.  فيلسوف   :)1814  1762( فيخته  غوتليب  جوهان   -  ]1[

البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.

]2[ - فريدريك شلينغ )1775 1854 م(: فيلسوف أملاين. ارتبط اسمه بالحركة الرومنطيقية. املعرّب، نقاًل عن: منري 

البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.

]3[ - مارتن هايدغر )1889 1976 م(: فيلسوف أملاين. يعّد مؤسس الفلسفة الوجودية. املعرّب، نقاًل عن: منري 

البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.
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وكام سبق أن ذكرنا فإن كانط، وعىل الرغم من خفضه شأن املعرفة العقلية بعامة، وجعله 

وجعلها  الناحية،  هذه  من  تحديدها  عىل  عمل  إْذ  للبرش،  الواعية  الفطرة  بستوى  مكانتها 

البديعة  الطرق  من  الكثري  املسألة  هذه  إثارته  يف  العقل  عىل  اقرتح  فقط،  للحّس  داعمة 

واملعقدة، وهذا ما ال نجادل فيه.

وأريد التعرّض هنا إىل بحث رئيس، وربا أمكن لنا أن نختم به هذا الحوار.

إذا أردنا أن نثري املسألة إجامالً تعنّي علينا القول: لو نظرنا إىل فلسفة الغرب وفلسفة اإلسالم 

بشكل مقارن، وجدنا مسألة فلسفية مهمة لعبت دوراً أساسيّاً يف تاريخ الفلسفة، أال وهي مسألة 

أصالة الوجود وأصالة املاهية. فعىل الرغم من ظهور هذين املفهومني يف املراحل املتأخرة 

من الفلسفة اإلسالمية ويف عرص صدر املتألهني بالتحديد، سندرك أن هذه املسألة هي من أكرث 

املسائل التي شغلت ذهن اإلنسان منذ التاريخ األول للفلسفة. بعنى أنه خالفاً للكثريين الذين 

يتصّورون أن بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية من األبحاث الخاصة بالفلسفة اإلسالمية، 

لكن املُطّلِع عىل املعنى الحقيقي ألصالة الوجود واملعنى الحقيقي ألصالة املاهية، يدرك 

أن هذه املسألة قد شكلت الهاجس األكرب لتفكري البرش، وأن هذه املسألة كانت هي السؤال 

الفلسفي الوحيد الذي شغل ذهن اإلنسان. بعنى أن اإلنسان حني كان ينظر إىل العامل، كان 

يراه بأدواته الحسيّة، وبذلك فإنه يتحسس الوجود، ثم يعمد إىل ما رآه بحواّسه ويعمل عىل 

ترشيحه وتحليله بعقله ويكتشف منزلته املنطقية واملعقولة يف العامل. وقد كان اإلنسان عىل 

الدوام نهباً للتنازع بني هذين املفهومني؛ فهل العامل الحقيقي هو اليشء الذي يراه بحواّسه، 

أو هو الذي يدركه بعقله؟ بعبارة أخرى: هل يجب تفسري حقيقة العامل اعتامداً عىل العقل، أو 

يجب تفسريه اعتامداً عىل الحّس؟

إن تفسري العامل اعتامداً عىل الحّس، مينح التعددية لإلنسان، بعنى أنه حني يفّس العامل 

عىل أساس الحّس، سيجد العامل متكرثاً. وأما تفسري العامل عىل أساس العقل، فإنه يؤّدي 

تلقائيّاً إىل توحيد العامل، بعنى أنه يقول إّن العامل واحد. وقد شاعت هذه الرؤية منذ ظهور 

فلسفة  عليها يف  ثم ظهرت  بارمنيدس،  عهد  ذروتها يف  وبلغت  أتباع سقراط،  بني  الفلسفة 

أفالطون وبعض التغيريات، ألسباب ال يتسع املجال هنا لذكرها، وبالتدريج أضحت أصالة 

الكرثة هي الغالبة يف الفلسفة الغربية.
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والذي أريد قوله هو أن بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية هو يف حقيقته بحث حول 

الوحدة والكرثة ال غري. غاية ما هنالك أنك تنظر إىل البحث يف العامل باللحاظ الخارجي 

باملعنى األنطولوجي األمر الذي يحقق الوجود، وعندما يتم تفسري هذا العامل الخارجي عىل 

أساس الحّس، نحصل عىل املاهية؛ فاملاهية ليست سوى اإلدارك الحاصل من الحواس. 

فإن اعتربنا هذا اإلدراك الحيّس حقيقة، كانت نتيجته القول بأصالة املاهية.

العموم  التطابق هنا عىل نحو  بل  االنطباق،  املادية متام  يتطابق مع  البحث ال  إن هذا 

والخصوص من وجه؛ فقد يكون الشخص من القائلني بأصالة الوجود أو أصالة املاهية ومع 

لنا أن نراه يف فلسفة أفالطون يف بحث املُثُل واملسائل  ذلك يؤمن بالله. وهذا ما ميكن 

املتعلقة بطريقة ارتباط املُثل بعضها ببعض. ثم تكرر هذا البحث يف فلسفة أرسطوطاليس 

تحت عنوان املادة والصورة، ففي رؤية أرسطوطاليس إىل الصورة النوعية يكون امللحوظ 

هو الجمع بني الحّس والعقل، إذ تكون للحّس ناحية متغرّية، بينام ال تكون للعقل إال ناحية 

واحدة.

 أثريت هذه املسألة يف الفلسفة الحديثة من جون لوك]][ إىل الفالسفة العقالنيني، وكان 

وأصالة  املاهية  أصالة  يف  نزاعاً  حقيقته  يف  العقالنية  والنزعة  التجريبية  النزعة  بني  النزاع 

الوجود، ولكن ليس من الناحية األنطولوجية، بعنى أن هؤالء مل يكن لهم شأن بالواقعية 

الخارجية. يقول التجريبيون: إن كل ما يدخل ضمن نطاق معرفتنا هو من األمور املحسوسة، 

وأما األمور العقلية فهي عىل أفضل التقادير من األمور الفرعية والثانوية. ويف الحقيقة فإن 

املقابل  آخر. ويف  شيئًا  وليس  للحّس  تبويب  فهو  متكرر،  ولكنه حّس  الحّس،  هو  العقل 

يذهب العقالنيون إىل القول: إن العقل مستقل، وال يقع تحت دائرة الحّس. وإن ما تسمونه 

»ذهن اإلنسان« ال ينحرص باألمور الحسية، بل إّن للذهن البرشي جزًءا مستقالًّ اسمه العقل، 

وال ميكن الحصول عىل املعرفة من دون العنارص العقلية.

لقد كان لّب البحث يكمن يف السؤال القائل: هل ميكن الحصول عىل املعرفة من دون 

توافر العنارص العقلية أو ال؟

]1[ - جون لوك )1632 1704 م(: فيلسوف إنجليزي. عارض نظرية الحق اإللهي، وقال إن االختيار أساس املعرفة. 

املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد الحديث )قاموس إنجليزي عريب(.
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لقد قّدمت الفلسفة اإلسالمية يف بيان هذه املسألة وحلّها أراء تدعو إىل الفخر واالعتزاز. 

وهذا البحث يف واقعه هو ذات البحث يف أصالة الوجود وأصالة املاهية. إن القول بأصالة 

املاهية يساوق القول بأصالة الحس من الناحية الذهنية، والقول يف أصالة الوجود يساوق 

القول بأصالة العقل، بيد أن الفالسفة املسلمني يقولون برضورة متابعة هذا البحث يف صلب 

الغرب حصلت  الوسطى يف  العصور  من  االنتقال  وبعد  أنطولوجي.  وبشكل  الواقع  عامل 

البحث  الفالسفة يركزون  الخارجية، وأخذ  بالواقعية  إذ مل يعد هناك اهتامم  انعطافة كبرية، 

عىل الذهن.

وقد تواصل البحث يف الفلسفة اإلسالمية عىل الطريقة الوجودية. إذ اتضح املوقف من 

هذه القضية وما يقابلها يف فلسفة صدر املتألهني. وقد كان هذا التقابل قامئاً يف الفلسفة عىل 

الدوام، ولكنه كان يتجىل يف أشكال مختلفة. ولو دققنا النظر وجدنا أن جميع هذه األشكال 

املختلفة تعود يف الحقيقة والواقع إىل يشء واحد. وبطبيعة الحال فإن االعتقاد بهذا التيار 

الوجودي له تشعباته الخاصة يف الفلسفة. كام أن االعتقاد بتيار املاهية له تفرعاته الخاصة 

أيضاً. وعليه فإنكم تالحظون بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية يف الفلسفة اإلسالمية، 

وذلك يف املرحلة املتأخرة ويف فلسفة صدر املتألهني والشارحني ألفكاره وآرائه بالتحديد، 

حيث تم حّل بحث الذهن من خالل االستعانة بهذه الرؤية أيضاً.

نحن نعتقد، ونستطيع أْن ندافع عن هذا االعتقاد ونثبته، بعدم وجود نظرية كاملة وقوية 

نظرية  عىل  تشتمل  اإلسالمية  فالفلسفة  اإلسالمية.  الفلسفة  يف  املعرفة  نظرية  مثل  ومتينة 

هذه  من  بأجمعها  اإلسالمية  الفلسفة  قّوة  تعود  ذلك؟  السبب يف  فام  وكاملة.  تاّمة  معرفية 

األنطولوجية  األرضية  أن  األنطولوجية، بعنى  أرضيتها  إطار  الناحية إىل رؤية املسألة يف 

التي تشتمل عىل بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية تدخل ضمن دائرة الذهن. فإذا أمكن 

لك تحديد موضع الوجود واملاهية، ومتكنت من تحديد نسبتهام، سوف تحل هذه املسألة 

بشكل كامل عندما تبلغ مرحلة املعرفة.

ينطوي عىل  اإلجامل  هذا  أن  وأعلم  اإلجامل،  نحو  هنا عىل  املسألة  لقد طرحت هذه 

الكثري من الغموض حتى بالنسبة إىل املطلعني عىل الفلسفة، ناهيك عن غريهم. والذي أريد 

أن أستنتجه من هذا اإلجامل هو أن كانط قد بلغ يف الفلسفة الغربية ذروة الوعي من بعض 
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الجهات. فإذا كنا من القائلني بأصالة املاهية، ترتب عىل ذلك بعض اللوازم املعرفية الخاصة. 

وإن كنا من القائلني بأصالة الوجود، ترتب عىل ذلك لوازم معرفية أخرى. وهذه اللوازم هي 

أنكم إذا كنتم من القائلني بأصالة املاهية، وقلتم إن املتحقق يف الخارج هي املاهية فقط، ال 

يعود يف إمكانكم توجيه وحدة العامل. ألن العامل يف األساس عبارة عن ماهيات متكرثة، وإن 

ماهية كل يشء غري ماهية اليشء اآلخر. ثم هناك يف ذات األشياء تقسيامت وتفريعات متعددة 

أخرى تظهر داخل املاهيات. كأن نقول مثالً: اإلنسان حيوان ناطق. وهذه األمور بأجمعها من 

املفاهيم واملاهيات. وعندما نريد هذا األمر يف الخارج عىل أساس أصالة املاهية، ال نستطيع 

تسويغ كيفية حصول الوحدة.

وهذه املشكلة هي التي واجهها أفالطون أيضاً، فهو حني يلجأ إىل عامل املُثُل ونعني بذلك 

ذوات املُثل من دون صورها يثري هذا اإلشكال. فرناه مثالً يف رسالة السفسطايئ أو يف رسالة 

بارمنيدس يقول: إذا كنا من القائلني بفكرة الوحدة، فهل يعود يف إمكاننا إيجاد حقيقة ما؟ وقال 

يف رسالة بارمنيدس: ال بد من إضافة الغريية أيضاً. ثم ال بد من الحركة أيضاً، ليستطرد بعد ذلك 

قائالً: ال بد باإلضافة إىل ذلك من إضافة التامهي، كام أن العدم رضوري أيضاً. كام تناول هذه 

املسألة يف رسائله املختلفة األخرى أيضاً. إن املشكلة التي تبدو يف رسالة بارمنيدس ويف 

رسالة السفسطايئ وبعض رسائله األخرى هي أن املُثُل كيف توجد الواقعية يف عامل املثال؟ 

فأنت بالتايل ال تنظر إىل مثال، حتى ميكنك أن تنتزع منه أمثلة أخرى، بعنى أنك من دون هذه 

األمثلة الجديدة ال تستطيع بيان ذلك املثال.

وهذه هي مشكلة أصالة املاهية بالتحديد، بعنى أنك تواجه املشكلة يف العينية والتحقق 

الخارجي، وهي ذات املشكلة التي واجهها أفالطون، إذ تعرّض إىل مشكلة أصالة املاهية، 

ومل يستطع الخروج منها، ثم انتقلت هذه املشكالت وتسللت إىل مختلف التفريعات األخرى 

يف الفلسفة. حيث نجد هذه املشكلة نفسها يعانيها ديفيد هيوم أيضاً، وتتلخص مشكلته يف 

مفهوم العليّة، إذ يقول: هل هناك يشء يف الخارج ميكن مشاهدته بوصفه علة؟ فهل ميكن 

ا؟ ليس لهذا املفهوم ما بإزاٍء يف الخارج، ومن هنا يذهب هيوم إىل  مشاهدة علل األشياء حقًّ

االستنتاج قائالً: إن العلة يف الحقيقة ما هي غري عادة ذهنية تحصل لنا بحكم تداعي املعاين؛ 

ويف الحقيقة فإنه  يقول: أنا ال أرتيض غري ما بإزاٍء محسوٍس، إذ ال وجود ليشء آخر باسم 

املعقول. أما كانط الذي كان يجد نفسه مديناً لـ هيوم إىل حّد كبري، فقد علّق عليه بخصوص 
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هذه املسألة بالقول إن هذا األمر ال يتعلق بالعلية فقط، فحتى الوجود هو كذلك أيضاً، وهكذا 

الرضورة والوحدة. وما قاله كانط هنا صائب جداً.

هذه هي املفاهيم التي يُصطلح عليها يف فلسفتنا بـ )املقوالت الفلسفية الثانية(، بعنى أن 

العامل ال يستقيم بجرّد الحّس فقط. فالعامل واحد، وهو علة، وهو معلول، وهو رضورة، وهو 

إمكان، فهو يشتمل عىل جميع هذه املفاهيم. وهذه ليست من األمور االعتباطية، بل ال ميكن 

للعامل أن يوجد من دونها. فام تشبّث به هيوم حول العلية من كونها ال وجود لها خارًجا، سحبه 

كانط إىل املفاهيم األخرى املتقدمة آنًفا، نافيا عنها الوجود الخارجّي أيًضا. بعنى أنه مل يكن 

يرى ما ميثلها من املحسوسات يف العامل الخارجي. ولكنه يف الوقت نفسه ال يستطيع إنكارها 

والتخيل عنها. فمن أراد أن ينسج ثوب الوجود تعنّي عليه االستفادة من لحمة املحسوسات 

وسدى املعقوالت.

* لكن هل ميكن بعد ذلك نرش هذا الثوب يف الخارج، أو ال؟

- هذا بحث آخر، مل يتم التعرّض له من ِقبل العقل الغريب األصيل يف املرحلة املعارصة 

أبداً. بعنى أن جّل الهّمة املبذولة كانت تتلخص يف إعداد ثوب املعرفة املنسوج بخيوط 

الثوب. يف حني  التجربة يدور حول نسج هذا  نزاعها مع أصالة  الحّس والعقل، وقد كان 

كانت املشكلة الرئيسة التي يثريها التجريبيون تقول باستحالة نرش مثل هذا الثوب يف العامل، 

ومن هنا برزت مشكلة هيوم يف مسألة العلية. أما كانط فقد ذهب إىل القول: إن مشكلة نرش 

ثوب املعرفة يف العامل إنا تنشأ من وجهة نظركم الخاطئة بشأن العالقة القامئة بني الذهن 

واليشء الخارجي. فأنتم ترون األعيان واألشياء الخارجية مرآة للذهن، يف حني أن العكس 

هو الصحيح، وهذا ما أطلق عليه بالثورة الكوبرنيكية يف مجال الفلسفة. 

لقد كان حّل هذه املسألة يشكل مجمل الهاجس الذي شغل ذهن كانط. فقد كان يف 

التفكري الخاضع  الرغم من عدم استخدامه مصطلح أصالة املاهية يف ذروة  الحقيقة عىل 

القائلني بها من فالسفتنا  بأصالة املاهية حتى من  ألصالة املاهية. بل إن كانط أكرث تشبثاً 

التقليديني. وباعتقادي فإن تاريخ الفلسفة الغربية برمته يقوم عىل أصالة املاهية، وقد كان 

إميانويل كانط بدوره مرتبّعاً عىل ذروة أصالة املاهية. وليس هناك فيلسوف سواء يف الرشق 
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أو الغرب ميكنه أن يبلغ شأو كانط فيام يتعلق بأصالة املاهية. وميكن للقارئ أن يسألني 

عن سبب قويل هذا. وجوايب هو: إّن فالسفتنا قد التفتوا يف الفلسفة اإلسالمية إىل سلسلة 

ال  إنكم  لهم:  يقال  وكان  املاهية،  بأصالة  القائلني  بوجه  تثار  كانت  التي  اإلشكاالت  من 

تستطيعون اإلجابة عن هذه اإلشكاالت. فإن بحث الوحدة والعلية والحركة االشتدادية وما 

إىل ذلك  من املفاهيم، هي كلها من املسائل املرتبطة بالوجود، ومل يكن يف إمكان أصالة 

املاهية أن تجيب عنها. بعنى أن الدور من الناحية التاريخية مل يكن قد وصل إىل الفالسفة 

القائلني بأصالة املاهية يف تاريخ فلسفتنا. ومل يتوافر الظرف لإلجابة عنها من قبل القائلني 

بأصالة املاهية. بعنى أن فلسفتنا اإلسالمية بعد صدر املتألهني قد توقفت عىل خصوص 

أصالة املاهية. فبعد ذلك كان الدور هو دور القائلني بأصالة الوجود. فالحاكم عىل الفلسفة 

اإلسالمية هو القول بأصالة الوجود. وحيث كان األمر كذلك، مل يظهر فيلسوف من القائلني 

بأصالة املاهية ليجيب القائلني بأصالة الوجود عن هذه اإلشكاالت. بعنى أنك إذا مل تكن 

القائلني  من  تكن  وإذا مل  الوحدة؟  تفسري  لك  فكيف ميكن  الوجود،  بأصالة  القائلني  من 

تأثري األشياء بعضها ببعض؟ وما إىل ذلك من األسئلة  تتعامل مع  الوجود، فكيف  بأصالة 

]اإلشكاالت[ األخرى. لقد كانت نريان هذه املدافع مفتوحة من قبل القائلني بأصالة الوجود، 

وهي تقصف باستمرار مواقع القائلني بأصالة املاهية، ولكن مل تتوافر الفرصة للقائل بأصالة 

املاهية لإلجابة عن هذه األسئلة ]اإلشكاالت[.

الذي  هو  أنه  بعنى  كانط.  كالم  من  ذلك  عن  اإلجابة  إىل  االستامع  يجب  ولكن 

صيغة  أدرك  فقد  لها.  الحلول  وتقديم  ]اإلشكاالت[  األسئلة  تلك  عن  لإلجابة  تصّدى 

التنكر  القول برضورة  الخطأ  لـ هيوم: من  قال  لقد  ماهية املشكلة.  املسألة، وتعرّف إىل 

فحيث  كوبرنيكية.  بثورة  القيام  يف  تكمن  الحل  طريقة  إن  نراها.   ال  أننا  بحجة  للعلية، 

العامل،  املعرفة عىل  تطبيق  كانط: ال ميكن  قال  الغربية،  الفلسفة  األنطولوجيا من  غابت 

يجب تطبيق العامل عىل املعرفة، بعنى أن العامل يطابق اإلنسان. فعليك أاّل تسعى وراء 

اليشء الكامن إزاء العلية إْذ أنت ال ترى العلية يف الخارج. إننا نصنع الخارج يف أنفسنا. 

فالخارج ليس شيئاً خارجاً عنا أو سوانا. إن الذي تطلقون عليه عنوان »الخارج« إنا هو 

تتصورونه حادثاً يف  وبذلك  الخارج،  إىل  ننسبه  دواخلنا، حيث  يحدث يف  انعكاس ملا 

الخارج. فلاّم نصلح هذا الجانب، ينصلح الجانب اآلخر من تلقاء نفسه أيضاً. ثم يقول إن 

الثانية«، أي تلك  بـ »املعقوالت  التي نصطلح عليها يف فلسفتنا  هذه املعاين واملفاهيم 
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الجهات الوجودية من العامل التي ال ميكن إدراكها بالحواس من خالل مصطلحه الخاص 

به هي رشط يف إمكان التجربة. بعنى أننا إذا نظرنا بعني الظاهر وقلنا إن لدينا تجربة، فإن 

اإلمكان العيني للتجربة يقول إن التجربة إذا أرادت أن تتحقق يف الخارج، يجب أن تتوافر 

إننا  كانط:  يقول  ذلك؟  قبل  ذهننا  يف  توافرها  يجب  التي  والعوامل  العنارص  بعض  عىل 

قبل أن نقوم بأي خطوة عملية أو رؤية معرفية، يجب أن تتوافر لدينا قبل كل يشء سلسلة 

من العوامل. فهو ال يبادر إىل إنكار هذه العوامل كام صنع سلفه هيوم، وإنا يعمد إىل 

النظر عن الصور السابقة للمحسوسات التي هي عبارة  أخذها إىل داخل الذهن. فبغض 

عن الزمان واملكان، فإن لعقلنا صوره الذهنية السابقة الخاصة به. إن هذه الصور السابقة 

املوجودة يف عقلنا، هي التي تصنع اللحمة والسدى العقالنيني للعامل.

ولكن أين تكمن مشكلة هذا الكالم الذي يقوله كانط؟ إن املشكلة الرئيسة سواء يف الفلسفة 

اإلسالمية أو يف جميع الفلسفات األخرى تكمن يف كيفية إبراز هذه الحيثية املعقولة لنفسها؟ 

بعنى أنك تقول: عىل افرتاض امتالكنا املفاهيم العقلية، كيف ميكن لنا أن ننسب مفهوماً غري 

حيس إىل العامل الخارجي؟ وإذا كان لديكم من طريق إىل ذلك، فكيف أمكنكم العثور عليه؟

لقد تم العثور عىل حل لهذه املعضلة يف الفلسفة اإلسالمية بفضل بحث أصالة الوجود 

تتحقق  ال  إدراكاتنا  إن  قالوا:  إذ  الحضوري،  العلم  بحث  ومتفّرعات  الحضوري  والعلم 

ضمن مرحلة واحدة. ففي املرحلة األوىل نحصل عىل الصور الحسية، ثم نقوم بتحليلها 

ونطلق عىل هذه املرحلة تسمية املعقول األول. ويف املرحلة الثانية ندرك االرتباط بني هذه 

التي تعتمل  النفسية  املفاهيم الحاصلة يف مرحلة املعقول األول وكذلك بعض الحاالت 

يف دواخلنا، بالعلم الحضوري يف ساحة النفس، ثم تستنبط الصورة من ذلك اليشء الذي 

أدركته بالعلم الحضوري، وإن هذه الصور هي صور املعقوالت والحاالت الوجودية.

هذه هي خالصة الحل الذي تقدمه الفلسفة اإلسالمية يف هذا الشأن. بيد أن هذا الحل 

إن  القائل  يقوم عىل املبنى  الحل  أن هذا  الوجود، بعنى  بأصالة  القول  يقوم عىل أساس 

الساحة الحقيقية للعامل هي ساحة الوجود، وإننا ال نستطيع أن ندرك هذه الساحة بوساطة 

الحّس. وإنا ندرك ذلك يف أنفسنا بالعلم الحضوري. فام مل يكن الشخص من القائلني 

بأصالة الوجود ال يستطيع التفّوه بثل هذا الكالم.
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وعليه ما الذي ميكن لـ كانط أن يفعله؟ إنه يذكر لتلك الساحة الثانية تقدمياً ماهويّاً، ويف 

إثارة هذه املسألة هناك دقة كبرية يف فلسفة كانط، بعنى أنه يحلل القّوة العاقلة والفاهمة 

بشكل صناعي وبحذر شديد، ليصل من خالل ذلك إىل املعقوالت. ثم قام بتقديم بحث 

الشاكلة والخطط، وإىل جانب ذلك كله يذكر نظرية »األنا االستعالئية«، والتي هي األخرى 

بدورها عبارة عن بحث فني دقيق ومن املسائل الراقية التي تستحق أن يُفرد لها مكاٌن لبحثها 

بشكل مقارن يف الفلسفة اإلسالمية، وهو ما نراه اآلن يأخذ طريقه بالتدريج يف األطروحات 

أن  هو  البني  املهم يف  أن  بيد  لله.  والحمد  الدكتوراه  مستوى  والتخصصية عىل  الجامعية 

كانط قد التفت إىل اإلشكال، وهي باملناسبة املسألة التي قلام تم إدراكها من قبل الدارسني 

لفلسفة كانط، بعنى أنهم مل يدركوا فلستفه من هذه الناحية جيداً، بعبارة أخرى: إنهم مل 

يدركوا السبب الذي دعاه إىل القيام بهذا الطرح؟

الفهم والعقل ماهوية يف  لقد قام طرح )كانط( عىل رضورة أن تكون جميع معقوالت 

الوقت نفسه، بعنى أن تكون مفاهيم من سنخ املاهيات. ويجب عىل هذه املفاهيم من 

خالل ترتيب خاص أن تتوىل القيام بلحمة العالقات الوجودية. وهذا هو معنى الكالم الذي 

يقوله كانط، والذي يكرره الكثري من األشخاص، من دون أن يفهموا معناه، وهو أن الفهم إنا 

يطلق عىل املشهودات فقط، بعنى أن مقوالت الفهم تعد يف نهاية املطاف من املشهودات. 

وإذا قلتم إن املفاهيم أمور أخرى غري املشهودات، وإن هذين األمرين ال يتامهيان، فاليشء 

الفهم  الفهم، وإن  العقل هو  إن  يقول: كال،  )كانط(  فإن  ما نشاهده بحواسنا،  النفيس غري 

يعّد مرتبة أخرى من مراتب اإلدراك الحيس للبرش، بعنى أن الذهن البرشي ميتلك الصورة 

الحسية يف مرحلة، ويف مرحلة أخرى ميتلكها بشكل مفهوم، وهذه املفاهيم هي بحسب 

القاعدة من املاهية، ويتم حّل هذه املشكلة باملسائل املاهوية. وبطبيعة الحال فإن جميع 

املشكالت تتجه إليه هنا أيضاً.

املقارن، ستتضح مواطن  البحث  أساس  الواقعيات عىل  املفاهيم إىل  نسبة  نفهم  حني 

الضعف والخلل يف فلسفة كانط، بيد أن كانط نفسه يدرك ما يقوم به عىل نحو كامل. وبطبيعة 

الحال فإنه مل يكن لديه إدراك ألصالة الوجود، ولكنه حيث ال يريد أن يبقي ساحة غري الساحة 

الحسية، عليه أن يعرث عىل عنارص من جنس هذا الحّس الذي يريد العمل عىل تنظيمه. وهذا 

يعني العمل عىل املواءمة بني املفاهيم والتخطيط لنسج »الثوب املعريف املحسوس« يف 
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إثارة أصالة املاهية، بعنى أن الفيلسوف إذا كان من القائلني بأصالة املاهية، وأراد أن يبنّي لكم 

تقدمياً معرفيّاً، يجب أن يكون كانطياً.

وكام سبق أن ذكرت فإن مرشوع أصالة املاهية ضارب يف القدم، ولكنه بلغ ذروته مع 

كانط. فقد عمد عىل سبيل املثال إىل أخذ بحث أفالطون وعامل املُثل الذي نادى به وأدخله 

من الواقعية الخارجية إىل الذهن، وكأّن النسبة بني تلك املعاين واألفكار العقالنية املوجودة 

يف عامل املُثُل األفالطونية، أضحت اآلن نسبة بني املعقوالت واملحسوسات وعامل األشياء 

ونظائرها، بعنى أنه ميكن إقامة مثل هذه املقاربات.

ومن هنا أقول إن تقديم كانط عىل أرقى مستويات أصالة املاهية يف علم املعرفة، وإنا 

ميكن نقده بشكل جاد ودقيق، إذا أدركنا معنى أصالة الوجود، وما مل يصل الفرد إىل فلسفة 

أصالة الوجود، ال يستطيع أن يورد نقداً وإشكاالً جاّداً عىل تقديم كانط. ميكن إيراد النقد 

ضمن األرسة الواحدة أو بيان عدم تناغمها، بيد أننا ال نستطيع عّد ذلك نقداً جوهريّاً. والذين 

يخرجون من فضاء  الجدد، هم ال  الكانطيني  أو  الكانطيني  من  الغرب  أنفسهم يف  يعدون 

)كانط(، حتى إْن كان لديهم بعض اإلشكاالت عليه فهي إشكاالت جزئية، ولكنهم بحسب 

األصول يرون أن هذا التقديم هو تقديم جيد إلقامة منظومة معرفية حسيّة، ومل يتمكنوا من 

بيان حضور العنارص املعقولة يف املعرفة، والتي ال ميكن تجاهلها، من طريق آخر.

ال  الذي  البحث  لهذا  املعقول  والبيان  الرئيسة  الحل  طريقة  فإن  ذكرت  أن  سبق  وكام 

يتعرّض ملشكالت كانط، وال يعمل يف الواقع عىل تنزيل العقل إىل مستوى الحّس، إنا 

تكون عىل أساس بحث أصالة الوجود يف الفلسفة اإلسالمية.

* لقد أصدرتم كتاباً قيامً فيام يتعلق بدراسة كانط ونقده، كان قد حاز لقب كتاب السنة 
يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. فهل ميكن عّد هذا الكتاب جزءاً من أطروحة؟

- إن الكتاب السابق الذي أصدرته كان يشتمل عىل املباين األولية. وقد سعيت يف هذا 

تقديم  إىل  ذلك  أسعى من خالل  كنت  أين  مقارن. بعنى  نقدي  ببحث  القيام  إىل  الشأن 

فلسفة إسالمية يف إطار نشاط كانط عىل مستوى التنظري. والذي أنوي القيام به اآلن بطبيعة 

املرشوع  هذا  يف  النجاح  لنا  الله  كتب  فإذا  النظري.  العقل  هو  املرشوع  هذا  يف  الحال 
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وأنجزنا العمل يف العقل النظري، فسوف ننتقل بعد ذلك إىل تناول بحث العقل العميل إن 

شاء الله تعاىل. وأما الذي أنوي القيام به يف اللحظة الراهنة، فهو كاآليت: كان البحث األول 

يف فصول العقل النظري عبارة عن بحث الكليات واملقدمات وال سيام البحث املهم بشأن 

القضية الرتكيبية السابقة. وأما البحث الثاين املدرج يف الجزء الثاين من هذا القسم والذي 

البحث  فهو  أغلب حلقاته،  اكتملت  إذ  تعاىل،  الله  إن شاء  العام  أنوي إصداره خالل هذا 

التقديم  ليتواصل هذا  الزمان واملكان ونقد هذه املسألة،  البحث يف  الثوابت، بعنى  يف 

ببحث الفهم والعقل واالستدالل االستعاليئ ورؤية املذهب االستعاليئ لـ كانط. والعمق 

الفلسفي هنا واسع وكبري جداً. ويف الحقيقة فإن عمدة األبحاث املعرفية تدور ضمن هذه 

الصيغة. كام أن األبحاث املرتبطة بـ »األنا االستعالئية« ترتبط ببحثنا يف العلم الحضوري، 

كام يرتبط باألبحاث املرتبطة باملقوالت أيضاً. وأتوقع أن هذا البحث سوف يستغرق كامل 

هذين الجزئني.

والقسم الثالث، الذي سيكون مثاراً للبحث والجدل، هو بحث النفس والعقيدة ومعرفة 

الجزءان  ويشتمل  العقل.  ومفهوم  العقل  وأبحاث  الله  وجود  إثبات  عىل  واألدلة  الكون 

الذي رسمته ملرشوعي يف  التقديم عىل هذه املسائل. هذا هو املسار  األخريان من هذا 

دراسة أفكار كانط وتحقيقها، وأسأل الله أن يكتب يل التوفيق والنجاح يف ذلك.



حوارات يف فلسفة الدين

الفصل الثاين





ا  الفالسفة الغربيون اقترفوا خلاًل منهجيًّ

خطيًرا لّما نظروا إلى الدين كظاهرٍة تاريخّيٍة

حوار مع الدكتور حبيب فياض

الدكتور حبيب فياض يف سياق اإلجابة عىل سلسلة من األسئلة  الحوار مع  يندرج هذا 

اإلشكالّية املتعلقة بالنظام الفلسفي الغريب حيال الدين. وقد كان من الطبيعي بإزاء هذه القضّية 

أن تتخذ األسئلة واإلجابات مسارها ضمن حقٍل تخّصيصٍّ غالًبا ما نال قسطًا وافًيا من التنظري 

عىل امتداد األحقاب الحديثة. نعني بهذا حقل فلسفة الدين يف مجاالتها امليتافيزيقية واملعرفية 

والتاريخية، والكيفّية التي عالج فيها الالَّهوتيون والفالسفة وعلامء االجتامع هذه املجاالت.

نشري إىل أّن الدكتور فياض هو أستاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانّية وله العديد من املؤلفات 

والدراسات التخّصصّية يف مجال الفلسفة وعلم اجتامع التديُّن والفكر السيايس.

  »املحّرر»

الحديث، كيف جرى هذا  الغرب  الدين مساحًة واسعًة يف  التنظري حول فلسفة  * أخذ 
األمر  السلبّية حيال  دائرة  من  يخرجوا  أن  املنظّرون  استطاع  قواعد، وهل  أيّة  التنظري وعىل 

الديني؟

- مل يكن التنظري الفلسفي يف الغرب املعارص حول الدين وليد لحظٍة محّددة، بل هو 

نتاج مساٍر تاريخيٍّ طويل ارتبط بجموعة من العوامل املتداخلة، والتي شكلت فيام بينها 

بيئًة فلسفيًّة، اتّخذت من الدين مجااًل نقديًا يف إطار مختلٍف عاّم كان عليه الّنقد للدين يف 

القرون الوسطى وبدايات عرص الّنهضة.

الديني  الواقع  التنظري، حول  هذا  من خاللها  انطلق  التي  األساسية،  القاعدة  متحورت 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 160

أّواًل، وصواًل إىل الفكر الديني ثانيًا. بعنى أّن نقد الدين قد أحدث حركًة انقالبيًّة يف التعامل 

مع التفكري الديني، بحيث تبدأ محاكمة الدين من الواقع بناًء عىل منجزاته وآثاره، ليتّم عىل 

ضوء ذلك إعادة إنتاج الرؤية النظريّة والذهنيّة إزاء الدين، بخالف ما هو عليه الحال مع ما 

أّواًل  يشّكل  الديني  النص  أو  الفكر  أّن  قاعدة  الديني عىل  »الطغيان«  كان سائًدا يف عرص 

املحّددات التي تتحكم ثانيًا بسار الواقع ونتاجاته.

ليست حكرًا عىل مرحلٍة  الغرب  والدين يف  الفلسفة  بني  العالقة  قّصة  فإّن  يكن،  مهام 

التاريخيّة وصواًل  حقبه  مختلف  الغريب يف  الفكر  هي عالقة الزمت  بل  محّددٍة،  تاريخيٍّة 

املفكرين  آراء  تتبلور عىل ضوئه  الدين ظلّت محوًرا  مقولة  إّن  بحيث  الراهن،  إىل عرصنا 

والفالسفة الغربيني ونظرياتهم، سواء أكانوا من املؤيّدين للمسألة الدينيّة أم املعارضني لها. 

أّن الدين ترك بصمته يف املسارات املعرفيّة املتعّددة الحقول واملجاالت يف  ذلك يعني 

مختلف التجارب الغربية، إثباتًا ونفيًا، سلبًا وإيجابًا، دحًضا وتأييًدا.

مع  التعامل  دين، يف  كنيسة ورجال  الديني، من  بالشأن  القامئني  إخفاق  أّدى  تاريخيًّا، 

الدولة والسلطة ويف املوقف الحاّد الذي اتخذوه من العلم والعلامء، يف إطار مسار تاريخي 

امتّد لقرون عديدة... أّدى ذلك كلّه إىل إعادة النظر إىل الدين من خلفيٍّة عقالنيٍّة معّمقة، 

الدين وحدوده  من  الجدوى  البحث يف  وبدأوا  لهم،  الدين موضوًعا  من  الفالسفة  فاتّخذ 

السابع عرش  القرن  الدين يف  نقد  الحياة واملجتمع. وتحديًدا، أخذ  وصالحياته ودوره يف 

ينتقل من الحديث يف األلوهيّة قبواًل ورفًضا إىل البحث يف العالقة بني الله واإلنسان من 

األديان  البرش وعالقة  الدين يف حياة  دور  إىل  ثانية، وصواًل  والعامل من جهة  والله  جهة، 

كاتّجاه  الدين  فلسفة  متوازيني:  مسارين  ظهور  إىل  الحًقا  مّهد  ما  وهذا  البعض،  ببعضها 

»مستقل« لدراسة الدين، والاّلهوت الجديد، كاتّجاه منحاز إلعادة إنتاج التعاليم الدينية.

عىل  الغرب  شهدها  التي  العميقة  التحّوالت  من  جملة  مع  متزامًنا  ذلك  كان  معرفيًا، 

الذي مل يفِض فحسب  املستوى املعريف والعلمي والصناعي، وحتى االجتامعي، األمر 

إىل الكشف عن مدى تهافت التعاليم »الدينية« يف هذا املجال، إّنا أوجد رضورات ملّحة 

الكنيسة،  يف  حرصه  خالل  من  واملجتمع  الدولة  شؤون  يف  التدخل  عن  الدين  يد  لكّف 

وبالتايل، التنظري لبدائل وضعيّة عن الدين من خالل التنظري الفلسفي، فولدت مقوالت ال 

دينيّة بديلة من قبيل املدنيّة والعلامنيّة والليرباليّة والوضعيّة والعدميّة والتجريبيّة... وأيًضا 
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انربى العديد من الفالسفة إىل العمل عىل تأسيس نظري لإللحاد أريَد منه التهيئة إللحاد 

عميل يشّكل ركيزة لبناء حضارة غربية جديدة، من أمثال هوليباخ وفيورباخ وماركس ونيتشه 

ولودفيغ بوشرن وبرتراند راسل و...

دينيًا، يحتمل النص الالَّهويت املسيحي النقد والتجديد من خالل إعادة القراءة والفهم 

ما  والدة  إىل  أفىض  الذي  األمر  والتأويل،  واللغة  والفهم  التفكري  مناهج  تجّدد  عىل ضوء 

ميكن تسميته يف الغرب بالالهوت الجديد )وعلم الكالم الجديد عند املسلمني(؛ بهدف 

العامل يف مختلف املجاالت،  التي أصابت  التطّورات  الدين أكرث قدرًة عىل مواكبة  جعل 

كان  ذلك  وأذهانهم.  الناس  تفكري  عىل  طرأت  التي  التحّوالت  مواءمة  يف  فعاليًّة  وأكرث 

بهدف ردم الهّوة الناشئة بني الدين والناس، وأيًضا بهدف التعويض عىل الفعل الديني بعد 

التي اتّخذها القامئون عىل الدين من  اإلخفاقات التي أصيب بها نتيجة املواقف العدائيّة 

العلم واملجتمع، وذلك من خالل جهود كبرية قام بها الهوتيون من داخل املنظومة الدينيّة، 

من أمثال بولتامن وبونهافر وتيليخ وهانز كينج وكارل بارث... هذا الجهد الداخل ديني كان 

من الرضوري أن يوازيه اتّجاه »عقالين« من خارج املنظومة الدينيّة يف إطار ما ُسّمي فلسفة 

الفالسفة  من  عدد  فذهب  منه...  والجدوى  الدين  وجود  يف  فلسفيًا  البحث  بهدف  الدين 

فيورباخ  أمثال  من  خارج-دينية  نظرة  خالل  من  الديني  الفكر  مع  التعامل  إىل  واملفكرين 

وألستون وهيك... وهنا، ال بّد من اإلشارة إىل أّن مثّة معنى آخر لفلسفة الدين مغاير لهذا 

املعنى وهو املقصود بالتعاليم الفلسفيّة التي ينطوي عليها النص الديني، وهذا ما يختص 

به علم الكالم عند املسلمني والالهوت عند املسيحيني، حيث إّن عدم التمييز بني فلسفة 

الدين با هي مسألة خارج-دينية وجهد فلسفي محض، وفلسفة الدين با هي فكر ديني 

وتعاليم »فلسفية« داخل-دينية، يفيض يف كثري من األحيان إىل التباسات يف الفهم واملنهج.

هنالك  فراغ.  وليدة  تكن  الدين، مل  الفلسفي حول  للتنظري  غالبًا  املصاحبة  السلبيّة  إذًا، 

اعتبارات تاريخيّة واجتامعيّة ونفسيّة ومعرفيّة وعلميّة وأخالقيّة تراكمت فيام بينها وأنتجت فكرًا 

الذي مارسته سلطة  فإّن االضطهاد  الدين. وبالعموم،  فلسفيًا يتمحور حول رؤيٍة سلبيٍّة إىل 

الكنيسة يف مرحلة ما إزاء الال دينيني قد مارسه العلامنيون والالَّ دينيون إزاء الدين واملتدينني 

كان  الدين  فالسفة  قبل  من  البحثي  والحياد  العلميّة  الّنزاهة  أّن  مرحلة الحقٍة، يف حني  يف 

يستدعي عدم الحمل عىل الدين والعمل عىل تقدميه عىل خلفيّة ما له وما عليه، من خالل 
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تحديد صالحيات الدين يف حياة البرش وحدود تدّخله بها، من دون أن يعني ذلك بالرضورة 

أن هؤالء الفالسفة هم األكرث قدرًة عىل محاكمة الدين والتدين، خاّصة أّن االنخراط الديني، 

أي الخوض يف الدين، إّنا يندرج يف إطار تجربة معيشة وخربة مشهودة، يتعّذر عىل املقيم 

خارجها فهمها وإدراكها من دون االنخراط يف فعلها ومجالها.

*  هذا يقودنا إىل اإلضاءة عىل الخلل املنهجي يف أعامل فالسفة الدين الغربيني، كيف 
تنظرون إليه، ال سّيام لجهة التعميم حيال كّل دين، ونشري هنا إىل إسقاط هذا املنهج عىل 

اإلسالم؟

- الخلل األسايس الذي وقع فيه املنظّرون الغربيون يف مجال فلسفة الدين، هو تنميطهم 

له وعدم أخذهم مختصات كل دين عن غريه، فجرى الخلط بني اإلسالم واملسيحيّة وإسقاط 

أحكام موّحدة عليهام، يف حني أّن املسيحيّة منظومة قيم، أصابها الشطح عندما تعّدت عىل 

حدود السلطة والدولة، بينام اإلسالم دين ودولة وينطوي عىل مجموعة تعاليم تتكفل بتنظيم 

السلطة، باإلضافة إىل كونه منظومة قيم وترشيعات تعبّديّة.

الخلل املشار إليه أعاله، أي تعميم األحكام الفلسفيّة التي تم إطالقها عىل املسيحيّة 

لتطاول اإلسالم أيًضا، ميكن إدراجه يف خانة الخلل املنهجي... كيف؟!  العلم، أي علم، 

إّنا يكون جهويًا محّدًدا يف مصاديق معيّنٍة، لهذا يقال إّن العلم يختّص بالجزئيات )علم اللغة 

مثال يختص بلغة محّددة( بينام الفلسفة، أي فلسفة، إّنا تكون كليّة وغري جهويّة وتتمحور 

حول املشرتكات بني املواضيع واملصاديق )فلسفة اللغة مثالً تتعلق بكل اللغات أي اللغة 

با هي كلية ومشرتكة بني اللغات(... بناء عليه، نجد أّن فلسفة الدين التي حاكمت املسيحيّة 

يف الغرب اتّخذت من املسيحية، با هي أمر غري مشرتك بني األديان، موضوًعا لها يف حني 

أنّها كانت تّدعي أنّها تتناول الدين با هو مفهوم كيل ينطبق عىل سائر األديان، وهنا تحديًدا 

مثّة وهم سيطر عىل الفكر الفلسفي الغريب إزاء الدين، ذلك أنّه انتزع املفهوم الديني با هو 

خاص وجزيئ )املسيحية( من مصاديق محّددة، وهو يظّن بأّن املفهوم املنتزع إّنا هو كيل 

ومنتزع من سائر املصاديق، ويصّح أن ينطبق عىل جميعها )اإلسالم أيًضا(.

العقل  معايري  من  انطلق  الدين  حول  الغرب  يف  التأسيسّية  األبحاث  معظم  أّن  يبدو   *
األرسطي، وكانت النتيجة أن جرى الّنظر إىل اإلميان الديني كظاهرٍة تاريخّيٍة وضعها اإلنسان 

مثل أي ظاهرة أخرى ـ ما تعليقكم عىل ذلك؟
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- تدرج الفكر الفلسفي الغريب، عرب مساٍر تاريخيٍّ طويٍل ومن خالل مراحل عديدة، من 

حالته الّنظريّة املجرّدة إىل حالته التطبيقيّة القامئة عىل براغامتيّة مفرطة... ذلك جعل هذا 

منظومة  تقييمه ألّي  العمليّة يف خضم  واملآالت  التجربة  إىل  األمر  نهاية  منقاًدا يف  الفكر 

فيها  با  الديني،  التفكري  منظومة  مع  يتعاطى  عموًما  الغريب  الفكر  أيًضا  وجعل  تفكري، 

اإلسالم، ليس با متثّله من قيمٍة نظريٍّة، بل با متثّله من تجربٍة عمليٍّة. لذا متّت محاكمة 

اإلسالم ال بوصفه منظومة تعاليم، بل با هو مامرسة تطبيقية. ما يعني الحكم عىل اإلسالم 

با هو ظاهرة تاريخيّة مارسها املسلمون، وليس با هو منظومة تعاليم نظرية؛ حيث ال قيمة 

التي أدخلوها  الغربيّة ملا يقوله اإلسالم، بل ملا يفعله املسلمون وللتجربة  وفق املعياريّة 

يف مسار التاريخ. علاًم أّن مامرسات املسلمني يف معظم الحقب التاريخيّة مل تكن تعكس 

حقيقة اإلسالم، ويف كثري من األحيان مل تكن عىل صلٍة باإلسالم، بل كانت تجارب برشيّة 

سواء أكانت انحرافيّة عن تعاليم اإلسالم أم اجتهادية حاولت استلهامه، لكّنها أخفقت. عىل 

أّن تاريخانيّة الفكر الديني، ليست مسألة مختّصة بالّنظرة الغربية إىل الدين، بل إّن املامرسة 

الدينيّة تحمل يف جذورها رضورات التمييز بني ما هو من حقيقة الدين وما هو فهم له، وأيًضا 

القيود الظرفيّة مكانيًا  بني ما هو تاريخّي مقيّد يف زمان ومكان وما هو مرسل ومتحّرر من 

وزمانيًا. لعّل الوظيفة األساسيّة لعلم األصول يف خضّم عملية االجتهاد الفقهي هي استنباط 

الحكم الرشعي، هي القدرة عىل التمييز بني ما هو ثابت وما هو متحّول يف النص الديني، 

وبالعموم، يجب التفريق بني تاريخانيّة الدين التي أراد الفكر الغريب إسباغها عىل اإلسالم 

بهدف نزع صفة القداسة عنه، وبني التاريخانيّة الذاتيّة التي سقط املسلمون يف فّخها يف 

تعاملهم مع اإلسالم، سواء عىل مستوى االستنباط يف سياق الفهم النظري، أو عىل مستوى 

املامرسة يف مقام التجربة والعمل.

أّما فيام يتعلّق باملنطق األرسطي، فإّن إشكاليّته تتخطّى اإلطار الديني إىل الشأن البرشي 

فكريًا وفلسفيًا، ذلك أّن ما أصاب الدين بسبب االنقالب الغريب عىل املنطق األرسطي إّنا 

الحكامء يف  أعيوا  الذين  القدامى  السفسطائيني  بدًءا من محاوالت  أيًضا،  الفلسفة  أصاب 

إنكارهم للمعرفة والواقع، مروًرا بالفلسفة الوسيطة والحديثة حيث حاول فالسفة مثل كانت 

وهيوم ولوك، الحّد من دور العقل وتحجيمه، وليس انتهاًء بحاوالت اتجاهات يف الفلسفة 

املعارصة االنقالب عىل العقل، الذي يشّكل جوهر املنطق األرسطي، من أمثال أصحاب 

الفلسفة التحليليّة والوضعيّة املنطقيّة واملنطق التجريبي...



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 164

الديني  التفكري  منظومة  كانت  مؤملٍة. وملّا  إىل رضباٍت  األرسطي  املنطق  تعرّض  لقد 

قامئًة بعظمها عىل هذا املنطق، لذا فقد أصابها الكثري ماّم أصابه. فتّم التحّول يف قراءة 

التحليليّة،...  التأويليّة،  التجريبيّة،  أو  التخمينيّة،  الواقعيّة  إىل  األرسطيّة  الواقعيّة  من  الدين 

فنتج عن ذلك ترابط مصريي بني املنطق األرسطي وفهم الدين، علاًم أّن املنطق هذا إّنا 

هو نتاج برشي، وال رضورة لرفعه إىل مستوى املقّدسات، بينام النص الديني إلهي املصدر 

ومقّدس... غري أنّه ال بّد يف هذا املقام التمييز بني ما ذهب إليه بعض املفكرين الغربيني 

الديني، كام  التفكري  منظومة  إسقاط  بهدف  األرسطي، وذلك  للمنطق  نقدهم  من  والعرب 

فعل فريغة وراسل وفتغنشتاين وزيك نجيب محمود ومحمد أركون وعادل فاخوري... وبني 

َمن ذهب إىل نقد املنطق األرسطي بهدف إصالح الفكر الديني وإعادة تأسيسه عىل أسٍس 

باقر الصدر  الرحمن وأحد قرامليك ومحمد  الوردي وطه عبد  أكرث إحكاًما كام فعل عيل 

الذي ذهب إىل تبّني املذهب الذايت يف املعرفة؛ حيث يقوم عىل االستقراء كحالة بديلة، أو 

متّممة لالستنباط التقليدي املعتمدة يف القياس املنطقي الصوري.

الدين يف سياق  مقاربة  التديُّن«. مبعنى  »فلسفة  بـ  اآلن  يسّمى  عاّم  الحديث  يجري   *
العمل االجتامعي وفعالّيته يف النهوض التاريخي للشعوب... هل ترون إمكانّية تنظري هذا 

الحقل الفلسفي يف نطاق الفضاء اإلسالمي؟

املقّدس يف  الديني  النص  بها  جاء  التي  التعاليم  مجموعة  هو  البسيط  الدين بعناه   -

مجاالت القيم والعقائد والترشيعات، سواء أكانت هذه التعاليم متشّكلة عىل نحو القضايا 

املعياريّة أم القضايا التوصيفيّة. أما التديُّن فهو محاولة تطبيق هذه التعاليم املامرسة العمليّة 

التي ينتهجها اإلنسان امللتزم دينيًا.

با  التديُّن  إىل  الدين  به  يُتهم  الذي  الخلل  إحالة  الدينيون  املفكرون  يحاول  ما  غالبًا 

أّن عامل  العلم  مع  تعاليم ونص مقدس.  الدين با هو  باألفراد وتربئة  تختّص  هو مامرسة 

اليوم، القائم عىل الرباغامتيّة والذرائعيّة والنفعيّة والخاضع للتجربة والوقائع والوضعيات، 

بات يرتكز، يف تقومياته لألفكار ومحاكامته للمعتقدات، عىل األبعاد الوظيفيّة ومرتتّباتها 

العمليّة، حتى إّن التعاليم الجيّدة التي ال مامرسة لها هي أشبه بالتهوميات املثاليّة التي ال 

قيمة لها وال معنى. املسألة الدينيّة يف اإلسالم إّنا تتقّوم يف التدين، أي البعد التطبيقي من 
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الدين، فالدين مل يبعثه الله إىل البرش من قبيل العلم والخرب، بل من أجل االلتزام به بوصفه 

مدعاة للخري الدنيوي والخالص يف اآلخرة.

أّوالً، مثة اقرتان دائم ورضوري وشامل بني اإلميان والعمل الصالح بحسب ما يرد يف 

القرآن الكريم. هذا االقرتان ليس من قبيل اإلثنينية املميّزة ألحدهام عن اآلخر، بل من قبيل 

أي  فهام،  الثاين،  دون  من  أحدهام  يكتمل  ال  بحيث  السببي،  والتالزم  املاهوي  التكامل 

الدين والتدين يشكالن اإلطار الخاليص لإلنسان. ومن هنا يأيت قول النبي محمد : ليس 

اإلميان بالتحيل وال بالتمني، بل اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل.

ثانيًا، التديُّن بوصفه املدخل العميل للتعرف عىل الدين والتعريف به، يستدعي اهتامًما 

ومبادئ  ومسائل  وموضوع  منهج  عىل  يشتمل  نظريًا  بحثيًا  مجاالً  جعله  لجهة  استثنائيًا 

وغايات. بحيث إّن معالجة ظاهرة التديُّن من خالل فلسفة التدين، حتى لو كان هذا التديُّن 

بذاتها؛  قامئًة  معرفيًّة  وهندسًة  منهجيًّة  منظومًة  يستدعي  فإنّه  الدين  فلسفة  موضوعات  من 

بهدف إخضاع هذه الظاهرة ملا تستحّقه من بحث يضمن موضوعيّة النتائج وصوابيتها التي 

يتم الخلوص إليها.

هو  كام  واملشوَّه،  اليّسء  كالتديُّن  بالدين  رضًرا  يلحق  أن  املمكن  من  يشء  ال  ثالثًا، 

الحال مع داعش والحركات التكفريية... وإذا كان هؤالء استطاعوا أن يقّدموا تجربًة عمليًّة 

مشّوهة عن اإلسالم، فإّن من األوىل أن يقّدم املسلمون باملقابل تجربًة حضاريًّة متكاملًة 

ال  الدينيّة،  النصوص  عىل  واإلحالة  والخطابيّة،  الكالميّة  اإلدانات  أّن  ذلك  اإلسالم،  عن 

يكفي ملواجهة الفكر التكفريي ودحضه. املقصود هو أّن التديُّن املشّوه ال ميكن مواجهته 

ما  إطار  دراسٍة ومتحيٍص يف  إىل  يحتاجان  التديُّنني  كال  الحالتني،  سليٍم، ويف  بتديٍّن  إاّل 

مُيكن تسميته فلسفة التديُّن.

رابًعا، مل يأِت القرآن عىل ذكر اإلميان إال من خالل الصيغة الفعليّة عىل نحو يؤمنون، 

آمنا، آَمنوا، آِمنوا، يؤمْن، يؤمّن... وذلك للتدليل عىل محوريّة الجانب العميل من اإلميان 

ورضورة الفاعليّة اإلميانيّة...الظاهرة اإلميانيّة التي هي جوهر التديُّن لديها سامت عديدة 

ومحاطة بإشكاليات متنّوعة، وهو ما ميكن دراسته يف إطار فلسفة التدين.

*  هل تدخل برأيكم فلسفة التديُّن كفرع بحثي مستقّل عن فلسفة الّدين، خصوًصا أّن 
املوضوعات التي يهتم بها كّل منهام هي موضوعات متداخلة ومنفصلة يف الوقت نفسه؟
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شأن  شأنها  وبالتايل  الفلسفة،  فروع  من  وفرع  املضافة  الفلسفات  من  الدين  فلسفة   -

الفلسفة، أو باألحرى الحكمة التي هي غاية الفلسفة، موزعة إىل قسمني: نظريّة وعمليّة. ال 

يخفى أّن الحكمة النظريّة هي إدراك اليشء كام هو، والحكمة العمليّة هي اإلتيان بالفعل 

كام يجب بناًء عىل »اإلدراك كام هو». من هنا، فإّن الرّتابط بني املجالني كالرتابط بني أّي 

مجالني يف إطار واحد أحدهام نظري واآلخر عميل. والهدف من هذا التمييز بني األمرين 

هو التثبّت من مدى التطابق بني ما هو نظري وما هو عميل عىل صعيد الحكمة؛ إذ بعدما 

يكون التثبّت من الحكمة قد أخذ مداه نظريًا من البحث والتمحيص واالستدالل والنقد، فال 

بّد من التأّمل والتمحيص يف إمكانيّة وكيفيّة ونوعيّة تحّول ما هو نظري إىل تجربة ومامرسة 

يف مقام العمل ويف الواقع الخارجي.

بل  الدين،  فلسفة  عن  مستقالً  بحثيًا  فرًعا  تكون  أن  شأنها  من  ليس  التديُّن  فلسفة  إًذا، 

لكّنه  موضوعاتها،  من  وموضوع  حقولها  من  حقل  هي  اختبار.  وحقل  لها  استكامل  هي 

واملقصد  بالغاية  يرتبط  الذي  واملوضوع  والحصاد،  الزرع  يكون  من خالله  الذي  الحقل 

عىل نحو مبارش، وبالتايل، ميكن أن يقال بأنّه لّب املوضوعات. فلسفة الدين تهدف بشكٍل 

أسايسٍّ إىل دراسة الدين عىل خلفيّة فلسفيّة، وفلسفة التديُّن تهدف إىل تشكيل رؤية فلسفية 

يُصار من خاللها إىل دراسة االلتزام الديني عىل مستوى املامرسة العملية وااللتزام العميل 

واالختبارات النفسيّة واالجتامعيّة والتاريخيّة... لكن كيف؟

تداعيات  له  بها ال ريب  االلتزام  فإّن  الدينيّة،  التعاليم  النظر عن مدى حّقانية  مع غّض 

هو  األّول،  صعيدين:  عىل  )فلسفية(  كليّة  رؤية  وفق  معها  التعاطي  تستدعي  ومرتتّبات 

الرشوط  هي  وما  ومامرسة،  التزام  إىل  العقائديّة  والقناعات  الديني  اإلميان  تحويل  كيفيّة 

واملحّفزات التي تتيح تحويل هذه القناعات من الحيثيّة الّنظريّة إىل مامرسة هي -بكّل معنى 

الكلمة- نط عيٍش وتجربة متكاملة. أّما الثاين، فهو البحث يف النتائج املرتتّبة عىل االلتزام 

الديني وفق الرؤية ذاتها )فلسفية/كلية( يف ثالثة مجاالت:

أو  التديني،  النفس  ينتج عنه علم  أن  النفس. وهو ما ميكن  الفردي ومتعلّقه  - املجال 

بعبارة أدق علم نفس التدين.

عنه علم  ينتج  أن  ما ميكن  ومتعلّقه املجتمع. وهو  االجتامعي  أو  الجمعي  - املجال 

االجتامع التديُّني، أو بشكل أدق علم اجتامع التديُّن.
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- املجال التاريخي أو التطوري، وهو ما ميكن أن يؤّسس ملجال معريّف مختّص تحت 

عنوان تاريخ التديّن.

هذه املجاالت ال غنى عنها يف دراسة فلسفة التديُّن. وعليه، فإّن فهم تداعيات االلتزام 

الديني عىل املستوى الفردي -يف إطار علم نفس يحايك الحالة الفرديّة املتديّنة بوصفها 

النواة األصليّة يف املجتمع املتديّن- أمٌر ال بّد منه. ثم إّن فهم هذه التداعيات عىل صعيد 

الجامعة يعّد خطوًة تعميقيًّة للبحث لناحية الخوض يف كيفيّة الرّتابط بني األفراد املتدينني 

وطبيعة ما ينتج عن هذا الرتابط لناحية األصالة واالعتبارية. ثم إّن دراسة حالة تطّور التديُّن 

التديّني عىل صعيد األفراد والجامعات، ميكن أن يساعد يف فهم مدى تأثري  التاريخ  عرب 

العرص والزمان يف كيفيّة تلّقي اإلميان وبلورته وانعكاس ذلك كلّه عىل التجارب التدينيّة.

من جانب آخر، ووفق حيثيّة أخرى، يتجىّل التديُّن يف ثالثة مجاالت مستمّدة حرًصا من 

تعاليم الوحي: 

الحّق  إطار  تندرج معياريًا يف  الكالم والتي  تتبلور منهجيًا من خالل علم  التي  العقائد 

والباطل.

 القيم والتي تتبلور من خالل املامرسة األخالقيّة ومعيارها القبح والحسن.

املعياري،  ومناطها  واملعامالت  العبادات  خالل  من  فقهيًا  تتبلور  والتي  الترشيعات 

الحالل والحرام.

يُصار إىل تأطريها ودراستها من خالل فلسفة  الثالثة من الرضوري أن  هذه املجاالت 

تحتاج إىل بحث ومتحيص من  التديّن، وهي  باعتبارها قضايا مصرييّة يف مسألة  التديُّن، 

التي  والحيثيات  اإلشكاليات  من  العديد  عىل  تنطوي  كونها  إىل  إضافة  عديدة،  جوانب 

املختلفة،  بوجوهه  التديُّن  ماهيّة  فهم  أوالً  يضمن  با  معّمق،  بشكل  الدراسة  تستدعي 

ويفيض ثانيًا إىل فهم التديُّن يف مقام املامرسة وبعده الوظيفي... وكثري من األمور التي ال 

يتسع املقام هنا للحديث عنها. 

* يقال إّن املعضلة الكربى التي يعيشها الفكر الفلسفي الحديث هي فصلها التعّسفي 
النتائج  أخطر  من  واإللحاد  الحاّدة  العلمنة  سيادة  كانت  وقد  الديني،  واإلميان  العقل  بني 
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التي ترتّبت عليها تلك املعضلة... كيف تقاربون هذه القضّية التأسيسّية انطالًقا من رؤيتكم 

اإلسالمّية؟

- أهم إشكاليّة تناولتها فلسفة الدين هي العالقة بني العقل واإلميان. هذه اإلشكاليّة ما زالت 

تطرح إىل اليوم يف زمان تّم فيه تجاوز العقالنية إىل ما بعدها. ذلك أّن الدين يف الفكر الغريب 

الوضعي هو جزء من امليتافيزيقا، وكّل ما هو ميتافيزيقي يغدو يف هذا الفكر الغريب فاقًدا للمعنى. 

فاملسألة هنا ليست وضع اإلميان يف مرتبٍة متعاليٍة ال يبلغها العقل، كام هو الحال مع امليتافيزيقا 

التي كانت وضعت حدوًدا أمام العقل ال يستطيع تجاوزها لبلوغ عامل املا وراء واملعميات 

الوجوديّة، بل هي إنزال من مرتبة اإلميان بحيث إّن العقل ال يليق به بلوغها. وبالعموم، محاولة 

الفصل بني العقل واإلميان ليست عىل سويّة واحدة، قد تأخذ أكرث من منحى.

مثة فصٌل داخل ديني ـ وليس بالرضورة اعتباره فصال سلبيًا ـ باعتبار أّن التّديُّن نوع من 

الخربة أو التجربة الشخصية، التي قد يستطيع العقل أن يراقبها من الخارج، لكّنه ال يستطيع 

أن يتمثّل جوهرها؛ ألنّه يفتقد أداتيًا صالحيّة الدخول إليها، وبعنى أدق، فإّن املعرفة يف 

املجال الديني تختلف بني ما هو عقيّل بحثّي، وما هو قلبّي كشفّي، فضاًل عاّم هو وْحياين. 

والقلب  برهاين  العقل  كشفي.  والقلب  استنتاجي  العقل  سلويك.  والقلب  منهجّي  العقل 

اكتفايئ... هذا التعّدد ال يضري املعرفة الدينيّة ما دامت الطرق كلّها تفيض بالعموم إىل تأكيد 

حقائق مشرتكة، وإن بنسٍب متفاوتٍة، ذلك أّن ما يبلغه القلب من خالل السلوك والشهود من 

مراتب عالية يف املعرفة العرفانيّة بوصفه معرفًة مبارشًة ال ميكن للمعرفة العادية أن تبلغه من 

خالل العقل والبحث، علاًم أّن للعقل ميزة الحجيّة التي تُلقى عىل اآلخرين، يف حني يبقى 

العرفان تجربًة خاصًة عصيًّة عىل التمثل خارج املعايشة الفردية، وال ميكن تعميمها من دون 

متريرها بقناة العقل.

مثّة نوع آخر من الفصل بني العقل واإلميان وهو املقصود من السؤال، وهو سلبّي يهدف 

إىل التشكيك بحقيقة اإلميان وإسقاطه باعتباره مبايًنا للعقل أو متضاًدا معه. حتى إنّه عندما 

نجحت العقالنيّة يف تسويغ اإلميان وتربيره عرب تحديث املعارف الدينيّة وتجديدها، متّت 

معاقبة العقل بإسقاطه ومحاولة التأسيس ملا بعد العقالنيّة وإعالء شأن التجربة والوضعانيّة، 

فإذا كان العقل مشكوكًا بأمره بوصفه أداًة مثبتًة لإلميان، فكيف باإلميان ذاته؟ املسألة هنا. 

الفلسفة التحليليّة اعتربت مثاًل أّن كّل القضايا الدينيّة وامليتافيزيقيّة ال معنى لها. يعني أّن 
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القضايا ال تستأهل حتى أن يطلق عليها أحكام الصدق والكذب؛ ألنّها –أصاًل- غرُي  هذه 

متحّققٍة. وحدها القضايا التجريبية والقضايا املنطقيّة والرياضية لدى أتباع هذه املدرسة لها 

معنى، وبناًء عىل ذلك، ميكن إخضاعها ملعايري الصدق والكذب.

مثة موقٌف آخر، ليس لديه مشكلة يف الوصل بني العقل واإلميان والقول بوجود الله، 

لكّنه يحاول التخفيف من يقينيّة هذا الوجود والتقليل من سطوته. وبالتايل القبول بإدخاله 

إّن مفكرين  اليقيني.  الربهان  يرقى إىل مستوى  أن  الله ال ميكن  بوجود  النظري  الحيّز  يف 

معارصين من أمثال  كارل يونج )علم النفس والدين( يقولون بأّن إثبات وجود الله ممكن 

عقاًل من دون أن يعني ذلك بالرضورة بأّن ما يُفيض إليه العقل يف هذا املجال براهني يقينيّة، 

بل قد تكون أقل اعتباًرا من اليقني، ومن هؤالء الفيلسوف الرباغاميت وليم جاميس )أشكال 

الخربة الدينية( الذي اتّخذ من الخربة رشطًا للربط بني اإلميان والعقل؛ حيث ال مشكلة يف 

عقلنة اإلميان، وبالتايل وجود الله رشط أن يكون ذلك مرتبطًا، بعنى أن اإلميان بالله من 

املمكن أن يكون متوقًّفا عىل اإلميان األضعف تبًعا لالختيارات واالختبارات التي يخوضها 

اإلنسان يف الحياة. 

ريتشارد  الدين  فيلسوف  كتاب  بقراءة  أنصح  واإلميان  العقل  بني  العالقة  مسألة  ويف 

سوينربن »العقل واإلميان«؛ حيث يتطرّق إىل آراٍء تقول بأّن تعامل العقل مع مسألة وجود 

الله إّنا يندرج يف إطار املعرفة البعديّة وليس املعرفة القبلية، )وأّن من اختبار العقل إزاء 

إثبات وجوده وهو ما يعني  الله وليس فقط  التحّقق من وجود  باختبار  يرتبط  هذه املسألة 

إخراج مسألة األلوهة من الحيّز البديهي الفطري إىل الحيّز النظري. ورّبا من حيّز الخالقيّة 

إىل حيّز املخلوقيّة. ومن اإللهيات الوجوديّة إىل اإللهيات الطبيعية(. وكأّن أصحاب هذه 

اآلراء يريدون القول بأّن االعتقاد بعدم وجود الله ينتج عنه ثغرات عقليّة ومنطقيّة، ويُفيض 

إىل مأزق الفراغ التفسريي، الذي يضعنا أمام مجموعٍة هائلٍة من اإلشكاالت العقليّة، لذا من 

األجدى االعرتاف بوجوده عقاًل من دون أن يكون ذلك مصحوبًا باليقني. بعنى أّن قيمة 

االعرتاف بوجود الله نابعة مام يرتتب عىل القول بعدم وجوده، وليس من الرضورات املثبتة 

لهذا الوجود، فالوجود هذا محكوم ملحاذير النفي وليس ملوجبات اإلثبات. وبوجه عام ال 

ميكن وضع املسيحية واإلسالم يف خانة واحدٍة إزاء العالقة بني العقل واإلميان. املسيحية 

بينام اإلسالم  تتمحور حول الس واإلعتالن. كثري من تعاليمها يخضع للمالك األخالقي، 
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يقوم عىل قضايا سواء أكانت توصيفيّة أو قيميّة، فهي لديها قابليّة العقلنة، حتى لو مل يكن 

مناطها عقالنيًا. فالقضايا العقائديّة يجري البحث حولها بالدليل العقيل، هذا واضح. لكن 

القيم والترشيعات، هي قابلة للمعقوليّة عرب إرجاعها إىل  التعبّديّة، من قبيل  حتى القضايا 

يقينيّة الوحي والخرب.

أخريًا ال بّد من اإلشارة إىل أّن ما يدّل عىل التالزم بني اإلميان والعقل يف اإلسالم، هو 

ما يُؤمن به غالبيّة املسلمني من متاٍه بني العقل والوحي، والقول بأّن العقل نبي يف الداخل، 

والنبي عقل يف الخارج، وكذلك كام قال النبي محمد  إنّه »ملا خلق الله العقل استنطقه 

وقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، ثم قال: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أحب إيّل منك وال 

أكمل منك إال يف من أحب، بيد أين إياك آمر وإياك أنهى وبك أثيب وبك أعاقب«. يضاف، 

إىل أّن القرآن الكريم استخدم معنى العقل عىل نحو صيغة فعلية، ومل يستخدمه وال مرّة عىل 

نحو مصدر جامد للتدليل عىل أهميّة فعاليّة العقل يف اإلميان والحياة.

أال يُعترب حضور سؤال الدين يف الغرب اليوم دلياًل عىل الخواء الذي تركته علامنّية   *
العقل املحض، وكذلك عىل حاجة اإلنسان املعارص إىل ملء خوائه األخالقي مبنظومة قيٍم 

جديدٍة... وبالتايل هل للغرب االستعداد والقابلّية لتظهري هذه املنظومة؟

القيم  من  مجموعٍة  ظّل  يف  للعيش  امللّحة  اإلنسان  حاجة  العمليّة  التّجارب  أثبتت   -

املعنويّة املستمّدة من التعاليم الدينيّة؛ مللء الفراغ الروحي واملعنوي الذي يحيط به من 

الدول  نسبيًا مثل  الغربيّة املرفهة  االنتحار يف املجتمعات  نسبة  ارتفاع  الجوانب.  مختلف 

يعيش  اإلنسان ليك  تكفي  ال  املاديّة وحدها  اإلمكانات  أّن  دليل عىل  لهو  اإلسكندنافية، 

القدم،  منذ  اإلنسان  جّوانيات  يف  قامئٌة  والّنفسيّة  الروحيّة  االحتياجات  وسعيًدا.  مطمئًنا 

ومتعلّقاتها.  املاديات  تقترص عىل  أن  وتلبيتها ال ميكن  موجوًدا،  اإلنسان  دام  ما  وستبقى 

والعصور  لألزمان  عابرة  حاجات  هي  إّنا  الروحيّة  والطاقات  الدين  إىل  اإلنسان  حاجة 

وليست قابلة للتاليش أو التضاؤل، تبًعا لتطّور العلم والفكر والتكنولوجيا. من هنا، النزوع 

نحو العلامنيّة واإللحاد. وتشيئة الفرد يف املجتمعات الغربية فاقمت من املشاكل النفسيّة 

والّروحيّة التي يعاين منها اإلنسان عىل الصعيد الفردي، عىل الرغم من كّل التعويض الذي 

أوجدته السلطات والدول لإلنسان عىل الصعيد الجمعي واملجتمعي. لقد أثبتت التجارب 

قدرَة املتديّنني عىل تحّمل اآلالم واملشاكل أكرث با ال يُقاس مع أولئك امللحدين أو الال 
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متديّنني. الحياة من دون اإلميان تعني فقدان طاقة إيجابية هائلة تُساعد اإلنسان عىل التأقلم 

والتكيّف والتحّمل إزاء كوارث العيش ومصاعب الحياة. لهذا، رشوط تحّقق اإللحاد صعبة 

إن مل نقل إنّها مستحيلة، هنالك أشخاص يعلنون إلحادهم لكن ال أظن بأّن هنالك ملحدين 

بالفعل. الله يسكن يف أعامق كّل إنسان فيه نفخة من الروح اإللهيّة مهام اّدعى هذا اإلنسان 

ملحًدا  يكون  ال  اإلنسان  »إّن  دين:  فيلسوف  وهو  باريت  يقول  الله.   بوجود  يؤمن  ال  بأنّه 

تاًما فإنّه بحاجٍة إىل مقّومات تعجيزيّة ال ميكن توفّرها يف إنسان طبيعي«... من متّمامت 

هذا الكالم هو أّن اإلنسان يحتاج أن يكون إلًها حتى يستطيع أن ينكر وجود الله، وهذا أمر 

مستحيل؛ ألّن الكائن املوجود ال يستطيع إنكار ذاته ووجوده.

العزوف عن القيم الدينيّة يف املجتمعات الغربية، دفع بالكثري من األفراد إىل ملء الفراغ 

والتأمليّة  الروحيّة  الرياضات  رواج  وبالعموم،  »املعنى«.  إىل  العودة  خالل  من  الروحي 

واالشتغال عىل استجالب الطاقة اإليجابيّة وطرد الطاقة السلبيّة، واللّجوء إىل الشعر الصويف 

واألدب اإلنساين، كّل هذا ليس سوى انعطافة ومرحلة انتقاليّة سوف تفيض يف نهاية األمر إىل 

العودة إىل التمّسك بالدين، خاّصة يف ظّل املشاكل الخطرية الطارئة التي بدأت تُهّدد وجود 

اإلنسان املعارص، من البيئة واملناخ واألمراض واألوبئة والتصّحر والفقر والكوارث و... 

كّل املؤرّشات تفيد بأّن اإلنسان األخري سوف يرتّد إىل القيم املعنويّة والدينيّة، كحاجة 

لخلق السالم الداخيل عىل املستوى الفردي، وكحاجة لالستقرار املجتمعي عىل الصعيد 

الجامعي. يقول ألبري كامو »ثقل األيام مخيف لكل إنسان يعيش وحده من دون إله«.

بناًء عليه، ال مناص أمام املجتمعات الغربيّة من العودة إىل التديّن، وإْن بأشكاٍل وأناٍط 

غري تقليديٍة، بعنى أّن العودة إىل الدين هي بثابة حاجٍة ملّحٍة لدى هذه املجتمعات، هذه 

العودة تعّززها اعرتافاٌت ضمنيٌّة من قبل مفكرين ملحدين بصعوبة العيش من دون إله. هذا ما 

عرّب عنه برتراند راسل املعروف بإلحاده حيث قال: »يف أعامقي دامئًا وأبًدا أملٌ فظيٌع وبحٌث 

عن يشٍء يتجاوز ما يحويه العامل. ال ريب أّن هذا األمل ناشئ عن عدم االعرتاف بوجود 

الله، وأّن هذا البحث هو بحث ال مفّر منه عنه«..

* كيف ميكن الفكر اإلسالمي انطالًقا من اإلميان بالوحي والعناية اإللهّية بالعامل، أن 
يواجه تحديّات العقل االنفصايل بني الله والعامل الذي تشهده الحضارة اإلنسانّية املعارصة؟
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- الحديث عن عقٍل انفصايلٍّ بني اإلميان والوحي، هو من مفضيات اإللحاد ومندرجاته. 

غري أّن العقل املقصود هنا ليس مجرّد عقٍل نظريٍّ يتّخذ من مقوالت أرسطو وبراهينه أجندة 

يرتكز إليها، بل هو عقل عميل وأدايت تتجىّل نتائجه عىل سبيل املشاهدة والتجربة، وتلحظ 

اإللحاد  كان  عندما  والذهن.  النفس  عاملي  يف  فقط  وليس  الخارجي  الواقع  يف  منجزاته 

مجرّد عقيدة متبناة وفكرة قامئة يف الذهن، كان من املمكن مواجهته ودحضه بطريقٍة متاثليٍّة 

من خالل عامل العقائد واألفكار املستندة إىل العقل واملنطق. لكن عندما يصبح اإللحاد، 

السلطة  عمليًا يف  ومتجّسدة  األطراف،  مرتامية  منظومٍة  عن  عبارة  اليوم،  عامل  هو يف  كام 

واملال واإلعالم والسياسة والثقافة واالقتصاد و... عند ذاك يجب مواجهته متاثليًا من خالل 

والغاية.  والوجهة واملقصد  الجهة  لكّنها تضاده يف  املادة والصورة،  توازيه يف  منظوماٍت 

مل يعد يكفي ملواجهة اإللحاد إثبات عقالً وجود واجب الوجود ووحدانيته، بل ال بّد من 

إيجاد متّمامٍت واقعيٍّة تساهم يف دحض اإللحاد وتدفع الناس نحو اإلميان بالله. وحتى ال 

تبدو مسألة اإلميان بثابة شيكات مرصفية مؤجلة حتى اآلخرة وال إمكانية لقبضها يف الدنيا، 

يجب املزاوجة بني لوازم اإلميان اإليجابيّة بني الدنيا واآلخرة. كام يجب عدم السامح لجعل 

اإلميان يف معادلٍة تناقضيٍّة مع العقل، وبالعموم، مل يكن اإللحاد الذي نشهده يف عامل اليوم 

حالة عفويّة، أو لحظويّة، أو عىل قطيعة مع التحّوالت الكربى التي شهدها العامل مع بدايات 

عرص النهضة، ذلك أّن اإللحاد شّكل ركيزًة مّهدت لقيام حضارٍة ما زالت تحتّل الحيّز األكرب 

من حياة البرش. تغلغل اإللحاد حصل عىل نحٍو تدريجيٍّ عىل إيقاع مناهضة الدين وإيجاد 

لرفاهيّة  تعمل  أنّها  الحضارة  هذه  بدت  مهام  اإلنسان  تشيئة  عىل  القامئة  املادية  الحضارة 

تأليه  اإلنسان. فتّم عىل ضوء ذلك إيجاد إلحاٍد مقّنعٍ كرشٍط الزٍم لقيام حضارة تقوم عىل 

وتلقائيّة  األحيان  غالب  يف  مدروسة  تراكميٍّة  بطريقٍة  األلوهيّة  حساب  عىل  واملادة  العلم 

يف أحيان أخرى. القرن الثامن عرش الذي شهد مرحلة التحّول والخروج من مرحلة القرون 

الفكريّة والثقافيّة والعلميّة،  عد  الصُّ الوسطى إىل عرص األنوار شهد كل ما من شأنه، عىل 

التأسيس لحضارة تضع العلم والدين عىل طريف نقيض؛ بحيث يبقى عىل اإلنسان أن يختار 

أن  اإلنسان  الدين، وعىل  الناس يف  الذي شهده  والتخلّف  العلم  يشّكله  الذي  التقّدم  بني 

يحسم خياره بني اإلله اإلنسان املأمول أو اإلله الديني املسؤول- والعياذ بالله- عن تخلّف 

الثامن  القرن  »إّن  قال  باول هازارعندما  الفرنيس  ما عرّب عنه املفّكر واملؤّرخ  البرش. وهذا 

عرش أراد أن ميحو فكرة االتّصال بني اإلله واإلنسان«. 
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ماّم تقدم، ميكن القول إّن اإللحاد يف عامل اليوم ليس مجرّد إنكاٍر شفهيٍّ وقلبيٍّ لوجود 

بانتقاله  البرش، فيصبح اإللحاد متقدًما  إلهي عن حياة  الله وكل ما هو  تغييب  الله، بل هو 

من طوره الّنظري إىل مرحلٍة تطبيقيٍّة ملموسة ترتكز عىل محّدداٍت حضاريٍّة. علاًم أنّه بعد 

قروٍن من التامس التجريبي مع الحضارة الغربية املعارصة، بدأ اإلنسان الغريب يكتشف أنّه 

، فالعالقة بني  من النادر وجود إمياٍن حقيقيٍّ بائٍس كام من النادر وجود إلحاٍد فعيلٍّ مطمنئٍّ

اإلميان والحضارة التي تفتقدها املجتمعات الغربية املعارصة، هي وحدها الكفيلة بتحقيق 

التوازن الروحي لإلنسان، وهي تشّكل املقّوَم األسايس لطأمنينة البرش. 

عىل الصعيد اإلسالمي، إّن النموذج التديّني من املمكن أن يُشّكل هويًّة واسطيًّة بني الله 

العامل با هو  القامئة بني  الهّوة  بإمكانه ردم  النظري بآخر عميل  العقل  والعامل. استكامل 

مجتمع إنساين واإلسالم با هو دين عاملي. وثانيًا من خالل إعادة تعويم الجانب القيمي 

يحتاج  عنه.  ينفّك  وال  التعبدي  للجانب  قريًنا  ليكون  املامرسة؛  مستوى  عىل  الدين  يف 

املسلمون إىل تجارب تديّنيٍّة مشهودٍة وناجحٍة عىل املستوى الجمعي يصار إىل تقدميها 

للعامل. التحدي الغريب لإلسالم مل يكن يوًما مجرّد تنظري فكرّي، بل هو حضارة مشهودة 

وجبهة مفتوحة عمليًا يف ميادين عديدة. كذلك التشويه التكفريي لإلسالم مل يكن مجرّد حالة 

وعظيّة تبليغيّة، بل استطاع أن يتحّول إىل دولٍة مرتاميِة األطراف تقوم عىل القتل والرتهيب. 

بعنى آخر، خوض هذا التّحّدي هو من مهام املسلمني ال اإلسالم. ليس من شأن اإلسالم 

الذين  التعاليم للمسلمني  التوجيه وتوفري  الدفاع عن نفسه، بل شأنه هو  أن يخوض معركة 

تُلقى عىل عاتقهم مهّمة الخوض يف التجربة وإما الفشل أو النجاح.

مثّة جنبٌة فلسفيٌّة للموضوع ال بّد من اإلشارة إليها، وهي أّن ما تقّدم ال يعني البتّة أّن عالقة 

العامل با هو معلول مع الله با هو علّة، إّنا تقوم عىل االنفصال بعنى أّن الله خلق العامل 

وترك شأنه لإلنسان والقدر والقوانني الطبيعيّة إىل يوم القيامة. األمر ليس كذلك. وبحسب ما 

يقول املاّل صدرا يف فهمه لإلضافة اإلرشاقيّة بأّن تعلّق املعلول بالعلّة هو عني الربط والتبعيّة 

من دون أن يكون بينهام إضافة، وذلك بخالف اإلضافة املقوليّة التي تفرتض اإلضافة بني 

العلّة ومعلولها. ما يعني أّن العامل بأفراده وجامعاته ومكّوناته ال غنى له عن التعلّق واالرتباط 

بالله عىل مدى اللّحظة وما هو أقل منها.

إّن التحّدي أمام املسلمني اليوم هو قدرتهم عىل االقتداء باألنبياء. يجب عىل املسلمني 
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التمثل يف املنهج النبوي املحّمدي يف نرش اإلسالم وإعادة إحيائه. األنبياء كانوا يواجهون 

بالسحر حيث برع السحرة. وعيىس  به. موىس واجه مجتمعه  يتفوقون  الكافرة با  األقوام 

واجه مجتمعه باإلعجاز الطبي من خالل إحياء املوت وإبراء األبرص حيث برعوا بالطب. 

محمد واجه قومه بفصاحة القرآن وبالغته حيث بلّغ العرب باللّغة منتهاها. من املؤكّد أّن هذا 

ال يعني أّن املطلوب من املسلمني امتالك املعجزات، فهذا شأن ربايّن وهو من مختصات 

من  املطلوب  الحضارية،  التجربة  يف  يتفّوق  الغرب  أّن  كام  هو  املقصود  لكن  األنبياء. 

املسلمني اجرتاح -بطريقٍة متاثليٍّة- تجربٍة حضاريٍّة مستّمدة من التعاليم اإللهيّة يناوؤون بها 

الغرب وإلحاده، بعنى أّن املطلوب من املسلمني التمثّل باألنبياء، التمثل حيث يستطيعون 

من جهة التحدي وليس من جهة اإلعجاز، حيث يعجزون.

أّن  إىل  ـ  االنفصايل  والعقل  اإللحاد  الحديث عن  مقام  ـ يف  اإلشارة  بّد من  أخريًا، ال 

منها وأنّه هو  الله أسمى  بأّن  لهو دليل  أن تستطيع ذلك  لله من دون  الفلسفة  نفي  محاولة 

من خلقها، عىل الرغم من كّل ما يُقال عن سياديّة الفلسفة ومطلقيتها وتعاليها وكليتها؛ ألنّه 

تعاىل لو مل يكن كذلك، لكان بوسعها نفيه، وعندما تعجز الفلسفة عن نفي يشء، فذلك 

دليل عىل أنّه موجود...

للّنخب املسلمة يف  يُشكّل أسًسا خاّلقة  نقدّي  استغراب  قيام علم  ترون إىل  *  كيف 
مواجهة تحديّات االسترشاق الغريب املستأنف وتأثريه عىل مجتمعاتنا العربّية واإلسالمّية؟

- يحتاج املسلمون إىل قراءة الغرب بخلفيّاٍت معرفيٍّة وفكريٍّة، لكن ذلك ال مُيكن أن 

يتّم بجرّد الّرغبة واالندفاع، بل يستدعي مجموعة من املقّدمات والتحضريات التي قد ال 

يكون هنا املجال متاًحا للحديث عنها، بعنى أّن ما يقوله حسن حنفي حول تحديد علم 

االستغراب من أّن “علم االستغراب” يف مقابل »االسترشاق«، هو تحّول األنا من موضوع 

للدراسة إىل ذات دارس، وتحّول اآلخر من ذات دارس إىل موضوع مدروس إكامالً لعمليّة 

التحّرر الوطني و...هذا الكالم صحيح لكّنه كام أرى متوقف عىل تهيئة األنا وتجهيزها بكّل 

معنى الكلمة للخروج من كونها موضوًعا للدراسة إىل كونها ذات دارسة.

الغرب من قبل املسلمني يف إطار علم االستغراب، يختلف منهجيًا وبنيويًا  إّن دراسة 

عن دراسة الغرب للعامل اإلسالمي والرشق عموًما من خالل االسترشاق. لقد مارس الغرب 
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تشّكل  وال  منفصلٌة،  ظاهرٌة خارجيٌّة  اإلسالمي  العامل  أّن  أساس  االسترشاقيّة عىل  دراساته 

حيّزًا تأسيسيًا يف الحضارة الغربية املعارصة. بينام دراستنا للغرب من خالل علم االستغراب 

الغرب حارض يف  بل  منفصلًة،  الغرب بوصفه ظاهرًة خارجيًّة وحالًة  الّنظر إىل  تستطيع  ال 

الّنزعة املستقلّة لدى  بلغت  بها. مهام  نقوم  ظهرانينا ومقّوم ألّي محاولة نهوض حضاري 

الباحث املسلم، فإّن الرشق بعظمه مستتبع للغرب. ومهام بلغت حياديّة الباحث الغريب 

يف دراسته للعامل، فإّن هذا الباحث لن يستطيع الخروج من نظرة الهيمنة الغربية عىل هذا 

العامل. لهذا قد ال يستطيع املهيَمن عليه يف دراسته لآلخر املهيِمن أن تتساوى نظرته البحثيّة 

مع هذا اآلخر، علاًم أّن اإلثنني مرّشحان للّشطح ومجانبة الحقيقة. ومهام يكن، وبشكل أدق 

نقول بأّن اإلجابة عىل السؤال شائكٌة ومعّقدٌة ويتفرع عنها العديد من األسئلة:

أّوالً: إذا كان الهدف من تأسيس علم استغراب عىل خلفيٍّة دينيٍّة هو حصول فهٍم نقديٍّ 

للتجربة الغربية مقابل علم االسترشاق، فهل لدى املسلمني ما يكفي من أدواٍت نقديٍّة وبنى 

معرفيّة أصيلة تعكس حقيقة ما يراه اإلسالم يف هذا املجال؟

بعض  يف  أم  أبعادها،  بكّل  الغربية  الحضاريّة  التجربة  استهداف  املطلوب  هل  ثانًيا: 

مكّوناتها... وإذا كان مثة إمكانيّة لنقدها يف الجانب القيمي/األخالقي، فهل لدى املسلمني 

والرتبية  والنفس  واالجتامع  املعرفة  مجاالت  يف  لنقدها  معريفٍّ  مخزوٍن  من  يكفي  ما 

واالقتصاد والحقوق، فضاًل عن جوانب العلم والتجارب الصناعيّة و...؟

ثالًثا: أاّل يستدعي نقد املسلمني للغرب يف هذه املجاالت ومن خالل علم االستغراب، 

أن يكون لديهم مجاالت تأسيسيّة نظريّة، متامثلة معها ومناظرة لها. مثالً يف السياسة والفن 

واالقتصاد واالجتامع واإلدارة و...؟

رابًعا: هل يصّح أن ينتقد املسلمون الغرب بطريقٍة نظريٍة يف أموٍر عمليٍّة يفتقدون إليها، 

وهل يصّح انتقادهم للغرب يف تجاربه العمليّة يف وقت هم عاجزون عن تقديم التجارب 

التي يستطيعون من خاللها صالحيّة مامرسة النقد االستغرايب؟

خامًسا: هل األجدى قراءة العقل الغريب وتجاربه وفق املناهج الغربيّة التي أفضت إىل 

ما أنتجته الحضارة الغربية؟ أم األجدى قراءة ذلك كلّه وفق مناهج إسالميّة مستمّدة من الفكر 

اإلسالمي ومجاالته املعرفية؟
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ذلك  يفيض  أاّل  اإلسالميّة،  املناهج  عىل  االعتامد  هو  األجدى  كان  حال  يف  سادًسا: 

الفكر الغريب، متاًما عىل  تنتج معادالت مشّوهة يف فهم  الوقوع يف قطيعٍة معرفيٍّة قد  إىل 

فهمهم لإلسالم  غربيّة عىل  مناهج  طبقوا  الذين  الغربيني  املسترشقني  أصاب  الذي  النحو 

واملسلمني؟

سابًعا: يف حال كان األجدى هو اعتامد هذه املناهج اإلسالميّة، فالسؤال: أين هي هذه 

بها،  املنوط  الدور  لعب  لها  يتيح  با  الحداثة  من  هي  وهل  مكوناتها؟  هي  ما  املناهج؟ 

خاّصة أّن الغرب بات يعترب أّن الكثري من مكّونات املناهج اإلسالميّة قد تجاوزها الزمن من 

قبيل املنطق األرسطي وعلم األصول والفلسفة التقليدية و...

ثامًنا: أليس املطلوب من املسلمني أّوالً قراءة أنفسهم جيًّدا ونقدها وإعادة إنتاجها با 

يتناسب مع عظمة اإلسالم، قبل أن يبادروا إىل قراءة الغريب املختلف ونقده؟ أي هل مارس 

املسلمون جرأة النقد الذايت قبل أن يعمدوا إىل نقد اآلخر؟

 ، نظريٍّ معريفٍّ  مخزوٍن  من  اإلنسان  ميتلكه  ما  مجموع  هي  الثقافة  كانت  إذا  تاسًعا: 

بحضارته  الغرب  ننتقد  أن  يصّح  فهل  املخزون...  لهذا  العمليّة  الرتجمة  هي  والحضارة 

العمليّة من خالل ثقافتنا النظرية؟ أال يعّد ذلك خلالً ال جدوى منه، مع التسليم بأنّنا نتلك 

ثقافًة معارصًة، ولكّننا ال نتلك تجربًة حضاريًة راهنًة يعتّد بها؟!

عارًشا: هل الـ »نحن« يف علم االستغراب التي سيتّم عىل ضوئها صياغة الخطاب والرؤية 

هي »نحن اإلسالم« أم »نحن املسلمني«؟ إذا كانت اإلسالم فهنا عود إىل بدء من املشكلة 

باعتبار اإلسالم مجموعة من التعاليم النظرية التي مل تتحّول إىل تجربٍة حضاريٍة حيٍّة، وإذا 

الغرب يف  مناوأة  ـ قارصة عن  املسلمني  تجربة  أي  ـ  تجربة  أيًضا  فهي  املسلمني،  كانت 

تجاربه الحضاريّة.

ما تقّدم ال يعني البتّة عدم الجدوى من علم االستغراب، أو االنحياز إىل الغرب، أو اعتبار 

التجربة الغربية عصيّة عىل الّنقد، أو أنّها مثار إعجاب... بل ما تقّدم إّنا هو من قبيل وعي 

الذات املسلمة لتقصريها يف فهم ذاتها، وترّددها يف األخذ بقّومات النهوض، وبالتايل، ال 

بّد من العمل عىل تحويل علم االستغراب، إذا كان ال بّد من امليض به، إىل حافز نهوض 

حضاري للمسلمني، والحؤول دون تحويل علم االستغراب إىل شعار عىل غرار شعارات 
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كثرية رفعها املسلمون من دون أن يتسّنى لها أن تتحّول إىل برامج ومشاريع.

لقد اتّخذ الغرب من التفّوق عنرًصا أساسيًا أتاح له قراءة الرشق ودراسته، وفق الطريقة 

التي نعرفها. ومع أّن التفّوق هنا ليس رشطًا الزًما لفهم اآلخر ونقده، فإّن توازن املسلمني 

مع الغرب يف اإلطار املعريف والنقدي، حتى ال نقول يف اإلطار الحضاري برّمته، قد يكون 

رشطًا رضوريًا للخوض يف تجربٍة ناجحٍة عىل صعيد علم االستغراب، وإن كان هذا التوازن 

غري منجٍز بصورٍة مالمئٍة، فإّن عنارصه ومكّوناته متوفّرة، واملطلوب إعادة بنائها وإنتاجها با 

يتالءم مع املضامني العميقة للتعاليم الدينيّة اإلسالميّة الكامنة يف النصوص املقّدسة...





من سمات العقل الحداثوي 

إقصاء اإليمان الديني من فلسفة المعرفة

حوار مع سماحة الشيخ محمد حسن زراقط

املصطفى  جامعة  يف  األستاذ  زراقط  حسن  محمد  الشيخ  سملحة  مع  الحوار  هذا  يف 

من  مجموعة  نتاخم  بريوت،  يف  اإلسالمي  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  ومدير  العاملية 

اإلشكاليات املعرفية يف عامل الفلسفة واملعاثر التي تعرتضها يف التعامل مع قضايا الحضارة 

املعارصة. وقد تركّز الحوار بصفة خاصة حول الكيفّية التي تنظر فيها الحداثة الغربية إىل 

القضايا املعرفية واألخالقية وأنظمة القيم، وتبنيِّ مواطن الخلل التي عصفت مبنهجّية العقل 

األدايت الغريب وال سيام لجهة الفصل بني البعدين املادي والروحي يف الشخصية اإلنسانية.

»املحّرر»

واإلميان  العقل  بني  التعّسفي  فصلها  الغربّية  للحداثة  التأسيسّية  املعاثر  أبرز  من   *
الديني،.. كيف تقاربون هذه القضّية انطالًقا من رؤيتكم اإلسالمّية؟

تعريف  تقديم  صعوبة  عىل  مطّلٌع  الحوار  لهذا  الكريم  القارئ  أّن  يف  أشّك  لست 

نجد  هنا  ومن  التعريف.  يف  توفّرها  يجب  التي  العلميّة  للرشوط  مستوٍف  املعامل  واضح 

كرثة التعريفات التي أديل بها لرشح هذه الظاهرة وتفسريها. وكّل واحد من هذه التعريفات 

يف  أصياًل  عنرًصا  منه  ويجعل  عليه  الضوء  ويسلّط  الظاهرة  هذه  زوايا  من  زاوية  إىل  ينظر 

التعريف وفصاًل مقّوًما للمعرَّف عىل حّد تعبري املنطق األرسطي. وال أرى حاجة يف مثل 

هذا الحوار إىل الخوض يف التعرفات ومناقشتها، ولكن تكفي اإلشارة إىل أّن السمة األبرز 

لخطاب الحداثة هو إحالل اإلنسان والعقل اإلنسان والتجربة البرشيّة محّل القيم األخالقية 
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إّن الحداثة  والجامليّة والفكريّة املوروثة من األجيال السابقة. وبعبارة أخرى ميكن القول 

يف أبرز معاملها هي محاولة للقطيعة مع الدين واإلميان الدينّي وتعميق الصلة مع العقل 

باملعنى الحداثوي للعقل.

والسمة البارزة للعقل الحدايّث الذي نظّر له عدٌد من فالسفة اإلرهاصات األوىل للحداثة 

الغربية هو »العقل األدايت« الذي يهدف إىل السيطرة عىل الطبيعة واستغاللها بأقىص حّد 

املفّكرين  من  عدٍد  أمام  آخر  خياٌر  مثة  يكن  مل  للعقل  التحديد  هذا  ضوء  وعىل  ممكٍن. 

اإلميان  ومفردات  الدين  وبني  األدايت  الحدايث  العقل  بني  القطيعة  إعالن  سوى  الغربيني 

الديني. وذلك ألّن العقل باملعنى املشار إليه ال يقدر عىل التجوال يف ميدان اإلميان من 

اإلنسان  تألّه  من  يحّد  قيًدا  الدينّي  اإلميان  مفردات  من  كثرٌي  تبدو  أخرى  جهة  ومن  جهة، 

أّن العامل با  وسيادته عىل الطبيعة. وتفرض هذه املفردات مبارشة أو بطريقة غري مبارشة 

اإلنسان  أللوهية  املجال  املفردات  هذه  تفسح  ال  وبالتايل  األلوهة،  لتجيّل  ساحة  يشمل 

واعتباره مصدًرا لكّل يشء ومعياًرا لكّل حكم.

من  األخرى  الضّفة  عىل  توفّر  أّن  ويبدو  أنفسهم.  والحداثّويني  الحداثة  جهة  من  هذا 

ينادي بالفصل بني مفردات اإلميان وبني العقل صونًا لبعض التقليد اإلميايّن من الخضوع 

ملرشحة العقل الحدايّث. وهو إجراء قد يبدو للوهلة األوىل منطقيًّا ومقبواًل فإّن كثريًا من 

مفردات اإلميان املسيحّي يصعب بناؤها عىل العقل، عىل الرغم من عدم تنايف كثريٍ منها 

الفلسفّي. ولكن يف جميع األحوال مثّة قضايا إميانيّة مييل  باملعنى  العقل  مع مقتضيات 

العقل. ومن ذلك  بعني  إليها  الّنظر  بدل  بعني اإلميان  معها  التّعامل  إىل  التقليد املسيحّي 

مسألة الالهوت والخطيئة األوىل وما يليها من تكفري )من الكّفارة والتوبة( وغري ذلك. وإثر 

مجال  أحدهام  اإلنساين  الفكري  للعمل  مجالني  بني  بالفصل  القرار  أخذ  املعطيات  هذه 

العقل والثاين مجال اإلميان. وهذا يشبه إىل حدٍّ ما الفصل بني السيفني والسلطانني سلطان 

امللك وسلطان الله الذي متثّله الكنيسة.

أما عىل املستوى اإلسالمي فيبدو يل أّن املعطيات االجتامعية والفكرية والدينية مختلفة 

وإنتاج  الديني  البحث  ميدان  يف  إنتاجها  وإعادة  نفسها  التجربة  لتكرار  داعي  ال  وبالتايل 

الفكر اإلسالمّي  تاريخ  الذي حصل مرّات يف  الجدال  الرغم من  األفكار اإلميانية. وعىل 

فتوى  الرغم من  الفقهاء يف حاالت أخرى. وعىل  أو  أحيانًا  املتكلّمني  الفلسفة وبني  بني 
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الفالسفة  من  تبديع عدٍد  من  الرغم  الفلسفية وعىل  الكتب  بإحراق  الصالح املشهورة  ابن 

الجغرافيا  ال  يكتسح  مل  للفلسفة  املعادي  التيّار  هذا  أّن  إال  معهم.  رصاٍع  يف  والدخول 

اإلسالمية وال التاريخ. وبقيت الفلسفة با هي ساحة من أبرز ساحات نشاط العقل، بقيت 

عىل تواصل مع الدين والقضايا اإلميانية إىل حّد أّن بعض املتكلّمني ربطوا بني علم الكالم 

والفلسفة بحيث صارا علاًم واحًدا كام يف حالة نصري الدين الطويس. وعندما نتحّدث عن 

الدمج بني الكالم والفلسفة نتحّدث عن ما يشبه اتّحاد الساحات بني مفردات اإلميان وبني 

مؤّديات العقل وما ينتهي إليه. وال أنىس اإلشارة إىل وجود من عاب عىل الطويس فعله هذا 

واتّهمه بأنّه أنتج علاًم هجيًنا ال هو فلسفة وال هو علُم كالم. وال يعنينا اآلن محاكمة الطويس 

وال تقويم ما فعل. ولكن الهدف هو اإلشارة إىل أّن العقل اإلسالمي مل يجد حاجة ماّسة 

إىل القطيعة بني العقل واإلميان، سواء وفِّق »الالهوتيون« املسلمون يف التوفيق بني الطرفني 

أم مل يوفَّقوا. ومثة شاهٌد آخر من فرتة أحدث من فرتة الطويس هو صدر الدين الشريازي 

)املعاد( كام يف  املسألة  هذه  متطابقان يف  والعقل  الرشع  أّن  يُعلم  »...حتى  يقول  الذي 

سائر الحكميات وحاشا الرشيعة الحّقة اإللهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف 

)الشريازي،  والسّنة«  للكتاب  مطابقة  غري  قوانينها  تكون  لفلسفة  وتبًّا  الرضورية،  اليقينية 

األسفار األربعة، ج9، ص303(. وهو من أعلن يف املحطات األوىل من أسفاره أنّه يبتغي 

إثبات اإلميانيات بالربهان، وأعلن أّن هدفه الوصول إىل محطة يلتقي فيها العقل والربهان 

تبقيه مواربًا  أو  الباب  تفتح  أكرث مفردات اإلميان املسلّمة  فإّن  والقرآن. ومن جهة أخرى، 

للعقل ليقول كلمته فيها إّما تأييًدا أو تفسريًا أو حياًدا.

*  يُنظر إىل أزمة املعرفة يف حقبة الحداثة وما بعدها كمؤرّشٍ انعطايفٍّ عىل املعضلة التي 
تعيشها الفلسفة الغربّية املعارصة. كيف ترون إىل هذه املعضلة، خصوًصا لجهة ما يقال أّن 

ا مل تعد فيه قادرة عىل  املعرفة عموماً واملعرفة عىل وجه الخصوص يف الغرب بلغت حدًّ

إنتاج قيٍم جديدٍة تلّبي الحاجات األخالقّية واملعنويّة للحضارة املعارصة.

ظهرت يف الحقبة الحديثة من تاريخ الفكر الغريب مجموعة من الّنزعات املعرفيّة تشرتك 

يف سمة أساس أهّمها إحالة جميع األشياء إىل اإلنسان، ويف بعض الحاالت إحالتها إىل 

اإلنسان الفرد وفق السمة التي ال تُنكر من سامت الحداثة وهي سمة الفردانية. ورّبا يكون 

الكوجيتو الديكاريت مثااًل مناسبًا لتبيني وجهة النظر التي أحاول اإلدالء بها يف هذه املداخلة. 
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ومن املعروف أّن ديكارت أّسس للمعرفة عىل قاعدة االنطالق من الشّك، والشّك هو حالة 

كاهله  ديكارت  فعندما خّفف  آخر.  إىل  نقلها من شخص  تعميمها وال  شخصية ال ميكن 

الجواب  يف  وتفكريه  هو  شّكه  إال  له  يبَق  مل  الشك  أتون  يف  بها  وألقى  املعارف  كل  من 

املناسب لكّل األسئلة التي يشّك يف أجوبتها املطروحة. وعىل أساس هذا الشك والتفكري 

أعاد بناء رصح املعرفة املنيف بحسب وجهة نظره وهذا كلّه ما عرّب عنه بقوله: »أنا أفّكر 

إًذا أنا موجود«. وأهم لوازم هذا الكوجيتو هو إحداث القطيعة بني الفكر اإلنساين وبني أّي 

مصدر خارجّي للمعرفة بل وبني أي مصدر غري ذايتٍّ للمعرفة، فال قواعد عقلية ثابتة عابرة 

لألذهان، وال وحي وال أّي يشء آخر من خارج اإلطار البرشي.

والّسمة الخطرية األخرى التي ابتيُل بها الفكر الغريب هي نقل بعض األفكار من مجالها 

الخاّص بها، وتعميم العمل بها يف مجاالت قد ال تكون لها الكلمة الفصل فيها. وهنا آخذ 

التطّور والّنشوء واالرتقاء يف مجال علوم  التطّور كمثال مناسب. فقد ظهرت نظرية  نظريّة 

األحياء ثم ما لبثت أن رست إىل سائر املجاالت، وحّولت إىل نوذج أو ما يُعرف باملوديل 

املجتمعات  فصارت  التطور.  لقانون  وإخضاعها  األشياء  من  الكثري  لتفسري  الباراديم  أو 

واألخالق والسياسة والفلسفة وغريها تطوريّة، يُتعامل معها وتفهم وتفس وفق مبادئ التطّور 

مثال  هو  تصّوري.  توضيح  عىل  يساعدين  أنّه  أحسب  آخر  مثال  ومثة  واالرتقاء.  والنشوء 

مشهور من دائرة الفيزياء فقد توّصل أحد علامء الفيزياء، وأحسب أنّه رشودينجر، إىل نتيجة 

القياس واالختبار. ورشح  الذرّة تحّدده وسائل  النواة يف  أّن موقع اإللكرتون حول  مفادها 

ذلك بثال معروف هو مثال القطة التي تقبع يف غرفة مظلمة يحاول شخٌص معرفة موقعها 

من ثقب باب زنزانتها املظلمة، فعندما يسلّط الّضوء عىل بقعٍة محّددٍة من الغرفة تأنس القطّة 

بهذا الضوء وتجلس فيه وهكذا يعتقد الباحث أّن القطة يف هذا املكان الذي سلّط الضوء 

عليه، بينام الواقع هو أّن الضوء الذي سلّطه هو الذي جعل القطّة يف هذا املكان. وهذه 

الفكرة الفيزيائيّة نُقلت إىل مجاالت أخرى وتحّولت نسبيّة املعرفة من مجال الفيزياء الذريّة 

لتتحّول إىل ظاهرة يف جميع العلوم واملعارف، فصارت كّل املعارف نسبيّة مرتبطة بالعارف. 

ويف هذا السياق أيًضا ميكن اإلشارة إىل التجريب فالتجريب منهٌج أثبت نجاحه ونجاعته 

يف مجال التعامل مع املادة والظواهر الطبيعية، ثم ما لبث أن تحّول إىل منهج أثري له الكلمة 

العليا يف جميع ميادين املعرفة اإلنسانيّة. 
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وعندما تُسيطر هذه السامت عىل الفكر الغريب وتلّونه بصبغتها، فمن الطبيعي أن يواجه 

أهّم سامت  أّن  القيم واملعنويات. وذلك  مع  التّعامل  يريد  أزمات حاّدة عندما  الفكر  هذا 

القيم األخالقية الثبات وعدم النسبيّة وقابلية التعميم عىل جميع الناس ويف جميع املواقف. 

وهذا ال ينسجم مع السامت التي ذكرناها أعاله. وأخطر ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا املجال 

بعض املحاوالت التي ترمي إىل تفسري األخالق والقيم والدين بتفسريات بيولوجية؛ بحيث 

يتحّول الدماغ البرشي إىل مصدر للقيم وأشري هنا إىل محاوالت معارصة ترمي إىل تفسري 

القيم األخالقية بواسطة مبادئ علم األحياء وقوانينه. وعىل الرغم من أّن هذه الدراسات ما 

زالت يف بداياتها لكّنها تيش بقابليّتها للتطّور واالنتشار والتبني. والدين والتديّن عند بعض 

الّدارسني املعارصين خاضٌع أو تابع لجينات وراثيّة تدفع بعض الّناس إىل اإلميان وتصّد 

آخرين عنه وتدعوهم إىل اإللحاد. 

إزاء هذه املالحظات يبدو يل أّن الفكر الغريب سوف ينحدر إىل مزيد من املشكالت 

التعميم إىل كل ما  املعرفيّة يف مجال تعامله مع عامل املعنى. مع االعرتاف بعدم إمكان 

هو غريب فالغرب يف نهاية املطاف ليس نطًا واحًدا وال مدرسة واحدة. وما زال يحتضن 

أصواتًا معارضة للتيار السائد؛ لكّن کثیرًا من هذه األصوات ما زالت حبيسة األكادمييا ومل 

تستطع الخروج إىل امليدان العاّم للتحّول إىل تيّار منافٍس.

* أال يُعترب حضور سؤال الدين يف الغرب اليوم دلياًل عىل الخواء الذي تركته علامنّية 
بقيم  الحضاري  فضائه  ملء  إىل  املعارص  اإلنسان  حاجة  عىل  وكذلك  املحض،  العقل 

أخالقّية مستمّدة من الفضاء الديني؟ 

يف مقاربتي للجواب عن هذا السؤال ال أدري بالتحديد إن كنُت أتّفق مع منطلقاته أو 

أختلف. وبغّض النظر عن فهمي للخلفية التي ينطلق منها السؤال واألرضية التي يقف عليها. 

واختالف سطوحها  العلامنية  نسخ  تعّدد  من  الرغم  أنّه عىل  إىل  اإللفات  يبدو يل رضورة 

إزالة  تريد  إلحادية  علامنية  بني  املواقف  هذه  وتنّوع  الدين.  من  موقفها  يف  ومستوياتها 

الدين من واقع الحياة اإلنسانية، وأخرى تضيّق حدود عمله ونشاطه لتحرصه يف دائرة الفرد 

وعالقاته الخاصة. لكّن الدين عىل الرغم من ذلك ما زال حارًضا بقّوة يف جميع املجتمعات 

اإلنسانية. ومل تستطع العلامنية استئصال الدين من ذهن اإلنسان. بل مثة حاالت تحّولت 

فيها العلامنية نفسها إىل دين. خاصة إذا فهمنا أّن الدين هو شكٌل من أشكال التسليم املطلق 
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واالستسالم لفكرة مطلقة، ولو بإضفاء اإلطالق عىل فكرة محدودة. وهنا أشري إىل الشهيد 

السيد محمد باقر الصدر الذي يتحّدث عن املثل األعىل الذي ال يستغني اإلنسان عنه ورّبا 

اتّخذ مثاًل أعىل من  ال يستطيع العيش دونه فإذا مل يتوفّر له مثٌل أعىل مطلق غري محدود 

محيطه املحدود وحاول عملقته وإضفاء اإلطالق عليه، ثم ما يلبث هذا املحدود املعملق 

أن يصل إىل أقىص مدياته املمكنة ورّبا يخدم اإلنسان فرتة من الزمان ويعينه عىل التقّدم 

خطوة أو خطوات ولكّن ملّا كان التقييد واملحدودية سمة أصيلة فيه فإّن اإلنسان ما يلبث أن 

يجد نفسه محارًصا با اختار من مثل وبدأ يراوح مكانه وال يتقدم. ويستنتج الشهيد الصدر 

من هذه املقاربة أّن اإلنسان ال ميكن أن يستغني عن الدين أو يعارضه عىل املدى البعيد، 

فقد يتمكن اإلنسان من تجاهل الدين يوًما أو يومني وعقدا أو عقدين وهكذا ولكن يف نهاية 

املطاف سوف يصل إىل طريق مسدود يرى نفسه مضطرًّا للعودة إىل مبادئ الدين أو تديني 

ما ليس ديًنا. كام حصل يف بعض التجارب الغربية وأرشنا إليه آنًفا.

ومن هنا فإين، ورّبا كنت مخطئًا يف فهمي لخلفية السؤال، ال أرى أّن الحداثة استطاعت 

ما زالت بالًدا  بأنّها  الغربية يشعر  البالد  يزر  الحديثة. ومن  الحياة  الدين وإزالته من  طمس 

أكرث  يف  بالحياة  تنبض  املسيحية  زالت  وما  كبرية  درجة  إىل  وثقافتها  روحها  يف  مسيحية 

املجتمعات الغربية الحداثويّة. وبقي الدين مركز اهتامم عند مفّكري الحداثة أجمع. نعم 

رّبا استطاعت الحداثة التقليل من حضور الدين وخاصة يف املجال السيايس والترشيعي 

ولكّنه يف جميع األحوال بقي حارًضا. 

وإذا كان ال بّد من شاهد فكرّي يدلّل عىل هذا املّدعى، فثمة شواهد كثرية أهّمها اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان الذي يعّد بحّق من أهّم الوثائق التي ميكن ربطها بالحداثة بشكٍل أو 

بآخر. فهذا اإلعالن املحدود يف عدد كلامته ومواّده وردت كلمة الدين فيه أربع مرّات عىل 

األقل. وإّن عدًدا من مواده ال يخفي اشتاملها عىل بعد دينّي مهام كان ظليالً ومخّففاً. والوثيقة 

الثانية التي ميكن اإلشارة إليها بوضوح أكرب هي ما يعرف بـ»القانون الدويل اإلنساين« وهو 

مجموعة وثائق ومعاهدات تنظم العالقات الحربية والرصاعات بني بني البرش، وأهل الخربة 

يف قواعد القانون الدويل اإلنسايّن أشاروا إىل عدد من حاالت التطابق بني مواّد هذا القانون 

وبني بعض النصوص والقواعد الدينية ومنها عىل وجه التحديد النصوص الدينية الواردة يف 

الرتاث اإلسالمّي عن رسول الله )صىل الله عليه وآله(.
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تنكر،  ال  مسألة  فهي  الدين،  إىل  بالحاجة  اإلنسان  وإحساس  الحداثة  خواء  مسألة  أما 

تنال  القيم األخالقية ما مل تربط باملقّدس ال  أّن  أنّها تعود إىل جذر أساس، هو  وأحسب 

قداسة مهام حاول املؤمنون بها إضفاء القداسة عليها. فعندما تُربط القوانني والقيم األخالقية 

باملصالح واستطالعات الرأي وما شابه ال ميكن أن تتحّول هذه القوانني إىل مقّدسات. ويف 

بعض األحيان يشعر اإلنسان أّن قّصة اإلله التمري تتكّرر يف كثري من املجتمعات التي ترّشع 

القوانني إىل قيود تعّدلها أو تلغيها إن مل تستطع تجاهلها.  القوانني ثم عندما تتحّول هذه 

وغّض الّنظر عنها. واألمثلة عن القوانني التي عطّلت كثرية، وأما القوانني التي انتهكت فهي 

أكرث بكثري خاصة عندما يتعلّق هذا االنتهاك با هو خارج حدود الغرب وإطاره الجغرايف. 

الحداثوية إلزاحته  الرغم من املحاوالت  الدين حارًضا عىل  بقاء  أّن  يبدو يل  الختام  ويف 

إقصائه من املجتمع اإلنسايّن، عرب وسائل شتّى منها إعادة تأويله بطريقة تتناسب مع مبادئ 

الحداثة ومنطلقاتها الفكرية، هذا البقاء دليٌل عىل أصالة الدين يف النفس اإلنسانية من جهة، 

وحاجة اإلنسان إليه من جهة أخرى، وقدرة الدين عىل تحقيق مصالح حيوية لإلنسان من 

جهة ثالثة وليس أخرية.

* كيف ميكن الفكر اإلسالمي انطالًقا من اإلميان بالوحي والعناية اإللهّية بالعامل، أن 
يواجه تحديّات العقل االنفصايل بني الله والعامل، وهو األمر الذي تشهده الحضارة اإلنسانّية 

املعارصة؟

قضية العالقة بني الله والعامل قضية شائكة يف الفكر اإلسالمّي. فقد طرح هذا السؤال 

مبكرًا يف علم الكالم اإلسالمي ويف غريه من امليادين، وقّدمت أجوبة شتّى حاول بعضها 

بالحوادث  العالقة  وتنزيهه سبحانه عن أي شكٍل من أشكال  والعامل  الله  الصلة بني  قطع 

يك ال يكون محالًّ للحوادث. وقد ورثت الفلسفة اإلسالمية مجموعة من املسائل واألفكار 

ذات الصلة بالعالقة بني الله والعامل أشهرها مسألتان إحداهام مسألة علم الله بالجزئيات، 

السياق  هذا  إىل  ضممنا  إذا  وخاّصة  بالواسطة،  الخلق  أو  املبارش  الخلق  مسألة  والثانية 

املحاوالت اإلنسانية لتفسري كيفية الخلق، ففي هذا املجال طرحت عىل األقل ثالث رؤى 

نظرية  والثالثة  الفاعلة،  العلّة  نوذج  من  تنطلق  التي  الرؤية  والثانية  الفيض  نظرية  إحداها 

املحايثة واملباطنة التي تقيض ببقاء العالقة بني الخالق واملخلوق بخالف النظرية الثانية 

عاّم  يخرجنا  ورّبا  يطول  القضايا  هذه  والكالم عىل  واالختالف.  االنفصال  تستبطن  التي 
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بصامت  األسئلة  هذه  مع  تعاطيهم  يف  املسلمون  ترك  موجزة  بكلمة  ولكن  بصدده.  نحن 

املسلمون بني رشٍق وغرٍب  تبّناها  التي  األجوبة  وترواحت  بعًضا  بعضهم  واختلفوا وخطّأ 

وميني وشامٍل. وتزداد الشّقة عندما يصل األمر إىل العالقة بني الله واإلنسان وأفعاله فثمة من 

يؤمن بالتفويض وهي النظرية التي تبناها املعتزلة والتي تقرتب إىل حدٍّ ما من نظرية »صانع 

الساعات« التي وجدت من يتبّناها يف الفكر الغريب، ويف املقابل مثة من يؤمن باستمرار 

عملية الخلق حتى لألفعال اإلنسانية وينسب خلق أفعال اإلنسان إىل الله، وأخريًا النظرية 

التي تبّناها الفكر الكالمي اإلمامي وهي نظرية األمر بني األمرين.

هذا وبالعودة إىل النصوص الدينية نكتشف أّن الصورة التي تقّدمها هذه النصوص عن 

التدّخل  إىل  العامل  من  دامئة  وحاجة  مستمّر  تواصل  عالقة  هي  والعامل  الله  بني  العالقة 

اإللهّي. وقبل استعراض بعض النصوص ال بأس من اإلشارة إىل فكرة مطروحة للنقاش يف 

الفلسفة اإلسالمية تتعلّق بهذا النقاش أي نقاش العالقة بني الله والعامل. فقد سأل الفالسفة 

واملتكلّمون هل العامل حادٌث أم قديٌم؟ واختلفوا بني من رأى أّن العامل حادٌث وأّن القديم 

هو الله وحده، وهذه النظرية تبّناها أكرث املتكلّمني وذلك انطالقًا من أّن االعتقاد بقدم العامل، 

هو تعبرٌي آخر عن استغنائه عن الله وتعطيل لله من أهّم أفعاله وصفاته أي الخلق. بينام رأى 

أّن العامل قديٌم وذلك انطالقًا من أّن الصفات التي أّدت إىل خلق العامل  الفالسفة عموًما 

قدميٌة فال ميكن تعطيلها وتأجيل فاعليّتها فحيث توجد القدرة عىل الخلق والكرم واللطف 

و.... ال بّد أن يوجد أثرها وهو العامل، وأجابوا عن اإلشكالية التي أثارها بعض املتكلّمني 

هي  الخالق  إىل  الحاجة  علّة  فليست  االستغناء،  يعني  وال  إىل...  يؤّدي  ال  الحدوث  بأّن 

الحدوث حتى يؤّدي ضّدها وهو القدم إىل االستغناء؛ بل علّة الحاجة هي اإلمكان والفقر 

»العاملي« أي فقر جميع الكائنات إىل الله واحتياجها إليه، وبالتايل الفارق بيننا وبينكم هو 

أنكم تثبتون حاجة العامل إىل الله منذ حدوثه فقط، بينام نحن نثبت حاجته إليه منذ  القدم.

وبالعودة إىل النصوص الدينية نالحظ أّن القرآن الكريم يؤكّد عىل الصلة الوثيقة والعميقة 

بني الله والعامل بدًءا من اإلشارة التي يتضّمنها وصف الله نفسه بأنّه »رّب العاملني« وتتّضح 

الرعاية والرتبية  الذي يتضّمن معنى  الربوبية  نتعّمق يف دالالت مفهوم  هذه الصورة عندما 

اآلية  البقرة:  )سورة   َنْوٌم َوَل  ِسنٌَة  َتْأُخُذُه  ل  تعاىل:  قوله  بها  ييش  التي  املستمرّة  والعناية 

استخلفه  الذي  املخلوق  من  املادّي  القسم  يف  روحه  من  الله  نفخ  فكرة  وقبلها   ،)255

به  يضّج  ما  إليها  يضاف  القطيعة،  عدم  يعنيه  ما  يف  يعني  واالستخالف  األرض  عىل  الله 

القرآن الكريم من نسبة كثري من األفعال املرتبطة بالعامل املادي إليه سبحانه، واألمثلة كثرية، 
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منها: الرزق، وإحياء األرض بنزول املطر، وتسيري السحاب وسوقه من بلد إىل بلد، والنرص 

واإلمداد للمؤمنني، ومّد الظّل، إىل عرشات بل رّبا مئات اآليات التي تقّرر حقيقة العناية 

الدامئة التي ال تنقطع بني الله والعامل. بل أكرث من ذلك مثة أيات يف القرآن تكشف عن 

دور الله يف ما يفعله اإلنسان نفسه، ومن أجمل اآليات يف هذا املجال قوله تعاىل يف آيات 

متالحقة يسأل الله تعاىل اإلنسان عن ما بني يديه من النعم بدًءا من نطفته التي تستقّر يف 

الولد، مروًرا با يزرعه لريتزق به، وصوال إىل الشجرة الذي يقطع  فينتج عنها  رحم امرأته 

ليجعل منها وقوًدا لدفئه يف برد الشتاء. كل ذلك ينسب إىل الله تعاىل عىل طريقة التساؤل 

ليخرج الجواب عىل شكل اعرتاٍف من اإلنسان لخالقه بالفضل يف ذلك كله. 

ومل تخُل النصوص الحديثية من محّددات ملستوى العالقة بني الله والعامل. ومن أجمل 

ذلك وأوضحه ما ورد عن اإلمام عيّل  حني سئل عن كيفية معرفة الله فأجاب: »ال يشبهه 

صورة، وال يحّس بالحواس، وال يُقاس بالناس، قريب يف بعده، بعيد يف قربه، فوق كّل يشء 

وال يقال: يشء فوقه، أمام كّل يشء وال يقال له: أمام، داخل يف األشياء ال كيشء داخل يف 

يشء، وخارج من األشياء ال كيشء خارجٍ من يشء، سبحان من هو هكذا وال هكذا غريه، 

 .الكايف، ج 1، ص 85.( ويف نص آخر يروى عنه مبتدأ« )األصول من  ولكّل يشء 

وتكتمل الصورة عندما ندخل يف دائرة النظر واملالحظة نظرية اإلمامة التي ال تخلو األرض 

منها وهو أمٌر لفت املفكر الفرنيس هانري كوربان الذي يرى أّن نظرية اإلمامة واملهدوية 

عىل وجه التحديد تعطي التشيّع امتيازًا أساسيًّا يسمح ببقاء الصلة بني السامء واألرض عىل 

خالف سائر النحل واألديان.

وترتتّب عىل هذه النظرة إىل العالقة بني الله والعامل وترتبط بها الكثري من اآلثار والنتائج 

سواء يف ميدان العبادة والعالقة الصاعدة بني اإلنسان والله حيث يندب اإلنسان إىل رفع يدي 

وجوده وربط نفسه بالله يف كل يشء حتى لو كان علف دابته كام ورد يف بعض األحاديث، 

فضال عن طلب ما هو أهم وأرقى. ويف هذه الخانة توضع قيٌم أخالقية إسالمية مثل مفهوم 

النظرة  هذه  ترتك  كام  املجال.  هذا  بعٍض يف  عند  وقع  فهٍم  من سوء  الرغم  التوكّل، عىل 

أثرها يف العالقة األفقية بني اإلنسان وبني الكون الذي يحتضنه وأخيه اإلنسان الذي يعيش 

الذي يقول يف تحليله  باقر الصدر  السيد محمد  الشهيد  التفت إىل هذا األمر  معه. ومّمن 

يقول  االجتامعية،  العالقات  يف  رابًعا  طرفًا  سبحانه  الله  يجعل  حيث  االستخالف  لنظرية 

االستخالف  أطراف؛ ألّن  أربعة  ذو  أنّه  نجد  التحليل  عند  »واالستخالف  املجال:  يف هذا 

إضافة  فهناك  ومستخلَف.  عليه،  ومستخلَف  مستخلِف  من  بّد  ال  أيضاً.  مستخلِفاً  يفرتض 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 188

إىل اإلنسان وأخيه اإلنسان والطبيعة يوجد طرف رابع يف طبيعة وتكوين عالقة االستخالف 

الله سبحانه وتعاىل  إذ ال استخالف بدون مستخلِف، فاملستخلِف هو  وهو املستخلِف؛ 

واملستخلَف هو اإلنسان وأخوه اإلنسان، أّي اإلنسانية ككلِّ الجامعة البرشية واملستخلف 

عليه هو األرض وما عليها ومن عليها، فالعالقة االجتامعية ضمن صيغة االستخالف تكون 

ذات أطراف أربعة وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون بوجهة نظر قائلة 

بأنّه ال سيد وال مالك وال إله للكون وللحياة إاّل سبحانه وتعاىل... هذه الصيغة االجتامعية 

النظر  بوجهة  ترتبط  االستخالف  اسم  تحت  الكريم  القرآن  صاغها  التي  األطراف  الرباعية 

املعينة للحياة والكون..« ويتابع ليؤكّد أّن إضافة العنرص الرابع ليست مجرّد إضافة عددية 

بل إضافة تؤّدي إىل تغيري جوهري يف طبيعة العالقة بني األطراف...

إنتاج فكر محيل  أساسياً يف  للغرب، عامالً  األكادميّية  التبعّية  أّي مدى شكّلت  * إىل 
عاجز عن إنتاج معارف مستقلّة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية؟

بادئ ذي بدٍء، ال أشّك يف رضورة إبقاء األبواب مرشعًة بني الناس للتثاقف والتعارف، 

وال أدري إن كان ظهور اآلية يسمح يل بتوسعة دائرة داللتها لتشمل املعرفة وليس التعرّف. 

 .)13 اآلية  الحجرات:  )سورة  ڇڇ﴾  ڇ   چ   ﴿چ    تعاىل:  قوله  إىل  أشري  وهنا 

فالتفسري األكرث شهرة لآلية هو تفسريها بأن يعرف بعضكم بعًضا، ولكني ال أرى يف نّص 

اآلية ما يعيق إمكانية فتح داللتها وتوسعتها لتشمل املعرفة، فتعرّف شعٍب إىل شعب وقبيلة 

إىل أخرى ال يكتمل ما مل يكن تعرّفًا إىل ثقافته وما أنتجه من معرفة. وعىل هذا املعنى من 

التعارف جرت سرية املسلمني يف تاريخهم حيث أخذوا العلم واملعرفة من األمم األخرى 

وأعادوا إنتاجها أو تدويرها با يتالءم مع سياقهم الحضارّي. فلست بأي شكٍل من األشكال 

من دعاة القطيعة واالنفصال، وال أتّهم السؤال باإلمياء وال باإليحاء إىل هذا األمر.

مرماه  يف  السؤال  وأوافق  آخر.  يشء  واالرتهان  والتبعية  يشء  والتعرّف  التعارف  ولكّن 

إلدانة التبعية واالرتهان. نعم تعاين مجتمعاتنا ومؤسساتنا األكادميية من فشل كبري يف كثري 

من النواحي. فقد استوردنا الجامعة وأنظمتها وتخّصصاتها، ومقرراتها التعليمية من الغرب 

بنا من جهة أخرى. ولست  الخاّص  إنتاج نوذجنا  تقليده من جهة وفشلنا يف  وفشلنا يف 

التعليمية. ولحسن  الغالبة عىل مؤسساتنا  التعميم، ولكّن هذه السمة هي السمة  أرمي إىل 

فثمة أصواٌت  أيًضا.  تنطبق عىل غرينا  عاّمة  الشكوى هي شكًوى  أّن هذه  لسوئه  أو  الحّظ 

أكادميية وازنة تتّهم العلوم االجتامعية مثال بأنّها تعاين من سيطرة املركزية األوروبية عليها 
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وأّن النظريات السائدة يف األكادمييا الغربية هي نظريات تنتسب إىل ما ال يزيد عن ستة أو 

سبعة من البلدان الغربية. 

وقد بدأ علامء العامل اإلسالمي عىل تنّوع مشاربهم بااللتفات إىل هذا الخلل ومحاولة 

عقود  إىل  يحتاج  طويل  املسار  ولكّن  للغرب  واالرتهان  التبعية  من  والتخلّص  االستقالل 

حتى تؤيت مثارها. ومثة حلول بسيطة ال تحتاج إىل أكالف عالية وجهود، أقلّها أن تتحّول 

املناهج واآلليات املعتمدة  بنفس  للدرس والبحث ولو  الخاصة إىل موضوعات  قضايانا 

يف الغرب. وهي خطوة أوىل يف مسار طويل رسمت له أهداف عالية ومهمة تحت عناوين 

إىل  تحتاج  لكّنها  مباركة  مشاريع  وهي  أسلمتها.  أو  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  تأصيل 

بلوغ  عىل  والقدرة  التوفيق  فيها  للعاملني  سبحانه  الله  نسأل  املدى  وطويلة  واسعة  ورشة 

األهداف املتوّخاة.

* كيف ترون إىل قيام علم استغراب نقدي يشكّل أساًسا للجهود املفرتضة التي عىل 
النخب املسلمة اعتامدها يف مواجهة تحديّات االسترشاق الغريب املستأنف وتأثريه الراهن 

عىل بنية مجتمعاتنا؟ 

التعرّف إىل الغرب ودرسه رضورة فكرية وحضارية ال ميكن التغايض أو غّض النظر عنها، 

السلبية واإليجابية يف حياتنا طوًعا وكرًها.  بنى حضارة ترّددت أصداؤها  الغرب  أّن  وذلك 

واألسباب والعنارص التي تدعونا إىل دراسة الغرب كثرية أهّمها أنّه ينبغي أن ندرس الغرب 

نفسه لنقّوم تجربته ونستفيد منها إيجابًا وسلبًا. أما اإليجاب فإننا ال ننكر عىل الغرب تحقيق 

نجاحات متعددة يف مجاالت شتى بدًءا من التطّور التقني وصواًل إىل التطور املدهش يف 

العلوم اإلنسانية وما يرتبط باملجتمعات البرشية من قوانني وأنظمة. ولست اآلن بصدد إعطاء 

بالرضورة،  اإليجايب  املعنى  التطّور  من  أقصد  وال  اإلنسانية،  التجربة  لهذه  إيجايّب  تقويم 

ولكّني أقصد من التطور املراكمة الفكرية والعلمية التي تسمح لنا بامرسة أعىل درجة من 

درجات االنتقاء واختيار ما ينفع سياقنا الحضاري وما ال ينسجم معه وال ينفعه. ومهام يكن 

من أمر موقفنا من التجربة الغربية فإنّها تجربة برشية تشتمل عىل الغّث والسمني وفيها ما 

ينفع الناس وينبغي أن يستقر يف األرض، ويف الفكر الغريب من جهة أخرى ما ال ينسجم مع 

سياقنا الحضاري والثقايف وهذا ينبغي تجّنبه.

ليس غربًا واحًدا وال  فالغرب  لنفسه  الغرب  نقد  النافع  األّول أي  القسم  دائرة  ويقع يف 

مدرسة فكرية واحدة؛ بل الغرب مدارس وتيّارات فكرية متعددة ومثة تيّار واسع وعريض يف 
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الفكر الغريب ينتقد الغرب ويعيد النظر يف حضارته وما أنتجه يف القرون األخرية. وقد بلغ 

هذا التيّار النقدي حدًّ التجّذر يف الغرب خاّصة يف الجوامع واملراكز األكادميية. وهنا أشري 

 )Decoloniality( مصطلح  الفكرية  منظومتهم  عىل  يطلقون  املفّكرين  من  مجموعة  إىل 

ديكولوينالية أو ما بعد االستعامر وإن كان يرى أحد األصدقاء املختصني أّن مصطلح ما 

بعد االستعامر ليس مصطحا دقيًقا للتعبري عن هذا التيار الفكري. وعىل أي حال فإّن السمة 

الغالبة لهذا التيّار أو املدرسة الفكريّة هو نقد الحداثة الغربية واتّهامها ببناء أسسها ونظرتها 

إىل اإلنسان والعامل واملجتمع عىل أسس استعامرية. ويكفي للداللة عىل عمق هذا التيّار 

أن نقرأ عناوين كتب تحّدث عن »الجانب املظلم للحداثة الغربية«،  وكتابات أخرى تركّز 

انتقادها عىل العقل األدايت للحداثة الغربية وما شابه ذلك من عناوين.

أنتجه  ما  هو  لنا  وحيويًّا  مهامًّ  عليه  واالطالع  الغرب  درس  تجعل  التي  األخرى  والجهة 

الغرب من أدبيات حولنا يف علوم شتى، ويكاد غري املطلع ال يصّدق أّن ما أنتج يف الغرب 

بلغ هذا الحجم كامًّ ونوًعا. ويكفي للداللة عىل ضخامة الكّم أن أشري إىل أّن كاتبًا تساءل يف 

عنوان كتابه عن اإلسالم ما هو؟ وأراد أن يجيب عن هذا السؤال باالعتامد عىل ما ُدوِّن باللغة 

اإلنجيليزية عىل وجه التحديد ووضع قيوًدا أخرى زمنية وغري زمنية فبلغت مصادره التي اعتمد 

عليها إلنجاز دراسته املئات عىل الرغم من تعدد القيود التي وضعها يك يضيّق دائرة مرجعيّاته 

البحثية. هذا بإحدى اللغات فام بالك إذا وّسعنا دائرة النظر لتشمل الغرب كله بلغاته املتعددة 

ومؤسساته األكادميية املهتمة بدراسة اإلسالم واملسلمني من جهات شتّى. 

وعليه ال غنى لنا عن دراسة الغرب والتعرّف إليه. ولكّني مضطرٌّ للتعبري عن تحّفظي عىل 

املصطلح يف بعض دالالته، فقد أثريت تحّفظات من جهات عّدة عىل مصطلح االسترشاق 

واتّهم باتّهامات عّدة، بدًءا من املركزية الغربية إىل غريها من االنتقادات التي وجهت إىل 

يُضاف إىل  تتكّرر مع مصطلح االستغراب،  نفسها  العلمي والثقايف. والخشية  الحقل  هذا 

ذلك أنّنا يف البيئة االسالمية استخدمنا مصطلح االستغراب يف معنى آخر أقرب إىل االنبهار 

بالغرب والتأثر به. وهنا أشري إىل جالل آل أحمد يف كتاب »غربزدگی«  الذي ترجم بالعربية 

إىل االستغراب، مع تحّفظي عىل هذه الرتجمة للمصطلح، وأرى أّن مصطلح »لوثة الغرب، 

أو مّس الغرب« هو الرتجمة األقرب إىل مراد املؤلف.



التعرُّف على المسيحّية الغربّية 

ركن أساسي في علم االستغراب

حوار مع الدكتور حميد رضا آية اللهي

اللهي يف  آية  الدكتور حميد رضا  السياسّية  الفلسفة  الباحث يف  الحوار مع  يدخل هذا 

الّدين  موقعّية  عىل  إليه  املوّجهة  األسئلة  تركّزت  وقد  االستغراب.  لعلم  التأصيل  سياق 

واإلميان املسيحي يف صوغ ثقافة الغرب حيال قضايا عاملّية شّتى.

نشري إىل أّن الدكتور آية اللهي حائز عىل درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة بروكسل 

ورئاسة  الطباطبايئ،  العالمة  جامعة  يف  متقاعد  أستاذ  منصب  حالياً  ويشغل  بلجيكا.  يف 

الفلسفة، وال سّيام  أبحاثه بشكل رئيس عىل حقل  الدين. وتقترص  لفلسفة  العلمي  املركز 

فلسفة الدين. وقد صدر له حتى اآلن الكثري من الكتب واملقاالت، أهّمها: )معايري البحث 

الدين(،  و)فلسفة  املقارن(،  الديني  والبحث  الفلسفة  يف  و)أبحاث  املعارص(،  الديني 

ما  والدين يف عامل  و)الله  والسياسة(،  والدين  العلم  أمامنا يف  املاثلة  الجادة  و)التحديات 

الدين(، وما إىل ذلك من األعامل األخرى. ومن  فلسفة  الحداثة(، و)مفاهيم ومسائل  بعد 

بني اشتغاالته البحث عن األبعاد املتنّوعة للتديّن، والتحديات املحدقة والحياة اإلميانية. 

ييل  ما  ويف  املسائل.  هذه  حول  واملحارضات  التعليمية،  والدورات  املؤمترات،  وإقامة 

وقائع الحوار:

"املحّرر«

* ما هو مدى أهمّية ومحوريّة دور املعرفة الدينّية واملسيحّية يف مرشوع »االستغراب«؟

إّن  بل  الغرب،  الدين يف  موقع  هو  الغرب،  معرفة  جًدا يف  الهاّمة  املسائل  بني  من  إّن 

أن  دون  أيًضا،  األخرى  االستغراب  حقول  سائر  يف  حتى  للغاية  مؤثّر  الدين  عىل  التعرّف 
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يلتفت الكثريون إىل هذه الحقيقة؛ ولذلك فإنّه من بني األمور التي يجب القيام بها من أجل 

االستغراب قبل كّل يشء هو الجواب عن أسئلة من قبيل: ما الذي يعنيه مفهوم الدين من 

الدين؟ وما  الغربيون بشأن  بها  قام  التي  الغربيني؟ وما هي األعامل واألبحاث  نظر  وجهة 

هي الفرضيات واملسائل املطروحة يف هذا الشأن؟ وما إىل ذلك من املسائل األخرى. أّما 

املسألة األوىل فهي أّن هناك فروقًا جوهريّة بني املسيحية واإلسالم، والفرق األهم يف هذا 

الشأن يكمن يف أّن املسلم هو الشخص الذي يؤمن بالتوحيد وأّن الله واحد، وأّن الله سبحانه 

وتعاىل قد أرسل األنبياء والرُُسل، وأّن املعاد حّق. فمتى ما وصفنا شخًصا بأنّه مسلم، فهذا 

يعني أنّه يؤمن بالله والنبي األكرم واملعاد. وأّما الشخص املسيحي فليس كذلك. فإّن صفة 

املسيحي ال تطلق عىل الشخص الذي يؤمن بإله واحد وما إىل ذلك. إّن عنوان املسيحي 

إّنا يطلق عىل الشخص الذي يؤمن بسار تاريخي. ونعني باملسار التاريخي هنا أّن الله 

قد خلق أبانا آدم وأمنا حّواء. وأنّهام كانا يف الجنة، وأن آدم قد اقرتف املعصية، وأّدى به 

ذلك إىل الطرد من الجنة والنزول إىل األرض. وأّما نحن املسلمني فال نرى أّن أبانا آدم قد 

أخطأ أو أنّه قد ارتكب معصية ـ والعياذ بالله ـ وإّنا نقول: إنّه قد ترك األوىل. يف حني يقول 

املسيحيون: إنّه قد ارتكب املعصية، وإّن هذا العصيان كامن ومتأّصل يف ذوات جميع أفراد 

البرش، ويف الوقت نفسه كان بعض أوالده من أمثال قابيل يقرتفون الذنوب واملعايص أيًضا. 

ويف الواقع فإّن الله من جهة قد ألحق املعصية الذاتية بآدم، ومن جهة أخرى هناك طائفة 

من الذنوب يقوم بها البرش. وحيث إّن الله ـ يف املنظور املسيحي ـ إله مرهف الحس وهو 

محض الحّب، ولذلك مل يطق صربًا عىل أن يبقى البرش يرزحون تحت هذا الذنب، ولذلك 

نزل بنفسه إىل هذا العامل عىل شكل برش وهو السيد املسيح؛ ليعيش يف هذه الدنيا، وعاىن 

يف هذا العامل كثريًا وقاىس أنواع العذاب واملآيس واملحن، وإّن هذه اآلالم التي كابدها 

السيد املسيح متحو خطيئة اإلنسان. ويف الحقيقة فإّن السيد املسيح بعد أن تّم رفعه عىل 

الصليب، مسح جميع ذنوب البرش. ولكن أّي برش تّم محو خطيئته الذاتية؟ إنّه ذلك اإلنسان 

الذي يؤمن بهذه الحادثة التاريخية. ولذلك هناك شعرية ُغسل التعميد يف الديانة املسيحية. 

فالشخص ما مل يغتسل ُغسل التعميد، يعترب مذنبًا من وجهة نظر الكنيسة. إّن ُغسل التعميد 

ميحو حتى الذنوب األخرى. ثم تتواصل القضية عىل هذا النحو، وتكون املسيحية عبارة 

عن االعتقاد بهذا املسار التاريخي، ولهذه الغاية يتعنّي عىل الفرد أن يطوي مراحل كثرية؛ يك 

يتعلّم مسار املسيحية بشكل جيّد. وعليه هذا هو نط التفكري املسيحي، وإّن البعض منهم 



193التعرُّف على المسيحّية الغربّية ركن أساسي في علم االستغراب

من الكاثوليك، ويقولون إّن وقت االرتباط بالله يجب أن يكون له مكان واحد، وأن يكون 

هناك نظام كنيس؛ ليقوم املسيحيون بعبادة الرب يف ذلك املكان، ويكون ذلك املكان مركزًا 

الرتباطهم بالله؛ ومن هنا فإّن املسيحية تختلف عن اإلسالم من هذه الناحية اختالفًا كامالً. 

وحتى اإلنجيل الذي هو مجموعة من تعاليم السيد املسيح التي ألقاها عىل الحواريني من 

أتباعه، وكتبت بعد رفعه إىل السامء بخمسني سنة، وكتب فيه القديسون حاالتهم، وبعدهم 

كتبت أعامل من قبيل أعامل الرسل وما إىل ذلك. استمر عمر الوحي يف اإلسالم 23 سنة، 

بينام يبلغ عمر الوحي يف املسيحية 1500 سنة. إّن الوحي يف املسيحية يعني أّن بعض 

القديسني ـ والذين تقّدسوا يف ظّل ظروف خاّصة ـ يتفّوهون ببعض الكلامت يف حاالت 

هذه  من  مرادي  فإّن  حال  كل  وعىل  وتدوينها.  بجمعها  األشخاص  بعض  ويقوم  خاصة، 

املقدمة؛ هي أّن املسيحية حيث تشتمل عىل هذا املسار، وأنّها بذلك تختلف عن اإلسالم 

اختالفًا جذريًّا، وعليه فإّن مسائله ستكون من نوع آخر وبشكل مختلف. بعبارة أخرى: إّن 

هذا النمط من التفكري يجعل الكثري من مسائل املسيحيني تختلف عن مسائل املسلمني.

* ما هي نسبة الثقافة املسيحية إىل الثقافة الغربية املعارصة؟ وبعبارة أخرى: هل انفصل 
الغرب الجديد عن جميع جذور الثقافة املسيحية، وأصبح ثقافة جديدة قامئة بالكامل عىل 

أساس اإللحاد أو العلامنية واإلنسوية؟

نعلم أّن أكرث البلدان األوروبية علامنيّة، بيد أنّهم بأجمعهم ينظرون إىل املسيحية بوصفها 

التي  هي  املسيحية  ولكن  مسيحيني،  لسنا  نحن  يقولون:  إنّهم  لهم.  بالنسبة  أساسية  ثقافة 

بينهم  للمسيحية  التأسيس  تّم  فقد  الحقيقة  تناقًضا. ويف  يُعّد  الغرب، وهذا ال  أنجبت هذا 

معهم حول  يتحّدث  أن  أراد  ـ  املثال  سبيل  ـ عىل  مسلاًم  أّن  لو  ذلك  من  ثقافة.  بوصفها 

مسألة ما، فإنّهم بأجمعهم سوف يتحّولون إىل مسيحيني، ويقولون: إّن لدينا يف الحّد األدىن 

قرآننا هو كالم  إّن  الكثري من مسائلهم تختلف عن املسلمني.  فإّن  هوية مسيحية. ولذلك 

لقد  الهرمنيوطيقا.  ينشأ بحث  الله واإلنسان، ومن هنا  إنجيلهم هو كالم  أّن  الله، يف حني 

أدرك الغربيون يف القرن الخامس عرش للميالد أّن هناك اختالفًا بني قرآن املسلمني وإنجيل 

تفسريه.  من  مناص  ال  وأنّه  قطًعا،  الله  كالم  ليس  اإلنجيل  أّن  قّرروا  هنا  ومن  املسيحيني. 

هذه  بني  من  الله  كالم  استخراج  كيفية  بيان  لغرض  التفسريية؛  النَِّحل  أنواع  إىل  لجأوا  ثم 

الِنَحل. ومن ناحية أخرى ال مناص من االلتفات إىل هذه النقطة، وهي أّن الكثري من التعاليم 
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املسيحية وشعائرها تختلف عن اإلسالم؛ من ذلك مثالً أّن بإمكان الرجل واملرأة يف اإلسالم 

أن يجريا صيغة عقد النكاح والزواج فيام بينهام، وفيام إذا كان هناك عاقد، فإنّه إنا يجري 

صيغة العقد بوصفه وكيالً عن املرأة والرجل. وأّما يف الغرب فال ميكن للزوجني أن يُجريا 

عقد الزواج فيام بينهام، وإّنا يجب عليهام إجراء مراسم الزواج يف كنيسة خاصة عىل يد 

قّس خاص مجاز من قبل أسقف، وأن يكون األسقف مأذونًا من قبل الكاردينال، وأن يكون 

البابا. يقول القس: أعلن منذ اليوم أنّكام زوج وزوجة. إّن  هذا الكاردينال مأذونًا من جهة 

دور الكنيسة هنا يكمن يف أّن الزوج والزوجة ال طريق لهام إىل إبرام عقد الزواج يف غري 

الكنيسة. ومن هنا فإّن الزواج الذي يتم عقده يف الكنيسة يعّد ارتباطًا مقّدًسا تّم عقده من 

قبل الله عز وجل. فهل ميكن لهذين الزوجني أن يطلّق أحدهام اآلخر أو أن ينفصال عن 

بعضهام؟ كال قطًعا؛ ألّن الصلة التي قامت بينهام صلة إلهية، وال معنى للطالق واالنفصال 

من  واحد، وكنت  يقطنه مسيحي  بلد ال  إىل  أنّك كنت مسيحيًّا وذهبت  لنفرتض  ثم  فيها. 

املسيحيني املؤمنني امللتزمني؛ فام الذي ميكنك فعله يف مثل هذه الحالة؟ هل ميكن لك 

أن تعمل عىل تأسيس كنيسة ومامرسة العبادة هناك؟ كاّل قطًعا؛ فالعبادة إّنا يقوم بها قّس 

إال  مكان  إىل  يذهبون  امللتزمني ال  املسيحيني  فإّن  هنا  مراسم خاّصة. ومن  خاص وعرب 

ويعملون أّوالً عىل بناء كنيسة، وأن يقيم فيها قّس موفد من قبل البابا املؤيّد بروح القدس، 

بينه  التوبة فيام  أّن املسيحي امللتزم ال يستطيع  الله. كام  القدس منصوب من قبل  وروح 

يقصد  أن  أّن عليه  الكنيسة، بعنى  التوبة يف  بإجراءات  يقوم  أن  بل يجب عليه  ربّه،  وبني 

الكنيسة ويعرتف بالذنب واملعصية التي اقرتفها؛ ليتوب عنها ويغفر الله ذنبه، بعد أن يقول 

البابا،  قبل  من  مكلّف  القس  هذا  فإّن  الحقيقة  ولدي. ويف  يا  عنك  لقد عفوت  القس:  له 

والبابا من قبل الروح القدس، والروح القدس من قبل الله؛ ليتوىّل هذه املسؤولية، يك يغفر 

العبد وخالقه دون  العبد. وأّما يف اإلسالم فإّن جميع أنواع االرتباط تكون بني  خطيئة هذا 

واسطة؛ فحتى األمئة ال يقفون حائالً بني العبد وربه، إال عىل نحو الشفاعة. ولكن هذا 

األمر ال معنى له يف الكنيسة. وعليه فإّن هذا الّنوع من الرؤى موجود يف املسيحية بكرثة، 

ومن هنا فإّن االلتفات إىل الديانة املسيحية يعّد أمرًا رضوريًّا من أجل التعرّف عىل الغرب 

والفلسفة الغربيّة. ويأيت تذكريي بأّن االعتقاد باملسيحية اعتقاد بسار تاريخي، بعنى أّن 

من  الكثري  االعتقاد  هذا  أنتج  كام  الثقافية.  التبعات  بينها  ومن  كثرية،  تبعات  االعتقاد  لهذا 

التحديات يف الثقافة الغربية الحديثة أيًضا.



195التعرُّف على المسيحّية الغربّية ركن أساسي في علم االستغراب

* هل لك أن تحلّل لنا التبعات الثقافية التي أفرزتها املسيحية للغرب املعارص، مع بيان 
التحّديات املعرفّية املرتبطة بذلك؟

أّن املسيحيّة ال تحتوي عىل رشيعة وحالل وحرام.  بيانه هو  الذي ميكن  النموذج  إّن 

إّن اليهودية ذات رشيعة، وهي رشيعة تفصيليّة، وهي أوسع من اإلسالم وأشّد منه يف هذا 

الخصوص. إّن املسيحية تطالب بجرد أن تكون إنسانًا صالًحا، وأن تكون ودوًدا ومتسامًحا، 

تقول  مختلًفا.  يكون  األمور  من  الكثري  مع  تعاطيها  نوع  فإّن  كذلك،  املسيحية  إن  وحيث 

املسيحية: إّن عىل الّناس أن يكونوا متسامحني فيام بينهم، وأن يساعد بعضهم بعضا، وأن 

يحّب بعضهم بعضا، ولذلك ال معنى ألّي نوع من التجرّب والقهر وما إىل ذلك يف املسيحية؛ 

ومن هنا ورد يف اإلنجيل: )من لطمك عىل خّدك األمين، فحّول له اآلخر أيًضا( . وإذا أخذوا 

منك عباءتك؛ فاعطهم رداءك أيًضا. بعنى أّن املسيحية ال تحتوي عىل صبغة دفاعيّة يف 

هذا النوع من املسائل؛ ومن هنا يكون اإلسالم من وجهة نظرهم دين عنف. أنتم يف اإلسالم 

عليك  وجب  للظلم،  تعرّضت  إذا  يقول:  اإلسالم  إّن  القتال؟  معنى  فام  )قاتلوا(؛  تقولون: 

بقّوة. وأّما املسيحية فتقول: يجب حل املسألة بشكل  الظلم  الدفاع عن نفسك ومواجهة 

متحرّض وبأدب. وقد تسلّلت هذه األمور إىل الكثري من األفكار األساسية يف الغرب. من 

ذلك أّن فلسفة التاريخ منذ هيغل فصاعًدا، تعترب مسألة يف غاية األهمية؛ ألّن الرؤية التاريخية 

كأن  التاريخية؛  الرؤية  هذه  مثل  اإلسالم  لدينا يف  توجد  وال  املسيحية.  من  يتجزّأ  ال  جزء 

نقول ـ عىل سبيل املثال ـ لقد ذهب النبي األكرم  يف هذا اليوم، وقام بكذا، وقد بُعث 

يف هذا اليوم، ويأيت شخص آخر ويقول: كال، مل يُبعث يف ذلك اليوم، وإّنا بعث يف يوم 

آخر، ونقول لشخص: هل تؤمن بالنبي األكرم ؟ يقول: أجل. فنقول له: إّن هذا يكفي. 

إّن هذا الّنوع من املسائل ال ربط له بالتاريخ. ومن هنا فإّن شؤون املسيحيني تختلف عن 

شؤون املسلمني. من ذلك مثالً أّن املسلم إذا اعتقد بنظريّة التطّور، فإنّنا ال نعتربه ملحًدا؛ 

الديانة املسيحية  نظر  يعترب من وجهة  اعتقاده هذا سوف  فإّن  بها املسيحي،  قال  إذا  وأّما 

إنكاًرا للهبوط من الجّنة، واملعصية الذاتية، وحضور الله يف العامل وما إىل ذلك؛ ومن هنا 

التطّور  تكون مسألة التطّور عىل الدوام شأنًا مسيحيًّا؛ وأّما عند املسلمني فلم تكن نظريّة 

تشغل حيّزًا كبريًا من االهتامم. وإّنا نحن نواجه مجموعة من التحديات فيام يتعلّق بتفسري 

يقرأ  الذي  ـ  الشاب املسلم  الخوف عىل  أبًدا إىل  القرآنية، ولكّنها مل تصل  اآليات  بعض 

دروًسا يف علم الجيولوجيا واألحياء ـ من االنحراف عن الدين. يف حني أنّها شغلت مساحة 
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الطالب  أمور  أولياء  جميع  توّجه  1933م،  عام  يف  الغريب.  العامل  يف  الجدل  من  واسعة 

إىل املحكمة للشكوى من املناهج التعليمية؛ العتقادهم أّن الكتب الدراسية ـ التي تقرّها 

وزارة الرتبية والتعليم؛ لتكون مناهج يدرسها أبناؤهم ـ تدفع أبناءهم نحو اإللحاد؛ الشتامل 

هذه املناهج عىل نظريّة دارون. كان عىل األبناء أن يختاروا بني اإلميان بنظريّة دارون أو 

باملعصية الذاتية الواردة يف النصوص املسيحيّة، وبالتايل فقد كسبت األرس املسيحيّة هذه 

الدعوى، وصدر الحكم بإلغاء هذه املناهج الدراسية. وكانت هذه املحكمة تعرف باسم 

ووزارة  األهايل  بني  دولة  األمر  وأصبح  سنة.  لستني  ذلك  بعد  واستمرّت  آركانزا،  محكمة 

الرتبية والتعليم، وكان كل واحد منهام يأيت بأدلّته ووثائقه ليتغلّب بها عىل اآلخر يف هذه 

العلم  القائم بني  التحدي  الدين واملسيحيّة، ليس بشّدة  القائم بني  التّحّدي  إّن  املحكمة. 

والدين، ولكّنه نوع آخر من التحدي، وهو من النوع الهام بطبيعة الحال. إّن هذا التحّدي 

مل يتجّل بهذا املعنى بني العلم واإلسالم، كام هو الحال بالنسبة إىل نظرية التكامل التي 

سبقت اإلشارة إليها، وكام نعلم فإّن الكثري من النظريات العلميّة يف الغرب كانت تقوم عىل 

هذه النظريّة؛ وعليه فإّن كّل من يريد أن يبقى متديًنا، يتعنّي عليه أن يحّل هذه املشكلة مع 

الناس  يفعله  الذي  ما، فام  زلزلة شديدة تحدث يف مكان  أّن  لنفرتض  نفسه بشكل وآخر. 

الله،  إرادة  إنّها  يقول:  من  وهناك  طبيعية،  حادثة  إنّها:  يقول  من  هناك  الظاهرة؟  هذه  تجاه 

وما إىل ذلك من أنواع وأقسام التحليالت التي تصدر عن الناس يف هذا الشأن. وهناك من 

يقول: ال بّد أن يكون هناك من ارتكب عمالً قبيًحا، واستوجب نزول هذا العذاب. من هو 

الله يف الديانة املسيحية؟ إّن الله يف املسيحيّة هو محبّة محضة. إًذا، ملاذا وقعت الزلزلة؟ 

إذا كان الله محض الحّب؛ فام هو سبب معاناة البرش؟ ولذلك كانت جميع املسائل التي 

تثار يف املسيحية عىل الدوام تتعلّق بالرشور؛ بعنى أنّه كيف ميكن لنا ـ مع وجود اإلله 

تقع يف  ايل  الرشور  نفّس وجود كل هذه  أن  ـ  والخالصة  باملحبّة املحضة  يتّصف  الذي 

العامل؟ أّما بني املسلمني فالذي يحظى باألهميّة األكرب هو مسألة القضاء والقدر. وتعود 

أهميّة املسائل إىل نوع البنية الدينية واإلطار الفكري والفضاء الثقايف. ولذلك فإّن املسائل 

الديانة املسيحية تختلف عن توّجهات املسلمني واهتامماتهم. من ذلك  والتوّجهات يف 

الدينية  الشؤون  الكنيسة يف جميع  تدّخل  دامئًا عىل  يعرتضون  كانوا  الربوتستانت  أّن  مثالً 

للناس. ومن هنا فإنّهم قد أحدثوا الكثري من التغيريات يف الديانة املسيحية. إنّهم قلّلوا من 

كانت  وإن  الله،  مع  االرتباط  بالحفاظ عىل  املكلّفني  يطالبون  أنّهم  الكنيسة، بعنى  دور 
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أّن  ذلك هي  نتيجة  تكون  أن  من  مناص  وعليه ال  الكنسية.  والتقاليد  اآلداب  بعض  لديهم 

الدين  يكون  وبذلك  الشخصيّة،  األفهام  بلحاظ  يكون  إّنا  الدينيّة  املسائل  من  واحد  كّل 

الناحية يكون  أمرًا شخصيًّا متاًما، ويفقد مفاهيمه االجتامعية عند الربوتستانت. ومن هذه 

لدى الربوتستانت تفسريًا لجميع التعاليم الدينية. فحتى التفسري الديني الذي ينكر شخص 

السيد املسيح، وأّن السيد املسيح شخص ولد يف مكان خاص وما إىل ذلك من الحيثيات 

والخصائص، بل إّن املسيحية تعني ذات تجيل العامل والهبوط وما إىل ذلك. وعىل هذا 

التفسريات  هذه  جميع  تعّد  فهل  وعليه  بالكامل؛  فردي  مذهب  الربوتستانتية  فإّن  األساس 

دينية؟ أجل، إنّها من وجهة نظرهم دينيّة. وقد تحّدثت عىل املستوى الشخيص مع الكثريين 

من كبار املسيحيني. كان أحد املسؤولني املسيحيني يقول يل: إيّن أغبطكم؛ عندكم القرآن، 

وميكنكم االحتكام إليه يف إثبات صّحة املدعيات أو سقمها، وبيان ما هو الكالم الصائب 

وما هو الكالم الخاطئ، أو أّن هذا العامل يتكلم بكالم صحيح أم ال. وحيث إنّنا ال نتلك 

التجسيم  ابتداء من  الله والدين؛  الكتّاب والتفاسري تعّد كالم  الكتاب، فإّن جميع  مثل هذا 

فصاعًدا. لقد قام أحد الربوتستانت مؤّخرًا باعتناق األورثودوكسية، وقال يف هذا الشأن: لقد 

وجدت الربوتستانتية تستخّف بتجسيم الله إىل حّد كبري، حتى مل يبق يشء من التجسيم يف 

الربوتستانتية؛ يف حني أيّن أرى أّن املحور األسايس للدين هو التجسيم. ولذلك فقد تركت 

الربوتستانتية، واعتنقت األورثودوكسية. وعىل هذا األساس ال ميكن اجتناب فهم املسيحية 

يف إطار التعرّف عىل مختلف أبعاد الغرب. وبعبارة أخرى: إذا أردنا أن نفهم الغرب بشكل 

دقيق، يجب علينا أن ننطلق من فهم الديانة املسيحية.

* طبًقا لهذا التقرير الذي أفدمتوه، ميكن االّدعاء بأّن الكثري من التحّديات املعرفية، التي 
الحديثة للمجتمعات اإلسالمية، ترضب بجذورها يف املعتقدات  الغربية  تجلبها الحضارة 

املسيحية. يف حني أنّه ال بّد من االلتفات عىل الدوام إىل االختالفات الجوهرية بني اإلسالم 

واملسيحية.

نعم هو كذلك؛ من ذلك مثالً أنّه ال معنى للرؤية السياسية يف املسيحية. يف حني أنّه 

ال ميكن لإلسالم أن يكون بعزل عن السياسة؛ إذ ال بّد أن يكون هناك شخص يتوىّل أمر 

جباية الزكاة. وأن يكون هناك من يجمع األنفال ويقوم عىل توزيعها، وكذلك  هناك سلسلة 

فال وجود  املسيحية  وأّما يف  ذلك.  إىل  وما  والقضاء  الحدود  مثل  األخرى،  املسائل  من 
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ملثل هذه املسائل، ومن هنا فإّن فصل الكنيسة عن الدولة يعني أّن النظام الكنيس موجود 

إىل جانب نظام الدولة، وأّن الكنيسة والدولة عليهام عدم التدّخل يف شؤون بعضهام. يف 

حني ال يوجد مثل هذه األمور يف اإلسالم. وبهذه الرؤية يجب أن يكون النظر إىل املسائل 

األخرى يف املسيحية مختلًفا، ونعني بهذه املسائل األعم من الفلسفة والثقافة واالقتصاد 

وحتى اإللحاد. وكذلك من هذه الناحية يكتسب اإلنسان أهميّة يف املسيحية. إّن اإلنسان 

من وجهة النظر املسيحية ميتلك لنفسه ويف قبال الله هويّة خاّصة. ومن هنا ال معنى ملعرفة 

استخدمتها  التي  العبارة  وبهذه  املسيحية.  معرفة  دون  الغربية  والعلامنية  الغربية  اإلنسوية 

يجب أن تكون العلامنية علامنية مسيحية. وذلك ألّن املسيحية يف األساس تشتمل عىل 

دين شخيص، وأّن الكنيسة وحدها هي التي يجب أن تحّقق هذا االرتباط. فأنا أريد غًدا أن 

أنزل إىل السوق وأمارس التجارة؛ فام هو شأن الله يف هذه املسألة؟ إّن الشخص املسيحي 

ميكنه أن ميارس البيع والرشاء بعيًدا عن املعتقدات املسيحية، والعلامنية بهذا املعنى من 

ذاتيات املسيحية. يف حني أنّه ال ميكن النظر إىل اإلسالم من هذه الزاوية، وأنواع األنظار 

األخرى من قبيل الرؤية املوضوعية وما إىل ذلك؛ ألّن الله قد تأنسن؛ وعىل هذا األساس 

فإّن محورية اإلنسان والنزعة اإلنسوية تولد عىل الدوام من صلب هذه األفكار. وحاليًا لدّي 

عمل مشرتك مع مجموعة الفلسفة يف جامعة أوكسفورد. لقد كان ما اّدعيته عىل الدوام هو 

أنّكم عملتم يف حقل األنرثوبولوجيا وفلسفة التاريخ وما إىل ذلك، وأّما أنا فقد عملت يف 

حقل األبستيمولوجيا واألنطولوجيا وما إىل ذلك. بعنى أّن الفضاء الذي أنتم فيه يختلف 

ثقافة أخرى سوف  ثقافة إىل  أنواع االنتقال من  أّي نوع من  فيه، وإّن  أنا  الذي  الفضاء  عن 

يعرقل الوضع؛ كام هو الحال يف هذا البحث الواسع واملتمثّل بالتجربة الدينية. إّن التجربة 

الدينيّة ال ميكن تطبيقها يف اإلسالم باملعنى الذي يقصدونه. إّن ما يقوله اإللحاد من أّن الله 

هو اآلمال املرتاكمة ذاتها، وأّن كّل ما يف األمر هو أّن اإلنسان يدفعه الشطط فيتصّور أّن الله 

موجود يف الخارج؛ ويبدأ باختالقه وعبادته وتقديسه، يف حني أيّن بذلك ال أعبد الله حقيقة، 

وإّنا أعبد أمنيايت ورغبايت ومشاعري. فام الذي يعنيه هذا االّدعاء حقيقة؟ إّن الله املسيحي 

ا إّن هذا الدين والفهم  الذي تأنسن، واإلنسان يف هذا املسار مشغول بدوره بعبادة نفسه. حقًّ

العبارات  من  واحدة  كّل  إخضاع  يجب  األساس  هذا  للشعوب. وعىل  أفيونًا  الديني ميثّل 

واملدعيات للتدقيق والدراسة من خالل مالحظة رشائطها. ويف املقابل ملاذا ظهرت أنواع 

النشاطات العلمية مبارشة ومنذ القرن األّول من بزوغ فجر اإلسالم؟ بينام األعامل العلمية 



199التعرُّف على المسيحّية الغربّية ركن أساسي في علم االستغراب

تلك  إىل  املسيحية  وإلغاؤها بجرّد دخول  تعطيلها  تّم  اليونان  قد ظهرت يف  كانت  التي 

األصقاع؟ حيث تم تعطيل النشاطات واألعامل العلمية عىل مدى ستة عرش إىل سبعة عرش 

قرنًا. يف حني أّن العلم انترش وازدهر بجرد مجيء اإلسالم؛ وامللفت يف البني أّن الغربيني 

يف العصور الوسطى قد تعلّموا الفلسفة اليونانية والعلوم األخرى املرتبطة بها من املسلمني 

ومل يتعلّموها من اليونان. أريد بيان االختالف يف نوعية اآلراء واالختالف يف األنظار، وأنّه 

ال بّد من الرجوع إىل املسيحية يف دراسة كّل رؤية ومناقشتها. ومن هنا أرى أّن هذا هو أّس 

املسائل يف دائرة التعرّف عىل الغرب.

* ما هي التحّديات املاثلة حالًيا يف املجتمع الغريب أمام اإلنسان الحديث الذي يعيش 
يف الغرب، ويريد االلتزام باملسيحية؟

لآلخرين  نوضح  أن  يجب  املعقوليّة.  عدم  تحديات  عىل  يحتوي  األّول  التحّدي  إّن 

إّن  والعقل.  الدينية  املعتقدات  التعارضات املوجودة بني  تلك  أعاملنا. بعنى  معقوليات 

الكنيسة  إىل  ذهابه  يوّضح  أن  عليه  أّن  يف  يكمن  اإلنسان  هذا  أمام  املاثل  األهم  التحّدي 

وااللتزام بلوازم ذلك. والتحّدي الثاين يتمثّل باإلجابة عن األسئلة املتعلّقة بظاهرة الرشور يف 

العامل، وأّن الله كيف يسمح بوقوع الزالزل مثالً؟ كيف تدعو لطفل مريض كثريًا، وتترّضع 

إّن املسيحية تواجه تحديًا جاًدا  الله من أجل شفائه، ثم ميوت متأثّرًا بفعل املرض؟  إىل 

وأساسيًّا يف مسألتني، وهام: مسألة الرشور والتكامل الذي يعّد من ذاتيات املسيحية. يف 

حني أّن مسألة الرشور تدفع املسلمني نحو العدل اإللهي. فنحن ال نقول: ملاذا يكون هناك 

رش؟ وإّنا نقول: ملاذا مل يصبني ذلك الرش؟ وملاذا مل تتحّقق العدالة؟ وعىل هذا األساس 

يذهب الكثري من الغربيني إىل االعتقاد بإله فاقد للوجود، بعنى أّن الله أمر إلهي من دون 

وجود أو كينونة. يقول ألتايزر: إّن اإللهيات تعني موت الله. بعنى أّن موت الله يتحّول إىل 

الهوت، ومن هنا نكون نحن والرسالة التي يجب أن نعمل عليها. كام أّن فريدريتش نيتشه 

ال يقول بعدم وجود الله، وإّنا يقول بأّن الله قد مات؛ بعنى أنّه كان موجوًدا ثم انعدم. 

وهذا هو التفسري الدقيق لرفع املسيح عىل الصليب. إّن الله قد مىش إىل الصليب برجله. 

فام الذي حدث بعد واقعة الصليب؟ )قال الله: قوموا باألمور بأنفسكم، ومن اآلن فصاعًدا، 

ال شأن يل بكم(. ومن ناحية أخرى فإّن النسويّة يف ذاتها وماهيتها تعاين من مشاكل جّمة 

وروح  واالبن،  )األب،  قوامه:  ذكوري  بثالوث  املسألة  تحرص  ألنّها  وذلك  املسيحية.  مع 
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إّن املسيحية من وجهة نظر  القدس(.  أنّنا نقول: )األم، والبنت، وروح  القدس(. يف حني 

الحركة النسوية ذكورية يف ماهيتها. والتحدي اآلخر يكمن يف أّن اإلنسان يف الحياة املادية 

والطبيعية يتعنّي عليه أن يكون معنويًّا وروحانيًّا أيًضا. وبعبارة أخرى: إّن تحقيق نط الحياة 

الديني  االعتقاد  يقرتن  أن  الهاّمة. وعىل كل حال يجب  التحديات  يُعّد من جملة  الدينية، 

بالحصانة الفكرية. ويف الوقت نفسه فإّن هذا الّنوع من االعتقاد ينطوي عىل تداعيات فرديّة 

واجتامعيّة.



الروحانّية العلمانّية هي تعبير 
عن مأزق المعنى في الحضارة المعاصرة

[[[

حوار مع الدكتور محمد فنايئ إشكوري)*(

الدكتور محمد فنايئ إشكوري حائز عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة 

للتحقيقات،  الخميني  اإلمام  العلمّية ملؤّسسة  الهيئة  الكنديّة. وهو حالًيا عضو يف  مكغيل 

وتحقيًقا.  تدريًسا  اإلسالمي  والعرفان  الدين  وفلسفة  املقارنة،  الفلسفة  حقل  يف  ويشتغل 

وقد صدر له حتى اآلن كتب كثرية، منها: »املعرفة الدينية«، و»العلم الحضوري«، و»العلم 

اإلسالمي والجامعة اإلسالمية«، و»مكانة املرأة يف الفكر اإلسالمي«، و»االلتزام بالحقيقة«، 

الحكمة  العارفني: رشح  و»مناجاة  التجديديّة«،  والروحانّية  العقالنّية  نقد  املعرفة«:  و»أزمة 

و»خصائص  الغرب«،  فلسفة  تاريخ  إىل  و»مدخل  كميل«،  دعاء  يف  الشيعّية  والروحانّية 

العرفان الشيعي الخالص«، و»الفلسفة والعرفان اإلسالمي يف مواجهة التحديات املعارصة(، 

و»العرفان اإلسالمي يف نصوص علامء الشيعة«، و»مدخل إىل فلسفة العرفان«. كام نرش له 

العرشات من األبحاث يف حقل الفلسفة والعرفان والدين.

 نسعى يف هذا الحوار إىل بيان عيوب وثغرات الّنزعة الروحانّية الجديدة السائدة اليوم 

وخصوًصا يف الغرب.

»املحرر»

الروحانّية  الّنزعة  بني  التقابل  أبعاد  وما هي  الجديدة؟  الروحانّية  بالّنزعة  املقصود  ما   *
الجديدة والروحانّية اإلسالمّية؟

ويف  الروح.  بعنى   )Spirit( أو   )Spirituality( اإلنجليزية  للمفردة  ترجمة  الروحانيّة 

]*[ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 202

املادة.  وراء  وما  الروح  بعامل  واالتّصال  الروحانيّة  تعني   )Spirituality( الـ  فإّن  الحقيقة 

رغم  واملصداق،  املعنى  حيث  من  متوافقان  والروحاين  املعنوي  فإّن  الحال  وبطبيعة 

النزعة  حقل  يف  السائدة  املعارصة  االتّجاهات  بني  ومن  اللفظية.  الناحية  من  اختالفهام 

معنى  ال  أنّه  حني  يف  الغيب.  بعامل  اإلميان  دون  الروحانية  إىل  االتّجاه  هو  الروحانية، 

للروحانية دون االعتقاد

يعني   )Spirit without Spirituality( الـ  إّن  الطبيعة.  وراء  ما  وعامل  وبالله  بالروح 

الحديث عن نوع من الروحانية بعزل عن الروح. وبعبارة أخرى: الروحانية من دون دين، 

ومن دون االعتقاد بالله واإلميان باألمور الدينية، يف حني يبدو أّن هذا الّنوع من الروحانية 

أن  ميكن  ال  والتاريخي  الشائع  باملعنى  الروحانية  إّن  إذ  التناقض؛  من  يشٍء  عىل  ينطوي 

تفهم بعزل عن الدين. ومن هنا فقد عمد املنظّرون يف هذا الشأن إىل تغيري هذا املعنى، 

أي أنّهم استفادوا من لفظ الروحانية وأرادوا به معًنى آخر؛ وعىل هذا األساس فإّن الروحانية 

املعارصة هي يف الغالب أشبه باللفظ املشرتك. إّن الروحانية أو السالمة الروحيّة تعني يف 

الكثري من األحيان السالمة النفسيّة، وعدم وقوع األشخاص يف االكتئاب وانعدام األمل، وأن 

يعيشوا حياتهم بسعادة وحبور. أو أنّها تفهم ـ يف الحّد األقىص ـ يف إطار الحياة األخالقية. 

يف حني أّن هذا املعنى غاية يف التضاؤل واالنخفاض ملفهوم الروحانية. وبطبيعة الحال 

أنّها متثّل  أيًضا، إال  النفسية واألخالقية  السالمة  الدينيّة تشتمل بدورها عىل  الروحانيّة  فإّن 

شيئًا أوسع من ذلك. إّن جوهرها هو االرتباط باملعنى وباطن العامل واالرتباط بالله سبحانه 

وتعاىل، وإّن املوارد املذكورة إّنا متثّل مجرّد جانب من آثار ذلك االرتباط. إّن الفرد الذي 

يرتبط بالله سبحانه وتعاىل ويكون متصالً بباطن العامل يعّد سلياًم من الناحية النفسية، وال 

يعرتيه االكتئاب وانعدام األمل. قال تعاىل:  مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  

ىت  يت     جث  مث  ىث   ]سورة الرعد )13(، اآلية 28[. إّن األساليب الدنيوية 
السائدة التي يتّم تقدميها يف إطار تسكني النفس والروح، من قبيل: حركات اليوغا، أو تناول 

املسّكنات  إيجاد  تساعد عىل  رّبا  املوسيقى،  إىل  االستامع  أو  الخاصة،  العقاقري  بعض 

بالوحي  لها  ربط  ال  الروحانية  هذه  إّن  والدميومة.  العمق  عىل  تحتوي  ال  ولكّنها  الوقتية، 

وعامل الغيب، وإّنا هي من مثار التجارب العاديّة لإلنسان، وعىل خالف الروحانيّة الدينية 

وآثار  الروحانيّة  عن  كالم  من  هناك  كان  إذا  الدينية  الروحانيّة  يف  السامء.  بوحي  املتّصلة 
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الحياة الروحانية، فإّن هذا الكالم بأجمعه يعود بجذوره إىل الوحي والتعاليم الدينية؛ وأما يف 

الروحانية العلامنية فإّما أن يتّم إنكار الله باملرّة، أو تتّم الغفلة عن الربوبية الترشيعية للباري 

تعاىل يف الحّد األدىن، أي إنكار تلك الرشيعة التي تعمل عىل تنظيم الواجبات واملحرمات 

اتّخاذ  عمليّة  بنفسه  اإلنسان  يتوىّل  هنا  ومن  اإللهية.  األحكام  أساس  عىل  الحياة  وسلوك 

القرارات بشأن هذه الرضورات واملحظورات بشكل كامل. ويقوم اإلنسان بتحديد ما يجوز 

وال يجوز بنفسه. وهكذا هو اتّجاههم إىل الحياة األخروية وخلود اإلنسان أيًضا. إّن أكرث 

بالكامل وال يعتقد  الديني. فهناك منها ما هو مادي  الروحانيات الجديدة ال تؤمن باملعاد 

باآلخرة أبًدا، وهناك منها ما هو متأثّر بالعرفان الرشقي يف ذهابه إىل االعتقاد بالتناسخ. ومن 

مع  جذريًّا  تتناقض  اإلسالمي  املجتمع  التقليدية يف  واملعتقدات  الدينية  التعاليم  فإّن  هنا 

معتقدات الروحانيات الجديدة. فال ميكن لإلنسان أن يكون متديًنا، ويتّخذـ  يف الوقت نفسه 

ـ من الروحانيات الجديدة منهًجا وطريقة لحياته؛ إذ رسعان ما سوف يتّضح هذا التناقض 

إن عاجالً أو آجالً.

* ما هو موقع الخرافة ودورها يف النزعة الروحانية الجديدة؟

للوهلة  تدركون  سوف  الروحانيات  من  الّنوع  هذا  يف  الدخول  بعد  جيّد.  سؤال  هذا   -

األوىل أنّها شديدة الجاذبيّة، وتبدو يف بعض الحاالت علميّة بحسب الظاهر، ولكن رسعان 

السطح؛ وهي كلامت ال  الخرافات والكلامت االعتباطية عىل  ما ستطفو بعد ذلك بعض 

تقوم عىل أّي مستند علمّي أو عقيّل. عندما تكون لدى الفيلسوف بعض املعتقدات ـ سواء 

مجموعة  عىل  معتقداته  يقيم  فإنّه  ـ  مسلم  غري  أم  مسلاًم  أم  إلهيًّا،  أم  ماديًّا  فيلسوفًا  أكان 

ذلك  كان  العقل،  مع  متطابقة  املعتقدات  تلك  كانت  فإن  والفلسفية.  العقلية  األدلّة  من 

االستدالل واالدعاء مقبوالً. كام أّن العامل التجريبي يف حقل الفيزياء والكيمياء، يعمل عىل 

تلك  نرى  أيًضا. ونحن  العلمية  التحقيقات املخربية واألساليب  مّدعياته عن طريق  توثيق 

األساليب ونعمل عىل تقييمها ثّم نقبل بها أو نرفضها. وهكذا النبي عندما يّدعي شيئًا، إّنا 

النبي  أجاب  وقد  والفطرة.  العقل  مع  املّدعى  هذا  تطابق  بسبب  عمومه  مّدعاه عىل  نقبل 

األكرم عندما سألوه: ما الذي تدعو إليه؟ قائالً: أدعوكم إىل عدم الرشك بالله، واإلحسان إىل 

الوالدين، والعدل يف القضاء، وعدم قتل أوالدكم مخافة الفقر والجوع، وما إىل ذلك من 

األمور التي نجدها مجموعة يف قوله تعاىل: ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  
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ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  

ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  

ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ  
ڃ ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

]األنعام )6(: 151 ـ 152[.

إّن هذه بعض تعاليم النبي األكرم ، وهي تعاليم تتّفق مع الفطرة اإلنسانية، ومن هنا 

من  املعجزة.  دور  يأيت  املراس،  وصعب  عنيًدا  املخاطب  كان  فإذا  مقبولة،  تكون  فإنّها 

ذلك أنّنا إذا انجذبنا لفّن ما من قبيل: املوسقى أو الخط أو الصوت الجميل. عىل سبيل 

املثال. سنقع يف الحقيقة تحت تأثري جامل ذلك العمل الفني. فإذا كان االّدعاء أو األثر 

غري مشتمل عىل أّي واحد من هذه الخصائص، بعنى أنّه مل يكن متطابًقا مع الفطرة، وال 

ميكن إثباته بالدليل العقيل والعمل املخربي والتحقيقات العلميّة، ومل يتم دعمه باملعجزة، 

عندها سوف يضطّر صاحب  املخاطبني،  تجتذب  أن  يحتوي عىل جامليّة ميكن  وال هو 

هذا االّدعاء إىل الخداع والتزييف واللجوء إىل الخرافات. وال تزال هذه األساليب موجودة 

الوعود  خالل  من  األشخاص  بعض  اجتذاب  يتم  حيث  أيًضا؛  اإلسالمية  املجتمعات  يف 

الكاذبة أو مامرسة الخداع والشعوذة وما إىل ذلك من الوسائل املرذولة. إّن هذا الّنوع من 

إذ  والخداع؛  الخرافة  سوى  سبيل  من  أمامه  ليس  املصطنعة،  والروحانيات  الدين  اختالق 

ليس لديه يشء آخر يقّدمه يك يتمّكن األشخاص من اإلميان عىل أساسه با يّدعيه. ومن 

هنا فإّن الخرافات تلعب دوًرا كبريًا يف هذه االتّجاهات والتيّارات. فلو تّم تجريد الروحانيات 

الجديدة من الخرافات، سوف يتّم تجريدها من كامل أسلحتها. إّن الخرافة تعني املعتقدات 

التي ال تستند إىل أي مبنى ميكن الدفاع عنه. إّن الكالم الذي ال يستند إىل دليل معترب يعّد 

خرافة، حتى إذا كان تقدميه باسم الدين.

* ما سبب إقبال الشباب عىل املصاديق املختلفة للروحانيات الجديدة يف املجتمعات 
اإلسالمية املتنّوعة؟

- إّن هذه الرشائط تعرّب عن آليّة الخداع، والخداع هنا يعني إظهار غري الواقع عىل أنّه واقع. 

الخرافات يف مختلف املجتمعات، وهذا  أنواع  نشاهد  يفّكرون بنطقيّة.  الّناس  كّل  ليس 
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األمر يثبت أّن الّناس عىل استعداد لتقبّل الخرافة؛ إذ إّن الوصول إىل الحقيقة أمر مستصعب. 

لقد ذكر القرآن الكريم يف الكثري من آياته أّن أكرث الناس ال يعقلون وال يتدبّرون وال يتفّكرون. 

ال سياّم إذا وجدوا يف شخص ما جاذبيّة خاّصة، فإنّهم سوف يصّدقون ما يقوله دون تريّث. 

إّن لدى قادة هذا النوع من الفرَق والفنون وزعامئهم قدرات كبرية للتأثري عىل اآلخرين. هناك 

يف بعض األحيان شخصيات تتمتّع بكاريزما وظاهر أنيق أو حالوة يف اللسان، وجامل يف 

البيان، ومهارة يف نسج القصص، أو إنشاد الشعر. وعىل كّل حال فإنّهم يتمتّعون بصفات 

بارزة متّكنهم من اجتذاب األشخاص. من ذلك عىل سبيل املثال أّن ساتيا ساي بابا يقول: 

إّن الله قد حّل يف وجودي منذ أن بلغت سّن الرابعة عرشة، وقد اّدعى أنّه سيعود إىل الحياة 

أنّهم عقالء وطبيعيون  يبدو عليهم  الذين  أتباعه  به  بعد سبع سنوات من موته. وقد صّدق 

اّدعوا  الذين  وإّن  واالحتيال.  بالخداع  ثقتهم  اكتساب  من  بابا  ساي  متّكن  إذ  واعتياديون؛ 

النبوة جميًعا أو حتى الربوبية، أو األشخاص الذين اّدعوا املهدوية وحصلوا عىل الكثري من 

األتباع، قد استفادوا من هذه األساليب. إّن الدعامة األوىل التي يتمتّع بها هؤالء األشخاص 

تكمن يف مجموعة من الخصائص التي يتّصفون بها، وإال فإّن الذي يعاين من الخرَق ال 

يستطيع أن يُؤّسس لنفسه فرقة وأتباًعا. غاية ما هنالك أنّهم يعملون عىل توظيف طاقاتهم 

وقدراتهم يف االتجاهات السلبية والخاطئة. وحتى بالنسبة إىل زعيم عصابات التهريب أو 

بيع املمنوعات أو السطو والسقة، يتمتّعون بذكاء أو قّوة عضليّة وجسديّة تجعلهم مؤّهلني 

بقية  تدعو  الخصائص  هذه  إّن  العصابة.  ومتاسك  األعضاء  واستقطاب  الخصائص  لهذه 

فإّن  أمرًا جديًدا،  ليست  الخرافة  إّن  للجامعة.  رئيًسا  بوصفه  اختياره  إىل  واألفراد  األعضاء 

تكن  التاريخ مل  البرشيّة عىل طول  املجتمعات  السائدة يف  واملعتقدات  االّدعاءات  أكرث 

سوى خرافة؛ بعنى أّن بذرة تقبّل الخرافات موجودة يف البرش. ال سيّام وأّن الّناس مييلون 

بغريزتهم الفطرية إىل املعنويات والروحانيات. إّن املطالبة باملعنويات أمر ذايت؛ بعنى أنّه 

كام نتلك خمسة حّواس ظاهريّة أو لدينا الحّس والتجربة األخالقية، نتلك كذلك حّس 

املطالبة باملعنويات أيًضا. ويف الواقع هناك حّس فطري وذايت اسمه الحّس املعنوي وهو 

كامن يف وجود البرش. ومن هنا ميتلك اإلنسان اعتقاًدا باملعنويات والروحانيات واألمور 

الباطنية والغيبية. وإّن معرفة الله الفطريّة من هذا القبيل أيًضا. إّن النزعة األصيلة يف وجود 

كّل إنسان تدفعه إىل الحقائق الباطنية وعامل الغيب واألرسار واألمور الباطنية. فإذا مل يكن 

الشخص من أهل التعّقل والتدبّر ومل يهتِد بنور الفطرة والعقل والوحي، فإنّه سوف يضّل 
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الطريق. إّن ميل اإلنسان إىل الخرافة أمر عريض، أّما ميله إىل املعنويات والباطن والغيب، 

فهو أمر أصيل وذايت من قبيل امليل إىل الجامل واألخالق. ومن هنا فإّن الّناس عىل استعداد 

لينجذبوا إىل االّدعاء الصالح بجرّد سامعه إذا كان لديهم ثقة نسبية بقائله؛ لظّنهم أّن هذا 

األمر ميثّل تلك الحالة الروحية واملعنوية التي تتوافق مع فطرتهم. إّن هؤالء املخدوعني 

ليسوا عاطلني من العقل. إنّهم أناس طبيعيون واعتياديون ولكّنهم ال يدققون، ومن هنا نجد 

أّن الله سبحانه وتعاىل يكرث من التأكيد عىل أهميّة التعقل والتدبّر ورضوريتهام يف آثار األمم 

السالفة وأحوالها، واالعتبار بالتاريخ وما إىل ذلك، وأمر باتباع الصالحني.

* هل لكم أن تحلّلوا لنا املبنى األبستيمولوجي للنزعة املعنوية والروحانية الجديدة؟

- من الواضح أّن ابستيمولوجيا الروحانية الجديدة تختلف عن األديان الساموية. تقوم 

هداية  إىل  يحتاج  السعادة ال  إىل  الوصول  أّن  العلامنية عىل  للروحانية  املؤّسسني  فرضيّة 

إلهيّة؛ وذلك ألّن يف عقل اإلنسان كفاية، وميكنه لوحده أن يعرث عىل طريق السعادة والشقاء، 

فإّن  األساس  هذا  وعىل  عنه؛  وغفلوا  األديان  ميتافيزيق  ينكرون  عام  بشكل  كانوا  أنّهم  أو 

مبناهم األبستيمولوجي يقوم عىل أّن اإلنسان يستطيع بفرده أن يتدبّر الطريق إىل السعادة. 

إّن املبنى األبستيمولوجي لهذه الروحانيّة يقوم عىل كفاية العقل والتجربة البرشية. يحدث 

الطريق  إىل  للوصول  أساًسا  الشخصيّة  تجربته  من  الشخص  يجعل  أن  األحيان  بعض  يف 

الصحيح يف الحياة، إال أّن هذا الشخص يف غاية السذاجة والسطحية أو أنّه يعاين من داء 

الرنجسية والغرور والُعجب؛ حيث يرى نفسه بستوى األنبياء وأنّه هو الذي يحّدد الرصاط 

املستقيم؛ وعليه فإّن االعتامد عىل العقل املحدود واملمزوج باألهواء النفسية يعّد أساًسا 

أبستيمولوجيًّا لبعض الروحانيات الجديدة. وبعبارة أخرى: يقوم افرتاضهم عىل أّن مجموعة 

القوى اإلدراكية لإلنسان والتجربة البرشية والتجربة الشخصية للفرد تكفي للهداية والحياة 

مقام  يف  الحال  بطبيعة  وهذا  السعادة.  تحديد  يف  الوحي  إىل  حاجة  ال  وأنّه  الصحيحة، 

االّدعاء؛ إذ إنّهم ال يستفيدون حتى من العقل والتجربة؛ بعنى أّن مّدعياتهم ال تستند إىل 

دعامة عقلية أو تجريبية، بل تقوم عىل التخيّالت والتحليالت الوهميّة، والعلوم والتجارب 

والتضليل.  الخداع  وأنواع  الخرافات  من  قالب  يف  تتجىّل  التي  النفسية  واألهواء  الناقصة، 

وتارة تقوم االّدعاءات عىل هذا املبنى القائل بأنّه هناك حاجة إىل الله، ولكن ال حاجة إىل 

وحي األنبياء، وإّنا نأخذ الحقيقة من الله مبارشة، بعنى أنّهم يّدعون نوًعا من النبوة، أو 
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يقولون إّن القلب كفيل بأن يدّل إىل الطريق الصحيح؛ بيد أّن هذه املدعيات جميعها ليست 

سوى أوهام، وال ميكن لها أن تقوم عىل أساس من الصّحة.

* هل املبنى األبستيمولوجي للحداثة متجانس مع مبنى النزعة الروحانية الجديدة؟

- أجل، غاية ما هنالك أّن الحداثة تّدعي االستغناء عن الوحي، وتكتفي بالعقل الجمعي 

للبرش، وتعمل عىل توظيف العقل واملنطق والعلم التجريبي؛ وأّما يف الروحانية الجديدة 

أنّها ال متتلك دعامة استدالليّة وعقل  الفلسفي والتجريبي؛ بعنى  العقل  يتّم توظيف  فال 

تجريبي وعلمي، وأّما الحداثة فإنّها متنح قيمة للعقل والتجربة. وليس لدينا اعرتاض عىل 

ذلك بطبيعة الحال؛ وذلك ألنّنا بدورنا نقول باعتبار العقل والتجربة أيًضا، ولكّننا ال نراهام 

كافيني، فإنّنا باإلضافة إىل العقل والتجربة نحتاج إىل الوحي أيًضا. ال ميكن التعرّف عىل 

األعامل  ببعض  القيام  اإلنسانية. ميكن  والتجربة  العقل  العامل جميعها بجرّد  مجهوالت 

دون  والسفينة  الطائرة  واخرتاع  السيارة  صناعة  عىل  العمل  وميكن  التجربة،  إىل  باالستناد 

االستعانة بالوحي، بيد أّن حاجة اإلنسان ال تقترص عىل هذه األمور. قد ينفع العقل والتجربة 

يف إعداد جانب من الحاجات الدنيوية، إال أّن احتياجات اإلنسان جميعها ال تنحرص بهذه 

املطاف  نهاية  يف  يصل  سوف  فإنّه  الصحيح  الطريق  سلك  إذا  العقل  أّن  صحيح  األمور. 

إىل الوحي، بيد أّن الروحانيات الجديدة لها مّدعيات أخرى. كام أنّهم ال يتمّسكون بالعقل 

والتجربة أيًضا؛ وذلك ألّن العقل والتجربة مقولة جمعيّة، وليست حكرًا عىل شخص بعينه 

يك يقول أنا أفهم هذا واآلخر ال يفهمه. ومن هنا فإن هذا األسلوب يُعّد باطالً عىل أساس 

الحداثة أيًضا، بعنى أنه عىل أساس التفكري الديني وكذلك عىل أساس التفكري الغالب يف 

العامل املعارص وهو التفكري العلامين، يعترب أسلوب الروحانيات الجديدة باطالً، ويعّد نوًعا 

الحداثة؛  عن  منفصلة  غري  الجديدة  الروحانية  فإّن  الحال  وبطبيعة  والخرافة.  االحتيال  من 

وذلك ألّن االعتقاد السائد والحاكم عىل الحداثة قد جرّد اإلنسان من الروحانية الحقيقية، يف 

حني ال ميكن سلب الحاجة إىل الروحانية عن اإلنسان. ومن هنا حيث يتّم سلب الروحانية 

الحقيقية من اإلنسان، يحّل محلّها اختالق الروحانيات املصطنعة قًسا، وهذا هو املتحّقق 

يف لحظتنا الراهنة. وبعبارة أخرى: إّن الحداثة ليست دليالً عىل الروحانيات الجديدة، ولكّنها 

من أسباب ظهورها، بعنى أّن البُعد اإليجايب للحداثة الذي يستند إىل العقل والتجربة، ال 

يرّبر خرافات الروحانيات الجديدة؛ وذلك ألنّها ال تقوم عىل العقل والتجربة العلمية؛ وأما 
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البُعد السلبي للحداثة الذي يتجاهل عامل الغيب والوحي، فإنّه يقود البرش إىل اخرتاع هذا 

النوع من املعنويات؛ يك يروي الظأم الروحي واملعنوي لإلنسان.

* هل لكم أن تحلّلوا املباين األنرثوبولوجية للنزعة الروحانية الجديدة؟

- إّن الحركات املعنويّة والروحانية مل تكن -بطبيعة الحال- عىل وترية واحدة، بل هي 

متنّوعة عىل نطاق واسع. إنّها تشرتك فيام بينها من بعض الجهات، وتختلف كثريًا يف بعض 

التغيريات  بعض  أحدث  قد  بعضها  أّن  املثال-  سبيل  -عىل  ذلك  من  األخرى.  الجهات 

مثالً  الُحمر  الهنود  أديان  أو  قد مزجت بني املسيحية  الهندوسية  أّن  األديان، من ذلك  يف 

بينها وبني األديان  الحقيقة فقد أوجدت  وصاغتها عىل شكل حركة روحانية جديدة، ويف 

القدمية صلة مفهومية. وإّن بعض الِفرَق املنحرفة املتظاهرة بالتصّوف املعارص ذات جذور 

إسالمية بحسب الظاهر وتعرّف عن نفسها بوصفها إسالمية، وتعتقد بتقديم تفسري صحيح 

لإلسالم؛ إال أّن بعض هذه الِنَحل ال صلة لها باألديان، وإّنا هي مستقلّة عنها. وإّن املستقل 

هي  بل  بالله،  حتى  تؤمن  ال  التيّارات  بعض  وإّن  بدين.  يعتقد  ال  ولكّنه  بالله،  يؤمن  منها 

التيارات؛  هذه  تعميمه عىل جميع  واحد ميكن  هناك حكم  ليس  وعليه  تام؛  بشكل  ماديّة 

ومحورية  اإلنسوية  من  بنوع  تعتقد  الروحانية  العلامنية  الحركات  إّن  القول:  ميكن  ولكن 

اإلنسان. وحتى إذا كانوا يعتقدون بالله، ال يكون له دور يف حياتهم؛ بعنى أنّهم ال يعتقدون 

الله خلق هذا  أّن  الربوبية ويرون  بنوع من  لله عّز وجل. فهم يعتقدون  الترشيعية  بالربوبيّة 

العامل وانتهت مهّمته عند هذا الحد. واآلن علينا أن نعمل عىل تنظيم حياتنا بأنفسنا. إّن من 

لوازم تأصيل اإلنسان عدم الحاجة إىل الدين والرشيعة. إّن هذه املوارد بنزلة الفرضيّات 

الله،  حول  تتمحور  الدينيّة  الرؤية  فإّن  املقابل  ويف  الجديدة.  والروحانيّة  لالنرثوبولوجيا 

ضوء  يف  تكون  إّنا  والكرامة  القيمة  وهذه  وكرامته.  اإلنسان  قيمة  نفسه  الوقت  يف  وترى 

اتصال اإلنسان بالله؛ وذلك ألّن اإلنسان يعترب خليفة الله يف األرض. إّن اإلنسان من زاوية 

الوجود. وإّن الرشف والكرامة  اإللهية يف  العرفان اإلسالمي هو املظهر األكمل للصفات 

تعاىل:  الله  قال  اإللهية.  للصفات  اإلنسان  تقّمص  الناحية، وهي  تكمن يف هذه  اإلنسانيّة 

إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة]سورة البقرة )2(، اآلية 30[؛ ويجب عىل الخليفة أن يشبه 

املستخلف عنه، وإّن اإلنسان من بني جميع الكائنات ميتلك الشبه األكرب بالله عّز وجل، 

وإن كان الله سبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء. وعىل حّد تعبري العرفاء اإلسالميني: إّن لدى 
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اإلنسان أكرب االستعداد ليكون مظهرًا لجميع األسامء اإللهية. إّن كّل كائن يعكس من نفسه 

عدًدا من األسامء اإللهية، إال أّن اإلنسان ميتلك القابلية التي متّكنه من أن يعكس يف وجوده 

أّن هذه  الكامل. كام  اإلنسان  الفعلية يف  إىل  املظهرية تصل  اإللهية. وهذه  األسامء  أكرث 

القاعدة لها املحورية يف الحياة والسلوك أيًضا، بعنى أّن أهّم عمل ميكن لإلنسان أن يقوم 

به هو العبودية لله، وإّن أهّم النتائج يحصل عليها اإلنسان من طريق العبودية لله. هذه هي 

املباين األنرثوبولوجية لإلسالم والعرفان اإلسالمي التي تعّد يف قبال مبنى تأصيل اإلنسان 

بعزل عن الوحي.

بوصفها عنرصًا   البيت أهل  التعاليم وروحانية  االستفادة من ظرفية  * كيف ميكن 
أساسًيا ملواجهة الروحانية الجديدة؟

- إّن اإلمكانات املوجودة يف مدرسة أهل البيت يف حقل املعنويات والروحانيات 

بيان هذه الظرفيات  -كام يف سائر الحقول األخرى- هي إمكانات استثنائية وفّذة. وميكن 

واإلمكانات عىل النحو اآليت:

أّواًل: إّن التعاليم الروحانية واملعنوية للدين اإلسالمي متطابقة مع العقل والفطرة. ولو تّم 

عرضها بشكل صحيح فإّن الكثري من الّناس سوف يقبلون عليها ويلتزمون بها. ليس هناك يف 

التعاليم الدينية األصيلة ما يخالف العقل والفطرة. وإّن تأكيدنا عىل التعاليم الدينية األصيلة 

االختالق  سوق  وإّن  والسمني.  الغث  عىل  تحتوي  الروائيّة  مصادرنا  أّن  من  يأيت  إّنا  هنا 

كان  والعرفان-  الروحانيات  حقل  يف  سيّام  -وال  والروايات  الحديث  دائرة  يف  والتحريف 

عامرًا إىل حّد كبري. ومن هنا نجد علامء الدين عند رجوعهم إىل األحاديث يتعاملون معها 

بأسلوب النقد، ويستفيدون يف ذلك من أساليب علم الحديث والرجال لتشخيص الحديث 

املعترب، وهذا األمر يحتاج بطبيعة الحال إىل معالجة فنيّة. ثم إّن تعاليمنا الروحانية ترضب 

تأثري  اإلنسانية مل تكون ذات  الّضعف واملحدودية  أّن  الوحي؛ بعنى  بجذورها يف عمق 

عىل هذا املعارف والتعاليم.

ثانًيا: إّن من بني أهّم خصائص هذه التعاليم واملعارف، هي العقالنيّة واالعتدال والبعد 

عن اإلفراط والتفريط. نرى يف بعض ِفرَق التصّوف إفراطًا أو تفريطًا. فإّن بعض الِفرَق املعنويّة 

األشخاص.  يتحّملها  أن  يندر  التي  الرياضات  متارس  حيث  االرتياض،  شديدة  والروحيّة 
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ومن جهة أخرى هناك من ال يقوم بأّي نوع من أنواع الرياضات، ويدعو إىل اللّهو والطرب 

واملتعة. وهؤالء يعملون عىل الرتويج إىل روحانية مجرّدة من األمل واالرتياض؛ وأّما يف 

التعاليم اإلسالمية/ العرفانية، فقد تّم لحاظ الحّد الوسط واالعتدال؛ فليس فيها رياضة قاسية 

ال يستطيع اإلنسان تحّملها، وال منهج الراحة واالنغامس يف األهواء وامللّذات.

ثالًثا: يحتوي عرفان أهل البيت عىل الشمولية والجامعية؛ بعنى أنّه ليس أحادي 

البُعد، وبذلك فإنّه يأخذ البعد املادي لإلنسان كام يأخذ بعده املعنوي بنظر االعتبار أيًضا. 

بناء املعنويات والروحانيات بعزل عن املاديات، وبذلك  العرفان مل يعمل عىل  إّن هذا 

فإنّه يحرتم احتياجات اإلنسان املادية؛ وذلك ألنّه يرى أّن هذا البُعد ميثّل جزًءا من اإلنسانية 

أيًضا. ومن هنا فإّن عرفان أهل البيت يعترب منظومة جامعة تهتّم بكال النوعني من احتياجات 

اإلنسان املادية واملعنوية.

رابًعا: إنّه يأخذ كالً من الدنيا واآلخرة بنظر االعتبار؛ بعنى أّن هذه السنة الدينية ال تقول: 

عىل  باآلخرة  تضّحي  املادية  أّن  حني  يف  آخرتكم.  حساب  عىل  بدنياكم  للتضحية  جئت 

حساب الدنيا. ويف املقابل فإّن بعض املدارس األخروية املتطرّفة تعمل عىل تدمري الدنيا 

أيًضا. والحال أّن اإلنسان يف فضاء التعاليم اإلسالمية يعيش يف هذه الدنيا حياة رغيدة ال 

تخلو من الحبور.

خامًسا: إّن التعاليم اإلسالمية تقيم توازنًا بني البُعد الفردي والبُعد االجتامعي، وتالحظ 

الجامعية بينهام. إّن الكثري من املذاهب العرفانية واملعنوية تنزع بشكل وآخر إىل الفردانيّة، 

وتنصح كّل شخص بأن يعمل عىل إنقاذ نفسه بفرده، وال يكون له شأن باآلخرين، أو تدعو 

التعاليم اإلسالمية يحتوي عىل روح  إّن نشاط اإلنسان املعنوي والروحي يف  العزلة.  إىل 

معنويّة. ويف الحقيقة فإّن كّل عمل صحيح يقوم به اإلنسان من أجل مرضاة الله وبنيّة فعل 

الخري، يُعّد عمالً روحانيًا ومعنويًا؛ سواء أكان هذا النشاط يف املعمل أم يف األندية الرياضية 

أم يف القراءة أم التحقيق أم التدريس، وإّن أفضل الناس عند الله هم أنفعهم للناس. هذا هو 

.منطق مدرسة أهل البيت

البيت -باملقارنة مع  البارزة األخرى ملدرسة أهل  الخصائص  إّن من بني  سادًسا: 

لنامذج روحانية ومعنوية  املدرسة  امتالك هذه  األخرى-  الروحانية  واالتّجاهات  املدارس 
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وعرفانية كاملة؛ وبذلك فإّن اإلسالم ميتاز من هذه الناحية من سائر األديان األخرى. وامللفت 

أّن مقّدسات األديان الساموية األخرى جميعها تعّد جزًءا من مقّدسات اإلسالم أيًضا، ويف 

الحقيقة فإّن األنبياء جميعهم ميثّلون أسوة للمسلمني. يضاف إىل ذلك أّن التعاليم اإلسالمية 

واحد  كّل  عاش  حيث  كامالً.  إنسانًا  منهم  واحد  كل  بوصف  معصوًما،  عرش  أربعة  تقّدم 

فيها اآلخرون  التي عاش  الزمنية  منهم يف مرحلة زمنية وظروف مغايرة للظروف واملرحلة 

منهم. وبذلك ميكن لنا الحصول عىل الشخص الكامل الذي نتأىّس به يف مختلف الظروف 

النموذج األكمل واألمثل يف   بوصفه  النبي األكرم  والرشائط، ويف مركزيّة هؤالء يقف 

الكامل  واإلنسان   ،املؤمنني أمري  مثل  الحاكم،  الكامل  اإلنسان  نجد  حيث  الوجود. 

الذي ميارس الجهاد يف الخفاء، من أمثال األمئة املتأخرين، واإلنسان الكامل الذي 

 ،خاض حربًا معلنة يف رفض الظلم واالستسالم حتى االستشهاد، مثل اإلمام الحسني

واإلنسان الكامل الذي دفعته الظروف إىل التحاور والتفاوض مع األعداء ويصل بذلك إىل 

معاهدة سالم لتطوى تلك املرحلة، مثل اإلمام الحسن، واألجمل واألروع من ذلك 

ليس من  والعرفان اإلسالميني  الروحانية  أّن  تثبت  امرأة معصومة،  لنا  يقّدم  أّن اإلسالم  كلّه 

مختّصات الرجال فقط.

سابًعا: إّن يف اإلسالم كتابًا سلِم من أيدي التحريف والتالعب؛ وعىل هذا األساس فنحن 

اإلسالمية  والثقافة  باملدرسة  التعريف  استطعنا  إذا  وعليه  خالصة،  ساموية  تعاليم  نتلك 

كان  وإذا  بالغة.  بسعادة  التعاليم  هذه  تعتنق  سوف  املعمورة  شعوب  فإّن  صحيح،  بشكل 

الناس يف الوقت الراهن واملرحلة املعارصة بعيدين كّل البُعد عن تعاليم اإلسالم، فإّن مرّد 

ذلك يعود إىل أّن املسلمني مل يتمّكنوا من تعريف اإلسالم بالشكل الصحيح.





الفلسفة الغربّية بحثت عن الحقيقة 

إاّل أّنها عجزت عن معرفة اهلل

حوار مع الدكتورة هدى نعمة

   

يرتكّز هذا الحوار مع أستاذة الفلسفة يف جامعة الّروح القدس )الكسليك( يف لبنان عىل 

جملة من القضايا امليتافيزيقّية التي ال تزال موضع جدٍل بني املحّققني والباحثني، عنينا بها 

التشكّالت األوىل ملفهوم العقل عند اليونان وامتداداته إىل عصور الحداثة يف الغرب. كام 

تناول معضلة العالقة بني الفلسفة والدين والكيفّية التي جرت فيها املواجهة داخل الفضاء 

الكاملة  العلامين وسيطرته  الفكر  ونشوء  والتنوير  الّنهضة  بعد عرَصين  الغريب، وخصوصاً 

عىل حضارة الغرب.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

»املحرر»

* يستدعي الكالم عىل أزمة حضارٍة يف الغرب املعارص، كالماً موازياً عن أزمة الفلسفة 
املعادلة  هذه  طريَفْ  بني  الربط  مدى ميكن  أّي  إىل  الحضارة.  لهذه  سًة  مؤسِّ بنيًة  باعتبارها 

انطالقاً من العالقة الوطيدة التي ينسجها التاريخ اإلنساين بني الفكر والحدث؟

نظـراً  ـ  التي  املعارص  الغرب  حضارة  بعضلة  وثـيـٍق  بشكٍل  يرتبط  املوضوع  إّن   -

لإلشـكالـيّـة املطروحة للبحث ـ تبدو متأزّمًة، علامً أنّها وليدة فلسفٍة حديثٍة أضفت عليها 

أخرى،  فلسفيٍّة  مساراٍت  مع  تقاطعها  وإمكان  نشأتها،  حدود  خارج  إىل  امتدادها  إمكان 

وانعكاسها عىل ذهنيات تنتفض يف أكرث من موقع عىل مساحة القرية الكونيّة.
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وملّا كان مجال االهتامم ينحرص يف السؤال أّوالً عن أزمٍة يف حـضارة الغرب املعارص 

توازي أزمة الفلسـفة، التي هي يف صلب تأسيـس هذه الحضارة، وثانياً، معرفة إىل أّي مدى 

ميكن الربط بني طـريف هذه املعادلة استناداً إىل العالقة الوطيدة والتاريخيّة بني الحدث 

والفكر، وجدنا، يف الواقع، أّن الغرب، قدمياً، ومعارصاً، ليس بغريب، يف ما يعيشه، وينمو 

فيه، ويتطّور، أو يتدهور، عن سـائـر األمم املفكرة، يف ركيزتني أساسيتني يف مجتمعاتها، 

وهام الفلسفة والدين، وإن شئت الفلسفة السياسيّة والدين.

العقالين؛  بالنــّور  ويقـذف  الفكـري،  اإلنتاج  رَِحم  يكّون  الحدث  أّن  فيه  شـّك  ال  ما 

التفتيشية  العملية  من  فتلد  منه،  نجم  ما  وليتبنّي  مسبّباته،  عن  لينّقب  الحدث،  يف  ليعمل 

ما يصـبح  الجديد، وتشـّكـل  الفكرة تكـون  نتائجه، فكرة، وهذه  الحدث، ويف  يف دوافع 

مع  العقل  تطاحن  من  الخارجة  الفكـرة  تـفرزه  ما  إىل  بالّنظـر  التغييـر،  بسـلك  معـروفاً 

املوروثات  ومع  ثالثاً،  عليه،  هـي  با  التقاليد  ومع  ثانياً،  بذاته،  الدين  ومع  أوالً،  العقل، 

املتنوّعة واملتفاوتة، واملحفورة يف النفوس كام النقش يف الحجر، رابعاً.

وعلـيـه، فـمن حــّق هذا الواحـد املفـرد فـي مقابـل الوجوه األخرى، أي من العقل 

فـي تحـّديـه املخـزون املجتمعي املتوارث واملتهالك، كام كانت الحال بالغرب، متّخض 

ولعصـور  البـدء،  فـي  تغييـر  لعصـور  الفاتحة  قُل  الحداثة...أو  الغريب عن والدة  التفكري 

تحـّوالت فـــي ما بعد، وصوالً إىل ما يعرف اليوم، خصوصاً، منذ توسع العوملة واستقرار 

الّنظام العاملي الجديد، بأمرباطورياته االقتصاديّة واإلعالميّة والتكنولوجيّة والعلميّة الفاجرة، 

باألزمة الحضاريّة الغربيّة املعارصة.

للتفلسف  التكوينّية  أّن املشكلة  إىل  الفلسفة  بتاريخ  املتخّصصني  يذهب عدٌد من    *
أرسطو،  وضعه  الذي  للفلسفة  األنطولوجي  البناء  مع  وتحديداً  اليونان  إىل  يعود  الحديث 

واالهتامم  موجود،  هو  مبا  املوجود  عن  بالسؤال  الفلسفة  مهّمة  حرص  لجهة  خصوصاً 

بالظواهر التي جرى تأصيلها عرب منطق املقوالت العرش.. كيف تُعلّقون عىل ذلك؟

، ويسعى إىل املعرفة من غري مواربٍة،  من يُقارب املسار التاريخي بشكٍل دقيٍق وموضوعيٍّ

عاش  بخاّصة،  والكاثولييك  بعاّمة،  املسيحي  الغرب  أّن  يرى   ، عقائديٍّ اصطداٍم  غري  ومن 

طويالً، ولقروٍن، يف مناخات التحالف السيايس الديني: امللك هو رأس الّسلطة، والبابا هو 
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الذي يكـرّس هذه الّسلطـة، ويباركها علـى أنها ظّل الله علـى األرض، ويرميها بالحـرم عندما 

ال تدور األشياء بانتـظـام وانسـجـام فـي فلك هذا التحالف القائـم قسـراً، والذي، فـي ظنـي، 

ليـس هدفاً مسيحياً فـي الجــذور املسيحيّة، بقدر ما هو استنسـاخ لكثـيـر من تقاليد الشعوب 

الغربيـة التـي اعتنقت املسـيحية، وهذا مـا يحدث للفاتحيــن، فـغالباً ما يتدثّرون بثـوٍب 

التي يُخضعونها لسلطتهم.  البلدات أو املجتمعات  سميٍك مـن عـادات وطـبائع األمم أو 

العريض، وليس باملعنى  باملعنى  )الدين(  أن   أّويلٍّ لألمور نستخلص  من تحديد  وانطالقاً 

الدقيق للكلمة، استخدم، يف زمن نشأة املاملك واإلمرباطوريات املسيحية، سالحاً أو وسيلة 

تستقطب بها السلطات أسباب الحرب، وأسباب التفرقة، والقمع، وتوزيع الغفران، وتجويع 

الناس، وإنزال العقوبات، إىل جانب الكثري من ظلم الدين واإلنسان يف آن ... هذا عدا نظام 

الطبقات العليا والدنيا، وغياب العدل واإلنصاف ومخافة الله.

مسيحيني  من  سقط  ما  وسقط  أوّجه،  بلغ  والسيايس  الالَّهويت  االستبداد  كان  وملّا 

الغرب  التعقل يف  براعم  بدأت  والربوتستانتية،  الكثلكة  قاعدة  بينهم عىل  ما  يتناحرون يف 

تظهر ـ وكان الغرب قد بلغته الحضارة اإلغريقية عن طريق الحضارة العربية اإلسالمية عرب 

ما تّم ترجمته من فلسفة، وعلم منطق، وما تّم االجتهاد فيه يف عواصم الخالفات اإلسالمية 

املتعاقبة - تشق طريقها بشكل مثري للغاية. ولنئ كان هذا التعقل الحديث معتقالً يف دائرة 

الفكر اإلغريقي القديم، فهذا ال يعني أنه مل يكن غربياً خالصاً، ومل يكن ممزوجاً بسيحية 

متغربة، وإن شئت فقل، هذا ال يعني أنّه مل يكن مستقالً وثائراً ومنحازاً لحنني نوستالجي 

ملا قبل املسيحية. 

إياه  علّمه  ماّم  وقناعٍة  وإقداٍم  وعٍي  بكّل  ويتفلَّت  معلّم،  إىل  بالحاجة  يطيح  فديكارت 

السابقون من الالهوتيني الفالسفة، أرباب العصور القروسطية، ويستعيض عن هذا املخزون 

بالكوجيتو الديكاريت )أنا أفكر إذاً أنا موجود( ويشطب بعبارٍة ابتداعيٍّة، ما نزل عىل الناس 

لتبيانها، ويفتتح  العلمي  الحقيقة وباالختبار  للبحث عن  العقل  بسيادة  من حقائق، ويسلّم 

عهداً من الرصاع بني العقل والدين دام طويالً حتى بلغ، ربا ما مل يكن ليقصده ديكارت، 

إسقاط الله يف الساحة العامة الغربية، وإقامة )اإلنسان اإلله( ، القادر عىل ذاته، املسيطر 

عىل حياته، املتنطح علامً وتجربة، وفاتح عصور الدخول يف الذاتية واإلنية الوثنية والنزوح 

ما  أحد  يخفى عىل  وال  لإلنسان/النحن،  كبديل  اإلنسان/الفرد  تكريس  الجامعة، عرب  عن 
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الحديث  الغرب  يف  وهناك،  هنا  تاريخيّة  ألحداث  نتيجة  فكريّة  تحّوالت  من  الحقاً،  نتج 

فصل  يف  بعيٍد،  حّد  إىل  ونجحت،  الدين،  عىل  األوىل،  مراحلها  يف  قّضت،  واملعارص، 

الدين عن الدولة، وأرست نظاماً سياسياً علامنياً قامئاً عىل منظومة فلسفية عقالنية، مل يلبث 

أن أصبح كونياً، موضوعه اإلنسان/ الفرد، وركيزته تحكيم العقل املتحّرر فلسفياً من كّل قيد 

أو رشط؛ واستبدال مدينة الله بدينة القانون والحق، والعمل الحثيث عىل إنتاج الثورات، 

فلم ال  الحوار  بوسائل  يكن  وإن مل  العقالين،  التخطيط  إليه يف  التوّصل  يجب  ما  وبلوغ 

بوسيلة الشغب.

باعتبارها معقوالٍت واقعّيًة،  باملحسوسات  تقييده  آلت إىل  العقل  أّن مهّمة  ترون  * أال 
وترتّب عىل ذلك اإلعراض عن اإلميان الديني، ونشوء الظاهرة اإللحاديّة واسترشاء العلمنة 

الحادة يف املجتمعات الغربية؟

إّن الهدف األسمى للفلسفة الحديثة هو بناء اإلنسان الذي يتمتّع بجدية التفكري، وحريّة 

التعبري من غري أن يشعر أنّه مهّمٌش وسط مجتمعه األصيل بسبب انتامئه إىل أقليّة دينيّة حّولته 

إىل غريب يف بيئته، هذا عدا الحروب الدامية بني أبناء املجتمع الواحد بسبب االختالف 

املذهبي يف صميم الدين الواحد.

إذاً، الفلسفة الحديثة أسّست مبدئياً إلنسان منفصٍل عن منظومة األمس، وأّسست ملجتمعٍ 

مدينٍّ علامينٍّ، كام أوصدت األبواب يف وجه اإلنسان الديني، وبالتايل، يف وجه استخدام 

الدين واستغالله يف املسائل السياسيّة والقانونيّة؛ واستبدلت املنظومة التقليديّة القامئة عىل 

الحق اإللهي باملنظومة اإلنسانوية القامئة عىل حّق اإلنسان.

الفلسفة  إّنا  وحسب،  الفلسفي  بالتنظري  فقط  يحدث  حصل مل  وما  وهكذا حصل... 

املجتمع  والدة  يف  وتدريجياً  اآلخر،  اإلنسان  والدة  يف  األكرب  األثر  لها  كان  الحديثة 

املؤّسسايت.

الحقيقة، وعابثة،  تّواقًة إىل  الحديثة كام املعارصة كانت  الفلسفة  أّن  فيه  وّمام ال شك 

بالتايل، باملسار التاريخي الحائل دون بلوغ الحقيقة املرجّوة، وهو الذي يبعث فكرة قد ال 

تتمّكن ببساطٍة أن تنقضها فكرة أخرى.
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للتاريخ، فهذا يعني أّن الفكرة ميكُنها أن تثبت  وإن كان الشّك قاعدة شأنه موقفاً عابراً 

اإليجايب والسلبي من األمور، عن جدارة كام عن غري وجه حّق. لذا تّدعي الحركة التاريخية 

وضع حٍد للحوار الالمتناهي للشك وتستبدله بقضاء التاريخ، ما يعني قضاء من غري قاٍض، 

سواء كان اإلنسان أو الله. 

* ما الفائدة إذن من فكرة ليس لها صاحب، وبالتايل من علّة عاجزة عن إيجاد ناطقها، 
إنساناً كان أو إلهاً؟

طرد  مهّمة  التاريخية  الحركة  إليه  أوكلت  الذي  التاريخ  هو  هذا  أقول:  الصدد  هذا  يف 

يجب  ما  ينكرها.  الذي  والشّكاك  الحقيقة  بلوغ  اإلنسان  قدرة  عىل  يؤكّد  الذي  الفيلسوف 

أن ندركه هو بالفعل ما نزع إليه فالسفة الغرب، وقد استمكنوا من التاريخية، فتسلّحوا يف 

البحث عن الحقيقة بالحجج العقالنيّة املوثوق بها، ووجدوها حاسمة، ومل يهتّموا بشأن 

وكأّن  تظهر  التي  الجدليّة  هذه  عند  التوقف  ممكن  البحث  من  اللحظة  هذه  ويف  التاريخ. 

الحدث والفكرة ال رابط بينهام. 

قد نقول إّن الهدف الرئييس للفكر الغريب الحديث، بصورٍة خاّصٍة يف مطلعه، هو دحض 

أن  وما ميكن  فعالً  البرش  به  يقوم  ما  بني  املسافة  القامئة عىل حاجة  الكالسيكية  الفلسفة 

يقوموا به إن هم انصاعوا لتعاليم العقل، وما ال يخفى عىل عاقل هو االنقالب عىل موقع 

العقل يف الفلسفة الكالسيكية، املتموضع بني السبب األسمى الذي ال يبلغه ولكن ينّوره، 

وتقلّبات األفعال وعوامل التاريخ التي يجب أن يناقشها ويحكم عليها. إّن الفكر الفلسفي 

اعتمدنا  إن  الكبري.  الرفض  هذا  إطار  يندرج يف  وأصوله،  مصادره  الحديث، يف  السيايس 

هذه الّنظريّة يف بحثنا نتمّكن من ولوج أسباب التفكيك واالنفصال وتفاصيل شيد العامرة 

تشكل  أنّها، مجتمعة،  إاّل  الفلسفيّة،  التيّارات  تضاربت  وإن  واملعارصة،  الحديثة  الفلسفية 

العامرة الفلسفيّة الحديثة واملعارصة.

إنطالقاً من إطالق الحّق الطبيعي الحديث مع ماكيافيل، ومروراً بباكون، وهوبس، سبينوزا، 

وديكارت، ولوك، ومن ثم استناداً إىل إعامل الفكر يف أزمة الحق الطبيعي الحديث، وظهور 

منظومة التاريخ العامل يف الفكر ، وقد عمل عليها روسو وكانط، وهيغل، ثم ظهور التاريخية 

الراديكالية التي ابتدأها نيتشه، وتابعها هايدغر، نستنتج أّن كّل هذه الحركة الفلسفيّة الناشطة، 
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أو   )الواقعي(   املنظور  بني  التواطؤ  إحقاق  وجديلٍّ،  وعقالينٍّ  تدريجيٍّ  بشكٍل  استهدفت 

)العلمي(  وتقديس الحقيقة واملنظور األخالقي أو )االوتويب( و)تقديس الحق(.

وهكذا نشأت منظومة الطاعة عند الرضورة عرب )يجب عليك أن...( ملاكيافيل، ومنظومة 

بدون  ذاته  إاّل  يطيع  ال  الفرد  اإلنسان  إّن  لهوبس، حيث  الواقعة«  الحقيقة  الحق »يف وجه 

أّي ضغط يذكر، ومنظومة اإلنسان السيع العطب، ولكّنه إنسان مفّكر لباسكال، ومنظومة 

الفلسفية  التنظري  لنيتشه، ومنظومة  ذاته  أن يصبح  القادر  لذاته،  املتجاوز  املتفّوق  اإلنسان 

للمؤسسة السياسية التي يتجىل فيها نظام وعقل يفوقان باألهمية وجودياً ما أتت به الفلسفة 

االجتامع  قام  السلطة. وهكذا  االستيالء عىل  واملقدرة عىل  باملوهبة  املمزوجة  املوبوؤة 

ولذاته، ومن  بذاته  الفرد  بدافع من حب  يجتمعون، من جهة،  الذين  األفراد  الحديث عىل 

جهة ثانية، وقفاً عىل مشاركة أو تضامن بقدر ما هو حصيلة املحرّك الرئييس االجتامعي، 

أي الخوف، وهو الرادع األكرب الذي يحمي اإلجتامع اإلنساين. وملثل هذا السبب، تستمد 

املشاركة رشعيتها وأحقيتها من منظومة استغالل الطبيعة بكّل مواردها، وهو استغالل مرغوب 

فيه رشط أن يتّم بشكٍل عقالينٍّ، وبتخطيط منظّم، عىل صورة تجّمع مجتمعي متقّدم، يخّفف 

من وطأة العنف املميت لصالح التعقلن والتنظيم واالستفادة.

التي  )املصلحة(  مصطلح  الحديث  اإلنساين  لالجتامع  الفلسفيّة  الرؤية  هذه  وتفرز 

توجب حتامً مشاركة عقالنية وتبادالً مبنياً عىل أساس املساواة بني أبناء املجتمع الواحد، 

أفراد  من  كان  وإن  حتى  األقل،  عىل  رأيه  يف  مختلف،  وهو  املختلف،  باآلخر  واعرتافاً 

مجتمع من لون واحد.

يف املحّصلة السيعة نلملم ما استجمعنا من نظريات فلسفيّة رشّعت انطالقتها من أحداث 

بيئة أو حارضة  أّي  الغربية عرب العصور - وقد تجري يف  البيئة املسيحيّة  معاشة، جرت يف 

آراء، ومنها  إنتاج  - واستدعت إىل  الفلسفة عينها  إنتاج  بالرضورة  أن توجب  أخرى من غري 

فلسفة وجود، وبفضلها تنظيم حياة مجتمعية، ولعّل أبرز ما حملته الفلسفة الغربية الحديثة من 

مضمون، وإن كان قابالً للنقاش والجدل يف أّي وقت، أنّها أتت بفهوم مقاربة الرأي الذايت 

والرأي اآلخر، ومقاربة األراء املختلفة بالحّجة املقنعة، وتفّهم كّل ذي صاحب رأي، أنّه، كائناً 

من كان، ليس وضعه حالة استثنائيّة، إّنا هو وضع يشبه وضع الكثريين من الذين عندهم آراء، 

وأفكار، ووجهات نظر، وتختلف عن مجمل آرائه وتطلّعاته، والعكس صحيح...
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اتّجاه  يف  وسار  رأيه،  عن  الرأي  صاحب  انفصال  متّكن،  متى  أنّه،  نستدرك  أن  ويبقى 

تفّهم اآلخر واحتوائه، تكون الفلسفة الغربية الحديثة قادرة عىل تعبيد السبُل إلرساء السلم 

املجتمعي، وإقصاء الخوف من املوت عنفاً عىل يد اآلخرين، وتحرير اإلنسان من الغرور 

واملغاالة يف الّنظر إىل ذاته، وإيقاظه عىل هشاشة املفردية، ودفعه إىل اإلعرتاف باملساواة 

بني كّل البرش...وإىل قبول الناس بعضهم البعض.

وما يستوقفنا يف الفلسفة الحديثة الناشئة، واملتقّدمة، أنّها اعتنت، عىل صواب أو عىل 

خطأ، بتكوين سلوك مجتمعيٍّ مرتبٍط مبارشة برضورة االجتامع، وبرضورة الحفاظ عىل أمن 

االجتامع، وأسفرت هذه السلوكية املجتمعية، أو قل هذا العقد االجتامعي، عن قّوٍة هائلٍة 

تهتّم بحامية اإلنسان املجتمعي، وهذا ما مل يكن متوفّراً بشكٍل واسعٍ وحقوقيٍّ قبل تفاعل 

املجتمع مع مقّومات الفلسفة الحديثة السياسيّة املجتمعيّة. 

العقل  إفعال  يف  أنّها،  حِذق  عىل  يخفى  ال  الحديثة  الفلسفة  بهذه  األخذ  سياق  ويف 

اإلنساين، لبلوغ عقد اجتامعي إنسانوي الصناعة، منفصل، بكل جرأة، عن الحقيقة املطلقة، 

ومعتمد، بكّل طأمنينة، عىل فوقيّة العقل اإلنساين، قد أبعدت الله عن االجتامع اإلنساين، 

وأهملت تعاليم كنيسته، وقّدمت العقل البرشي وسيلة للحّل والربط يف الوسط املجتمعي، 

ومّدت املجتمع بفلسفة حياة تَصّور فيه من يتوىّل زمام الحكم عىل أنّه حاكم يسوس الشعب 

الذي  الخوف  من  اإلنساين  االجتامع  إخراج  بهدف  والحكمة؛  والقانون  والرعاية  باللّطف 

انتاب املجتمعات الغربية، والصادر عن تاريخ طويل من الحكم املطلق، واستبداد امللوك 

الذين ال يخافون قانوناً، وال يطولهم قانون، وال يردعهم رادع يف االستيالء عىل أرزاق الناس 

وأرواحهم .

* ما األثر املرتتّب عىل مثل هذه السريورة يف الحضارة الحديثة؟

يف مثل التغيري الفلسفي لصورة الحاكم من مستبّد إىل راٍع، تتوارى صورة املجتمع الغريب 

الديني، املؤمن بالله، وبتعاليم اإلنجيل والكنيسة... وترتاجع صورة اإلنسان/الفرد، ويحّل 

محلّها العقد االجتامعي الجديد الذي يتفّوق فيه الحاكم عىل الظلم واإلستبداد، ويتجاوز 

فيه الفرد أسباب التشاجر، ويرتيض املساواة، ويتخىّل عن االفتخار بالذاتية األنانيّة الالغية 

لآلخر، ويصبح االحتكام إىل العقل الوسيلة الصالحة إليجاد ما يناسب االجتامع اإلنساين، 
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فتنتقي، بالتايل، املنظومة التقليدية القائلة )بظّل الله عىل األرض( ، ويصبح املسؤول عن 

مثل  أّن  والواعي ملصلحته كحاكم...ويبدو  املعقلن  الضمري  اإلنساين صاحب  االجتامع 

هذا التعّقل الواعي ال يتطلّب من الحاكم قدراٍت فوق الطاقة وال فضائل استثنائيّة، بقدر ما 

الّسلطة اإلنسانويّة، وااللتزام فقط بحاجة املجتمع  لتحقيق  أداة سياسية رشعيّة  منه  يجعل 

عىل أكمل وجه .

ويعني االحتكام إىل العقل يف ما يعنيه: أّوالً، تسيري شؤون املجتمع عن طريق تغيريٍ 

جذريٍّ ملفهوم الال محدود، وانتقاله من صفة إلهيٍّة إىل صفة إنسانيٍّة، وارتباطه، بالتايل، 

الصالحية  محدود  الال  ابتدع  الذي  االضعيف،  اإلنسان  إقناع  وثانياً،  والرشعية؛  بالقانون 

اآللية  طريق  عن  اإلنسان  مصري  يف  الّنظر  إعادة  ثالثاً،  ومخاوفه،  هواجسه  من  بإنقاذه 

العقالنيّة والخالصيّة يف آن. وهكذا فإّن ما وفّرته الفلسفة الحديثة يف الغرب من ارتباطها 

للمجتمع  الحافظة  الرشعيّة  املأسسة  اعتبار  إىل  قيادته  اإلنساين،  االجتامع  الوثيق بسار 

العيش  منظومة  من  للخروج  ودافع  واالستمرار،  البقاء  نزعة  عىل  الحرص  باب  من  هي 

يف رصاع الّكل ضد الكّل، وعامل إنجاح اللحمة بني املجتمع والحاكم اللذين يشكالن 

الجسم السيايس الكياين.

*  ماذا نستخلص مام سبق؟

الكنيسة  مع  املتحالف  الحكم  ورشة  من  خرجت  الحديثة  الفلسفة  أن  بتقديري 

من  أما  واالقتدار،  الحكم  بفهوم  واملدين  اإلكلريييك  بني  التداخل  ومن  )اإلكلريوس(، 

ظروف الغموض والفوىض سياسياً، ومن الحياد والنزاهة فكرياً، ومن ثنائية العالقة الوجدانية: 

حامية/طاعة، ومن الواقع اإلنساين ومفعول الرشائع الدينية عىل املجتمع، تشكلت عوامل 

املشهد  الحداثة،  قبل  ما  زمن  عىل  يلِو  مل  الذي  الحاد،  السؤال  وتبّوأ  السيايس،  العمل 

االجتامعي والتفكريي والتغيريي، وقلب املقاييس.

*  ما الدور الذي قام به الفكر الالَّهويت املسيحي يف إعادة االعتبار ملسألة اإلميان، رغم 
التكيُّف الواسع الذي أجرته الكنيسة الكاثوليكية مع العلمنة ابتداًء من القرن الثالث عرش أي 

بعد نهاية العصور الوسطى.
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بنيت  التي  فاإلشكاليّة  مدينٍّ علامينٍّ،  غريبٍّ  مجتمعٍ  بإنتاج  الحديثة  الفلسفة  تكتِف  مل 

عليها الفرضيّات الفلسفيّة الحديثة، والحقاً املعارصة، انعكست عرب السؤال املطروح يف 

يف  جرى  ما  مصدر  عن  بغرابة  مستفهامً  الحداثة  قبل  ما  الغريب  املسيحي  املجتمع  شأن 

الحرب،  يكّف عن  من مل  الّناس بشهد  مصّوراً  قاربه،  ما  أو  الرّسل  زمن  منذ  املسيحيّة، 

يف الداخل كام يف الخارج، ومن مل يتوقّف عن ترحيل الّناس هنا وهناك، ومن مل يسمح 

للسعادة أن تحصل من خارج املشهد، ومن مل يحافظ عىل السعادة يف بيئته، والسعادة، أو 

هناء العيش، هي مطلب كّل الناس، يف حني أّن واقع الحال، عىل املشهد املذكور آنفاً، 

يُبقي اإلنسانيّة يف الظلامت. 

سبباً  كان  عني،  يختلف  هو  ومن  يشبهني  ليس  من  تجاه  املساواة  نكران  معضلة  إّن 

صلب  يف  هي  قيٍم  من  تتضّمن  با  املسيحيّة،  ليست  ولكن  ظّننا،  يف  الحديثة،  للفلسفة 

شخصيّة اإلنسان املخلوق عىل صورة الله، وال يف صلب مملكة الله، وهي ليست من هذا 

، والسلطة املطلقة، ومن يدور  أّن اإلكلريوس، وهو جهاٌز برشيٌّ إّنا املسبّب هو  العامل، 

يف فلكها، هي أيضاً جهاز برشي، و تحّول التحالف إىل الحلف بني الجهـازيـن ليــس من 

فيه  يُـنـاقــش  مـوضــوعاً  املســيحيّة  فـي  ليست  والسلطة  املسيحيـة،  الرسـالـة  صميم 

إىل نسبة اآليـة: »أدِّ ما لقيرص لقيرص وما لله لله«، ونسبة إىل ما تقتضيه املسيحية يف عمق 

تعاليمها من الغفران لألعداء، ومحبة القريب، واملسامحة، وطاعة مشيئة الله، واالعرتاف 

باآلخر املختلف، وبإعطاء كّل ذي حّق حّقه، والتوبة، والعدل، إلخ.

أّما الحركة التاريخيّة التي شهدت عىل إعامل الدين يف سياسة املاملك واإلمارات الغربيّة، 

كاثوليكيّة أّوالً، وكاثولكية وبروتستانتية ثانياً، والتي مل تخُل من استعباد املجتمع، ومن تحريف 

املعتقد املسيحي، ومن انحراف املسيحية كدين عن مسلكها الروحاين واإلمياين، فهي أيضاً 

حركة تسمح بالتعّمق يف شأن مسبّبات نشأة الفلسفة الحديثة التي تحّدت التحالف بني الدين 

والسلطة املطلقة، والتحالف ينقض، أما الحلف فليس من مبادئ املسيحيّة.

 هل إّن الفصل بني الدين والدولة، أو بني ما يُسّمى بالّسلطة الروحيّة والّسلطة الزّمنيّة، 

دور  من  مقّدراتهم  الحفاظ عىل  الهداية، ويف  دورهم يف  الدين عن  رجال  إقصاء  يقتيض 

يف  وباء  وكأنّهم  رذلهم  يفرتض  أو  خرييّة،  ومؤّسسات  وجامعات،  ومدارس،  عبادة، 

املجتمع... بلوغاً إىل إسقاط العناية بالكاتدرائيات، والرتاث املسيحي الذي هو يف صميم 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 222

للّهو...  مراكز  إىل  أو  متاحف،  إلـى  الكنائس  بعض  تحويل  حتى  وعظمته...  الغرب  قّوة 

وإىل إلغاء األعياد املسيحيّة عن الرزنامة السنويّة واستبدالها )بيوم عطلة(، علامً أّن األعياد 

غري املسيحية تذكر عىل الرزنامة ذاتها... وكيف تكون دولة علامنيّة يف تعّديها عىل تراثها 

سيايس  كاتب  كل  وعىل  املسيحيّة،  بالّنزعة  يتّصف  سيايس  حزب  كّل  وعىل  املسيحي، 

مبادئ  اعتامد  ويف  املسيحية،  إىل  اإلساءة  يف  الغريب  العلامين  النظام  تجاوزات  يعرتض 

اللياقة وحرية التعبري واملعتقد ملن ليس مسيحياً يف النظام العلامين الغريب.

* ما هي الّتصّورات التي ترونها حيال ما ميكن اعتباره إصالحاً للفلسفة الحديثة وذلك 
انطالقاً من رضورة إعادة املصالحة والوفاق بني العقل واإلميان الديني؟

يف رأينا، إّن األزمة اليوم هي أزمٌة حضاريٌّة فلسفيٌّة، وإن جاز الّسؤال عن األسباب فنجيب: 

ال ميكن إلنسان عاقل أاّل يثق بالعقل البرشي، وبقدراته، وبامتيازاته، وال ميكن له أيضاً 

أن يتخىّل عن االعرتاف بسيادة العقل عىل حياته، بعبارة أخرى، بحكمة العقل التي يجب 

أن تكون أّول إشعاع نوراين نحتكم إليه يف خياراتنا وقراراتنا... وهو الجزء املكّون إلنسان 

مخلوق عىل صورة خالقه.

وفقاً  تعمل  ميكانكيّة  آلة  وال  اآلراء وحسب،  البتداع  وسيلة  ليس  البرشي  العقل  ولكن 

إّنا من  إلخ...  ، حزيبٍّ،  دينيٍّ نظاٍم علامينٍّ، مدينٍّ،  بالرضورة أسري  لعوامل خارقة، وليس 

أبرز مهام العقل اإلنساين هو تواصله مع العقل الفوقاين املطلق، ليفهم الحقيقة ال ليبحث 

ليدرك  منها،  ليُنتزع  معها ال  تكامله  ليجد  لينقضها،  ليبلغها ال  عنها، وهي حقيقة رسمديّة، 

أهداف الله يف خلقه ال ليفّصلها عىل قياسه، لريتقي بالرحمة اإللهيّة التي بها تكتمل الرحمة 

خالقه،  من  املحبوب  املسؤول،  اإلرادي،  الحّر،  إنسانه  يف  الله  مرامي  ليقّدر  اإلنسانيّة، 

أال وهو املدى  كيانه  الرئييس من  الجزء  اإلنسان من أحضان خالقه، وتحطيم  ال النتشال 

اإلمياين الروحاين الذي يصله بوجدانه الجواين، ويسكنه يف الفضاء اإلنساين – الروحي، 

آدمياً يحيا بجوارحه، وأعامقه، وأخالقه، وعقلنته، وحكمته، وإنسانيّته املتعالية.

إّن هذا الجزء من تكوين اإلنسان ألغته الفلسفة املاديّة، وربطت اإلنسان بقدرته العقليّة، 

سواها  دون  الخالصية  العقل  نعمة  عليه  وأغدقت  اآلخرين،  مع  باملساواة  فلسفياً  وأقنعته 

...وأقامت، بالتايل، الجدار السميك الفاصل بني اإلنسان املادي، الفيزيايئ، الكائن املتزمكن، 
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استثنائيّة  البرشي بصالحيات  العقل  ومّدت  الالمحدود...  الالمتناهي...  املحدود، وخالقه 

تعزل اإلنسان عن املا ورائيات وامليتافيزيقا، ويطمنِئّ ملا هو عليه من حقيقة ملموسة.

تلك هي املأساة الناجمة، والتي أضحت اليوم إشكالية أزمة الغرب املعارص، بعد تجربة 

العيش والنمّو والتطّور من خارج العودة إىل الله... الرتبية معلمنة، والحياة الدنيوية معلمنة، 

العلمية والتكنولوجية واإلعالمية، يضاف  الثورة  السيايس معلمن، هذا إىل جانب  والنظام 

إليها عوملة من غري رحمة، فالله غائب عن هذه الحضارة، وضائع، وقد يتعرث اللقاء به إاّل 

يف ما ندر.

لن نطيل الكالم يف مكمن العطب األسايس لهذه الفلسفة، وقد أصبح إنسان اليوم فرداً 

الصناعية  الرقمية  الحضارية  اللوحة  هذه  اآليل... ويف  اإلنسان  مكانه  يحتّل  أن  إىل  رقمياً 

الجديدة صورة عن العامل اآليت، حيث اإلنسان الذي عقلنته الفلسفة الحديثة، وحّررته مام 

من  اإلنسان ضجر  وكأّن  أنجزها...  التي  اآللة  من  أقّل  يصبح  وحسيًا...  ملموساً  ليس  هو 

ذاته، فراح يصنع ما يعتقده أقوى منه... فاستسلم لقدر مل يكن بالفعل وال بالقّوة مؤّهالً له... 

ولكّنه يعاين من عواقبه.

إّن األزمة التي أنتجت الفلسفة الحديثة والحضارة الحديثة وصوالً إىل املعارصة، هي 

الحارض  املجتمع  ستواكب  التي  الجديدة  فلسفتها  تنتج  ثانيٍة  أزمٍة  عن  ستتمّخض  ذاتها 

والالحق، وعىس أن تجد الفلسفة املوعودة سبيالً إلخراج إنسان اليوم والغد من  )اآللة - 

اإلله(  قبل أن يفتقد إنسانيّته بشكٍل كامٍل. 

إشكالّية يف الّنظر إىل الفلسفة 

منذ  تحمي،  وطن،   - أمة  إىل  االنتامء  معاين  املعارص  الغريب  اإلنسان  عن  غابت  إن 

عصور، أشكال الحياة يف الغرب، وأصبحت اليوم إىل من يحميها.

إن أطاحت العوملة االقتصادية بشكل األوطان، بخاصة يف الغرب املتقّدم، وبدأت رحلة 

أقلّه لفلسفة  الفلسفة الحديثة،  تذويبها يف رشعيّة معوملة، مخالفة، إىل حّد بعيد، ملبادئ 

باسكال القائلة إّن كّل نظام برشّي عليه أن يجمع بني العدالة والقوة، وإّن مثل هذا الجمع 

ال يتحّقق إال يف نظاٍم دميقراطيٍّ قائم يف جمهوريّة دميقراطيّة باملعنى الصحيح للكلمة.
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إن سال الحرب الفلسفي يف املواطنة الغربية مئات السنني، وقد أضحت اليوم أمراً ثانوياً 

خدمة لتدفّق الهجرة إىل أوطان الغرب، ولعبور الحدود من دول أقّل تطّوراً، ونّواً إىل دول 

تتصّدر الحدود، واملقبول قساً عىل صعيد اإلنسانيّة الكونيّة.

يجد  زمن  يف  ذاته،  ذات  عن  يبحث  شخٍص  إىل  املعارص  الغريب  اإلنسان  تحّول  إّن 

نفسه فيه يف مواجهة تشبه إبادة اإلنسان لإلنسان، وكأّن عمليّة مسح تاريخي تجري، وتسلخ 

وأصوله  جذوره  عن  بعامة،  الكونية  القرية  مساحات  وعىل  بخاصة،  الغرب  يف  اإلنسان، 

ومصدر انبعاثه.

النظر،  إعادة  فصول  من  جديد  فصل  لصالح  واإليديولوجيات  الفلسفات  انتفت  إن 

عاطفة  من  منه  سلب  ما  استعادة  إىل  جدوى،  غري  من  يسعى،  املعارص  الغريب  وجعلت 

الحياة  الغريب ملفهوم  التحديد  بعيد،  حّد  إىل  وروحيّة، شّكلت  واجتامعيّة  ودينيّة،  عائليّة 

واالنتامء والهويّة.

سؤال  جديد  من  استعاد  الجدل  الحدث  هذا  وكأّن  بدا  كورونا  جائحة  صدمة  مع   *
امليتافيزيقا ال سّيام وأّن البرشيّة دخلت يف مواجهة جديّة مع سؤال الحياة املوت.. كيف 

ترين إىل هذا الحدث يف تفاعله مع العقل العلمي الذي يسيطر اليوم عىل إدارة نشوء العامل؟

منه  املقصود  باملعنى  بعامة(  )البرش  مرشوع  املعارصة  الغربية  الفلسفة  بلغت  ملّا   -

االجتامع اإلنساين املنفصل عن األعامل واملؤّسسات، أي املنفصل عن أخطاء ماضيه، 

هو  بل  أحدا،  ليس  العوملة  قذفته  الذي  اإلنسان  أّن  يعني  هذا  العامل،  يف  صدفًة  املرمي 

إهامل  من  املعارص،  أّوالً،  الغريب  اإلنسان  هذا  إليه  وصل  ما  أتعس  ومن  إحصايّئ،  رقم 

وجودي، تبنّي بصورٍة غري مسبوقٍة مع جائحة الكوفيد-19، التي حصدت األرواح يف الغرب 

املتطّور واملتقّدم صناعياً وعلمياً وطبياً واستشفائياً، بأعداد تفوق األعداد البرشيّة املقيمة 

يف املنقلب اآلخر من الكرة األرضية. 

وملّا عجز العلم، والطب، واملختربات، حتى الساعة، عن إيجاد العالج املالئم، بغّض 

الّنظر عاّم يتداوله بعض العلامء يف الطب والتحاليل من التنبيه من لقاح الكوفيد-19 املتهم 

أنّه العالج املمّهد إلنهاء ما يوازي 80% من اإلنسانيّة الكونيّة؛ 

فكر حّر سيادي  أي  الكوفيد-19؟  تخبّئه جائحة  ما  تتحّدى  فلسفة  أّي  نسأل  ذاتنا  نرى 
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أو مذهب عقاليّن ميتلك  تيار  أّي  الكوفيد-19؟  ونتائج  يتمتّع بصالحيّة مواجهة مسببات 

ناصية املعرفة والحّل يف جائحة كورونا؟ 

ونجيب: هي الفوىض العارمة، مطلع القرن الواحد والعرشين، فوىض تدّمر وال تعّمر؟ 

هي فوىض الخوف من اآلخر مجدداً، وفوىض الّذرائع التي ال تنبض بروح التطّور الخالّق 

عامل  وبتجييش  االقتصادية،  اإلستهالكيّة  أو  املعرفيّة  االستهالكيّة  بروح  تنبض  ما  بقدر 

إلكرتوين عىل شبكات التّواصل يكتب تاريخاً مل يقرأه أحد يف السابق.

األسئلة كثرية وشائكة، كثرية ومبعرثة؛ واألجوبة يف اضطراب؛ إذ ال يتمّكن ذهن اإلنسان 

املعارص، يف الغرب، أو يف أّي مكان آخر، من هضم كّل ما يجري ... السباق بني األرنب 

والسلحفاة أوصل، يف زمن الحكمة والرتّوي، السلحفاة إىل الغلبة. ولكن هل السباق اليوم 

هو بني أرنب طائش وسلحفاة تتحّدى قدرها لتصبح عربة للمجتمع؟ 

بالطبع ال! وإّن السباق اليوم هو بني إنسان الحداثة الذي أوجده التاريخ والفكر واملقاومة 

الفلسفية واإلنسان املعارص الذي توارى عن مساحة هذه الفلسفة ... والسؤال األصعب، 

يف ما وصل إليه اإلنسان املعارص، يرتجم مساءلة الحداثة عن مسؤوليتها يف تفريغ اإلنسان 

من إنسانيته.

لقد فضحت جائحة كورونا استهتار البلدان الغربية بكرامة اإلنسان، وفضحت أولويات 

يف  وباستثامرها  اإلصطناعي،  بالّذكاء  الفضاء،  يغزو  الفتّاك،  بالتسلّح  املحصورة  علومها 

القطاع الزراعي والصناعي ويف األسواق االستهالكية ... والسؤال أين األموال املستثمرة يف 

الحفاظ عىل صّحة اإلنسان، يف صون حياته بدل تكديس القنابل الذرية، يف تأمني الكاممة 

دفعاً لوباء تتعرّث الّنظريات حول مصدره وطرق انتشاره... ال جواب شاف عليه.

إّن اإلنسان املعارص، الذي حصدته جائحة كورونا من غري شفقة، وقف مكتوف اليدين 

املأزومة واملزجوجة  اعرتض حياته  الذي  الوباء  لهذا  مدين  أنّه  األليم، وشعر  الواقع  أمام 

العقل  بحدوديّة  وعيه  له  رّد  ألنّه  مسعور؛  استهاليك  ملجتمع  املفرط  اإلنتاج  عجلة  يف 

اإلنساين، يف العلوم الطبية، بالهزمية يف معركة البقاء واالستمرار.

وتقلّصت القرية الكونيّة، وعاشت الحجر الصحي بالكامل، ومترتس الّناس يف بيوتهم، 

األكرب...  املدى  الصمت  وسكن  الواسعة،  والفضاءات  والطرقات  الساحات  وفرغت 

وتحّولت نظرية )ال نعمل( إىل نوع من فلسفة الوجود اإلنساين، وكأن الحياة الغالية ترفض 
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أن تقع فريسة معادلة اإلنتاجية املتفلتة والجامحة بحثاً عن مساحات الفكر والثقافة والروح 

األكرث رحابة وعمقاً.

يذكرنا، مرّة  الطبيعي، فهذا  أّن جائحة كورونا أرجعتنا إىل حجمنا اإلنساين  وإن سلّمنا 

ثانية، بتشبيه باسكال لإلنسان بالقصبة املفكرة، وبتجسيده املعادلة الكيانية التالية: العظمة 

يف الهشاشة. وكأن اإلنسان املعارص اليوم، الغريب منه يف الطليعة، إحتاج إىل وباء خفي، 

املعارصة  الحضارة  أن  وليدرك  منه،  املسلوبة  الذات  ذات  إىل  لريّده  مآسيه،  من  ليوقظه 

انتظرت وباًء متوارياً عن األنظار، لتصحو وتسرتجع العالج الروحي والتأميل والتجديدي. 

كم مرّة رّدد املجتمع املهّدد بالوباء )يا إلهي( ، )يا رب(، )يا سيد الكون(، )يا الله(... كم 

مرّة ترضّعت املجتمعات الرهينة للوباء إىل األولياء والقديسني، كم مرّة ساقهم تهديد الوباء 

البخور...  الشموع... ورفع االبتهاالت وضّخ  الرتاب... والسري حفاة... وإضاءة  تقبيل  إىل 

حتى ليقال أحياناً يف العودة إىل املنبع اإلمياين العالجي إنّها مصابة بالشعوذة. جائحة ساوت 

بني البرش يف الغرب ويف كّل مكان آخر... جائحة استقبلت الصمت ليسيطر عىل الكون...

استحداث  الغربيني إىل  قاد املفكرين  ما  الخوف قدميًا من عنف اآلخر هو  وملّا كان 

النظريات والفلسفات والتيارات الفكريّة؛ بهدف تطوير االجتامع اإلنساين، تارة عرب الدعوة 

إىل إخراج الفكر البرشي من عهد طفولته والهوتيته وتصّوراته ، وطوراً عرب استدراجه إىل 

التّفّكر والتّفلسف والبحث يف املعضالت التي تقلق فكر اإلنسان، فتطرد هكذا اآللهة من 

الكون ويحّل محلّها قّوة واحدة تسّمى )الطبيعة( أو عرب العلم الوضعي الذي يدعو اإلنسان 

ليدرس األشياء بالنسبة إىل عالقتها بحاجاته بغّض النظر عن األسباب األوىل؛ إذ ال تعود 

الوضعي أن  العلل األوىل ال يستطيع اإلدراك  أّن  الغريب  للتفلسف  بالنفع، وملّا ثبت  عليه 

املعارف،  تتساند  حتى  أحواله  ترقية  نحو  العلم  جهود  تنظيم  إىل  اإلنسان  فدعا  يدركها، 

ويستنري اإلنسان وسط ظلمة هذا الكون الذي يجهل أصالً جوهره جهالً مطبقاً.

  وملّا جاء البحث عن كيف يحدث اليشء أسهل وأكرث قابلية لالستيعاب من البحث 

عن معرفة اللامذا يحدث اليشء ...وملّا تركت النظرية الوضعية مخرجاً يضع نتائج أبحاثها 

االختبار  أساسيني هام  متمّسكًة بنهجني  عنها،  املطلقة  القيمة  رافعة  النقد،  تحت مجهر 

ألجل  باملعرفة  القائل  املبدأ  استبعاد  عن  تراجعت  ما  الوضعيّة،  أي  فهي،  والرياضيات، 

املعرفة اقتناعاً منها أّن الغاية من املعرفة أن تكون عمليّة ال نظريّة؛ ألّن بها نتوقّع حدوث 

اليشء يك نتداركه عند الحاجة.
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والديكارتية،  األرسطية،  النظرية  عن  الوضعية  اختالف  الفالسفة  عند  استوى  وملّا    

والكنطية، املقتبسة من الالهوت وامليتافيزيقيا املجردة التي تنطلق دامئاً من الذات انطالقاً 

ذهنياً منطقياً، بِإخضاعها كل الفلسفات لشّك العقل، وبرفضها ألي عقيدة ال تخضع ألحكام 

الوضعية، وصوالً إىل الجربيّة العلميّة واالعتقاد أّن اإلنسانيّة هي التي تبدع الوجدان وجميع 

القيم الضمرييّة واألخالقيّة، واعتبار اإللهام غري كائن، وأّن العلم وحده هو الكفيل بحفظ 

اإلنسان من الوقوع يف أخطاء الواهمة.

عىل  للتسلّط  اآليلة  السبل  العلمية  والتجربة  الوضعي  بالرصد  االلتزام  عن  نتج  وملا    

الطبيعة وتحسني حال اإلنسان االجتامعيّة، وتقّدم العلوم النظرية والعلميّة، وانطالقة الثورة 

الصناعيّة، وظهور الرأسامليّة بسبب وفرة اآلالت الصناعيّة والزراعيّة، وإطالقة التسويق يف 

الداخل وإىل خارج الحدود، انشطر املجتمع الغريب إىل شطرين ومعسكرين: الرأساملية 

التديّن،  عىل  القضاء  يف  أسهمت  التي  واالشرتاكية،  الرأساملية  وبالتايل،  العامل،  وطبقة 

بتهمة أّن التديّن يضعف الطبقة العاملة التي يستغلّها الرأسامليون األغنياء.

الغربية، الحديثة أو املعارصة، ارتبطت  الفلسفة،  أّن    باالستناد إىل ما سبق نستخلص 

بحدث، ما يعني أّن املنطق الذي يعلم اإلنسان كيف يفكر يف شؤونه يعلّمه أن يفكر بنطق 

خاص يناسب املكان والزمان اللذين يتفلسف فيهام ويعمل لحفظ دميومتهام.

*  أال يبدو أّن الّسؤال الفلسفي كام جرى الّتعامل معه عىل امتداد قرون قد تغرّيت ماهّيته، 
حيث انتقل من طور االستفسار عن املمكنات الفانية إىل السؤال عن الوجود املؤّسس أي 

عن مبدأ هذا الوجود وهو سؤال ديني بامتياز؟

يف العالقة بني الفلسفة والحدث إمعاٌن يف مساءلة املمكن الفاين والعارض واملُخترَب 

واملرّشع من النواميس، واملعرض عن سؤال الوجود كسؤاٍل مؤّسٍس، يقينا منها أّن اإلنسان 

والفينومني  ذاته(  )اليشء يف  النومني  بني  الوصول  إن يف  يفّكر، عىل قصوره  يعقل،  كائٌن 

)اليشء كام يظهر يف الواقع العيني(، وإن يف اّدعائه الفصل بني الّروح واملادة فصالً تاماً، 

وإن يف عجزه عن تجاوز املقوالت األرسطية العرش.

من السؤال األرسطي عام يتعّدى فيزياء العامل ومظاهره ومحسوساته، ومن إمساكه عن 

مواصلة السؤال الذي، عىل اعرتافه باملحرك األّول، بقي من غري جواب، ومن استقراره يف 

الطبيعة واستئناسه بها، نجح الذهن الفلسفي بالبحث يف ما هو تحت مرمى النظر، ودامت 
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فلسفة املقوالت العرش حتى القرن السابع عرش، وتركت انعكاساتها عىل أكرث من فيلسوف 

غريب حديث.

من فلسفة تؤّسس ذاتاً من دون مسبقات، إىل وضعية علمية تطرح تغرياً جذرياً يف طريقة 

التفكر بالكون املادي وفهمه، إىل إحالل الرياضيات – محل املتيافيزيقيا- اسلوباً مناسباً 

لتكوين الفهم العلمي والتجريبي للعامل، إىل النزوع اإللحادي، إىل ردة الفعل عىل الوضعية 

الفلسفة  تتبناها  مغايرة  وسبل  مسالك  طريق  عن  واإللحادية  واملادية  العلمية  التجريبية 

املعارصة.

ولعّل أبرز ما تتصف به الفلسفة بعامة إنّها أصدق املظاهر العمرانيّة التي تدّل عىل رقي 

أّمة؛ ألنّها تبحث يف الوجود من حيث أنّه موجود.

إًذا، مل تخُل الفلسفة الغربية الحديثة واملعارصة من تيّارات متعارضة أو مختلفة عن تلك 

التي انعكست تأثرياتها عىل اختزال عالقة الوعي اإلنساين باملتناهي بعزل عن الله.

فكانت الروحية التي عربت عن ذاتها يف مخاطبتها الّنفس العالية داعية إيّاها أن تسمو 

النبل والتقدير يف اإلنسان، ضاربة بذلك )األنا( الديكارتية  بالفكر واإلميان وتقوية عاطفة 

طريق  عن  واملعارص  الحديث  اإلنسان  فيها  ُوضع  التي  التعاسة  إسقاط  محاولة  املتألهة، 

إظهار حال النعمة التي كان فيها، وعن طريق فلسفة تجمع بني العقل واإلميان.

إّن الفلسفة الروحيّة هي أيضاً تفكري واكب الفلسفة الوضعيّة الجربيّة العلميّة والفلسفة 

املادية واإللحادية، واهتم بحياتنا الباطنيّة عىل أنّها اتّحاد مع الله ووسيلة لتسوية الّنفوس 

البرشيّة بفضل املحبّة.

ومتّكن هذا املذهب من شيد السلوك السيايس عىل قوى هي فوق الفرد، شأن الرتاث، 

الزمن يتجاوز املرّشع ويصبح  الذي ينضج عرب  القانون  أّن  منه  اقتناعاً  عىل سبيل املثال، 

كالعقل كائناً عاماً، هذا باإلضافة إىل الّنشاط الال جربي يف الكائنات ال يفهم إال يف الحياة 

األخالقية، بعبارة أخرى، يف اندفاع اإلنسان نحو خالقه الذي يشعر به يف أعامق كيانه. وال 

تفوتنا يف هذا املجال الربغوسنية األتية بفهوم جديد لإلنّية، ويف تحديد موقعها، داعية إىل 

سلخ اإلنّية الوجدانية عن املكان؛ ألن اإلنّية تتصف بدوام وحركة ومغايرة، وكرثة يف أجزائها 

ال يف مكانها، وتقدر عىل التمرّد وعىل التحّرر من أي الزمة. 
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البعيد،  الوجودية  أنها مصدر  باحثون وفالسفة  فيها  التي رأى  الهيغلية،  تطرقنا إىل  وإن 

واملثالية املطلقة، نكتشف تلك التاريخية الجدلية يف عامل الفكر، وانجذاب الفكرة أساساً 

إىل العمل الثوري املتواصل، مؤكدة عىل أن تاريخ الفكر هو يف حركة دامئة ويف صريورة 

الفلسفة الغربية  قابلة لنقض ما سبق، أو حتى لتذويبه، لتخلق ما سيكون... وهكذا تكون 

املعارصة، أشبه بتفكر يهدف إىل إظهار أن الثابت غري الكائن، وأن الحركة يف حد ذاتها هي 

إزالة لذاتها، يك ال تجمد يف الزمن. 

نتيجة منطقية لألمل، ورّدة فعل  أنها  فيها كثريون  الوجودية املعارصة فقد رأى  الهبّة  اما 

الطغيان الجامهريي الذي مل يحرتم وجود الفرد، وفلسفة ساعية إىل خلق عرص الشخص. 

* هل يعني ما تقدم، أّن سؤال اإلميان واألخّوة الكونّية، هو الذي سوف يتصّدر موضوعات 
الفلسفة يف العقود املقبلة؟

إن كان ال مُيكننا أن نتنّكر لألبحاث والدراسات واملحاوالت الجبارة، يف تاريخ الفكر 

مطلق،  فرد  هو  اإلنسان  أّن  نهمل  أن  مُيكننا  ال  فأيضاً  حيونته،  أو  اإلنسان  لهيلنة  البرشي، 

منسوج من ذاته، ينظر، بشكٍل ال ريب فيه، إىل فوق، ويؤكّد عىل حّد تعبري كامل الحاج: »إنّه 

هو يف بدء من العالء قبل كل يشء« وتسقط، بالتايل، محاوالت إثبات كون اإلنسان أصال 

من املادة دون سواها أو من الحيوان، أضف أّن االختبارات العلمية، حتى الساعة، مل تنجح 

بعد يف إخراج اإلنسان ال من املادة وال من الحيوان. 

يف بحثنا رأينا أّن الفلسفة سعت إىل رفع الحجاب عن العقل اإلنساين، وآمنت بقدرة هذا 

االعقل ليعرف أنّه يعرف وليعي أنّه يعي. إاّل أنّنا يف التنّقل بني حدسيّة اتّجاه الفلسفة القائلة 

»أن عقل اإلميان هو  تقول  بفلسفة أخرى  الباطن، ومقارعتها  العقل حيال غيبيات  بقصور 

إميان العقل«، نستنتج، بالتايل، بلوغ مسألتي الله والنفس باألدلّة الفلسفية، ويُستخلص أن 

الفلسفة ليست بحثاً عن الحقيقة. 

بّناًء؛ ألنّه  نعتربه مسلكاً  فنحن  الفلسفة،  املنهجّي هو من صميم  الّشّك  أّن  وإن سلّمنا 

يسعى إىل اكتشاف املعرفة والخروج من الظلمة إىل الّنور.

وإن أحطنا بالرتاث اهتامماً فهذا إمياناً مّنا بالحركة التاريخيّة التي تثبت أّن ما هو تراث 
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اليوم كان ثورة باألمس، وهذا يختلف عن التقليد والجمود يف الاّل حركة والتّقاعس.

وإن اقتنعنا وآمّنا بنظام كوين عام ينبثق منه خري اإلنسان أو رشه، وحوله تتعّمر األفكار، 

انطالقاً من فكرة-أم، تكون بذلك الفلسفة نشاطاً عقلياً وذهنياً يتسلح به اإلنسان لفهم ذاته 

وفهم الحقيقة املستقرة فيه. 

واالهتامم  عينه،  اإلنسان  هي  والفلسفة  الفلسفة،  مصدر  هو  اإلنسان  أّن  تفّهمنا  وإن 

السهل  باألمر  ليس  اإلنسان  يف  البحث  أّن  واستدركنا  باإلنسان،  االهتامم  يعني  بالفلسفة 

ملا يتطلّب من وعي وإدراك ومتييز بني اتّجاهي العقل بذاته: هابط وصاعد، ويف إمكانيّة 

الكائن اإلنساين،  الصادمة يف  التنقيب والغوص عىل املقّومات واألبعاد، وولوج األرسار 

نعي أّن الفلسفة رافقت اإلنسان، وخضعت لسّنة النشوء، فارتقت هنا، وتراجعت هناك، إال 

أنّها مل تكّل ومل ترهق، فهي ال تزال قدس أقداس املعارف اإلنسانية.

أّما أن يّدعي شعب أّن الحقيقة مل تخرت سواه وعاًء لها، فنقول له ليست الحقيقة، بطلقها، 

وقفاً عىل أمة دون سواها. مل تكن الحقيقة للرشق دون الغرب، وهي، اليوم، ليست للغرب 

دون الرشق. 

وجود  واجب  والغرب  الرشق  من  كالً  )إّن  الحاج  لكامل  فلسفيًّة  قولًة  استّل  هنا  إنّني 

لآلخر وجميع الشعوب إخوة يف نظر الحقيقة، وإال بطلت أن تكون حقيقة(، واختم أيضاً 

بفلسفة  )أنا عاقٌل أنني عقل يعي(، لذا أظّن أنّه مهام تباينت النظريات بني الفالسفة الغربيني 

املعارصين، فهم، يف نهاية األمر، ينقسمون إىل مدرستني: مدرسة روحيّة ومدرسة ماديّة. 

أو  الواقعني  هذين  تقييم  أن  يبقى  سواء  عىل  واملادي  بالّروحي  الفلسفة  اهتّمت  وإن 

املفاضلة بينهام غالباً ما كان روحياً، إمياناً مّنا أّن البحث، حتى يف أتفه األمور، بروح فلسفيّة، 

يقودنا، بشكل قاطع، إىل الوجود األكرب، فنقتنع حينها اقتناعاً مسؤوالً أّواًل وحراً ثانياً.

      



النسبّية في فهم الدين غالًبا ما ُتؤّدي إلى 

التشكيك واإللحاد

[[[

حوار مع الدكتور همايون هّميت)*(

الكتب،  الكثري من  تأليف وترجمة  الدكتور هاميون هّمتي حتى اآلن عىل  لقد عمل 

منها: »نقد عىل نظرية انعكاس املعرفة«، و»معرفة الدين املقارن والعرفان«، و»ترجمة مفهوم 

لهرليث  الالهوت املعارص  مقدمة عىل  أوتو»، و»ترجمة وتدوين  لرودولف  املقّدس  األمر 

كام  ذلك.  وغري  وآخرين«،  كيت  كليم  لهانس  األديان  علم  وتدوين  و»ترجمة  وآخرين«، 

شارك يف العديد من املؤمترات الدولية حول مختلف مسائل اإللهيات عىل مدى السنوات 

املنرصمة. 

يف هذا الحوار نسعى معه إىل مقاربة جملة من االتجاهات اإللهية والكالمية الجديدة يف 

الحقبة املعارصة. 

»املحرر»

* كيف ترون إىل الصلة بني الكالم اإلسالمي واالتّجاهات اإللهّية والكالمّية الجديدة؟ 

لقد شهد الاّلهوت املعارص تحّوالت، ال علم ألغلب الدول اإلسالّمية بها لألسف الشديد. 

اتّجاهان مطروحان يف  الكالم، وكان هناك بشكل رئيس  السابق علم يف  لدينا يف  لقد كان 

املرجئة،  مثل:  أخرى،  اتّجاهات  هناك  كانت  كام  واألشاعرة،  املعتزلة  وهام:  الشأن،  هذا 

واملاتريدية، والكرامية، وبعض اإلسامعيلية، وِفرَق الشيعة أيًضا، وكذلك الخوارج واألباضية 

والزيدية وغريهم. وأّما اليوم فقد تغرّي الفضاء املعريف والثقايف، ومل يعد بقدور نصوص 

تراثنا تلبية علم الكالم، كام تعرّضت إنتاجاتنا يف علم الكالم إىل الركود، وبقينا يف الحقيقة 

]*[ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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رازحني حتى اآلن يف القرن السابع، كام أّن ما قام به بعض علامئنا املعارصين، ال يفي بالحاجة 

املعارصة قياًسا إىل التحّوالت الكبرية التي يشهدها العامل حاليًا. وقد قّدم الشهيد املطهري، 

والشيخ جوادي اآلميل، والشيخ مصباح اليزدي أعامالً جيّدة يف هذا الشأن، وهكذا يف مرص 

حيث أدىل املستنريون من تالميذ مصطفى عبد الرزاق بدالئهم يف هذا املجال، وقد تم طرح 

بعض األفكار ـ عىل سبيل املثال ـ من قبل الدكتور حسن حنفي يف كتابه »من العقيدة إىل 

الثورة« املؤلف من خمسة مجلدات. وكذلك أحمد فرج الله يف مرص، ومحمد عابد الجابري 

ومحمد أركون، األمر الذي يثبت أنّهم فّكروا ضمن هذا الفضاء الفكري، وبطبيعة الحال ال 

تخلو أعاملهم من بعض اإلشكاالت أيًضا. والنقطة الهاّمة هي أن لكّل عرص وزمان أسئلته 

يكون  أن  عّدة  قرون  قبل  تبلور  علم  من  نتوقّع  أن  الخاّصة، وال ميكن  املعرفيّة  واحتياجاته 

ناجًعا ومفيًدا لفضاء ثقايف آخر تشّكل بعد ذلك بقرون من الزمن. األمر اآلخر أّن الالهوت 

الله فقط. ال سيام وأنّه يف  يف الظروف املعارصة مل يعد مقترصًا عىل علم الكالم ومعرفة 

السياق املعارص حيث شهد الالهوت تطّورًا واتّساًعا وازدهارًا ملحوظًا، وحتى هذا التحّول 

مل يلتفت إليه بعض املستنريين اإليرانيني، وتحّدثوا يف بعض املوارد عن نهاية الالهوت، 

وهي أطروحة يف غاية السطحية واالفتقار إىل الدعامة. لقد تّم طرح علم الالهوت يف بداية 

األمر ضمن ما بعد الطبيعة ألرسطو ويف كتاب املياتفزيقا. وأّما منذ القرن الثامن عرش للميالد 

فام بعد يف مرحلة التنوير وعرص النهضة، فقد خضع الالهوت إىل التحّول بتأثري من الفضاء 

الثقايف للشباب الغريب. فبعد ظهور شالير ماخر يف أملانيا، ظهر نوع من الالهوت الحديث 

يف الربوتستانتية ويف الحزب الليربايل بحورية التجربة الدينية بدالً من العقائد واملبادئ؛ 

وها نحن اليوم نشاهد استمرارًا للتفكري الالهويت الحديث ذاته أو الكالم الجديد، وقد بدأنا 

نشهد تبلور الكثري من املنظومات الالهوتية. لقد حدث تغرّي يف دور الالهوت، ويف املسائل 

الالهوتية، ويف أساليب اإللهيات، وال سياّم يف ذلك اليشء الذي ندعوه بالالهوت الحديث 

أو ما بعد الحداثة. إّن جانبًا من ذلك يتمثّل يف الالهوت املعارص، ويف هذا الالهوت املعارص 

هناك مصاديق مختلفة، من قبيل: الالهوت البيئي أو إلهيات البيئة، والالهوت النسوي، والهوت 

الثقافة، والالهوت الوجودي، والالهوت التحّرري، والالهوت السيايس، والكثري من األنظمة 

املتبلورة، وكّل واحد منها جدير بالبحث والدراسة. وإّن البعض منها قلاّم تّم التعرّف عليه يف 

البلدان اإلسالمية. من قبيل الالهوت العاملي أو الالهوت الناظر إىل جميع األديان يف العامل. 

والتفسريية  والبيانية  النظريّة  التجربة  أبعاد  إّن  أقول:  االختالفات،  هذه  إىل  بااللتفات  وعليه 
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لالهوت قد تغلبت اليوم عىل األبعاد املعيارية والدفاعية أو الـ )Pelegetic(، ومل يعد باإلمكان 

تعريف اإللهيات باملشهورات، وأن يتّم توظيف املشهورات واملسلامت يف مقّدماته؛ ليتّخذ 

صبغة جدلية. ويف الحقيقة فإّن الالهوت قد تحّول اليوم إىل علم هرمنيوطيقي وتفسريي. وهو 

بيان اإلميان وتفسريه. وبذلك يكون الالهوت علاًم واسًعا ومزدهرًا  الغالب وراء  يسعى يف 

أنظمة  هناك  واليوم  أيًضا.  االجتامع  بعلم  حتى  وارتبط  األخرى،  بالعلوم  ارتبط  وقد  للغاية، 

الهوتية ال تعمل عىل توظيف عموم الفلسفة فحسب، بل وتستفيد حتى من الفلسفة التحليلية 

أيًضا، وافرتضوا ذلك التقسيم الثنايئ القاّري: التحلييل يف الالهوت أيًضا، أو أليسرت ماك غراث 

حيث ألّف كتابًا من ثالثة مجلدات بعنوان الالهوت العلمي، أو ويرفار بالنرب حيث ألّف كتاب 

الالهوت التاريخي، وبول تيليخ حيث ألّف الالهوت املنهجي، وهكذا. واآلن اقرتن الالهوت 

بالعلوم التجريبية وال سيام مع الالهوت التحقيقي الذي يقيم الالهوت عىل العلم. وبذلك فقد 

اقرتبت األساليب واملناهج الالهوتية من األساليب التجريبية والعلمية، أي نط من الالهوت 

املتمحور حول العلم. ويف الكنسية الرشقية هناك حضور لالهوت العرفاين أيًضا. كام تحّدث 

فالدميري السيك وغريه يف هذا الشأن بالتفصيل. ويف املقابل هناك الالهوت العدمي والهوت 

أيًضا؛ حيث هو يف مقام  البني لالهوت املقارن  أيًضا. وكذلك هناك وجود يف  موت اإلله 

املقارنة بني جميع هذه األساليب واالتّجاهات. ثم إّن سامرت ـ الالهويت املعارص الشهري 

ـ يذهب إىل االعتقاد بوجود نط من الكالم والالهوت حتى يف ما وراء األديان ويف األديان 

التاريخية واألساطريية أيًضا. ويف الحقيقة فإّن مجموع الردود الدفاعية حول أيديولوجية ما، 

والشبهات التي يجاب عنها متثّل بدورها نوًعا من الكالم والالهوت واأليديولوجيا أيًضا. ثم 

إّن املاركسية، والقومية، واالشرتاكية وغريها من األيديولوجيات األخرى متثّل نوًعا من الدين. 

وعليه ال ميكن تجاهل العلم الذي ميتّد بجذوره ألكرث من ألفي سنة، وكان مطروًحا منذ عرص 

سقراط وأفالطون وأرسطو، والرتكيز عىل مجرّد الكالم املعتزيل واألشعري فقط، ثم حتى هذا 

الكالم التقليدي والرتايث توجد له اليوم قراءات جديدة أيًضا. وميكن لكم ـ عىل سبيل املثال 

ـ قراءة كتاب سابينه شميتكه حول اإللهيات اإلسالمية. إّن الكثري من املفكرين اإلسالميني 

ال علم لهم بالتحّوالت الجديدة، فهم يف غياب تام عن التحّول الحاصل يف الالهوت، وال 

يعلمون باقرتانه بفلسفة الدين، وعلم االجتامع الديني، وعلم النفس الديني، بل وال علم لهم 

حتى بآثار املختصني بالرتاث اإلسالمي يف املجتمعات الغربية.
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* ما اآلليات والخصائص اإلسلوبية التي ميكن اإلشارة إليها من بني االتّجاهات الالهوتية 
الجديدة؟

- هناك عدد من املقوالت يف هذا الشأن. إحداها: هو إيضاح املفاهيم الدينية، والثانية: 

تحّققها  إمكانية  ثبتت  وقد  وإلزام.  وجوب  عىل  تحتوي  التي  الالهوتية  املدعيات  اختبار 

من الناحية العملية، ومن بينها وظيفة بيان العقائد الدينية وتفسريها أيًضا. وليس هو مجرّد 

دفاع، إّنا الدفاع الكالمي يشّكل مجرّد جزء منه. هناك يف الالهوت املسيحي املعارص ما 

يقرب من خمسة عرش جزًءا، وهي أعم من: معرفة الكنيسة، وتعريف املعايص والذنوب، 

واألخالق، واملواعظ، والحكم، واملناجيات، واألدعية وما إىل ذلك. ولكّننا ال زلنا نتشبّث 

لألسف الشديد بالصبغة الدفاعية ذاتها يف الالهوت. إّن عامد الالهوت هو تفسري اإلميان، 

وكنت أقول إّن الالهوت ال يقترص عىل اإللهيات ومعرفة الله فقط، كام أنّه ال يقترص عىل 

وأحداث  اليومية  املسائل  يبحث يف  هو  بل  فقط.  الغيب  وعامل  املجرّدات  البحث حول 

املجتمع أيًضا. ولذلك لدينا اليوم الهوت حقوق اإلنسان. بل ويوجد هناك حتى الهوت 

املثلية الجنسية أيًضا. وعليه يجب تعلّم اللغات األخرى، وإعداد مصادرها والعمل عليها. 

بل وهناك حتى الهوت نسيجي يبحث فيه عن كل منطقة ومجتمع من زاوية الهوتية. لقد 

ذلك،  إىل  وما  والنساء  األجيال،  بني  الحاصل  والرشخ  األرسة،  مسائل  إىل  النظرة  تغرّيت 

وتغرّيت حتى أساليب تفسري النصوص املقدسة أيًضا. وتوجد اآلن مناهج وأساليب جديدة، 

اإللهيات  التفسري يف  اكتسب بحث  فقد  ولذلك  والهرمنيوطيقا؛  الفينومينولوجيا  قبيل:  من 

املعارصة مكانة هاّمة للغاية، وأثر ذلك حتى عىل الناحية الدفاعية منه أيًضا. بيد أّن الالهوت 

ملباحث  واالنتقادية  التقييمية  الرؤية  إّن  الدفاع.  عن  يختلف  والنقد  أيًضا.  النقد  ميارس 

اإللهيات وأسلوب نقد النصوص، ميثل أسلوب نقد تاريخي ظهر للمرّة األوىل يف أملانيا، 

وتقييم  النصوص  نقد  الالهوت ميارس  فإّن عامل  هنا  األبحاث األخرى. ومن  والكثري من 

املعتقدات أيًضا، ويبحث كذلك يف اختبار صّحة هذه النصوص وسقمها، وباإلضافة إىل 

ذلك ميتلك عامل الالهوت رؤية تاريخية أيًضا. ليس املراد من الرؤية التاريخية مجرّد نقل 

األقوال، بل املراد من ذلك يف الغالب هو معرفة النسخ واللغات وصوالً إىل معرفة األساطري 

والدراسات التاريخية. إّن األبحاث والدراسات التاريخية بشأن العقائد ودراسة املعتقدات 

الدينية يف حالة من التحّول التاريخي. إّن بعض االتّجاهات يف البحث عن الوحي تستعني 

بأبحاث متنّوعة، من قبيل: التلبايث ]التخاطر عن بُعد[، وأساليب علم النفس، والظواهر ما 
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بعد النفسية، وفلسفة الدين أيًضا. ولذلك ال بّد من االلتفات إىل هذا النوع من التحّول أيًضا.

* هل تدّل القراءات املشرتكة عند الفالسفة الجدد عىل التعارض بني العقل واإلميان؟ 
وما هي أقسام القائلني بهذا التعارض، وما املشرتكات بينهم؟

-هذا السؤال يحيل بدوره إىل األبحاث العريقة والقدمية حول العالقة بني العلم والدين، 

والعقل والدين، والعقل والوحي، والعقل واإلميان، حيث يتم طرحه وبيانه بختلف التعابري، 

وقد تّم اليوم إقامة الكثري من املؤّسسات ومراكز األبحاث والتحقيقات والدراسات الخاصة 

ـ  املثال  سبيل  ـ عىل   )Templeton( مؤّسسة  ذلك  من  والدين.  العلم  بني  العالقة  ببحث 

واألحياء،  الفيزياء،  وعلامء  الالهوت،  علامء  من  مزيج  وهي  جًدا،  شهرية  مؤّسسة  وهي 

واملختّصني يف العلوم الطبيعية، ويرتكز نشاطهم عىل الدراسة حول محور العلم والدين، 

العلم والالهوت. كام كان هذا  الجامعات تحت عنوان  وقد أوجدوا مؤّسسات يف بعض 

الدين  فلسفة  الطريق. ويف  بداية  نزال يف  أيًضا، وال  العامل اإلسالمي  البحث مطروًحا يف 

الرتكيز عىل  تّم  وقد  أيًضا.  والدين  العلم  أو  العقل واإلميان  بشأن  تناول بحث  يتم كذلك 

بكركيغارد.  تتعلّق  اإلميانيّة  النزعة  أّن  رغم  فالحًقا.  فيتغنشتاين  منذ  اإلميانية  النزعة  بحث 

ومن هنا فإّن النزعة اإلميانية سواء يف قراءة كركيغارد أو يف قراءة فتغنشتاين ـ حيث يستقل 

اإلميان عن العقل والفلسفة يف واقع األمر، بل ويكون اإلميان مستغنيًا عن الدليل ـ مهامًّ 

للغاية. كام أّن كلامت بالنتينغا يتم طرحها اليوم بشّدة يف باب األبستيمولوجيا اإلصالحية، 

بتيّار  يرتبط  أمر  فهذا  يتم استصالح يشء،  إذ مل  الخطأ.  التي تكتب مستصلحة عن طريق 

األبستيمولوجيا  يف  واإلصالحية.  املستصلحة  الكنيسة  اإلصالحات.  وكنيسة  الكالفينية 

وغري  الدينية  الشواهد  خالل  من  واملعتقدات  القضايا  توجيه  بحث  يتم  املعارصة  الدينية 

بإمكانيّة  يعتقدون  فهؤالء  والعلم.  الدين  بني  العالقة  بحث  وتداعيات  عواقب  عن  الدينية 

توجيه املعتقدات الدينية بالشواهد الدينية ذاتها، وعمدوا إىل تغيري اتّجاه األبحاث األخرى 

أيًضا. حيث كانت األبحاث القابلة لإلثبات ترتبط برحلة هيمنة الوضعيّة، واليوم يتم طرح 

ما بعد الوضعية. إذ يدور البحث حول وجوب اشتامل املدعيات الدينية عن العقالنية أو 

املعقولية. لقد ألّف بالنتينغا كتابًا بعنوان اإلميان املعقول حيث اّدعى فيه أّن مجرّد الوصول 

إىل يشء عىل طبق أسلوب ومنهج، وأن يكون االّدعاء دينيًّا وعقيدة دينيّة ذات منهج، يكفي 

لتكون معقولة أو عقالنية، والعقالنية تعني إمكانية املحاسبة والتقييم، وتعني إمكان إقامة 
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باإلميان  املعارصة  األبستيمولوجيا  يف  املعرفة  تسّمى  كام  بالدليل.  واملجيء  االستدالل 

الصادق. وعىل هذا األساس فقد توّصلت األبحاث الراهنة إىل وضع القابلية عىل اإلثبات 

واملعقولية،  العقالنية  بحث  طرح  إىل  املنطقيون  الوضعيون  عمد  وقد  جانبًا.  والتحقيق 

وأخذوا يؤكّدون عىل بحث الرجحان. بعنى أنّهم فيام يتعلّق باألدلّة عىل وجود الله ـ عىل 

سبيل املثال ـ قد وصلوا إىل تكافؤ األدلّة. بعنى أّن هناك أدلّة عىل وجود الله، وهناك أدلّة 

أدلّة عدم  كّفة  ترّجح عىل  املجموع  الله يف  أدلّة وجود  كّفة  ولكن  الله،  عىل عدم وجود 

وجود الله بعد رّد أدلتها، فتكون بذلك راجحة، ال أنّها قابلة لإلثبات، ولكن هؤالء عقالنيون. 

فقد تم الحصول عىل مقدار منها يف هذه املعارف، وتوجد أدلّة لها وعليها، وتندرج ضمن 

الفضاء املعريف، وتكون قابلة للبحث والنقاش، وألنّها جديرة باالهتامم وصلت إىل هذا 

الفضاء. ويف األساس نحن نعيش اآلن يف عرص ما بعد الحداثة. إّن من بني خصائص عرص 

ما بعد الحداثة هي التعّدديّة يف كّل يشء؛ يف األخالق، ويف الحقوق، ويف املعرفة، ويف 

الفلسفة والالهوت، وكذلك من بني الخصائص القول بالنسبية أيًضا. وعليه ال ميكن البحث 

يف فضاء ما بعد الحداثة عن معرفة راسخة ومستدلّة ويقينيّة ال يرقى إليها الشك. فكّل يشء 

نسبّي تقريبًا. فأنا أذهب إىل النزعة األخالقية املطلقة وإىل العينيّة األخالقية، وال زلت أعتقد 

التوّجه  بالجميع إىل  يبدو أن هناك نزعة تدفع  الحقائق املطلقة، ولكن  بوجود سلسلة من 

نحو التعّدديّة والنسبيّة. ولذلك يكون البحث يف هذا الفضاء عن تفسري مشرتك يقبله الجميع 

أمر قريب من املحال أو بالغ الصعوبة والتعقيد، ولذلك توجد هناك قراءة مشرتكة، ال أنّه ال 

وجود ملثل هذه القراءة، فحتى يف الهرمنيوطيقا هناك نوع من القراءة املشرتكة عىل مستوى 

الذهنيات، وإن هذا الالهوت الناظر إىل األديان الذي أرشت إليه يف املنظومات الالهوتية 

إّنا هو لهذه الغاية. هناك قراءة أساسية، وقراءة مشرتكة متثّل معياًرا ذهنيًّا، ولكن ترسيخ ذلك 

وبيانه والقدرة عىل اإلجابة عن املشاكل أمر شديد الصعوبة والتعقيد.

* كيف تحلّل هذه الرؤية التي تقول أن األبستمولوجيا تؤّدي إىل اإلعتقاد بأّن أصحاب 
بالقّوة  يبدو  كام  تحظى  ال  للدين  املخالفة  املعتقدات  أّن  يتصورون  الالَّدينّية  األفكار 

بالقّوة  تتمّتع  ال  الدينّية  مواقفهم  أّن  الدينيني  للمتعصبني  يثبتون  املقابل  واالستحكام، ويف 

والرسوخ؟

-  يجب أّوالً دراسة أصل هذا املّدعى. والحقيقة هي أّن علم األبستمولوجيا ليس ضّد 
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الدين. ويف  توجيه  يسعى إىل  وإّنا  نفسه،  الوقت  الّدين يف  يدافع عن  أنّه ال  الدين، كام 

األساس فإّن هذه ليست مهّمة الشخص األبستمولوجي. فاألبستمولوجي يسعى إىل أن يكون 

القاعدة يف كتبهم، وقاموا بنقضها  حياديًا، وإن كان بعض األبستمولوجيني مل يراعوا هذه 

األبستمولوجية  يف  سيام  وال  األبستمولوجيني،  مدعيات  يف  املوجود  أّن  بيد  وتجاوزها. 

يحافظوا عىل حياديتهم،  أن  ـ هو  أيًضا  األبستمولوجيا  متعّددة يف  فروع  هناك  إذ  ـ  الدينية 

الدينية واملفاهيم الالهوتية وما إىل  وأن تعمل األبستمولوجيا عىل تحليل الدين والقضايا 

ذلك من هذا املنطلق. وأن تعمل عىل طرح مالك ومعيار الصدق، كام أّن أبحاث العقالنية 

واألبستمولوجيا ليست رؤية واحدة. ففي صلب هذا العلم الذي ينظر إىل املعرفةـ  مثل سائر 

العلوم األخرىـ  هناك آراء مختلفة. كام هناك الكثري من النظريات واملدارس املختلفة. ويف 

املتكلم  مهّمة  فهذه  الدينية،  للدين واملعتقدات  دعامة  األبستمولوجيا ال هي  فإّن  الجملة 

والالهويت، وال هي ضّد الدين حتى تكون من مسؤوليتها محاربة الدين. أّما التحليالت التي 

تقوم بها األبستمولوجيا للقضايا الدينية، إّنا تقوم بها يف أصل القضايا الالهوتية. لكن من 

املمكن أن تؤّدي يف بعض األحيان إىل إضعاف عقائد املتدينني واملؤمنني. ولكن قد تؤّدي 

يف بعض األحيان إىل تقوية هذه املعتقدات أيًضا. كام يوجد هناك بعض األبستمولوجيني 

يف الحقل الديني من الذين تؤّدي أعاملهم وأفكارهم وآراءهم إىل خلخلة أوارص املعتقدات 

إىل  االلتفات  من  بّد  ال  إليها.  الوصول  يتّم  التي  املطلوبة  غري  النتيجة  هي  وهذه  الدينية. 

الدين،  بعملية ترشيح جسد  الترشيح، وتبدأ  الدين إىل صالة  تأخذ  أنّك عندما  نقطة وهي 

الترشيحية.  العملية  هذه  قبل  وجود  لها  يكن  مل  التي  األشياء  من  الكثري  ستحدث  عندها 

ويضعف مستوى تقديس وقداسة الدين إىل حّد ما. ومن هنا كان بعض األشخاص من أمثال 

كارل بارت يخالف هذا املسار، ويخالف حتى الالهوت الطبيعي بشّدة، ويخالف الالهوت 

العقيل الذي يقوم بقّضه وقضيضه عىل العلوم الطبيعية ومعطيات العقل البرشي. وعىل كل 

حال فإّن توقّع رؤية فلسفية وفلسفة شاملة للدين، أمر غري ممكن. ويف األساس فإّن هذا من 

بني االختالفات بني الدين واأليديولوجيات البرشية. وبهذا املعنى يكون الدين أفضل من 

األيديولوجيا، وهذا صحيح. وأّما القول بأّن الدين ال يقبل األيديولوجيا أصالً، وأنّه ال ميكن 

االستدالل عليه، وأنّه تعبّد كلّه ـ كام يحلو لبعض األشخاص قوله ـ فهذا خطأ أيًضا، ولذلك 

فإنّه ال ينسجم مع الحداثة والعقالنيّة الحداثويّة. كال، فإّن للدين أبعاًدا استدالليّة وعقالنية 

وفلسفيّة أيًضا، كام يوجد يف الدين بعد اعتقادي قابل للترشيح املفهومي واالستداليل، كام 
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يحتوي عىل بُعٍد عرفاينٍّ وشهوديٍّ يفوق العقل أيًضا، ولكّنه ال يخالف العقل.

الدين عىل االستدالل دليالً عىل قّوته؟ وهل يصّح تعبري كارل بارت  قابلية  * هل تعّد 
القائل: إّن االستدالل العقيل عىل اإلميان تعبري آخر عن املواقف غري اإلميانية؟

- لقد كان هذا االتّجاه موجوًدا يف املسيحية، وهو موجود يف اليهودية ويف اإلسالم أيًضا. 

وذلك أّن البعض يرى أّن إقامة االستدالل عىل الدين منافيًا لقداسته، ويعتربون ذلك تصويرًا 

للدين وكأنّه بحاجة إىل الفلسفة، وإنّه ال ينبغي بنا أن نجعل الدين محتاًجا إىل أدلّة الفالسفة 

أصحاب  من  والذين هم  الدين.  الّنقص يف  من  نوًعا  الحاجة  هذه  يعتربون  إذ  وبراهينهم، 

النزعة اإلميانية أو من أمثال باريت الذي ال يؤمن بالالهوت الطبيعي والعقالين املحض، 

ويؤمنون بالالهوت املتمحور حول السيد املسيح، فإّن كّل يشء عندهم يدور حول وجود 

املسيح وشخصيّة املسيح وأعامل املسيح، ويتم تعريف اإلميان باملسيح، ويكتب الفوز 

والنجاة والفالح بالسيد املسيح. وهذا ما يسمونه بالتمحور حول السيد املسيح. وهناك مثل 

هذا االعتقاد القائل بأّن اإلميان باملسيح والعيش مثله يطّهر اإلنسان من املعصية األوىل، 

الدنيا  يولدون ويأتون إىل  الناس  بفعل املعصية األوىل، وأّن  تدنّس  وأّن عقل اإلنسان قد 

إّن مارتن لوثر يستند  وهم مذنبون، كام هو موجود يف الربوتستانتية والهوت مارتن لوثر. 

إىل املعصية األوىل كثريًا، وهناك أنواع عّدة من املعصية يف املسيحية. ومن بينها معصية 

األسالف واألجداد. وكذلك املعصية األوىل ومعصية الغرائز. وإّن معصية الغرائز تركّز عىل 

البُعد الحيواين حيث توجد بفعل عبادة الغريزة والهوى. إّن املسيحية تبحث هذه الذنوب 

واملعايص الثالثة، وهي إّنا تطهر بواسطة اإلميان بالسيد املسيح الذي دفع كّفارة الذنوب 

بواسطة حمله عىل الصليب. ومن هنا ال ميكن للعقل وحده أن يوصل اإلنسان إىل السعادة 

والفالح، وال بّد من بلوغ النجاة عن طريق املسيح عيىس والكنيسة. وعليه فإّن هذا الكالم 

إّن  البرشي.  العقل  تطّفالت  يرتيض  الطبيعي، وال  بالالهوت  يؤمن  أنّه ال  يعني  باريت  من 

واملعايص،  باآلثام  ملّوث  وهو  الدنيا  إىل  يأيت  الجنني  يولد  أن  ومنذ  وآثم،  مدنّس  العقل 

وال ميكنه الخالص وبلوغ السعادة والفالح إال باإلرادة واإلخالص والعمل الصالح. إنّهم 

يعتقدون بأّن الذنوب يتّم توارثها كام يتّم توارث الجينات الوراثيّة عرب األجيال، وبذلك يكون 

جميع الناس آمثون ومدنّسون بالذنوب. خالفًا لإلسالم الذي يقول بالفطرة الطاهرة لإلنسان. 

وكذلك أّن اإلميان عندما ميتزج باالستدالل والتعّقل، فحيثام فتح باب التشكيك والرتديد 
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والتساؤل، فإّن اإلميان سيفقد قدسيّته، ثم يتّم بعد ذلك إنكار تفّوقه عىل العقالنية، يضاف 

إىل ذلك يجب أن نبحث عن الحياة املسيحية والتطّهر بواسطة السيد املسيح. وقد كانت 

رسالة باريت إىل الالهوتيني املسيحيني تأمرهم بعدم استبدال العقل بالسيد املسيح. ألنّكم 

تتوقّعون من العقل ما ال ميكن أن يصدر عن غري املسيح. ولذلك فأن يتحّول الدين إىل أمر 

قابل لالستدالل، أمٌر ترفضه املسيحية. بعنى أّن الغالبية العظمى يف املسيحية ترفض هذا 

األمر. وبطبيعة الحال ال يخفى أن بنية األديان تختلف. من ذلك أّن اإلسالمـ  عىل سبيل املثال 

ـ ليس كذلك، حيث نجد يف اإلسالم احتفاًء كبريًا بالعقل، حتى قال الله تعاىل يف محكم 

كتابه الكريم:   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ ]األنفال - 22[. 

ويُعّد التفكري يف اإلسالم عبادة، وقد اشتمل القرآن عىل الكثري من اآليات التي تذكّر بكانة 

العقل، حيث يتكّرر يف الكثري من آيات القرآن الكريم التعبري بكلامت من قبيل: )أفال يعقلون، 

أفال يتدبّرون، أفال يتفّكرون، وما إىل ذلك(؛ حيث تدعونا إىل التعّقل والتدبّر يف الخلق ويف 

 ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ :الطبيعة، وقال تعاىل 

]البقرة - 111؛ النمل - 64[. ومن بني معاين الربهان هو االستدالل والدليل العقيل، وهكذا 

أخذنا نشهد يف الحضارة اإلسالمية ظهور العلوم العقلية والفلسفية وازدهارها، وال سياّم يف 

التي  واألدلّة  البالغة،  نهج  التوحيديّة يف  والخطب  األمئة،  احتجاجات  نجد  التشيّع حيث 

استعملها اإلمام الصادق واإلمام الرضا، ومناظرات اإلمام الرضا يف مجلس املأمون 

مع عمران الصايب، ورأس الجالوت، والجاثليق وغريهم. وبذلك يكون اإلسالم أكرث عقالنية 

بالقياس إىل املسيحية.

* ما هي االنتقادات الواردة عىل الالهوت الوجودي؟

الوجودي.  الالهوت  الالهوت املعارص، هو  والواسعة يف  النافذة  التيّارات  إّن من بني 

إّن هذه الفلسفة تتعرّض إىل وجود اإلنسان، بل هناك من قال إنّها نوع من األنرثوبولوجيا، 

وليست فلسفة باملعنى املصطلح والشائع للكلمة. أي أنّها ليست فلسفة ميتافيزيقية. بل قد 

كان لدى الوجوديني نوع من التمرّد عىل الفلسفة، وإّن الفلسفة األوىل والتقليدية ـ وال سيّام 

والوجودية متثّل  بحتة،  فلسفة عقالنية وقومية  ـ كانت  والديكاريت  يف شكلها األفالطوين 

مترًّدا عىل القومية الديكارتية واإلفراط يف العقالنية. لقد بحث هؤالء يف وجود اإلنسان، وكان 

الـ )Dasein( هو املصطلح الذي استعمله هايدغر، وقد ترجمه هرني كوربان إىل الواقعية 
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البرشية أو الوجود البرشي. إنّهم يعتقدون أّن الوجود املعترب واألصيل إّنا هو من مختّصات 

اإلنسان حيث هو الكائن املدرك. إّن هذا الكائن أي اإلنسان إّنا هو شخص وليس شيئًا. أّما 

الكائنات األخرى فهي من األشياء والـ )object(. وقد اعتادوا ذكر خصوصيتني للشخص، 

وهناك من ذكر له أربع خصائص. ومن بينها أنّه ميتلك إرادة وفعالً إراديًّا، كام أنّه ميتلك وعيًا 

 )Will( وإدراكًا ذاتيًّا. فإذا كان لدى كائن ما وعيًا وإدراكًا ذاتيًّا وفعالً إراديًا، وكان يتمتّع بـ

وإرادة، كان هذا الكائن شخًصا. سواء أكان هذا الكائن إلًها أم برًشا. وعندها تّم التخيّل عن 

الّنزاع املعروف يف فلسفة الدين حول اإلله املتشّخص أو غري املتشّخص الذي ال  ذلك 

يزال مستمرًّا إىل هذا اليوم، وهو من بني األبحاث املعّقدة يف فلسفة الدين، حول ما إذا كان 

الله متشّخًصا أم ال. ويف الحقيقة يتّم يف الوجودية البحث حول اإلنسان وأوضاعه البرشية، 

حيث اإلنسان من وجهة نظر الالهوت املسيحي كائن هابط. لقد تّم طرده من الجّنة، وسكن 

هذا  وتورّط يف  الله،  مطروًدا من حرضة  الله، وأصبح  وابتعد عن  فيها  وُحبس  األرض  يف 

العامل بأنواع الرشور والتناهي والكوابح والقيود والحدود. لقد استعرض بول تيليخ يف كتابه 

حيوية اإلميان أربعة أو خمسة أقسام من االغرتاب، ثم ذكر بعد ذلك أنواع التناهي، وبعل 

هذا التناهي تحّدث عن ثالثة أنواع من االضطراب، وكذلك يف كتابه شجاعة الكينونة يطرح 

والفناء،  املوت،  وتقبّل  العدم،  واضطراب  املعصية،  اضطراب  بينها:  ومن  األمور،  بعض 

والزوال، واضطراب تناهي الوجود. ويف املجموع فإّن الالهوت الوجودي يبحث يف هذه 

وتدنّس  وقيوده،  اإلنسان  واحتياجات  اإلنسان،  وتناهي  اإلنسان،  اضطراب  املوضوعات: 

اإلنسان باملعايص والذنوب، وهبوط اإلنسان من الجنة، وإنّه ما الذي ميكنه فعله، وكيف 

يجب تفسري اإلميان لإلنسان يف مثل هذه الظروف، وما الذي يفعله الله لإلنسان، وما إىل 

الوجودي  الالهوت  عىل  الواردة  االنتقادات  أحد  أّن  إال  األخرى.  املوضوعات  من  ذلك 

ناظر إىل أحادية هذا الالهوت، إذ إنّه يف األصل يتجاهل األبعاد االجتامعية، والسياسة من 

الدين، حيث يتجاهل اآلليات والعنارص السياسية واالجتامعية للدين. وكأّن الدين مذهب 

صويف قد جاء ملجرّد منح اإلنسان الطأمنينة ويرفع عنه االضطراب فقط، وليس له أي وظيفة 

أخرى. يف حني أّن للدين والتديّن آليات وعنارص متنّوعة، وهي أعم من اآلليات السياسية 

واالجتامعية. ومن هنا فإّن الرواية الوجودية تعمل عىل إيضاح بُعد واحد من الدين فقط. 

الطأمنينة  إىل  الوصول  بإمكانه  وأّن  اإلنسان،  وجود  من  واملضطرب  املدنّس  البُعد  وهو 

والهدوء بواسطة اإلميان.
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* هل التعّدديّة بني أنواع االتّجاهات الالهوتية الجديدة تعني حيوية الالهوت أو أنّها تعني 
اضمحالله؟ وما هي مسؤولّية علامء اإلسالم يف هذا الشأن؟

الناس يف االستعداد  أمر طبيعي. وهي تعود إىل اختالف  التفكري  التعّدديّة يف  إّن هذه 

واإلدراك والظرفيات. فاإلنسان ما دام يقرأ ويطالع ويدرس، سوف يصل ال محالة إىل بعض 

األفكار. يضاف إىل ذلك أّن هناك أغراًضا ودوافَع مختلفة لدى األشخاص أيًضا، وال ميكن 

هذا  وعىل  واقعة.  حقيقة  الثقايف  التنّوع  إّن  وكامل.  تاّم  بشكل  العملية  هذه  عىل  السيطرة 

فإّن  وبالتايل  أيًضا،  الرتبوية  أساليبهم  تختلف  كام  تختلف،  الناس  مدركات  فإّن  األساس 

األسئلة  وليدة  أنّها  ذلك  أيًضا. يضاف إىل  مناشئهم ودوافعهم وحاجاتهم ستكون مختلفة 

أّن  بعنى  ذلك،  الرضورة  تقتيض  األحيان  بعض  ويف  أيًضا.  الجديدة  والثقافيّة  الفكرية 

العرص، ومن هنا  تلبية حاجة  تفقد جدوائيّتها، وال يعود بقدورها  القدمية  األفكار واآلراء 

متّس الحاجة إىل إنتاج أفكار ونظريات وآراء جديدة، ويقوم ذلك كلّه عىل أساس ومنشأ 

األفكار واآلراء املتنّوعة والتعّدديّة. ثم إّن هناك مفّكرون ملهمون يشعرون باملسؤولية ورسالة 

األفكار  أّن  ويدركون  االبتكارات،  بعض  إىل  يتوصلون  مخلصون  علامء  إنّهم  التعاطف. 

الشباب  مشاكل  ملعاجة  جديدة  طرق  عن  البحث  من  بّد  ال  وأنّه  ناجعة،  تعد  مل  القدمية 

واملجتمع. كام كان الحال يف الحرب العاملية األوىل والثانية حيث تكّشفت الكنيسة عن 

يف  والتفاهة  العدميّة  انترشت  ومنها  املعارصة.  للمشاكل  جوابًا  متتلك  تكن  ومل  إفالسها 

االنتحار وحاالت  تفّشت ظاهرة  الثانية. حيث  العاملية  الحرب  بعد  القارّة األوروبية  عموم 

االكتئاب واألمراض النفسية والعصبية واالنهيار األرسي وما إىل ذلك من األزمات األخرى 

الناحية  ومن  الواقع  أرض  عىل  للشباب  تفعله  أو  تقوله  ما  الكنيسة  لدى  يكن  ومل  بكرثة، 

العمليّة. ومن هنا شاعت مظاهر التمرّد من قبل الشباب وفئة الهيبي والعدمية يف أوروبا. عىل 

علامء اإلسالم بدورهم أن يفّكروا يف جدوائيّة الدين واالستجابة الدينية، وأن يعيدو الّنظر يف 

األساليب اإلعالمية وأن يفّكروا يف جدوائيّتها، وإاّل سوف ينتظرنا املصري نفسه أيًضا. من 

حاالت مترّد الشباب، وهروبهم من البيوت، والرشخ بني األجيال اآلخذ يف التصاعد، وعدم 

اهتامم الشباب باملقدسات واملعتقدات والسنن وما إىل ذلك.

التقليدي،  * يعّد االعرتاف الرسمي بالتعّدديّة الدينّية عنرصًا يف إطار اضمحالل الدين 
فهل ميكن اعتبار ذلك بوصفه فرصة للدين الحقيقي؟

الراحل جون  أشهرهم صديقي  كان  ورّبا  ـ  الغرب  التعّدديّة يف  تحّدثوا عن  الذين  إّن 
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بدورها  وهي  الغربية،  املجتمعات  يف  املشاكل  بعض  عىل  الواقع  يف  عرثوا  قد  ـ  هيك 

وليدة سلسلة من املشاكل العملية. قال هيك يف واحدة من الحوارات التي كانت لنا معه 

والبوذيني،  والسيخ،  الهندوس،  من  األصدقاء،  من  الكثري  لدي  كان  بريمنغهام:  يف جامعة 

وقد  واالنضباط،  األخالق واإلخالص  من  عالية  درجة  بأجمعهم عىل  وكانوا  واملسلمني، 

جهّنم،  إىل  يرسلوا  أن  هؤالء  لجميع  ميكن  هل  بالتدريج:  السؤال  هذا  ذهني  يف  تشّكل 

ملجرّد أنّهم ال يذهبون إىل الكنيسة، وألنّهم ال يؤمنون بالسيد املسيح؟! أو إذا كان هناك إله 

موجود ـ وهو موجود ـ وكان رؤوفًا وعادالً وعطوفًا، فمن املحال أن يقذف بجميع هؤالء 

األشخاص الصالحني الذين ال يكذبون، وال يخادعون وال ميارسون الغش واالحتيال، وهم 

بالسيد املسيح،  يؤمنون  أنّهم ال  أقدامهم، ملجرد  أوفياء وصادقون يف صداقتهم وراسخة 

ومن هنا فقد طرح نظريّة التعّدديّة الدينيّة. وال شّك يف أّن هناك نظريتان أخريان منافستان يف 

قبال هذه النظرية، وهام أّوالً: الشموليّة، وثانيًا: االنحصارية. والطرح اآلخر هو الذي يقدمه 

التقليديون املعارصون حيث يقولون بالوحدة الجوهرية لألديان. وأّن حقيقة اإلميان واألمور 

أخالقية  تعاليم  عىل  تحتوي  األديان  فجميع  تقريبًا.  بينها  فيام  مشرتكة  لألديان  األخالقية 

مشرتكة، وال أقول واحدة، وإّنا هي مشرتكة. النقطة األخرى هي أنّه يف البلدان اإلسالمية 

التسامح  ومسألة  التفكري،  التعبري، وحريّة  الدينيّة بسألة حريّة  التعّدديّة  يتم خلط  ما  غالبًا 

الدينية واملعرفية، كأنّه يعارض  التعّددية  الذي يعارض  إّن  الصدر، ويقال  والتساهل وسعة 

االعتقاد  األمور. ميكن  هذه  بني  تنايف  ال  التعبري. يف حني  ويخالف حرية  التفكري،  حرية 

بحرية التفكري وحرية التعبري بالكامل ـ كام أين كذلك ـ وأن تكون هناك سعة صدر إسالمية، 

ورفض العصبية والسطحية والفرض والتحكم ـ كام أيّن أرفض ذلك ـ وال سيام يف تبليغ 

الدين والدعوة إليه، ويف الوقت نفسه عدم القبول بالتعّددية الدينية. ألنّها غري قابلة للدفاع 

بالغايات  اختلطت  قد  التعّددية  فإّن  املعرفية واألبستمولوجية. وعىل كل حال  الناحية  من 

السياسية، واختلطت ببحث التسامح والتساهل وبحث حرية التفكري.

* ما هي االنتقادت الواردة عىل النسبية الدينية؟ وهل ميكن للنسبية أن تكون صحيحة يف 
بعض الحاالت والظروف الخاصة؟

إّن النسبية مرفوضة من زاوية املواقف الفلسفية واألبستمولوجية. إّن هذه النظرية تؤّدي 

من الناحية العملية إىل نتائج تستند إىل التشكيك. بعنى أنّها تشّكل جًسا إىل التشكيك. 
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هذا إذا مل نقل إنّها هي التشكيك بعينه، بل وقد تؤّدي إىل اإللحاد وإنكار وجود الله. وعىل 

هذا األساس فإنّه خالفًا ملا أصبح موظة عرصنا، أصبحت النسبية يف كل يشء؛ فهناك نسبية 

يف األخالق، ويف املنهج، ويف املعرفة. إّن هذه النسبية التي تؤّدي إىل الفراغ والتشكيك 

كنا  إذا  الجزمية  تعني  ال  اإلطالقية  النزعة  فإّن  أخرى  ناحية  من  ولكن  مرفوض.  أمر  أيًضا 

فلسفة  بها يف  القائلني  من  وأنا  ـ  والعينية  املطلقة  القيَم  أو  املطلقة  بالحقيقة  القائلني  من 

األخالق ـ فهذا ال يعني التحميل والتعّصب، بل هو ميتلك دليالً ودعامة استداللية. ويف 

الحقيقة هناك شح يف العمل والنشاط يف مجال الواقعية األخالقية والعينية األخالقية والنزعة 

اإلطالقية األخالقية. ويف املقابل أرى االتّجاهات غري الواقعية مرضّة عىل املجتمعات إىل 

حّد كبري. كام أنّه ال ميكن الدفاع عنها من الناحية النظرية. وحتى فيلسوف مثل فيتغنشتاين 

الذي أّسس منظومتني فلسفيتني رغم عمره القصري، له رسالة يف باب اليقني. وهناك يقول 

باستحالة الشك املطلق. وأنا بدوري أريد القول هنا إّن النسبية املطلقة مستحيلة أيًضا. وأّما 

أن تكون دعوى النسبية املحضة، نسبية قي كل يشء، فهو بدوره اّدعاء مطلق، وقضية مطلقة. 

إذ لو كانت هي بدورها نسبية أيًضا، فهذا يعني أنّها تنقض نفسها، وتعارض نفسها بنفسها. 

وعىل كل حال فإّن بعض القضايا يقينية وبديهية، وإال لو كان كل يشء نسبيًا، فسوف يصبح 

التفكري محاالً. إًذا، هناك لدينا قضايا مطلقة أيًضا. ولكن لو صّحت النسبية بهذا املعنى وهو 

أّن هناك يف الثقافات املختلفة أفكاًرا مختلفة وأنّها تختلف من مجتمع إىل آخر؛ فإّن النسبية 

بهذا املعنى قابلة للدفاع. أو أن اآلداب والتقاليد واألعراف االجتامعية تختلف من مجتمع 

إىل آخر. أو أّن قابليات الناس وظرفياتهم التفكريية واإلدراكية تختلف من شخص إىل آخر. 

وبهذا املعنى تكون النسبية صحيحة وواقعية، وال ميكن مواجهتها؛ ألنّها غري قابلة لإلنكار. 

وأّما القول بأّن جميع املعارف البرشية، أو كل القيَم األخالقية، وجميع املفاهيم نسبية، فهذا 

ما ال ميكن إثباته، وال ينطوي عىل فائدة أو مصلحة عملية يف هذه النظرية. ويف الحقيقة فإّن 

هذه النظريّة خطرية حيث تؤّدي إىل الفراغ والعدمية املعرفية.

* ما هو مالك صدق االعتقاد الديني من بني أنواع القراءات املتنّوعة؟ وما هي املعايري 
واملوازين املوجودة يف هذا الشأن؟

عن  اإلجابة  معرض  يف  أرشت  وقد  ومعريف.  هرمنيوطيقي  سؤال  إنّه  جيّد.  سؤال  هذا 

السؤال األّول إىل أنّنا نعيش اليوم يف فضاء ما بعد الحداثة حالة من الحركة والسيولة. إنّه 
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عرص القبض والبسط، وهو ما أخذوا يعرّبون عنه يف أنواع العرفان يف العرص الجديد بعرص 

الدلو، وذلك بلحاظ أنّنا بحسب مصطلح املراحل التاريخية قد وصلنا إىل برج الدلو، وهو 

ميثّل كناية عن أن العرص الجديد أخذ يشهد حالة سيالن يف كّل يشء. ويف مثل هذا الفضاء 

بالقبيح، وال  ثابتة وال للمعرفة. ويف هذا الفضاء يختلط الحسن  ال تكون لألخالق أصول 

يكون هناك وجود لصدق أو كذب. ومن هذه الناحية ظهرت النسبية والحالة العامئة والسائلة 

يف أغلب بلدان العامل وال سيام يف مجتمعات أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية. وعىل هذا مل 

تعد تلك النزعة اإلثباتية من قبل املناطقة التقليديني التي تقوم عىل مبنى البديهيات واألمور 

لدى  التحقيق  قابلية  يف  بحث  وال  ذلك،  إىل  وما  واالكتسابية  والفطرية  والنظرية  البديهية 

الوضعيني القائلني بقابلية التجربة. ويقوم ذلك عىل أساس االستقراء، واالستقراء الناقص 

يفتقر إىل الحجيّة. ولذلك تم طرح مسألة العقالنية أو املعقولية، واملطروح حاليًا هو بحث 

الرجحان القابلية عىل الرتجيح. وعىل كّل حال فإّن مجرّد أن يقّدم الشخص بعض الشواهد 

أو معرفة أو معارف بشكل منهجي، يكون ذلك كافيًا، وأّما سائر األمور فهي مجرّد انتقاءات 

وترجيحات للشواهد املؤيدة واملخالفة بحسب مذاق األشخاص، حيث يكون هناك دور 

النفسية  حاالتهم  ونط  وأمزجتهم  وتربيتهم  ومقاصدهم  ولدوافعهم  اإلدراكية،  لظرفياتهم 

التطابق مع  والشخصية. ولذلك مل يعد هناك من وجود لبحث الصدق واملطابقة وإدراك 

الواقع. فاليوم يتّم التوّجه إىل اعتبار اإلجامع هو املالك يف الصدق، كام أّن أنصار ما بعد 

الحداثة فيذهبون إىل االعتقاد بالسلوك وردود األفعال الجامعيّة أو إىل الرجحان واملعقولية. 

أن تقّدموا شيئًا منهجيًّا وتؤكّدوا وجود الشواهد عليه مل يعد كافيًا للدفاع واإلثبات. وإن كان 

ال توجد هناك حامية قطعية وحاسمة. ويف املعرفة الدينية واملعتقدات الدينية هناك الكثري 

من الذين يجنحون نحو اإلميان. وال نعني بذلك اإلميان املفرط، إال أّن اإلميان املغاير 

واملختلف عن األحكام العقالنية قد شاع عىل نطاق واسع. وهناك من استند إىل األبعاد 

العمليّة من الدين، بعنى أّن الدين يؤّدي إىل التحّول املعنوي والروحي، وهو أمر ملحوظ 

ومشهود؟ فإّن الّشخص إذا كان متديًنا، وكان مخلًصا لدينه، وكان ملتزًما بأحكام دينه، فإّن 

نحو  تغيري سلوكه ونط حياته  يؤّدي ذلك إىل  تأثريًا عىل شخصيّته، وسوف  ذلك سيرتك 

األفضل، بعنى أنّه يتحّسن من الناحية األخالقية. ومن هنا فإّن األبستمولوجيا املستصلحة 

محّل  التوجيه  نظرية  حلّت  هنا  ومن  علامنية،  ومعايري  مالكات  تحتوي عىل  املصلحة  أو 

رفع  ذاتها عملت عىل  التقليدية  املبنائية  الصدق ومالكاتها.  وحتى  التمحور حول  نظرية 

نواقصها، وأخذت تتحّدث عن النزعة املبنائية الجديدة.



لم يكن عصر الّنهضة سوى قطيعٍة دراماتيكّيٍة 

بين اإلنسان وُبعده الّروحي

حوار مع  الدكتور غيضان السيد علي

فضاٍء  يف  وإيّاه  منيض  السيد  غيضان  الدكتور  املرصي  الباحث  مع  الحوار  هذا  يف 

بانوراميٍّ يُتاخم أبرز القضايا اإلشكالّية يف فلسفة الحداثة، ولعّل الجانب األهم يف الحوار 

التكوينّية  الكثري من عنارص األزمة  مبيًِّنا  بالتحليل والنقد  الغربية  الحداثة  تناول مسارات  أنّه 

التي مرَّت بها عىل امتداد قرون خلت، وصوالً إىل تظاهراتها املعارصة.

»املحّرر»

* تبًعا لقراءاتنا نالحظ أّن العقل الفلسفي الغريب قام عىل ثالثة مرتكزات هي: األنسنة 
والعقلنة والتاريخانّية. أال ترون أّن هذه املرتكزات أّدت إىل تشييئ اإلنسان وحرمانه من أبعاده 

الروحّية واملعنويّة، وهو ما نشهد عىل آثاره الصارخة مع بداية القرن الحادي والعرشين؟

إذا جاز لنا أن نخترص البناء املعريف لحركة العقل الفلسفي الغريب يف هذه الدوائر الثالث 

)دائرة األنسنة- دائرة العقالنية- دائرة التاريخ( فإّن ذلك يعكس نتائج كثرية مختلفًة ومتباينًة، 

أهّمها عىل اإلطالق هي تشيّؤ اإلنسان وتجريده من أبعاده املعنويّة والروحانيّة؛ ففي الدائرة 

اإلنسان،  مركزيّة  تؤكد عىل  التي  دينيّة  الال  املادية  الّنزعة  تلك  األنسنة  دائرة  وهي  األوىل 

وإحالة كّل يشء إليه دون سواه، وأنّه هو الغاية املرجوة يف هذا الكون. تلك الّنزعة التي 

ميكن أن نجدها منذ أن وعى اإلنسان الغريب ذاته، وبدأ يعقلن واقعه املعيش، وينتقل من 

طور األساطري وامليثولوجيا إىل التفكري املنظّم، فأّول من استخدم هذا املصطلح الالتيني 

هي مدرسة سكبيو )Scipio( ثم روَّج له شيرشون، وهو -عنده- أسلوب يف التفكري يدور عىل 

إمكان تحّكم اإلنسان يف الكون، ورفض املرجعيات الدينية، وإنكار التفاؤل الخادع. ومن 

شأن كّل هذا أن يصبح اإلنسان شبيًها باإلله غري املوجود، وهو األمر الذي ميكن أن نلمسه 
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عند الفيلسوف السوفسطايئ »بروتاجوراس« صاحب املقولة الشهرية »اإلنسان مقياس كل 

يشء«. ولقد تطّورت هذه الّنزعة حتى وصلت إىل مرحلة الّنضج واالكتامل يف عرص النهضة 

الشاعر  مع  عرش  الرابع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  إيطاليا  يف  تروج  بها  فإذا  األوروبية، 

اإليطايل الشهري »برتارك« وغريه من اإلنسانيني أمثال: بوجيو، ولورانت فاال، وإرزم وبوديه، 

لتمتّد بعد ذلك من إيطاليا إىل بقية بلدان أوروبا الغربية. وقد متثّلت نزعة األنسنة -وقتذاك- 

يف الدعوة إىل العودة إىل القديم، أو إحياء الثقافة األوروبية القدمية بوصفها ثقافًة يشغل 

اإلنسان فيها املركز وما دونه هو مجرّد هوامش، وقد قامت هذه الدعوة عىل أركان ثالثة، 

هي: املذهب العلمي التجريبي، ومذهب التطور، واإللحاد. لدرجة أنّه بجرّد وصف مفكر 

أنه »إنسانوي« معناه أنّه ملحد ال يرى إمكانية أو رضورة لوجود إله مفارق، وال يؤمن إال با 

هو حيس وتجريبي. وهذا ما بدا واضًحا عىل نزعة )األنسنة( يف عرص النهضة حيث عملت 

عىل تحرير اإلنسان من سلطة الكنيسة، فتخلوا عن التأمل يف سامء تقوى العصور الوسطى 

وورعها، واتجهوا إىل تأليه الطبيعة معجبني برصامة املناهج الرياضية، وافتتنوا بدراسة العلم 

الطبيعي الجديد، ونظروا إىل اإلنسان بوصفه آلة، وفّسوا أنبل العواطف اإلنسانية عىل أنّها 

انفعاالٌت طبيعيٌة بسيطٌة، ونظروا إىل كّل ما هو روحي ومعنوي ومقدس نظرة ازدراء وتحقري. 

لها  وفًقا  يسري  منها  جزء  واإلنسان  تتغرّي،  ال  التي  األبدية  قوانينها  لها  حاكمة  قّوة  فالطبيعة 

التّنبّوء به مقّدًما إذا توفّرت  خاضًعا لقوانينها التي ال تتغري، وبذلك كّل فعٍل إنساينٍّ مُيكن 

باإلنسان من ظروف وأحوال. وبذلك تكون  الفعل با يحيط  الكاملة لدوافع هذا  املعرفة 

األنسنة نزعًة ماديًة علامنيًّة دهريًّة متثّل قطيعًة حاسمًة مع كّل ما هو مقّدس لتنتهي معلنة عن 

موت اإلله وتشيّؤ اإلنسان وتفكيك النص بالنظر إىل تاريخيته مع تأنيس كّل ما هو مقّدس، 

وهو ما نلمحه يف أنسنة عرص النهضة التي وضعت اإلنسان يف املركز وقطعت العالقة بينه 

وبني كّل ما هو مقدس، يف حني اهتّمت أنسنة عرص التنوير بنقد كّل ما يتجاوز القدرات 

الصناعي  التقني  بالتقّدم  التاسع عرش فاهتّمت  القرن  أنسنة  أّما  املمكنة للمعرفة اإلنسانية، 

الذي أصبح ملهاًم لصياغة القوانني واالقتصاد فتحّول اإلنسان معها إىل ترٍس صغريٍ يف آلٍة 

كبريٍة ال حول له وال قّوة وال إرادة وال اختيار، ويف أنسنة القرن العرشين أصبح اإلنسان هو 

مصدر املعرفة، وخالصه ال يكون إال بالقوى البرشيّة وحدها التي تتحّول إىل قّوة اقتصاديّة 

جمعيًا  كائًنا  اإلنسان  يصبح  ثم  ومن  األمم.  من  غريه  عىل  تفّوقه  تضمن  وتقنيّة  وعسكريّة 

يندمج فيه األفراد اندماًجا عقليًا وخلقيًا فحسب. أي هكذا جعلت األنسنة اإلنسان مكتفيًا 

بذاته وهو نقص محض يف جوهره، يحتاج إىل غريه يك يأتنس به ويلجأ إليه، فلاّم جعلته 
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األنسنة وحيًدا مكتفيًا بنفسه، فلم يأنس بغربته، وتّم فحصه عىل أنّه جزء من الطبيعة كباقي 

أجزائها فتم تشيؤه.

العقل اإلنساين كأداٍة رئيسٍة ملعرفة  فيها  يبدو  التي  الدائرة  العقالنيّة فهي تلك  أما دائرة 

التي يكون معيار الحقيقة فيها  الّنظريّة  بأنّها املنهجيّة أو  العقالنية  الوجود، ومن ثم تُعرف 

فكريًا أو استنباطيًا وليس تجريبيًا. ويف إطار العقالنيّة تبدو الطبيعة كآلة، وأّن العقل اإلنساين 

فإّن  أساًسا،  رياضيّة  حقيقة  الطبيعة  حقيقة  ألّن  نظرًا  الطبيعة.  هذه  حقيقة  إدراك  عىل  قادٌر 

ويف  ورضورته.  دقّته  يقلّد  أن  العقالين  عىل  يجب  الذي  النموذجي  العلم  هي  الهندسة 

واألدلّة  التجريبية  اإلثباتات  اعترُبت  فقد  العقل؛  يف  عاليًة  ثقًة  العقالنيون  امتلك  الحقيقة 

العقل أفضلية عىل كافة  العقالنيون  لتأكيد بعض الحقائق، بل أعطى  املاديّة غري رضوريٍّة 

طرق اكتساب املعرفة األخرى، واعتربوه الطريق الفريد من نوعه إىل املعرفة. ففي العهد 

السقراطي استطاع سقراط أن يطرح فلسفته العقليّة اعتامًدا عىل املسلاّمت العقليّة وحدها، 

واستطاع ديكارت يف مطلع العصور الحديثة إثبات وجود الّنفس والعامل والله اعتامًدا عىل 

»العقالنيّة  إحياء  إىل  شرتاوس  ليو  سعى  العرشين،  القرن  من  األخرية  العقود  ويف  العقل، 

السياسية التقليدية« بوصفها نظاًما يفهم مهّمة إعامل العقل عىل أنّها طريقة سقراط وليس 

أساًسا. ومع هذا يبقى السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: كيف ميكن ملثل هذه العقالنية 

بوصفها أداة التوّسل الوحيدة ملعرفة العامل أن تفهم العواطف اإلنسانية األعمق؟ فاإلنسان 

ليس مجرّد آلة حاسبة، وليس مجرّد عامل هنديس، إنّه يقيّم عامله، وال يكتفي فقط بالتطلع 

إىل تفسريه يف مصطلحات رياضية. كام أّن لدى اإلنسان اهتاممات دينية، فام الذي تستطيع 

أن تقوله العقالنيّة االستنباطيّة الرياضيّة -التي تتخذ من فيزياء جاليلو وهندسة اقليدس مثاًل 

أعىل تحتذيه- عن هذه االهتاممات الدينية. أمل يبدو العقل عاجزًا عن إثبات وجود الله مع 

لتبدو  الله يف كتابه »نقد العقل الخالص«.  العقليّة عىل وجود  كانط؛ حيث فّند كّل األدلّة 

العقالنيّة مجرد تجريد لإلنسان من كافة أبعاده الروحيّة واملعنويّة وتصويره كشكٍل هنديسٍّ 

معيّنة.  معرفيّة  معطيات  طريق  عن  منها  غاب  ما  إىل  التوّصل  ثابتة ميكن  بقوانني  محكوٍم 

أي يصبح اإلنسان مجرّد يشء وليس كيان مادي وروحي له أبعاده املعنويّة الخاصة التي 

تختلف من إنسان إىل آخر. 

ا دائرة التاريخ، أي أن فهم حضور اإلنسان يف العامل ومصريه خاضع لقوانني الزمان  أمَّ
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التي  الّنظر  التاريخيّة. فالحتميّة هي وجهة  واملكان، وهو ما ميكن أن نطلق عليه الحتميّة 

تقول إّن لكّل حدٍث جملة رشوط، فإذا توافرت فحتاًم ال بد أن يقع هذا الحدث دون غريه.  

وهي نظرية مأخوذة يف األساس من الطبيعة الفيزيائية أو ما ميكننا تسميته الحتميّة الفيزيائيّة 

التي ترّد كّل ما يحدث يف الطبيعة إىل قوانني ال تحيد عنها. والحتمية التاريخية هي وجهة 

العديد  التاريخ يسري وفق قوانني معينه وله أناط خاصة.  وقد ذهب  إّن  التي تقول  النظر 

من الفالسفة الغربيني إىل القول بالحتميّة التاريخيّة التي ترى أّن التاريخ ميثّل مساًرا تنتظم 

حلقاته وفق تطّور يؤّدي يف نهاية املطاف إىل بلوغ لحظٍة فاصلٍة متوقّعٍة؛ حيث رأى ماركس 

واملاركسيون من بعده وسائر الرباجامتيني أن التاريخ يلتزم مساًرا مستقياًم عىل طريق التقّدم 

الصاعد أو التدهور. فيام يرى توينبي أّن التاريخ يسري وفق دورات حضارية متّر بها اإلنسانيّة 

عرب أطوار ثالثة: هي طور البداوة والتحرّض والشيخوخة. ووفق هذه الدائرة التاريخيّة يبدو 

يتّم  البرشيّة  العواطف  حتى  حتمي.  يشٍء  فكّل  اختيار،  وال  حرية  وال  إرادة  بال  اإلنسان 

تسبّب  التي  العمليّة  الهرمونية ضمن  والغدد  الخاليا  من  بعدٍد  أنّها محكومٌة  تفسريها عىل 

العواطف  إطار  تحت  تندرج  من املشاعر التي  وغريها  والكره  والحب  والبكاء  الضحك 

اإلنسانيّة، ولذلك فاإلنسان ما هو إال ريشة يف مهّب الريح يستقّر به املقام باستقرار الرياح 

أو حسب الظروف التي تحيط به. 

وهنا يبدو اإلنسان يف البناء املعريف الغريب من خالل دوائره الثالث )األنسنة ـ العقالنية 

ـ التاريخ( عبارة عن يشء أو كائن كسائر الكائنات األخرى، حيث ميثّل جزًءا من الطبيعة، 

أو هو مجرّد رقم تصلح معه املناهج اإلحصائيّة التي تصلح مع غريه من األشياء املادية، 

فهو مجرّد جسم له أبعاض وصور واحتياجات، وميتاز عن سائر الكائنات بشكل جسده، 

أو بنطقه، فقد قال جمهور الفالسفة واملناطقة الغربيون: »إّن اإلنسان حيوان ناطق«. وهو 

الغريب مجرّد حلقة يف سلسلة  الفكر  كبرية يف  مكانة  لها  تجد  التي  التطّور  نظريّة  بحسب 

التطور، وأنّه تطّور يف هذه السلسلة خالل عملية التطور من أدىن الكائنات إىل أن صار يف 

شكله الحايل، الذي يبدو من خالله ذا عالقة قریبة بالقردة العلیا مثل الشمبانزي والبونوبو 

والغوریال واألورانج أوتان! 

وتختلف تلك الرؤية الغربية إىل حّد بعيٍد مع رؤية اإلسالم إىل اإلنسان، فهو ذات عاقلة 

كرّمه الله بالعقل وفضله عىل كثري ممن خلق  ﴿ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾ )اإلرساء:70(. 
وجعله خليفة له يف أرضه ﴿چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ 

)البقرة:30( وجعله يف أحسن صورة ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ )االنفطار :8( ويف أحسن 

تقويم، وجعله ممتلًكا لإلرادة والوعي والحرية﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ﴾ 

)اإلنسان:3(، وهو يسعى إلعامر األرض وتحقيق األفضل.

النََّسب التاريخي بني اليونان والغرب الحديث كان سبًبا مورثًا  النّقاد من يرى أّن  من   *
للتشاؤم. وذلك عائد إىل الفكرة التي سادت عند اإلغريق والقائلة بأّن اإلنسان مرتوك لحاله 

يف هذا العامل وعليه أن يتدبّر أمره بنفسه.. كيف تبدو لكم هذه الفكرة وكيف تظهر شواهدها 

يف مجتمعات الحداثة يف الغرب املعارص؟

- رأى فالسفة اليونان القدامى أنَّ اإلنسان مرتوك لحاله يف هذا العامل بال أّي سنٍد أو عوٍن 

خارجيٍّ له، وقد سادت تلك النظرة التشاؤميّة الفلسفة اليونانيّة القدمية، التي رأت أّن اإلنسان 

قد قذف به إىل هذا العامل، دون أن يكون يف وسعه أن يتخلص من هذا الوضع الذي يجد 

نفسه فيه. فاإلنسان قد تُرك لنفسه، ووجوده قد أُودع بني يديه. وهذا دأب عالقة اإلنسان باإلله 

مشغولة  واألوديسة  اإللياذة  كام جاءت يف  األوليمب  فآلهة  القدمية،  اليونانية  الفلسفة  يف 

بلهوها ورصاعاتها، وال تأبه بسعادة اإلنسان بل تزيد من شقائه، فتحرمه من النار بأمٍر من كبري 

اآللهة، ولكن بروميثيوس -وهو ابن عم كبري اآللهة، حسب األسطورة- يسق النار ويردها 

إىل البرش، وعندما علم كبري اآللهة قيد بروميثيوس إىل صخرة عظيمة بجبال القوقاز، وسلط 

عليه نًسا ضاربًا ينهش كبده كل نهار؛ وعندما يجن الليل ينبت له كبد جديد لينهشه النس يف 

النهار ليستمر عذابه وال يتوقف. ومل يكتِف بعقاب برومثيوس الذي استمر ثالثني ألف سنة! 

ولكّنه كاد للبرش فصنع لهم بوحي من اآللهة مخلوقًا جديًدا هو املرأة دعاه باندورا، وأرسل 

معها صندوق به ما ال يحصيه العقل من العلل واألوصاب والخطايا والرشور كعقاب لهم. 

ومل يتوقف األمر عند األساطري اليونانية القدمية بل تعدت تلك الرؤية إىل الفالسفة اليونانيني 

أنفسهم، فإذا ما توقفنا مع دميقريطس)470-361 ق.م( الذي متثل فلسفته ذروة ما وصل 

إليه العلم والفلسفة عند الطبيعيني من اليونانيني، وجدنا أنه قد حاول تفسري كل يشء تفسريًا 

آليًا محًضا. وقد اشرتك مع لوقبيوس يف تفسري نشأة العامل عن طريق التقاء الذرات املنترشة 

يف الخالء العام، فقد تكون العامل- من وجهة نظره- من تطاير الذرات الصغرية والكروية إىل 
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الخارج، وبقيت الذرات الكبرية يف املركز، فتكونت األرض، وظهرت الحياة نتيجة للتولد 

التلقايئ الذايت، فاإلنسان لدى دميقريطس ولوقيبوس نشأ من الطني كالديدان بغري خلق أو 

غاية وهو مرتوك يف الكون ليواجه مصريه بنفسه دون مساعدة أو رعاية أو عون من أحد. 

أما أرسطوطاليس )384-322 ق.م( أشهر فالسفة اليونان وأهمهم، فإنّه إن مل يكن قد أنكر 

وجود اآللهة إال أنه قد رفض القول بالعناية اإللهية، ورأى أّن البرش هم الذين يهتمون باآللهة 

ويتقربون إليها، واآللهة منشغلة يف حياتها الساموية ال تأبه ألحد من البرش. فإله أرسطو هو 

إله غريب متاًما عن العامل، وليس له أي تأثري مبارش، وهو وإن كان املحرك األّول فإنّه ثابت 

ال يتحرك، وال ميكنه أن يدرك الكون ويعلمه، وال ميكنه أن يتدخل يف أموره. وهو القول 

الذي يقرتب جًدا من رأي أبيقور)341-270 ق.م( وسائر األبيقوريني الذين رأوا أن اآللهة 

مخلوقات سعيدة تعيش يف عامل يوتويب وال تريد أن تعكر صفو سعادتها بشاكل البرش، 

ولذلك ال تأبه بالبرش الذين ترتكهم ليالقوا مصريهم بأنفسهم. 

يف  الحداثة  مجتمعات  حتى  الغربية  بالعقلية  عالًقا  التشاؤمي  املرياث  هذا  ظّل  وقد 

العرص املعارص، فقد رأى فويرباخ )1804-1872م( أّن اإلنسان قد خلق الله عىل صورته 

إلهيّة.  كصفاٍت  بنقيضها  مقرًا  اإلنسان  تشوب  التي  النقص  صفات  كل  متفاديًا  الجوهرية 

وحني يكون اإلله إنسانًا، وكّل صفات اإلله صفات برشيّة متضّخمة فال مجال إًذا للحديث 

عن اإلله باملعنى املعياري للمصطلح. وإذا كان فويرباخ يعلن أنّه ال تهّمه السامء بقدر ما 

يهّمه اإلنسان، وأّن كّل ما يُهّمه هو االرتقاء بالجنس البرشي، واختزال كّل ما هو إلهي يف 

مركزيّة  من  ينقلنا  اإللحادي  اإلنساين  املذهب  هذا  فإّن  البرشي وطموحاته.  الجنس  آمال 

اإلله إىل مركزيّة اإلنسان التي يستويل فيها »عدم االعتقاد« عىل مكان االعتقاد، ويحّل العقل 

الدينية،  الرشائع  محّل  البرشي  والقانون  الدين،  محّل  والسياسة  املقّدسة،  الكتب  مكان 

والعمل محّل الصالة، واملطالب املادية محّل الجحيم، وماهيّة اإلنسان محّل املقدس.. 

وهي الفكرة ذاتها التي نجدها عند كارل ماركس)1818-1838 م( الذي رأى أّن اإلنسان قد 

ألقي به وحيًدا يف هذا الكون وعليه أن يتدبّر أمره دون انتظار العون من قوى غيبيّة خارجيّة، 

وما الدين عنده سوى أفيون للشعوب؛ فهو نتاج املجتمع اإلقطاعي الذي يريد أن يسّخر 

الشعوب ملصالحه. فابتدع لتحقيق ذلك الدين ومفاهيمه من آلهة مختلفة ومتنّوعة وأنبياء 

وحياة أخرويّة وفراديس وجحيم.. إلخ، ومن ثم رأى ماركس أّن الدين سوف ينتهي بنهاية 

إاّل  يتديّن  فاإلنسان- بحسب ماركس- ال  الجوع واختفاء آخر فقري من عىل وجه األرض. 
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ألنّه يعاين الفقر املدقع والخوف الشديد، ومن ثم يرى أنّه ال بّد أن يستعصم بالقدرة اإللهيّة 

ليك تحميه وتواسيه هو وأطفاله الجائعني. لينتهي إىل القول إنّه حينام ينتهي الفقر ينتهي 

وتتشابه  نقيضه.  االستقرايئ  الواقع  وأثبت  يحدث  الذي مل  األمر  الحقيقة  وهو يف  الدين. 

رؤى فويرباخ وماركس مع رؤية جان بول سارتر )1905-1980م( الذي يعّد أبرز ممثل لهذا 

االتّجاه، فقد رّصح بالقول يف رواية »الغثيان« أن اإلنسان مرتوك لنفسه ال يعتني به أحد؛ ألنّه 

ال يجد -يف نفسه وال خارجها- شيئًا يتمسك به ويتعلق بأهدابه. وهو األمر الذي تكّرر عند 

هايدغر)1889-1976( الذي نظر إىل اإلنسان بوصفه ذلك الذي ألقي به رميًا ونبًذا يف هذا 

العامل، ليك يوجد. وكذلك ذهب ألبري كامو Albert Camus )1913- 1960م( إىل القول 

بأّن اإلنسان يحيا حياًة عبثيًة مليئة بالشقاء. فبحسب امليثولوجيا اإلغريقية يعّد سيزيف من 

أكرث الشخصيات مكرًا، الذي استطاع أن يخدع إله املوت مام أغضب اآللهة عليه، فكان أن 

عاقبته بالعذاب األبدي واملتمثل يف حمل صخرة من سفح الجبل والصعود بها إىل القمة.. 

وقبيل بلوغه قمة الجبل بقليل تُسقط اآللهة الصخرة من عىل عاتقه إىل السفح مرة أخرى، 

مام يضطر سيزيف إىل حمل الصخرة والصعود بها محاوال من جديد بلوغ القمة )للخالص 

من اللعنة(، ولكن هيهات، لقد كان عذابه أبديًا، ويرى ألبري كامو يف ذلك أن اإلنسان ال عون 

له من خالق مفارق متعال، بل إّن فكرة اإلله نفسها قد تؤّدي إىل إفساد حياته وسعادته، وهو 

بذلك يعود إىل أسالفه املحدثني من أمثال الفيلسوف هولباخ )1723-1789( الذي أنكر 

الحياة األخروية وقال إن عدم وجودها يحّرر اإلنسان من سلطة القساوسة والكنيسة.

يكن  الغريب مل  التاريخ  أّن  رأى  الغريب من  الفلسفي  الفكر  لتطّورات  املؤّرخني  * من 
التاريخ  ذلك  تخلّل  فلقد  متاًما،  ذلك  بخالف  هو  بل  والسعادة،  النور  نحو  مظفرًة  مسريًة 

كلّام  كان  أنّه  قولهم  عىل  ودليلهم  الحايل.  زماننا  إىل  سقراط  قبل  ما  منذ  أسايس  انحدار 

ازدادت محاولة اإلنسان االستغراق يف عامله االستهاليك وإنجازاته التقنّية، ازداد نسيانه ما 

هو جوهري وأصيل يف الوجود. وهكذا كان التاريخ الغريب انحداًرا مام هو جوهري نحو 

دنيا املمكنات. ما رأيكم بهذه الفرضّية وكيف تعلّقون عليها؟

- التاريخ الغريب تاريخ تغلب عليه النزعة املادية والتقدم الكمي الالنهايئ الذي يعرّف 

النمو باعتباره نوا كميا رصفا يف اإلنتاج واالستهالك دون النظر إىل أي غاية إنسانية رصفة، 

ولذلك فهو ليس تاريًخا للبحث عن املثل العليا والقيم الرفيعة، بخالف ما يشاع عنه. حيث 
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إن سعي اإلنسان الغريب الحثيث كان وال يزال نحو امتالك القوة لقهر اآلخر والسيطرة عىل 

»البقاء  كان شعار  فإذا  املنشودة،  وغايته  له  األول  الهدف  هو  فهذا  من خريات،  ما ميلك 

الصحيح  القول  يكون  فيكاد  الحديث،  العرص  التطور يف  نظرية  أفرزته  لألقوى« هو شعار 

اليوم، فهو تاريخ تسوده  إنه الشعار الذي يحكم الفكر الفلسفي الغريب منذ بداياته وحتى 

فكام  شاكلتهم،  عىل  آلهتهم  القدماء  اليونانيون  تصّور  ولذلك  واألنانيّة.  االستعالء  نزعتي 

ا آلهة األوليمب فال  يقول برتراند رسل: »إنَّ اآللهة يف األمم كلّها تزعم أنَّها خلقت العامل؛ أمَّ

يتقدمون ألنفسهم بثل هذه الدعوى، وغاية جهدهم أن يفتحوا العامل غزًوا ... فلامذا يؤدون 

وهم  يفرضونها،  الرضائب  يعيشوا عىل  أن  لهم  أيس  أنّهم  وجدوا  إنَّهم  عمٍل رشيف؟  أي 

يصعقون بالصواعق من ال يدفع لهم ما يستحقون؛ إنّهم رؤوس غزاة، وقراصنة تجري فيهم 

بالرشاب  إنهم يسفون  يقاتلون ويأكلون ويلعبون ويعزفون املوسيقي؛  دماء امللوك؛ وهم 

ويقهقهون بالضحكات سخرية بالحّداد األعرج الذي يقوم بخدمتهم؛ إنَّهم ال يخشون شيئًا 

إال َملَِكهم، وهم ال يكذبون أبًدا إال فيام ميس الحب والحرب«.  هكذا تخيّل اليوناين القديم 

نفسه وآلهته لتظل هي رؤية الغريب يف العرص االستعامري وما بعده. 

وقد متيّز الفكر الفلسفي منذ مرحلة ما قبل سقراط بانحصاره يف إطار املادة والطبيعة، 

الفالسفة يف هذه املرحلة املبكرة،  التي سيطرت عىل اهتامم  التغرّي هي  أّن ظاهرة  ويبدو 

فأخذوا يبحثون عن العنرص الذي يظّل ثابتًا وراء التغرّي، واتّجه هذا الفكر إىل الطبيعة يحاول 

أن يفّسها ويرجعها إىل مبادئ طبيعيّة مركزًا عىل التغري والصريورة كطابع أسايس للكون، 

أو عىل الثبات والدميومة فيه أو عىل التناسق والعدد.  ويف ظّل ذلك اإلطار من االهتامم 

بكّل ما هو مادي نيس الغريب القديم ما هو جوهري وأصيل وجدير باالهتامم، إذ قد عني 

الفالسفة قبل سقراط بتفسري الوجود الخارجي، أّما االهتامم باإلنسان وسلوكه فكان يشغل 

والتمركز  األنانيّة،  نزعة  عن  تعبري  خري  السوفسطائيون  وعربَّ  عارًضا.  ثانويًا  هامشيًا  مكانًا 

حول الذات، وعدم االهتامم أو االنشغال باآلخر، فاألنا مقدمة عىل ما سواها يف كّل يشء، 

ومصلحة األنا معيار الخري والرش، ومقياس الصواب والخطأ. ليصبح بذلك كل مبادئ الخري 

ذاتيّة ونسبيّة متاًما تتغرّي حسب مصالح ومنافع الفرد الشخصيّة. ويف هذه الحالة يكون الظلم 

ومن  الخري  من  واالستيالء عىل حقوقهم  اآلخرين  ظلم  ويصبح  العدل؛  من  لصاحبه  أنفع 

العدل، فالظامل يتمتّع، وحياة املتعة خري من حياة الحرمان. ومن ثم كان معيار العدالة عند 

السوفسطائيني هو مصلحة األقوى. بينام اتّفق كّل من سقراط وأفالطون وأرسطو عىل الّنظرة 
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الدونيّة واالحتقاريّة لآلخر؛ فاآلخر عندهم كّل ما هو ليس رجل حّر يوناين؛ إذ سلموا بنقاء 

وسلموا  همجيّة،  بربريّة  أمم  سوى  تغدو  ال  التي  األمم  بقيّة  عىل  وتفّوقه  اليوناين  العنرص 

-أيًضا- بإباحة الرق كنظام طبيعي فرضته الطبيعة، وسيادة الزوج عىل زوجته، واألب عىل 

أبنائه، ورفضوا املساواة بني الناس، وبني الرجل واملرأة، وخصوا األقلية بأحسن األشياء، 

بالقناعة، بل رأوا يف األكرثيّة مجرّد وسائل إلنتاج قلّة من الحكام. حتى  وطالبوا األكرثيّة 

»األخالق  أرسطو  لكتاب  تناوله  )B. Russell( يف  برتراند رسل  عليه  يأخذ  أرسطو كام  إّن 

إىل نيقوماخوس« حيث يقول منتقًدا أرسطو: »تكاد ال تجد كلمة واحدة عند أرسطو عاّم 

توماس  عند  اإلنسان  بدا  الحديث  العرص  اإلنسانيّة«. ويف  أو حب  الغري  بحب  يسّمى  قد 

هوبز ذئبًا ألخيه اإلنسان. ال يرتّدد القوي يف االعتداء عىل الضعيف واغتصاب ما ميلك، 

فإن أعوزته القّوة اصطنع الحيلة والدهاء حتى يبلغ مأربه. كان هذا حال اإلنسان همجيًا ومل 

يزل هذا حاله متمديًنا، فإن املدنية مل تفعل أكرث من أنها حجبت العدوان بستار من األدب، 

بالفظاظة.  األمور  ومعالجة  العنف  استخدام  مكان  القانون-  ظل  يف   – القصاص  وأحلت 

ورأى سارتر أن األنا يف رصاع أبدّي مع اآلخر، حيث يحاول كّل طرٍف منهام أن يستلب اآلخر 

وميتلكه. واآلخر هو املوت املتحجب إلمكانيايت، فال مجال إلقامة حوار بني األنا اآلخر؛ 

ألنَّ اآلخر هو بثابة الجحيم لألنا، وأّي محاولة ملجرّد تبادل الّنظرات هي رصاع وليست 

حوار؛ بل إنَّ الحوار سيتحّول إىل تبادل مواقع اسرتاتيجي يستعّد فيه كّل طرف لالنقضاض 

عامله  يف  واستغراقه  الغريب  لإلنسان  التقني  التقدم  مع  الراهن  الوقت  ويف  اآلخر.  عىل 

االستهاليك وإنجازاته التقنيّة، ازداد نسيانه ملا هو جوهري وأصيل يف الوجود من حقوق 

أمثرت  التي  الغربيّة  اإلمربياليّة  النزعة  هذا يف  تبّدى  وقد  واحرتام خصوصياتهم،  اآلخرين 

الداروينيّة االجتامعيّة، التي تؤكّد أّن الجنس األبيض هو الذي أحرز قمة  التقدم، مام يسبغ 

عليه حقوقًا مطلقة، فيصبح من حّقه أن يستويل عىل أية بقعة يف العامل، ويوظف سكانها 

»املتخلفني« لتحقيق مصالحه وأغراضه، وأعطى لنفسه الحق يف أن يهدم تراثها مهام كان 

التقدم،  عن  تعرب  أنّها  مرتئيًا  هشة،  تكون  ربا  التي  حضارته  من  جزًءا  عليها  ليقيم  عظياًم 

وهذا التقّدم عند الغريب هو تقّدم مادّي يرتبط إىل حّد كبري با يسميه روجيه جاردوي »الال 

نهايئ الكمي« وهي عبارة تنظر إىل الحياة من خالل مقولة الكم )السلع- معدالت اإلنتاج- 

معدالت االستهالك( وأّن الهدف من الحياة هو مراكمة الكم إىل ما ال نهاية. وهو ما ميكن 

– كام  تعريفه  والذي ميكن  باإلنسان،  يسمو  الذي  الكيفي«  نهايئ  »الال  مقابلة  وضعه يف 
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يقول عبد الوهاب املسريي- بأنّه املثاليات غري املادية مثل الكرامة واإلحساس باالنتامء 

واإلميان باملقّدس وإدراك أهميّة أسلوب الحياة وكل ما ال يخضع لعامل الحواس الخمس 

وآليات السوق والقوانني، وإن كان يتبدى من خالله. فالعامل بالنسبة للغريب املعارص حيز 

التقنية ورأس املال والبضائع  فيه  تاريخ، مادة بال ضمري أو روح، مجرّد مجال تتحرّك  بال 

دون اكرتاث باألفراد. إّن غاية الغريب الراهن هو التقّدم الكمي الذي هو نًوا كميًا يف اإلنتاج 

واالستهالك برصف الّنظر عن أّي غائيٍّة إنسانيٍّة ودون الرجوع إىل مرشوع إنساين أو إىل صفة 

الحياة. ويصبح النجاح التكنولوجي هو املعيار الوحيد حتى لو كان نجاًحا مدّمرًا. وبذلك 

يصبح كّل تقّدم تقني أمرًا مرغوبًا فيه حتى لو كان مهدًدا لكّل القيم اإلنسانية العليا أو حتى 

خطرًا عىل اإلنسانية ذاتها )االستنساخ- أسلحة الدمار الشامل(. وهكذا كان التاريخ الغريب 

تهتّم  شاملة  لتنمية  إمكانيّة  كّل  فيه  فينتفي  املمكنات،  دنيا  نحو  جوهري  هو  مام  انحداًرا 

بالتنمية الجسديّة مع التنمية الروحيّة، أو إمكانيّة بلوغ مستقبل مفتوح عىل آفاق ال نهاية لها. 

أو إمكانيّة قيام مرشوع عاملّي يبحث عن العالقات االجتامعية وعالقة الحب مع اآلخرين، 

وتصبح كّل دعوة للسالم العاملي من قبل الغرب هي دعوى شكليّة لتجميل الجوهر الغريب 

القبيح. 

بتّياراته ومذاهبه املختلفة بنزعة تجاوزيّة للثقافة السائدة،  * متيَّز الفكر النقدي الغريب 
لكن املفارقة أّن هذا الفكر بقي عىل اإلجامل ميارس لعبته النقديّة يف إطار مجموعة من 

اإللحاد  ظاهرة  وخصوًصا  اليونانّية،  الحقبة  إىل  جذورها  يف  تعود  التي  املرجعّية  الثوابت 

ما  برأيكم  الديني..  اإلميان  حيال  السلبي  املوقف  عن  ناهيك  العامل،  وَعلَْمنة  والشكوكّية 

السبب الذي يكمن وراء هذه املفارقة؟ 

- يتميّز الفكر الغريب طوال تاريخه وبسائر تيّاراته ومذاهبه بنزعٍة تجاوزيٍّة تحمل نقًدا الذًعا 

للثقافة السائدة، ومع ذلك من املمكن أن نقول إّن الفكر الفلسفي الغريب فكٌر يف أغلبه يدور 

يف فلك اإللحاد والشكوكيّة وعلمنة العامل ومل يحد عنها إىل نقدها إاّل يف محاوالٍت قليلٍة 

نجدها رصيحة مع الفالسفة اآلباء يف فلسفة العصور الوسطى، وعىل استحياء يف الفلسفة 

عندها  بالتوقّف  جديرة  مفارقٌة  حًقا  إنّها  ومالربانش.  وبسكال  وليبنتز  ديكارت  مع  الحديثة 

طويال... ولكن ميكن تفسري هذه املفارقة بقليل من النظر املتأين؛ فالنقد من أهم خصائص 

من  نقدي  موقف  دون  الفكري  موقفه  يتشّكل  أن  لفيلسوف  الفلسفي، وال ميكن  املوقف 
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سابقيه، ولذلك كانت السمة املميزة لغالبية الفالسفة الغربيني يف كّل األزمنة الفلسفيّة هي 

النقد ومعارضة ما هو سائد من ثقافة مرتئية أنّها بحاجة إىل نقٍد وفحٍص ومتحيٍص. وألّن 

والتسليم  الساذج،  االعتقاد  فوق  يرفع صاحبه  موقف شيّك  هو  كان  أيًا  الفلسفي  املوقف 

املوروث السهل أو املتعسف الذي ال يستند إىل تربير يصل به إىل اليقني الربهاين، كان 

الشّك املنهجّي يف الدين هو أمر الزم يصاحب كل فيلسوف؛ ألنّه بدون هذا الشّك املنهجّي 

الذي ينشد معرفة الحقيقة ال يكون هناك تفلسف، فالفلسفة موقف عقيل إزاء نظريات أو 

القابلة  غري  معتقداته  ببعض  الدين  بدا  وقد  منطقي.  تربير  دون  الناس  بها  يسلّم  معتقدات 

للتربير العقيل كذلك أمام هؤالء الفالسفة. ومن ثم كان نقد الدين أو املوقف السلبي حيال 

اإلميان الديني عاماًل مشرتكًا بني ُجل الفالسفة الغربيني؛ فقد نظر الكثري من فالسفة اليونان 

إىل الدين اليوناين السائد عىل أنّه ميلٌء بالتّصّورات الساذجة التي يسلم بها الناس عن جهل 

لو  القدامى متنى  اليونان  الالحقني عىل فالسفة  الفالسفة  أحد  أّن  لدرجة  أو عن سذاجة، 

الفاسدة  الدينية  التعاليم  تلك  له عن  العذاب جزاًء  ألوان  ليذيقه كل  بهومريوس  أمسك  أنّه 

التي أغوى بها العوام والتي انترشت بينهم رغم عدم منطقيتها، وأنكر السوفسطائيون اآللهة 

وعّدوها من اخرتاع البرش. ورأى فالسفة الغرب أن الدين يف العصور الوسطى كان هو العقبة 

الكؤود أمام كل إصالح علمي أو سيايس، وأن الَعلامنية كانت الحل األمثل لتجاوز تلك 

العقبة، وأّن الغرب مل يتقّدم وينطلق إال بعدما تحّرر من طبقة رجال الدين وكهنوته، واتّجه 

إىل العلم والعقل، يحتكم إليهام ويستيضء بنورهام. كام رأى بعض فالسفة القرن التاسع 

عرش أّن الدين أفيون الشعوب تستخدمه الطبقة املستبّدة لتخدير الطبقات الكادحة بينام هي 

تأكل حقوقها وتستويل عىل مقّدراتها، ولذلك تنبّأ ماركس صاحب هذه النظرية بأّن الدين 

سينتهي من عىل وجه األرض باختفاء آخر فقري. ولذلك كان املوقف السلبي حيال األديان 

جزًءا من النزعة النقدية التي صاحبت الفلسفة يف كل العصور وسارت نزعة اإللحاد والعلمنة 

والشكوكية جنبًا إىل جنب مع املوقف الفلسفي عند معظم الفالسفة الغربيني الذين غفلوا 

بالفعل- باستثناء ليبنتز وكانط- عن قصور العقل عن إدراك الحقائق الدينية التي تفوق قدرات 

الغربيني قد قرصوا رؤيتهم للدين عىل  الفالسفة  العقل اإلنساين املحدود. كام أن معظم 

الديانة املسيحية بتحريفاتها املتعددة التي ابتعدت بها كثريا عن املسيحية الحقيقية النقية 

كدين ساموي. فغفلوا عن حقيقٍة مهّمٍة باتت تفرض نفسها عىل العامل اليوم بشكٍل ملحوٍظ، 

وهي أّن دور الدين مل ولن ينتهي؛ ألنّه فطرة اإلنسان التي فطره الله عليها. وإّن حاجة اإلنسان 
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إىل الدين ال ميكن أن تنتهي فهي حاجة قلبية وعقلية يحتاجها الفرد ويتامسك بها املجتمع. 

* يف مرحلة متأّخرة دعا الفيلسوف األملاين املعارص مارتن هايدغر إىل تأسيس ميتافيزيقا 
جديدة تشكّل نقطة انعطاف يف تاريخ الفلسفة منذ اليونان إىل عرص ما بعد الحداثة. وكانت 

دعواه مستندة إىل أطروحته الشهرية حول ما أسامه »نسيان الكينونة«. أي الغفلة عن املبدأ 

هذه  عىل  بإيجاز  ولو  تعليقكم  ما  التقني..  العقل  مبنجزات  واالنشغال  للوجود  املؤّسس 

األطروحة؟

انطالقًا  للغرب  الفكريّة  األسس  لتفكيك  محاولًة  تعّد  الواقع  يف  هايدغر  فلسفة  إّن   -

ميكن  ما  أو  الكينونة،  مسألة  وهو  الفكر،  هذا  منه  ينبع  الذي  األصيل  الحدث  نسيان  من 

إىل  غامًضا  يبدو  الذي  الهايدغري  املصطلح  هذا  ولتحليل  الكينونة«،  »نسيان  بـ  تسميته 

حد كبري، نقول إّن النسيان معلوٌم أّما الكينونة فتعني الحضور، أو الوجود ذاته أو ما مينح 

فيجعلها  الكائنات  الذي ييضء  الّنور  أو هي  إمكانيّة وجوده،  )وبالتايل املوجود(  الوجود 

مرئيّة، دون معرفة مصدره. ويرى هايدغر أّن مقولة الحضور فُهمت فهاًم خاطئا يف تاريخ 

»نسيان  الهايدغري  املصطلح  ويعني  األصيل.  معناها  عن  بها  نأى  الغربية  امليتافيزيقا 

الكينونة« يف مجمله وباختصار ال يخل باملضمون أّن الكينونة تتخفى وتتحجب وتنسحب 

الكينونة هو تحجب  التحّجب هو يف األصل احتامء، ونسيان  بقصد االحتامء، فالتقّنع أو 

الكينونة-الحارض لصالح الكائن- الحارض الذي ال يعود فقط إىل إهامل من طرف الفكر، 

بل هو من صلب الكينونة نفسها. وبناء عىل ذلك رفض هايدغر كل املقوالت امليتافيزيقية 

تاريخ  أن  مرتئياً  هايدغر،  عهد  حتى  اليونانية  امليتافيزيقا  منذ  الغربية  الفلسفة  سادت  التي 

امليتافيزيقا هو تاريخ »نسيان الكينونة«، فاتّجه منعطًفا بتاريخ امليتافيزيقا الغربية نحو عهد 

الكائن  التفكري يف كينونة  الكينونة، أي ليس  ميتافيزيقا جديدة تقوم عىل مساءلة  أو  جديد 

اهتمت  ما  الكائن األسمى حسب  كينونة  التفكري يف  أو حتى  الكائنات املوجودة  كافة  أو 

به امليتافيزيقا التقليدية، ولكن التفكري يف حقيقة أو معنى الكينونة من حيث اختالفها عن 

الكائن، هذا االختالف الذي يدعوه هايدغر »الثنية«. ومن ثم يتوّصل هايدغر إىل مقصده 

وهو تحرير امليتافيزيقا من رّس قّوتها العدميّة أي أاّل تكون تاريًخا لـ »نسيان الكينونة«. وهنا 

الكينونة؛  الله ومسألة  انشغل هايدغر عن املبدأ املؤّسس للوجود حيث فصل بني مسألة 

أي قاوم ذلك الخلط الذي قام به التقليد الفلسفي بني الكينونة والثيولوجيا أو بني الكينونة 



257لم يكن عصر الّنهضة سوى قطيعٍة دراماتيكّية بين اإلنسان وُبعده الروحي

والكائن األسمى. لتنشغل امليتافيزيقا الهايدغرية الجديدة بنجزات العقل التقني، والعقل 

الكينونة  يف  تأّمل  مجرّد  يعد  مل  الحديث  فالعقل  للفكر،  الرشس  العدو  هو  هايدغر  عند 

وللكينونة كام كان األمر يف تاريخ الفلسفة السابق عىل هايدغر، ولكّنه أصبح قدرة الذات 

هايدغر  عند  الحديث  فالعقل  وحسابها.  واستحضارها  املوضوعات  متثّل  عىل  اإلنسانية 

إرادة ورغبة يف  يعكس  يقول محمد سبيال- »هو عقل حسايب، تحكمي، موضوعي  -كام 

التوحيد الشكيل الكامل بني الكائنات«. أي يوّحد الكائنات ويجعل منها موضوًعا واحدا 

يستطيع أن يخضعه للدراسة والفحص والتحكم، ومن ثم تصبح أكرب مميزات اإلنسان هي 

قدرته عىل التفكري يف العامل واالنفتاح عليه بغرض إخضاعه والسيطرة عليه. ومن ثم يختزل 

هايدغر العقل اإلنساين يف العقل األدايت أو العقل التقني الذي يروم السيطرة عىل العامل، 

وغريها.  واألخالقية  والجاملية  االستداللية  العقل  لقدرات  ُمخّل  اختزال  هذا  أّن  شّك  وال 

ومن ثم إذا نظرنا إىل التقنية بوصفها ميتافيزيقا؛ ألنّها تنظر إىل الكينونة والكائن والحقيقة من 

منظور نفعي خالص، فام ليس مفيًدا هو غري موجود تقنيًا، وتسي هذه الّنظريّة امليتافيزيقية 

عىل كّل يشء حتى عىل تصوره لله)تعاىل(، فإن مل يكن مفيًدا –حسب منظور هايدغر- فهو 

غري موجود. ومن ثم تكون نهاية امليتافيزيقية التقليدية عىل يد هايدغر لتصبح امليتافيزيقا 

الجديدة هي »ميتافيزيقا التقنية« التي تتغيا إعادة صياغة ملعنى العامل، والكون، والغاية من 

الحياة، بشكل ينزع القداسة الدينيّة عن كّل يشء لصالح نزعة نفعيّة مقيتة، فال مراعاة للنفس 

اإلنسانية وال لغرائزها التدينية وسائر قواها الروحية واملعنوية.

* شهدت العقود القليلة املنرصمة منًوا الفًتا لسؤال الدين بني النخب الفكريّة واألكادميّية 
يف أوروبا والواليات املّتحدة األمريكّية، بعضهم فّس ذلك بأنّه يعكس بداية النهاية لتاريخ 

العلمنة بعدما استنفدت أغراضها الكربى سواء يف مجال التنظري الفلسفي أو عىل مستوى 

تطبيقاتها يف الحضارة الغربّية املعارصة.. كيف تقاربون هذه القضّية؟ 

العكس متاًما  القليلة املنرصمة، عىل  العقود  الدين« كان هذا هو شعار  »العودة إىل   -

ماّم توقّعه الكثري من فالسفة الحداثة من أمثال: كونت وماركس ودور كايم وفيرب، من أّن 

أنّه  عىل  األنوار  فالسفة  بعض  عّده  إذ  واندثاره؛  الدين  نهاية  ستشهد  عليهم  التالية  القرون 

وهٌم ودجٌل سيموت بتقّدم العقل، وعّدته املاركسيّة أداة هيمنة طبقيّة.  لكن ما حدث كان 

عكس ذلك، فلقد ظهر سؤال الدين ملًحا مع نهايات القرن العرشين وبدايات القرن الواحد 
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والعرشين، وتجىّل هذا واضًحا من خالل تلك الندوة الدوليّة التي عقدت مع مطلع القرن 

 Gianni( وجياين فاتيمو )Jaque derrida( الواحد والعرشين يف كابري بإرشاف جاك دريدا

vattimo( تحت عنوان »الدين يف عاملنا« والتي ناقشت موضوعات عّدة تدور حول العودة 

الراهنة للدين، والتي ارتأت أّن ترك الدين معناه سيادة العدميّة العبثيّة وغياب الغائية، وانتشار 

االغرتاب الناتج عن فقدان املعنى، وأفول القيم العليا املقّدسة. ومن ثم كانت العودة إىل 

الدين بثابة الركيزة القويّة الذي يتّم من خالل االستناد إليها تفسري التاريخ، واستعادة األصل 

الضائع املنيس الذي ينشأ منه كل يشء وإليه يعود، وذلك بعد سقوط السديات الكربى يف 

عامل ما بعد الحداثة. وكان هذا أمر طبيعي كرد فعل عىل معايب وقصور فرتة الحداثة الغربية 

التي استمرت ما يقرب من أربعة قرون متتالية، كانت العلامنية أبرز ظواهرها. حيث انطلقت 

أوروبا يف بناء نهضتها الحديثة وبناء املرشوع الحدايث الغريب من إميانها املطلق بالعلم 

 « D.Bell وتهميشها التام للدين أو باألحرى الثورة عليه، إذ حدث ما أطلق عليه دانيال بل

االنتهاك العظيم لحرمة املقدسات«. فقد متيزت تلك الفرتة بالتحرر الديني وانتشار موجات 

اإللحاد.  ولذلك كانت ما بعد العلامنية رد فعل عىل ما ساد يف عرص الحداثة، وقد وضعت 

العلامنية جعلت  بدأت  فعندما  نفسها،  العلامنية  العلامنية شعارها عىل غرار شعار  بعد  ما 

شعارها »إزالة السحر عن العامل«، أما ما بعد العلامنية فجعلت شعارها كام رّصح به عامل 

االجتامع األمرييك »بيرت بريغر )Peter Berger(« يف بداية التسعينيات من القرن املايض هو 

»إزالة العلمنة من العامل«، ذلك األنرثوبولوجي الذي رأى أّن العامل ما زال شديد التديّن كام 

كان يف السابق. فكلمة »إزالة« الواردة بالشعارين هي مفردة هندسيّة تعني سقوط بعد صعود، 

مام يعني أّن العلمنة سقطت بعد صعودها، وأنّه رغم إزالة الدين ومظاهره من الفضاء العام 

يف عصور الحداثة حتى بدا كفضاء خال من الدين، محايد ومستقل. إاّل أّن الدين – رغم 

ذلك- كان وال يزال كامًنا يف نفوس البرش يف الفضاء الخاص، راسًخا مل يتزعزع يف نفوس 

األفراد ووعيهم الفردي. مام يعني أّن مرحلة ما بعد العلامنية ال تعني إزالة العلمنة بقدر ما 

تعني تآلف وانسجام بني ما هو ديني وما هو علامين.

ومع ذلك يبقى يف رأيي أّن مقولة »عودة الدين« هي مقولة خاطئة؛ فالدين مل يغب أبًدا 

إنّه من املمكن أن تجد  إذ  البرش، فهو حارض يف كّل األزمنة ويف كّل العصور،  عن حياة 

جامعات بال علوم أو فنون أو فلسفات لكن من الصعب جًدا أن تجد جامعة برشيّة بال دين. 

الدين، وقد كانت عودته  ولذلك يكون الصواب -يف وجهة نظري- هو عودة اإلنسان إىل 
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االختيارية إىل الدين عندما أيقن من إفالس كل الفلسفات واإليديولوجيات التي حاولت أن 

تلعب دور البديل للدين. ولذلك كان من الصواب أن نقول: عودة اإلنسان الراهن إىل الدين، 

وليس عودة الدين إىل اإلنسان الراهن. فمن الخطأ البنيَّ القول بأن الدين قد وىّل األدبار أو 

اندثر يف أي عرص من العصور، ولكن ميكن القول بأّن اإلنسان تحت انبهاره بأنوار الحداثة 

ومنجزاتها التقنية التي حققت له الكثري من سبل الرفاهية والراحة، أعرض بوجهه عن الدين 

ومترد عليه، وثار عىل التدين، ولكنه وجد نفسه أمام خواء روحي وشكوك وحرية ال نهاية لها 

يف أخص ما يخصه: يف حقيقة نفسه، ورس وجوده، وغاية حياته. األمر الذي حدا بفيلسوف 

من أكرب فالسفة القرن العرشين وهو »أرنولد توينبي« يقول عن نفسه: »إنه من املؤمنني بأن 

الدين هو أهم ما يف الوجود«. فعاد اإلنسان إىل الدين، وعاد اإلنسان إىل الدين، فعاد الدين 

إىل الفضاء العام اإلنساين الذي أُقيص منه بفعل فاعل وعن عمٍد وقصٍد إيديولوجي، ومن 

اليوم هو حزب  الحاكم هناك  الدين فالحزب  العلامنية إىل  ذلك ما نلحظه من عودة تركيا 

ديني، ومن ذلك أيًضا مظاهر عودة روسيا الشيوعية إىل الدين والتي باتت تتصدر املشهد.

* هل نستطيع أن نقول إنّنا بتنا عند أبواب هذه اللحظة من تاريخ اإلنسان التي تدعونا إىل 
تنظري جديد يتصالح فيه الفكر الفلسفي مع اإلميان الديني والبعد الروحي والكائن اإلنساين؟

- ال شّك أّن اإلنسان الراهن هو ذلك الكائن الذي يحدوه نزوع ال يقاوم نحو املقدس، 

وتتشوق نفسه إىل اإلله الخالق، حيث أصبحت األسئلة الوجودية تؤرقه وتقض مضجعه من 

ُخلِقت ألجل غاية محّددة؟ وإذا كنت  أم  أين؟ هل ُوِجدت مصادفة  أين؟ وإىل  قبيل: من 

مخلوقًا لخالق فمن هو هذا الخالق؟ وملاذا خلقني؟  وماذا بعد املوت؟ هل إىل الفناء أم 

إىل الخلود؟ وهل ميكن أن تكون القصة بأكملها »أرحام تدفع وأرض تبلع« وال يشء بعد 

ذلك؟ أم إّن هناك بعد املوت حياة أخرى يُجزى فيها الذين أساءوا با عملوا والذين أحسنوا 

الحسنى؟ وتحت إلحاح هذه األسئلة وغريها من األسئلة التي باتت تؤرق اإلنسان الغريب 

املعارص زاد اهتاممه بالدين، فلم يعد يقنع با قُدم عىل مدار القرون السابقة من بُعد عن 

الشقاء والحرمان، فصار  نفسه عىل حافة هاويٍة عميقٍة من  له، حيث وجد  الدين ومجافاة 

وضعه بال دين أشبه ما يكون بالحيوانات التي تدّب عىل األرض من حوله التي تعيش وتأكل 

وترشب وتتكاثر ثم متوت وتنفق، دون أن تعرف لها هدفًا أو تدرك لحياتها رًسا. ومن ثم زاد 

الشغف يف اآلونة األخرية يف الغرب بكل ما هو ديني، وانعكس ذلك الظأم إىل كل ما هو 
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ديني تحت رغبة اإلنسان العارمة يف معرفة حقيقة نفسه، وحقيقة ربه وخالقه، ومعرفة حقائق 

التقني وال تلك اإلبداعات  العلمي أو  التقدُم  الديني  الوجود األخرى. ومل يرِو هذا الظأم 

الفنيّة واألدبية التي تعّج بها األوساط الغربية. فاإلنسان بفطرته ال يقنعه علم وال أدب، وال 

فّن وال ثقافة، وال ميأل فراغ نفسه زينة أو متعة، ويظّل قلق الّنفس، مضطرب املشاعر، ظآمن 

العقل، جوعان الروح، ممتلئ باالغرتاب والشعور بالفراغ والنقص، حتى يهتدي إىل ربه. 

فتهدأ نفسه، وتستقّر روحه، ويُروى ظأم عقله، ويشبع نهم روحه، ويجد ذاته بعيدة عن كّل 

أمام  أصبحوا  أنّهم  رأوا  الذين  املعارصين  الفالسفة  من  الكثري  عنه  عرّب  ما  وهذا  اغرتاب. 

مرحلة جديدة من مراحل التفلسف، وهو التفلسف الذي يُعلن عن نفسه عرب قطيعٍة معرفيٍّة 

فيه  يتصالح  الذي  التفلسف  أنّه نوع من  التاسع عرش، أي  القرن  مع فلسفة األنوار وفلسفة 

أّن إرهاصات هذه املرحلة قد بدأت مبكرًا  الديني. وال شّك  الفلسفي مع اإلميان  التنظري 

»إّن  يقول:  الشهري  النفيس  الطبيب  وهو  جيمس  وليم  األكرب  الربجامتية  ففيلسوف  جًدا، 

الحقيقة عامل  تأكيد هذه  للقلق«، وأفاض يف  الديني هو – بال شك- أعظم عالج  اإلميان 

النفس والطبيب النفيس الشهري »هرني لنك« عرب كتابه األشهر »العودة إىل اإلميان« ، كام 

زادها تأكيًدا املؤرخ الفيلسوف الشهري أرنولد توينبي، حيث قال: »الدين إحدى امللكات 

الطبيعية البرشية، وحسبنا القول إّن افتقار املرء للدين يدفعه إىل حالة من اليأس الروحي، 

أحوجنا  فام  ثم  ومن  شيئًا«.  منها  نلك  ال  موائد  عىل  الديني  العزاء  التامس  إىل  تضطره 

يف  وقع  تعداها  إذا  حدوًدا  للعقل  أّن  ونعي  أعيننا،  نصب  الدين  نضع  أن  نتفلسف  ونحن 

الوهم والضالل، أو وقع يف منطقة العامء Chaos حسب الفلسفة اليونانية القدمية، أو منطقة 

اليشء يف ذاته بتعبري كانط.

* مع بداية القرن الحادي والعرشين، وتحديًدا يف العام )2020( بدأ العامل كلّه يعيش 
أّن  تبنّي  انتشار وباء كورونا.. فقد  الغربّية مع  القيمّية  تحّوالت هائلة وجذريّة يف املنظومة 

قامت  التي  الثوابت  مجمل  لتطاول  البيئي  الجانب  تتعّدى  الوباء  هذا  عىل  املرتتّبة  اآلثار 

عليها العلوم اإلنسانّية مبا فيها الفلسفة.. كيف ترون هذا الحدث الجلل انطالًقا من رؤيتكم 

الفلسفّية؟

- قد داهمت جائحة الكورونا العامل عىل حني غرّة منه، وبدا العجز البرشي واضًحا جًدا 

يف التصدي واملقاومة لهذا الفريوس املتناهي يف الصغر، وراح أهّم املنظرين واملفكرين 
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واألطباء بل والقادة السياسيني حول العامل يعلنون رصاحة عن العجز البرشي يف مواجهة 

الفريوس املستجد الغامض، وأّن األمر أصبح بيد السامء بعدما تبنّي عجز البرش. ومن ثم 

انتقل هذا العجز العلمي من مجال العلوم الطبية والتقنية ليلقي بظالله عىل مجال العلوم 

اإلنسانيّة با فيها الفلسفة. فقد طال التغرّي الجذري مباحث الفلسفة الرئيسة، ففي مبحث 

»اإلنسان«  مبحثي  عىل  للغمة،  الكاشف  للكون  الحافظ  »الله«  مبحث  يتقّدم  بدأ  الوجود 

و»الكون« اللذين سادا يف عصور سابقة. فكام هو شائع أن الفكر الذي يَُغلِّب- مثال- مفهوم 

)اإلنسان( فإنّه يؤنسن كّل يشء تطويًعا له، ويرتتّب القول يف الله والكون منطقيًا عىل القول 

عنهام،  البرشيّة  للتصّورات  رصاع  هو  والكون(  )الله  حول  الرصاع  ويكون  اإلنسان،  يف 

بحيث تكون رصاعات عاكسة لظروف هؤالء املتصارعني االجتامعيّة والثقافيّة والسياسيّة 

واالقتصاديّة. كام كان األمر عليه يف الفكر اإلغريقي الذي غلَّب مفهوم اإلنسان فأنسن كّل 

يشء وجعل اآللهة يف صورٍة برشيٍّة ونسب إليها الطبائع البرشية، كام نظر إىل الكون وعزا 

له قوى اإلنسان وطبيعته وسعى السرتضائها. كام أّن الفكر الذي يُغلّب مفهوم )الكون( فإنّه 

يرى مفهوم )اإلله واإلنسان( عرب قوانني هذا الكون، وهي الرؤية املاديّة الخالصة. وقد كان 

الله عىل مفهومي )الكون( و )اإلنسان( مواكبًا لسيادة عرص ما بعد  تغليب وتقديم مفهوم 

العلامنية الذي بدأ يسود يف الغرب بشكل ملحوظ، وكام سبق أن أرشنا أعاله. فمع تفيش 

الجائحة يف مقابل العجز اإلنساين الواضح عن املواجهة أو مقاومة الجائحة بفرده، أعلن 

اإلنسان املتغطرس بقوته البرشية الزائفة يف إقرار واضح بالعجز البرشي أن األمر أصبح بيد 

الله، فإليه يرجع األمر كلّه. 

كام طال التغيري الجذري للجائحة مبحث األخالق والقيم حيث أظهر مواجهة الفريوس 

رضورة توحيد الجبهة البرشيّة، فكان ذلك دعوة حقيقيّة لرأب الصدع اإلنساين الذي أحدثته 

وفاضًحا  كلّها،  لإلنسانية  املشرتك  املصري  عىل  مؤكًدا  والشعبوية،  القوميّة  االنتصارات 

والعرقية؛  والطائفية  الدينية  االختالفات  لزيف  وكاشًفا  بالعار،  املوصومة  األنانيّة  ألخالق 

ليتأكّد الجميع أّن املصري البرشي واحد. وتتجىّل رسالة كورونا األخالقيّة يف التأكيد عىل 

سعي العامل أثناء كورونا وما بعدها إىل مزيد من القيم األخالقية التي تنشد الحوار، والعيش 

اآلمن، ومواجهة املوت والبحث عن غٍد يحمل اطمئنان أكرث لإلنسانية كلّها.

الراهنني،  وأنصارها  للربجامتية وقيمها  الذريع  الفشل  الفريوس املستجد  كذلك فضح 
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تلك النزعة األنانية التي أعلنت سيطرتها عىل العامل، وتخيّلت برأسامليتها املسيطرة بأنّها قد 

وصلت لنهاية التاريخ. فقد تهاوت أصولها الفكرية والفلسفية التي دارت حول هذا اإلنسان 

املتمرتس وراء دروع حصينة ظنَّ أنّها قادرة عىل حاميته من قبيل: السلطة، واملال، والشهرة، 

والقبيلة، واألمة أو الدولة الوطنية. والذي وجد نفسه فجأة أعزاًل بصدٍر عاٍر أمام املوت الذي 

الجمهوري  الرئاسيّة والحرس  القصور  فالّسلطة والجاه وأسوار  مثَّل طوفان ال عاصم منه. 

واملليك مل تستطع إيقاف الهجوم الفريويس الذي أصاب أمراء، ورؤساء وزراء، ومستشاري 

ومساعدي رؤساء بعض الدول الكربى. ومل يسعف املال املرتاكم يف البنوك حول العامل، 

أصحابه الذين سقطوا رصعى جراء اإلصابة بالفريوس رغم حساباتهم البنكية الطائلة التي 

مل يأبه لها الفريوس ومل يُعرها اهتامًما. ومل تُْجِد الشهرة الطاغية للفنانني والعبي الكرة من 

أبنائها صغاًرا  العديد من  الفريوس من قتل  القبيلة والعائلة  بالفريوس. ومل تعصم  اإلصابة 

وكباًرا. كام أنَّ األمة والدولة القوية والحدود الجغرافيّة وقفت عاجزة أمام اقتحام الفريوس 

الكالسيكية  استئذان أو ترصيح دخول. وأمام سقوط املتاريس والحصون  لحدودها دون 

الذاتية،  األنانيَّة واملصلحة  انبنت عىل  التي  القيم  بعض  تهاوت  اإلنساين  الوهن  ووضوح 

وسقطت مفاهيم الجغرافيا ودول العامل األول يف مقابل دول العامل الثالث، أو دول املركز 

الذي  يتجاوزوا االغرتاب  أن  الهامش  األوان لسكان دول  آن  فقد  الهامش،  يف مقابل دول 

مورس عليهم تاريخيًا وجغرافيًا، فالفريوس الصغري أسكت ضجيج العواصم الكربى ونال 

مقدوًرا عىل دول  قدًرا  أبًدا  تكن  الغربية مل  الهيمنة  أن  من غرورها وكربيائها، وبرهن عىل 

الهامش وال فكاك منها، بل أصبح بقدور هذه الدول تجاوز تلك الهيمنة والعبور نحو غٍد 

مرشق تستعيد فيه هذه الشعوب ذاتها وإرادتها املسلوبة.  لكنهم- أيًضا- مل يكونوا بنأى عن 

هجوم الفريوس ودروسه العميقة التي كشفت- مع األسف الشديد- عن هشاشة أخالق دول 

الهامش ووضاعتها أيًضا. وما زالت تأثريات جائحة كورونا تحدث تحّوالت هائلة وجذريّة 

نهاية  أنها ستأخذ جهوًدا كثرية لعقود مقبلة بعد  الغربيّة، والتي أعتقد  القيميّة  يف املنظومة 

الجائحة للوقوف عىل آثارها الفلسفيّة املتعّددة واملتباينة.



حوارات يف فلسفة العلم

الفصل الثالث





إنقاذ الحضارة المعاصرة 
باستعادة الُبعد اإليماني لإلنسان

حوار مع الدكتور محمد محمد رضايئ

يشغل الدكتور محمد محمد رضايئ، عضويّة الهيئة العلمّية يف جامعة طهران، ومُيارس 

التدريس والبحث يف الفلسفة والكالم اإلسالمي، وفلسفة الدين، والهرمنيوطيقا. وقد صدر 

له حتى اآلن الكثري من الكتب منها: »مناشئ الفكر الديني الحديث«، و»فلسفة كانط ونقدها 

الله يف  إثبات وجود  االتّجاه املقارن«، و»الرباهني عىل  الجديد؛ مع  ودراستها«، و»الكالم 

الفلسفة الغربية«، و»العقيدة اإلسالمية«، وغري ذلك. ومن بني انشغاالته يف هذا الشأن البحث 

عن األبعاد املتنّوعة لفلسفة الدين والكالم الجديد. 

نسعى يف حوارنا معه إىل تناول التحديات املاثلة أمام الدين والحياة اإلميانّية يف الحقبة 

اإلنسانّية املعارصة.

»املحّرر«

* بداية، هل سمحتم بتقديم رؤية إجاملّية عن أحوال الحياة الدينّية واإلميانّية يف العامل 
املعارص؟ 

الدينيّة أو اإلميانيّة أو اإلسالميّة أو أّي دين آخر؟ وما هو  - ما هو نط أسلوب الحياة 

الجوهر الكامن يف وجوده ونشعر اليوم بأنّه يواجه تحديًا؟ ما الذي يسعى إليه الفرد املؤمن؟ 

وملاذا يعتنق اإلميان؟ وما الذي يدعوه إىل السعي وراء الحياة اإلميانيّة؟ إّن الدين ـ كام 

يُشري القرآن والكتب والتعاليم الساموية ـ طريق هداية، وإّن القرآن الكريم تبياٌن لكّل يشء. 

للبرش؟  قوله  األنبياء  يريد  الذي  ما  الكتاب؟ بعنى آخر:  إليه هذا  يهدي  أن  يريد  الذي  ما 

هل جاؤوا ليك يجعلوا حياتنا مزدهرة؟ وهل جاؤوا إلعامر الدنيا؟ أم إنّهم جاؤوا ألهداف 

قنطرة  الدنيا  تشّكل  التي  اآلخرة  تلك  آخرتنا؛  لعامرة  جاؤوا  أنّهم  بعنى  أخرى؟  وغايات 
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وجًسا إليها. نحن نعتقد بأّن الله الذي خلقنا، وقد أودع يف وجودنا استعداًدا وقابلية إىل 

الخلود والبقاء املطلق، وإنّه لعىل خالف الحكمة اإللهيّة أن ال يلبّي هذه القابلية واالستعداد 

يف وجودنا. جميعنا يعيش يف هذه الدنيا لفرتة محّددة قد تصل إىل خمسني سنة أو ستني 

أو سبعني سنة، ثّم نودّع هذه الدنيا. فمن الهام جًدا أن نعلم ما الذي نريد فعله هناك؟ بعد 

كان  الخالدة، هل  حياتنا  البني  تكن يف  لو مل  الدنيا.  هذه  من  ومتاعنا  زادنا  معنا  نأخذ  أن 

مجيء جميع األنبياء وما بذلوه من عناء وتحّملوا من عذاب، ألجل هذه الدنيا فقط؛ وليقولوا 

لإلنسان: تناول أطيب الطعام، ونم نوًما رغيًدا هانئًا؛ ليزيد يف عمرك خمس سنوات أو عرشة؟ 

ال يبدو أّن هذه هي الغاية التي ينشدها الدين من وراء إرسال جميع هؤالء األنبياء. إّنا 

الغاية التي ينشدها الدين هي التخطيط إلسعادنا يف الحياة الخالدة التي تنتظرنا يف اآلخرة. 

وبعبارة أخرى: لو مل نؤمن بالحياة يف اآلخرة؛ ملا اتّضحت لنا أهميّة بعث األنبياء. وعليه 

يبدو أّن األنبياء إّنا جاؤوا ليقولوا لنا: إنّكم آتون من عند الله، وإنّكم صائرون إليه، وهذا هو 

مفاد قوله تعاىل   ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ ]البقرة - 46[، وقوله تعاىل:  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ]املؤمنون - 115[. نحن نريد مغادرة هذه الدنيا 
لنحظى بلقاء الله. وعىل هذا األساس فإّن أهميّة الدين إّنا يتم تعريفها عىل أساس السعادة 

الخالدة. فإذا كان هذا هو تعريف الدين، وكانت الدنيا مزرعة لآلخرة ومقّدمة لها، إًذا، تكون 

هذه الدنيا مجرّد أرضية وتوطئة إىل ذلك العامل، الذي هو عبارة عن حصيلة جهدنا يف هذه 

الدنيا. وعليه يرد هنا هذا السؤال القائل: إنّنا طوال حياتنا اليوميّة نواجه الكثري من القرارات 

واملواقف؛ لتحديد ما هو الحسن وما هو القبيح. وما الذي ينفعنا، وما هو العمل الذي يعود 

يظهر  ما  نتّخذه؟ وهناك من األعامل  أن  الذي يجب  الصائب  القرار  بالنفع علينا؟ وما هو 

تأثريها الحًقا. فنحن اآلن نقوم بالكثري من األعامل التي سوف نندم عليها الحًقا. إّن علمنا 

ناقص ومحدود، وال نستطيع أن نتبنّي تأثري وتأثّر أعاملنا التي نقوم بها تجاه بعضنا. وإذا كّنا 

من النفعيني، فإّن حساباتنا سوف تواجه تحديًا حقيقيًّا. وإذا كّنا نبحث عن اللّذة واملتعة، 

واللذات  املتع  إىل  بالقياس  العابرة  واملتع  اللّذات  نقيّم  أو  نحسب  أن  علينا  يجب  كيف 

الخالدة والباقية؟ ما هي املعادلة الحسابية والرياضية التي يجب أن أجريها ليك أثبت أن ما 

أقوم به ينطوي عىل املتعة األسمى واألفضل عىل اإلطالق. ألنّني يف بعض الحاالت أقوم 

ببعض األعامل؛ ثم أستدرك الحًقا وأقول: مل أكن أعلم أّن ما قمت به يؤّدي إىل ما انتهى 

إليه، ولو كنت أعلم ذلك ملا قمت به أبًدا. ولذلك فإّن حقيقة األمر تعود إىل عدم علمنا 
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بتلك األبحاث؛ فنحن ال نستطيع اتّخاذ القرارات برضس قاطع، وال ميكن لنا أن نجزم با 

التعارض  إّن  أنّها ستكون يف رضرنا. ثم  بالنفع علينا أو  نتيجة ما نقوم به ستعود  إذا كانت 

القائم بني اللذات األسمى واللذات العابرة، ميثّل بدوره بحثًا آخر مرتامي األطراف. مسائل 

من قبيل: طلب العلم واكتناز الرثوة وبحث اللذات املادية وما إىل ذلك. وإّن كّل واحد من 

هذه الخيارات ينطوي عىل متعة فريدة وخاّصة بها، وما الذي يتعنّي علينا اختياره من بينها؟ 

وبعبارة أخرى: هل جئت إىل هذه الدنيا ألكون بهيمة سعيدة تسعى إىل إشباع غرائزها وتلبية 

لّذاتها العابرة، أو ألكون إنسانًا عاقالً ولكّنه غري راض بهذا املتاع القليل؟ هل أكون حكياًم 

طامًحا إىل األعىل أم بهيمة قانعة با لديها؟ بعنى: ألّي يشء جئت إىل هذه الدنيا؟ هل 

جئت لطلب اللّذة فقط؟ وهي مجرّد لذة عابرة وقليلة! أال يكون هناك لّذة أسمى يف السعي 

للوصول إىل مقام القرب اإللهي؟ أال ينطوي العمل الصالح عىل متعة ال تدانيها أّي متعة 

من متع الدنيا؟ قد يكون هناك تعارض بني هذه املتعة واملتعة الدنيا والعابرة. فالّذي يؤثّر 

من  والتخمة  الشبع  اللّذة يف  فهل  باللّذة؟  يشعر  أال  إىل غريه،  ويعطي طعامه  نفسه،  عىل 

الطعام فقط؟ إّن العقل يحكم بأّن الله سبحانه وتعاىل ـ وهو الخالق الحكيم والذي يتّصف 

بالعلم املطلق والقدرة املطلقة ـ قد وضع بعض األحكام إلسعادك، ويقول لك: إن أنت 

عملت بهذه األحكام واتّخذت لنفسك حياة إميانية ودينية، فسوف تحصل عىل سعادة الدنيا 

واآلخرة. إذ ليس األمر يف أنّني إذا حصلت عىل املنافع املادية فسوف أكون سعيًدا يف الدنيا 

ال محالة. فهناك من األشخاص من ال يشعر بالسعادة رغم امتالكه للنعم الدنيوية. ولرّبا إذا 

حصلتم عىل فرصة التحاور معهم، سيقولون لكم: نحن ال نريد هذه النعم، إّنا نريد الهدوء 

والطأمنينة والسكينة. إّن الله سبحانه وتعاىل يقول: إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، 

فإنّك لن تحصل عليها باإلدمان عىل املخدرات. وإّن املرشوبات الكحولية ال تجلب لك 

الهدوء والطأمنينة. والجنس ال يجلب لك السعادة. إّنا الذي يحّقق لك ذلك هو الصفات 

الحصول عىل  أردت  وإذا  الله.  إىل رحاب  تعود  أن  يجب  األخالقية.  والفضائل  اإلنسانية 

الطأمنينة والسكينة يجب عليك أن ترتعرع ضمن هذه البيئة. بعنى أنّك إذا سلكت طريق 

اإلميان سوف تحصل عىل الطأمنينة يف هذه الدنيا ويف اآلخرة. وأرى أّن هذا هو معنى قوله 

ىث مث   جث   يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   مب      تعاىل: 

ذكرك  بجرّد  تتحّقق  الطأمنينة  هذه  إّن  يقول:  من  هناك   .]28 اآلية   ،)13( الرعد  ]سورة 

لله. ولكّني أرى أّن املسألة أعمق من ذلك. قال تعاىل يف محكم كتابه الكريم: ۉ  ۉ  
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مت  ىت  يت     جث   القرآن ذكر  إّن هذا  التكوير-27[.  َ]يوسف - 104؛  ې  ې  ې  
مث  ُىث. إّن أحكام القرآن وتعاليمه تورثك الهدوء والسكينة ومتنحك الطأمنينة. 
وإن سلكت أّي طريق آخر، لن يوصلك إىل السعادة والغاية املنشودة، ولن تبلغ الطأمنية 

من خالل هذه الطرق. نحن نعيش يف هذه الدنيا لسبعني أو مثانني سنة، ويجب علينا أن 

نخرج من هذه الدنيا يف نهاية املطاف ونحن سعداء. وأن ندخل يف عامل آخر، وليس لنا 

أن  وأّما  وتعاليمه.  الله  بأحكام  العمل  عليه  عاقالً وجب  اإلنسان  كان  فإذا  هذا.  خيار غري 

تكون هذه األحكام والتعاليم اإللهية عاقلة ومعقولة؛ لتكون األفهام القامئة عىل الدين أفهاًما 

صحيحة، فهذا بحث آخر. إًذا، فالحياة اإلميانية هي حياة تؤّدي إىل الطأمنينة، وتؤّدي إىل 

السعادة الخالدة يف اآلخرة. وأّما يف هذه الدنيا فإّن الله سبحانه وتعاىل يقول: ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ]يونس- 62[؛ حيث يعلمون مسبًقا أنّهم 
ٺ  ٺ  ٿ   تعاىل:  وقال  بالئها.  يصربوا عىل  الدنيا ليك  هذه  إىل  إّنا جاءوا 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ]البقرة - 155[. 
بلوغ مرحلة اإلنسانية يحتاج إىل صرب. يجب وضع لجام وكوابح عىل  فإّن  وكام تعلمون 

هذه الغرائز، إذا أردتم الحصول عىل الفضائل األخالقية. بعنى أنّك ال تستطيع الوصول 

إىل الفضيلة إال إذا تحلّيت بالصرب. وعىل هذا األساس فإّن الحياة الدينيّة واإلميانية تعني 

اإلصغاء إىل األحكام والتعاليم اإللهية. والعمل با يريده الله كلّه، فإّن هذا هو الذي يجلب 

الطأمنينة، فالطأمنينة ال تكمن يف املال والرثوة، وليست يف املتع واللذات العابرة، وليست 

هي يف تحصيل املنافع املادية، وال هي يف املناصب الدنيوية.

* كيف ترون إىل التحديات املاثلة أمام الحياة اإلميانية يف العامل املعارص؟ 

- من بني التحديات هي أن ال نلتفت إىل اللّّذات واملتع األسمى أبًدا، ونحرش الناس يف 

معمعة اإلعالم والدعاية، وتشجيع الفرد عىل ذلك من خالل إقناعه بأّن عليه تجربة اللّذات 

واملتع الدنيوية فقط، بعنى أنّنا نقول له: إّن لّذتك محدودة بهذه اللّذات العابرة فقط. يعمل 

اإلعالم الغريب حاليًا عىل توظيف الجنس، ويستخدم الحسناوات من النساء لتسعري جذوة 

الغريزة إىل الحّد الذي تطغى معه عىل التفكري السوي واملتّزن. إّن اإلنسان الغريب عندما 

يستيقظ يف الصباح ال يكون لديه من شاغل سوى اللّهاث وراء لقمة العيش، وإذا حصل 

عىل فرصة للتفكري واالسرتاحة فإنّه يشغلها بهذه اللّذات العابرة. ولكن هل هذا هو ما يراد 
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لإلنسان؟ هذه واحدة من التحّديات حيث يتّم العمل عادة عىل تشجيع األشخاص، إّما عىل 

كسب املنافع املادية أو عىل تحقيق اللذات العابرة؛ ليشغل نفسه بهذا األمور. بعنى أنّه 

يتعاطى رشب املسكرات والكحول عىل مدى ستني أو سبعني سنة، وهو ال يعي شيئًا، ودون 

أن يكلّف نفسه عناء التفكري يف تحصيل الفضائل األخالقية. أو أن يشغل نفسه بالجنس، فال 

يكون لديه اهتامم آخر. وهذا بطبيعة الحال ميثّل تحديًا كبريًا أمام الحياة اإلميانية. ومن بني 

التحّديات األخرى املاثلة أمام الحياة اإلميانية هي أن نغفل عن اآلخرة، فنكون بذلك من 

الغافلني. إّن علينا أن نفّكر أبًدا باملوت، وأن نكون يف ذكر الله دامئًا ويف جميع اللحظات. 

الحياة ما هي إال قنطرة،  إّن هذه  إذ  الّناس هو من يكرث من ذكر املوت.  إّن أعقل  ويقال: 

أنّك  لنفرتض  الرحلة أصالً؟  نفكر يف هذه  بها. فهل  نقوم  أن  أمامنا رحلة هاّمة يجب  وأّن 

الواليات املتحدة األمريكيّة؛ عندها سوف تعمل عىل إصدار  أو  تتأّهب للسفر إىل أوروبا 

تأشرية سفر إىل ذلك البلد، وأن تصدر لنفسك جواز سفر، وأن متيل بعض االستامرات، وأن 

تحصل عىل بعض العمالت األجنبية، وتعمل قبل كّل يشء عىل دراسة املوقع الذي تنوي 

التي  السفر، وما هي املناطق  التي ستحصل عليها من هذا  الفوائد  إليه، وما هي  الذهاب 

تستحّق أن تشاهدها هناك؟ وما إىل ذلك من األمور األخرى. يف حني أنّك مقبل عىل سفر 

أكرث أهميّة، دون أن تعّد العّدة إىل ذلك، وبذلك نكون من الغافلني. ومن هنا ميكن للغفلة 

عن الحياة األخرى وعدم االهتامم بالرقابة واإلرشاف اإللهي علينا يف هذه الحياة الدنيا أن 

الحياة  أمام  التحديات األخرى املاثلة  أمامنا. ومن بني  التحديات املاثلة  ميثّل واحًدا من 

اإلميانية هي النزعة النفعيّة التي تطغى عىل أكرث الناس. إّن النفعيّة تعني أن أقوم بكّل يشء 

من أجل ضامن مصلحتي الخاّصة ومنفعتي الشخصيّة. بعنى أن ال أفكر بأّي يشء آخر 

غري مصلحتي. إّن النزعة النفعية يف حقل األخالق تعني أن أعمل عىل تأصيل مصلحتي، 

وهي إىل ذلك مصلحة ماديّة تقوم عىل مبدأ اللّذة، وأن أحكم عىل كّل يشء انطالقًا من هذا 

املبدأ، وأن أقوم بجميع األعامل من هذا املنطلق. وهذا ميثّل تحديًا من نوع آخر، وميكن 

القول بأّن العامل املعارص يعاين حاليًا من هذا التحّدي.

* لكن إىل أي مدى يتسع الفضاء الدويل من أجل تحقيق هذه الحياة اإلميانية؟

التي عرّبت عنها  الدول املختلفة حاليًا تقوم عىل تلك األمور  التي تحكم  العالقات   -

آنًفا بالتحّديات. فحاليًا يتّم تقطيع أوصال الناس عىل أساس الربح واملنفعة، دون أن ينبس 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 270

أحد ببنت شفة؛ يقولون: إّن مصالحنا يف خطر، وليس لنا من غاية غري ضامن مصالحنا مهام 

كلّف الثمن. ليس هناك أهميّة عند ساسة الغرب للفضيلة وحقوق اإلنسان. إّن حقوق اإلنسان 

املسكينة،  الشعوب  بعواطف  التالعب  بها  يقصد  أمور  هي  إّنا  القبيل  هذا  من  وعناوين 

واتّخاذها ذريعة الستعامر األمم الضعيفة. وبعبارة أخرى: قلاّم يتّم تقييم الفضائل األخالقية 

والدينية يف العامل الذي نعيش فيه. إّن أصحاب املنافع يرتكبون جميع املوبقات والفضائع 

من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية. بعنى أنّهم يف بعض الحاالت يظهرون عىل شكل 

بإرشاف  اليوم  يُدار  العامل  إّن  الواقع وحوش كارسة وحيوانات ضارية.  ولكّنهم يف  إنسان 

وتدبري من منظمة األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل. فهل ميكن اعتبار هذه الحياةـ  التي 

تعيش تحت رحمة خمس دول عظمى ليس لها من املؤهالت لقيادة العامل سوى امتالكها 

لألسلحة الذرية والطاقة النووية وأسلحة الدمار الشامل ـ حياة إنسانية؟ حتى إّن كّل واحدة 

فإن  أخرى!  كّفة  يف  األرض  هذه  عىل  األمم  وجميع  كّفة  يف  نفسها  تعترب  الدول  هذه  من 

اجتمعت مئتا دولة عىل موقف، أمكن لدولة واحدة من هذه الدول الخمسة إبطال موقفها، 

معتمدة عىل فائض قّوتها. فهل هذه هي الغاية الحقيقية من حياتنا يف هذا العامل؟ وهل تقوم 

حياتنا عىل أساس مبدأ الحق؟ إّن هذه القوى العظمى تأخذ القرارات واملواقف عىل أساس 

منافعها ومصالحها. يف هذا الّنوع من التعامل تقوم الحقيقة عىل اعتبار اإلنسان حيوانًا سعيًدا. 

الدعاية واإلعالم  أّن  الحياة اإلميانية هي  أمام  التحّديات املاثلة  فإنّه من بني  الحقيقة  ويف 

املعارصين يُظهر املؤمنني واملتدينني بوصفهم مواطنني غري صالحني. انظروا.. إّن هؤالء 

السيدة  تقول  داعش.  أوجدت  التي  هي  نفسها  األمريكيّة  املتحدة  والواليات  املستعمرين 

الدول أن  هيالري كلينتون: لقد سافرت شخصيًّا إىل مئة وعرشين دولة، وطلبت من هذه 

تعرتف بداعش، وألّن هؤالء هم الذين أّسسوا داعش، وسمحوا لها بارتكاب أنواع الفضائع؛ 

ليقولوا للعامل: انظروا، إّن املتدينني واملسلمني هم عىل شاكلة هذا النوع من الكائنات. لقد 

ضّخوا املاكنة اإلعالمية، ليقولوا: إذا أردتم أن تكونوا مؤمنني؛ فهذه هي النتيجة! وأدىن ما 

يف ذلك هو انعدام األمن يف املجتمع. ولذلك حيث إّن هؤالء ليسوا مواطنني صالحني، فام 

هي مناشئهم وما هي خلفياتهم؟ إنّهم جاؤوا من خلفيات دينية. إّن مشكلة هؤالء تكمن يف 

نوع الحياة اإلميانية ونطها. إّن إعالمهم يقول: إذا امتلكنا حياة علامنية ال دينية، خري من 

أن نكون مع الدين ونرتكب مثل هذه الجرائم والفضائع. ومن املثري للعجب واالستغراب 

أّن بعض املستنريين من املتديّنني ينصح بعدم استعامل عنوان املؤمنني وغري املؤمنني؛ 
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القرآين للناس وتقسيمهم إىل مؤمنني وغري  التصنيف  ينبذون  بعنى أّن هؤالء املستنريين 

مؤمنني، ويقولون: لننظر ما إذا كان هؤالء مواطنني صالحني ومساملني أم أنّهم عدوانيون 

ومتطرّفون؟ اسمحوا يل أن أذكر مثالني عن واحد من البلدان الواقعة يف رشق آسيا، وبلد آخر 

مجاور إليران. يف متجر يف سنغافورة كانت تديره سيدة، وملّا علمت أيّن شخص إيراين، 

قالت تلك السيدة: يف إيران تعاين النساء من الظلم واالضطهاد، حتى إنّه يتم ذبحهن وقطع 

رؤوسهّن! ويف اجتامع يف موسكو كانت املظيّفة امرأة، وقد وّجهنا إليها دعوة للمشاركة يف 

مؤمتر يعقد يف إيران. فقالت: أنا أخاف من الذهاب إىل إيران، أخىش أن يقتلونني هناك! 

وبذلك ميكن لك أن تتخيّل حجم التأثري الذي تركه اإلعالم عىل هؤالء؟! بعنى أّن اإلعالم 

االستكباري قد رسم عّنا مثل هذه الصورة املخيفة؛ ملجرّد أنّنا قلنا لهم بأنّنا ال نوافق عىل 

نط الحياة التي يعملون عىل ترويجها. إّن نط الحياة التي تدعون إليها ميثّل نط الحياة 

البهيمية والحيوانية، وإّن املنطق الذي تريدون للعامل أن يكون خاضًعا له هو منطق الغاب، 

وهذا ما ال ميكن لنا أن نرتضيه. عندما تقول لهم: إنّك ال تقبل بهذا النمط واألسلوب من 

الحياة، سوف يرسمون عنك صورة هي من القبح والبشاعة بحيث تظهر يف مخيّلة اآلخر 

توظيف  عىل  تعمل  االستكبارية  الطبيعة  فإّن  الحقيقة  ويف  خطريًا.  ومجرًما  قاتالً  بوصفك 

الرعب  يثري  بشكل  وإظهارها  وصورتها،  اإلميانية  الحياة  سمعة  تشويه  يف  اإلعالم  وسائل 

والفزع لدى املتلقي والسامع واملشاهد.

بوصفها  الخاصة  التيارات  بعض  قبل  من  والدين  العلم  بني  العالقة  تظهري  يتّم  * كيف 
حاضنة للمواجهة مع الحياة اإلميانية؟

- كانت هناك حواضن تاريخية وثقافية خاّصة يف هذا الشأن منذ القدم، حيث أوجدوا نوًعا 

من التعارض والتضاد بني العلم والدين، وأّن هناك تفسريين؛ أحدهام هو التفسري العلمي، 

واآلخر هو التفسري الديني. وإّن هناك تنافرًا بني هذين التفسريين. يف حني أّن العلم ال يتنافر 

مع الدين أصالً. فإّن الله سبحانه وتعاىل قد منح اإلنسان عقالً، وإذا توّصل اإلنسان بعقله 

إىل يشء قطعي، كان ذلك حّجة عليه. إّن تأكيد القرآن الكريم واإلسالم عىل التعّقل والتدبّر، 

اكتشافًا  الواقع ميثّل  إّنا هو يف  فريضة عىل كّل مسلم ومسلمة،  العلم  بأّن طلب  والقول 

لعالقة بني ظاهرتني. إنّنا يف حقل العلوم التجريبية نكتشف ظاهرتني. وأّما خارج نطاق هذا 

الحقل، وما وراء العالقة بني هاتني الظاهرتني هل هناك يشء باسم عامل الغيب؟ هذا ما ال 
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يدخل يف حقل العلم، حتى ميكن له إبداء الرأي يف هذا الخصوص نفيًا أو إثباتًا. ولكّنه 

يأيت وميارس نوًعا من الخروج عن وظيفته ويبدي رأيًا. إّن العلم يكتشف العالقة بني هاتني 

الظاهرتني. إال أّن فهم أن يكون هناك ناظم مدرك وعاقل وراء هذه النظم يحتاج إىل تفكري 

وتعّقل، كام أوجدوا نوًعا من االنحصارية يف حقل العلم أيًضا؛ بعنى أنّهم قالوا بأّن املنهج 

العلمي هو املنهج الوحيد يف كشف حقيقة العامل. وهذا أيًضا ميثّل تحديًا لحياة اإلنسان 

املؤمن. وهو هذا األمر الذي تحّدث عنه القرآن الكريم من خالل قوله تعاىل، تصويراً ملقولة 

 ،]37 -  ۈ  ٴۇ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې]املؤمنون  الدهريني: 

فكل ما يف األمر هو هذه الحياة الدنيا، وهذه األشياء املحسوسة، وال يشء فيام وراءها. وهم 

يعتربون الله وعامل الغيب والوحي واملعاد واملالئكة من الخرافات. يف حني أّن الخرافة هو 

ما يذهبون إليه من االستنتاجات الواهية. واألسوأ من ذلك أداء بعض األساتذة واملستنريين 

اإلسالميني حيث يعتربون هذه الرتّهات علاًم، وإن خالفته الرأي، يسّمي ذلك غسياًل ألدمغة 

الشباب. وهناك اليوم من يعارض أسلمة العلوم اإلنسانية. ويقولون إّن العلم هو ما يأيت من 

الغرب. كتبت مقاالً بشأن أحد األساتذة، كان قد كتب رسالة مفتوحة إىل رئيس الجمهورية 

أدمغة  العلم. يغسلون  القضاء عىل  إيقاف هؤالء األشخاص؛ ألنّهم يسعون إىل  يطلب منه 

قانون، كان ذلك  السياسة  الفيتو يف حقل  إّن حق  قلتم  إذا  مثالً  الشباب. ملاذا؟ من ذلك 

من العلم. وإن قلت: كال، ليس هذا من العلم يف يشء، وإّنا هو قانون الغاب؛ ال يكون 

كالمك علميًّا أو هو مخالف للعلم! يف حني يجب أن تكون الفضائل األخالقية هي الحاكمة 

يف العالقات القامئة بني الناس. وأّما إذا قلتم ما يقولونه، يعتربون ذلك علاًم. أو إذا أنكرت 

عامل الغيب، كان هذا االعتقاد علاًم. وإن قلت إّن عامل الغيب موجود، كان هذا االعتقاد 

من وجهة نظرهم غري علمي. إّن سيغموند فرويد عىل سبيل املثال رجل انحصاري. فهو 

يقول: إّن العلم محدود بالعلوم التجريبية، ومن بني العلوم التجريبية إّنا يحق لعلم النفس 

وحده أن يقّدم التفسري الصحيح لألمور. والنظرية الصحية هي تلك التي يأيت به هو شخصيًّا 

وليست نظرية غريه. فإن جاء عامل نفس آخر وتوّصل إىل نظرية وجود الله عىل أساس قانون 

الفطرة، ال يكون ذلك مقبوالً منه. فهو يقول إّن العلم هو ما يصدر من عندي فقط. وهو يقول 

إّن تصّور اإلله إّنا نشأ من أّن األشخاص يف طفولتهم يشعرون بحاجة إىل األب. فام داموا 

وعندما  آبائهم.  قوة  االعتامد عىل  عليهم  ويجب  أقوياء،  آباءهم  بأّن  يشعرون  هم ضعفاء، 

يكربون يدركون أن آباءهم ضعافًا، وأنّهم ال يختلفون عنهم من هذه الناحية. ولكن هذا ال 
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يقيض عىل شعوره الحقيقي بالضعف، وعندها يبحث لنفسه عن أب آخر، وحيث يجد أّن 

الناس جميًعا متساوون يف الضعف، يصنع لنفسه أبًا سامويًّا. يف حني أّن السامء خالية ال 

يشء فيها، ولكّنهم ساروا عىل حكم التلقني والعادة. فإن جاء أحدنا ورّدد هذا الكالم مثل 

الببغاء، كان ما يقوله نظريّة علميّة، وإن قلت إّن الله موجود يف السامء ويف جميع أنحاء 

العامل، وأقمت عىل ذلك أتقن األدلّة والرباهني، ال يعترب ذلك منك كالًما علميًّا. ولكن أين 

املعرفة  يقترص مصدر  املعرفة أصالً؟ وهل  وما هي مصادر  ا؟  علميّته حقًّ هو مكمن غري 

عىل العامل املحسوس فقط؟ إال أّن العقل والتجارب العرفانية والتعاليم الساموية مصادر 

للمعرفة. ولذلك فقد ذكرت يف تلك املقالة: إّن أسلمة العلوم اإلنسانية يعني توسيع أفق 

رؤية العامل، ال تضييقها وتحديدها. كام أّن هذا التحّدي يعود بجذوره إىل التعاليم املسيحية 

أيًضا؛ وذلك ملا ورد يف الكتاب املقّدس ـ عىل سبيل املثال ـ من أّن مثرة الشجرة املحرّمة 

كانت هي مثرة العلم. بعنى أنّه كان يتّم تلقني العلامء واملفكرين بأنّكم إذا أكلتم من هذه 

الثمرة، لن تحصلوا عىل السعادة يف اآلخرة، وتم تفهيم املجتمع بأّن عليه أن يختار واحًدا 

من هذين االثنني. لقد كان أبونا آدم يف الجنة؛ فأراد أن يحصل عىل يشٍء من العلم، ومن 

هنا دخل يف دائرة الجهل والظالم.

ياً للدين يف العرص   * ما األسباب والدواعي التي تحملنا عىل اعتبار التكنولوجيا تحدِّ

الحديث؟

- إّن التكنولوجيا أداة ومنجز علميني. لقد أعطى الله اإلنساَن العقَل وهداه إىل اكتشاف 

الطبيعة. واآلن قد توّصل إىل التكنولوجيا. والتكنولوجيا عبارة عن وسيلة وأداة. ولكن كام 

تهّدد  اإلميانية  الحياة  نط  وألّن  املادية،  منافعهم  بسبب  املستعمرين  فإّن  ذكرنا  أن  سبق 

مصالحهم، فإنّهم يعملون عىل توظيف الوسائل اإلعالمية والتكنولوجيا ضد الحياة اإلميانية.  

ويف الحقيقة فإنّهم من أجل تحقيق مصالحهم، عرضوا التحّدي أمام الحياة اإلميانيّة. ويف 

األساس فإّن أصل معارضة العامل الغريب مع العامل اإلسالمي يكمن يف تعارض املصالح. 

فنحن  والعدالة؛  اإلنسان  وحقوق  لإلنسانية  وتنترصون  مصالحنا،  تعارضون  إنّكم  فحيث 

جائرون ومستعمرون ونلك طباًعا وحشيّة وحيوانية. فام دمتم تخالفون مبادئنا، ال نسمح 

لكم باالزدهار، وسوف نؤذي شعوبكم، ونخلق لها املشاكل واألزمات، وندفع الشعب إىل 

االعرتاض عليكم من الداخل.
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عىل  االعرتاض  يف  االجتامعية   / النفسية  والخلفيات  الفرديّة  الدوافع  تفسون  كيف   *
الحياة اإلميانية؟

- أنا أعترب ذلك بوصفه تحديًا أمام الحياة اإلميانية. ال شّك يف أّن هناك من يتّخذ من 

الدين  القبيحة، ويف املقابل يقوم املترّضرون باالنتقام من  الدين ذريعة الرتكاب األفعال 

من خالل العمل عىل إشاعة مجموعة من النظريات اإللحادية. هناك مقالة بعنوان: »الدوافع 

تعرّضوا يف  امللحدين  من  الكثري  إّن  كاتبها:  فيها  قال  اإللحاد«،  إىل  واالجتامعية  النفسية 

ينشطون  فأخذوا  بقسوة.  يعاملونهم  كانوا  آباءهم  أّن  أو  املتدينني،  من  األذى  إىل  حياتهم 

عليه  يصدق  إذا مل  حاليًا،  يخالف  الذي  أّن  اإلميانية. بعنى  الحياة  من  االنتقام  أجل  من 

أي يشء ماّم ذكرته آنًفا، تشاهدون أنّه يعاين من تحّد نفيس الزمه منذ الصغر، وكان يعاين 

من مثل هذه املشكلة، بحيث مل يتمّكن من الفصل بني الحياة اإلميانية بشكل عام، وبني 

تجربته القاسية مع هذا الشخص بعينه. ويف الحقيقة فإّن هؤالء األشخاص الذين يتظاهرون 

بسلوك الحياة اإلميانية، ال ميتلكون حياة إميانية يف الواقع، وبذلك فإنّهم يشكلون خطرًا 

العامة  بيت املال وينهب املمتلكات  الحياة اإلميانية. فهل ميكن وصف من يسق  عىل 

أنه ميارس حياة إميانية؟! بيد أّن عاّمة الّناس ال يدركون ذلك ويكتفون با عليه الشخص 

من الظاهر اإلمياين، ويحّملون الدين وزر ترصفاته. مثل اللّص الذي ينتحل صفة الرشطي 

ويعمل عىل استغالل طيبة الناس الذين ال يسطيعون اكتشاف زيفه والتعرّف عىل حقيقته، 

وبذلك فإن هؤالء األشخاص يشّكلون خطرًا عىل الحياة اإلميانية. وهذا ميثّل تحديًا من نوع 

آخر عىل الحياة اإلميانية. وهذه املشكلة موجودة حاليًا يف الكثري من املجتمعات اإلسالمية 

لألسف الشديد.

* أي مستقبل ترونه للدين والتديّن والحياة اإلميانية يف العامل الحديث؟

اإلنسان  أّن  بيد  أمامنا،  املاثلة  والتحديات  الهّدامة  النشاطات  جميع  من  الرغم  عىل   -

يبقى إنسانًا وليس حيوانًا. إّن الناس يرغبون يف أن يكونوا أناًسا، ولكّنهم ممتعضون، وغري 

كانت  وإن  لهم.  السعادة  يضمن  أن  يستطيع  الذي  وحده  هو  والدين  عندهم.  با  راضني 

الدعاية ال تسمح لهم بالشعور بالنورانية. ولكن الحقيقة والشمس ـ عىل كل حال ـ لن تبقى 

خلف السحاب إىل األبد. فالحقيقة ال ميكن أن تحتجب إىل األبد. وال بّد لها أن تظهر يف 

نهاية املطاف، وعلينا أن نحّقق الحياة اإلميانية وندعو لها من خالل مامرستها عىل أرض 
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الواقع. يجب عىل كل واحد منا أن يكون رسوالً وحجة لآلخرين من خالل أفعالنا الحسنة. 

يُعّد العمل حاليًا من أجل التغلّب عىل النفس األمارة وهوى النفس، وتحقيق الحياة الجيّدة 

والسلوك الصالح، والوصول إىل نط من الحياة اإلميانية واإلسالمية، بثابة الدعوة وتبليغ 

يبَق من  أنّه »لو مل  الديني عىل  اعتقادنا  الدين ونرشه، وأنا أرى املستقبل بوضوح. ويقوم 

الدهر غري يوم واحد؛ لبعث الله رجالً من أهل بيت النبي، ميأل األرض قسطًا وعدالً كام 

ملئت ظلاًم وجوًرا«. وسوف تظهر هذه الشمس ال محالة وتبسط نورها عىل ربوع األرض، 

ويقيم العدل بسلوكه بني جميع الناس. فالناس قد سئموا من هذا الظلم املدقع والسلوك 

الوحيش الذي تقوم به الدول العظمى، وما متارسه من الكذب والنفاق والظلم والخيانة. 

وبالتايل فإّن اإلنسان قد ولد عىل الفطرة اإللهية، بعد أن ألهمه الله معنى الفجور والتقوى. 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ   تعاىل:  قال 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   تعاىل:  وقال   ،]30  - ې]الروم  ې   ې   ۉې   ۉ    
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ]الشمس- 8[. عندما يختيل اإلنسان إىل نفسه ويبدأ بالتفكري، 
األكل  فليس يل من هّم سوى  أجله،  ُخلقت من  الذي  اليشء  لنفسه: هل هذا هو  ويقول 

البهيمة املرعية هّمها علفها وشغلها تقممها؟! من املمكن أن يرزح  والرشب والنوم مثل 

قدرتنا،  بحدود  وتبليغها  اإلميانية  الحياة  نرش  نعمل عىل  أن  واجبنا  ومن  غفلة،  الناس يف 

ليك نّهد األرضية لظهور اإلمام املنتظر ولن يكون هذا ممكًنا، إال إذا أعددنا الُعّدة إىل 

ذلك. علينا أن نساعد الناس ليدركوا حقيقة الخصائص اإلميانية، واختالفها عن الحياة غري 

اإلميانية. ومن هنا يعّد سلوكنا اليوم عىل أساس الدين رضبًا من الجهاد، وأرى أّن لكّل من 

يقوم بهذا األمر أجر املجاهد يف سبيل الله.





لم تنفصل علوم الغرب 

عن المسار العام للسيطرة الرأسمالّية

حوار حول فلسفة العلم مع الدكتورة عزيزة بدر

 

املركزيّة  جانب  من  واالستثامر  التوظيف  إىل  سواه  دون  تعرّض  معريفٌّ  حقٌل  كان  إذا 

العلوم يف  لتاريخ  إجاملّية  قراءة  ولعّل  العلم،  فلسفة  فيه  نشأت  الذي  الحقل  فهو  الغربّية، 

الغرب الحديث تفيض إىل حقيقة أّن مجمل املعارف العلمّية الغربّية جرى اختزالها بفلسفة 

العلم بوصف كونها العلم املرشف عىل توجيه مجمل العلوم التقنّية.

يف هذا الحوار مع أستاذة فلسفة العلوم يف جامعة عني شمس الدكتورة عزيزة بدر، ستقرأ 

إطالالت تحليلّية ونقديّة عىل إسهامات هذا الحقل الفلسفي يف تطّور الرأساملّية الليربالّية 

وتسويغ مجال هيمنتها.

»املحّرر«

 * كغريها من الفلسفات املضافة تعرّضت فلسفة العلم إىل التوظيف املنفعي من جانب 

الرأساملّية الليربالّية، إال أّن الّتطّور األبرز هو ما حدث مع نهاية القرن العرشين ومازال يحدث، 

وهو أّن املجتمع املفتوح الذي نظر إليه بوبر بدا مرتنًّحا أمام غزوات الليربالّية املتوّحشة.. 

كيف تقّومون هذه اإلشكالّية؟

- أسهمت فلسفة العلم ـ عرب تيّارات الّنقد الثقايف الغريب ـ  يف الكشف عن أّن العلم  

بيد؛ حيث يسعنا أن نؤرّش  يداً  بالرأسامليّة الغربيّة توّشجاً جامً، سارا معاً  قد بات متوّشجاً 

مصاحبًا  نيوتن  فزياء  تطّور  جاء  فقد  الغريب،  الربجوازي  املرشوع  ذاك  بوصفه  العلم  عىل 
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لظهور الرأسامليّة، وغدا العلم والتكنولوجيا مكّمالن للّنظام السوسيو اقتصادي الرأساميل، 

وراحا مًعا يشّكالن قّوة من شأنها أن تسهم يف التأسيس للرأسامليّة واالحتكار والتبعيّة وكذا 

اإلمربياليّة، ومن ثم بالوسع النظر إىل العلم بوصفه امتالكًا وملكيّة، وعىل هذا تّم توظيفه 

توظيًفا نفعيًا، يحّقق الّنفع ألولئك الذين يحوزونه، حيث تتغيّأ املامرسات العلميّة املاثلة 

يف األمم اإلمربيالية: ـ تحقيق النفع، والحفاظ عىل االستبداد الذي يحّققه ذاك النفع. وهكذا 

العلميّة،  مل تعد مفاتيح اإلبداع توجد داخل الكيمياء والفيزياء الذريّة وغريها من الحقول 

بل بات اإلبداع يتمثّل يف تحويل العلم إىل رأس مال فحسب، غدا العلم ميثولوجيا عقالنيّة 

وتقنيّة، غدا متوّشجاً باملجتمع الرأساميل بالكلية. ومن ثم بالوسع الّنظر إىل العلم بوصفه 

السلع، وكذا  إنتاج  تراكميًا، وتزايًدا مضطرًدا يف  مؤسساتيًا، وبوصفه منهًجا وتقليًدا معرفيًا 

بوصفه أحد أهم املؤثّرات يف تشّكل االعتقاد ات والتوّجهات نحو الكون واإلنسان.

ولنا أن نلفت هنا إىل أّن التطّور العلمي والتقني كان يحدث ــ فيام قبل الرأساملية ــ 

عىل نحو عوملي، بيد أّن الرأسامليّة األوربيّة واألمريكيّة أسهمت يف حرص التطّور العلمي 

والتقني داخل القارة األوربية والواليات املتحدة األمريكية، وهاهنا لنا أن ننّوه إىل أنّه عند 

تتبّع الجذور السوسيوـ اقتصادية لكتاب نيوتن » مبادئ الرياضيات »، سنلقى أّن ذاك العمل 

ليس عماًل علميًا خالًصا لوجه الحقيقة، كال وليس عمال متحّرًرا من القيم؛ إذ الكتاب يدنو 

من أن يكون تلبية لحاجات النمّو الرأساميل وكذا التقنية املصاحبة له.

 وراحت الرأسامليّة توظّف نتائج تطّور البحث العلمي لصالح نّوها الوحيش الرشس؛ 

حيث كرّست الشّق األكرب من املغامرة العلمية لتطوير تقنيات التسليح والحروب، أّما الّنفع 

الذي ينبغي تحقيقه لإلنسان فيأيت يف مرتبة تالية، وذاك ألّن العلم والرأساملية قد توّشجا مًعا 

توشًجا خالًصا.

ينضاف إىل ذلك ما ألقته تلك الرأساملية داخل البناءات املعرفيّة من هرياركية وحشيّة 

الفيزياء  التأسيس لرصامة  املعرفة عرب  لهرياركيّة  دّشنت  املعرفة؛ حيث  تفتيت  إىل  أفضت 

كثنائية  للثنائيات،  التأسيس  عرب  وكذا  اإلنسانية،  والعلوم  البيولوجيا  ونعومة  والرياضيات، 

فقد  فحسب،  ذلك  ليس  اليدوي.   / والعقيل  تكنولوجيا،   / علم  وثنائية  التطبيق،   / النظرية 

راحت الرأساملية الغربية تقتسم العامل وذلك عرب التأسيس لنظرية » نظام العامل«: القلب 

واألطراف.
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 تؤرّش نظريّة نظام العامل عىل أّن كّل مجتمع هو جزء من الّنظام الرأساميل، حيث طرح 

أطراف  عداه  ما  وكّل  القلب  هو  الغرب  واألطراف،  القلب  أو  والتابعني  الحوارض  مفهوم 

وتابعون، الغرب هو مركز العامل وكّل ما عداه هوامش، ومن ثم تّم تنصيب اإلدارة الرأساملية 

للعامل؛ حيث خطّت الوكاالت القوميّة والدوليّة لألمم املتحدة سياسات تنمية أسهمت يف 

املستهدفني  أولئك  عليها حال  كان  التي  تلك  من  أسوء  بائسة  حياة مجحفة  خلق رشوط 

سياسيًا واقتصاديًا، وهم أشّد الناس فقرًا يف العامل، راحت سياسات التنمية تلك تسهم يف 

تبعيّة  الفقراء إىل األغنياء، ما أفىض إىل ترسيخ  الطبيعية وكذا االجتامعية من  نقل املوارد 

العامل الثالث وتنمية اقتصاديات الغرب. وهكذا باتت السياسات العلمية التي خطّها الغرب 

متورّطة يف فشل مرشوعات تنمية دول العامل الثالث، وذاك أّن نو االقتصاد الغريب يقتيض 

نقل النامذج الصناعية والحضارية إىل الجنوب.

وعىل هذا يسعنا قراءة نصوص اقتصاديات التنمية بوصفها فصاًل من فصول حلم التنوير 

الغريب، ذاك الحلم الواعد بتقدم مضطرد وانتقال من براثن الفقر والجهل إىل االزدهار، وقد 

مارسته سياسات  الذي  املهّم  الدور  إخفاء  املنّمق يف  التنويرّي  الخطاب  ذاك  توظيف  تّم 

ذاق  واالزدهار،  التقّدم  من  وبداًل  والتبعيّة،  الجديدة  االستعامريّة  البنية  تأسيس  يف  التنمية 

الناس يف بقاع شتّى من العامل الفقر املدقع وأعباء الديون وأزمات البيئة. وبعد حني أقّر دعاة 

سياسات التنمية أّن تلك السياسات التي انتهجوها قد منيت بفشل ذريع، وغدت سياسات 

الخصخصة والتجارة الحرة والتقشف هي االسرتاتيجيات الجديدة، التي من شأنها أن متّكن 

للرأساملية وتسهم يف أن تتعملق.

ومن ثم، ألفينا التخلّف والقهر واالضطهاد بداًل من التقّدم واالزدهار.

وحني الّنظر إىل العلم وكذا التقنيّة داخل مجتمعات العامل الثالث، سوف نلمس القهر 

الذي ابتدعه الرأسامليون الغربيون، عرب ميكانيزم ماهر مخادع يتخّفى خلف مفردة »تنمية« 

وسياساتها الوحشية. هاهنا يبدو املرشوع العلمي والتقني ضبابيًا يلّفه الغموض، فبينام هو 

تلك  تضخيم  يسهم يف  به  إذا  امللّحة،  للمشكالت  إيجاد حلول  تسهم يف  أن  يسعها  قّوة 

املشكالت؛ حيث يخفي الجذور السوسيولوجية للمشكالت التقنيّة، وكذا يحجب الوجه 

الرأساميل االستعامري للعلم؛ إذ نلقى الّنفع الذي يقّدمه ملتئم مشوب بحاجات املستعمر 

من املواد الخام وكذا أسواق جديدة ومستهلكني. ويهّمنا هاهنا أن ننّوه إىل أّن العقل الغريب 
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يعتقد ــ لدرجة التسليم ــ أّن الرأسامليّة ستظّل باقية، وأّن دول العامل الثالث ستمكث يف 

املؤخرة، وذاك رغم برامج وسياسات التنمية، تلك التي انبنت عىل محاكاة الدول املتقدمة 

ونقل النامذج الحضارية من الشامل إىل الجنوب. فإذا كانت الثورة الصناعية وكذا التنمية 

التقنية التقليدية ـ فيام يرى الغرب ــ قد أسهمت يف تقدم الغرب، فمن شأنها أن تُسهم يف 

تقّدم العامل الثالث، وكذا من شأنها أن متحو الفقر، وكذا التصنيع التقني مهّم للتنمية. تلك 

التوّجهات ليست سوى تأسيًسا وكذا ترسيًخا لكّل قهر وكذا ملفهوم العامل الثالث. ويبقى 

التحدي الدياليكتيىك األساس كام هو: ثم شعوب مقهورة وثم مضطهدون، فكيف لألمم 

املتقّدمة أن تسهم يف تقّدم دول العامل الثالث؟

* إىل أّي حّد استطاعت البنى املعرفّية لفلسفة العلم أن تصمد أمام القيم التي أنتجتها 
النيوليربالية وخصوًصا عىل مستوى األخالق والعدالة يف النظام العاملي؟

سياقاتها  داخل  ومتموقعة  الثّقافيّة  بسياقاتها  متوّشجة  معرفيّة  بناءات  العلم  فلسفات   -

الحقل  ذاك  داخل  ماثلة  جديدة  معرفيّة  حقبة  اآلن  مثة  هذا  وعىل  والتاريخية،  االجتامعبة 

املعريف املهم، تلك الحقبة االبستمولوجيّة الجديدة انبنت عىل نقٍد جذريٍّ لفلسفات العلم 

الوضعيّة والتحليليّة، ودّشنت لتيّارات ابستمولوجيّة مستجدة كثرية، ومن بينها إبستمولوجيات 

ما بعد الوضعيّة، وما بعد الكونيّة، وما بعد التنويريّة، وما بعد االستعامرية، وكذا فلسفات 

العلم املاركسيّة والليرباليّة.

راحت تلك التيّارات املستجّدة تقارب البناءات املعرفيّة والثقافيّة واالجتامعيّة املاثلة يف 

سياقاتها، بغية الكشف عن البنى الهرياركيّة والثنائيات ومنطق الهيمنة، ما أسفر عن تقويض 

تلك الهرياركيات والثنائيات الكامنة يف صلب البنية املعرفية والبنية الثقافيّة والبنية االجتامعيّة، 

؛ حيث تنتقل املفاهيم  راحت تلك التيّارات املستجّدة تكشف عن أّن العلم خطاٌب سيايسٌّ

أّن  السياسية، وذاك  الخطابات  فالعلم سلسلة من  السياسيّة.  لتغرّي األجندة  الرئيسة  املعرفيّة 

لغة العلم مخرتقة ايديولوجيًا، تخرتقها ايديولوجيا الهيمنة املاثلة يف مامرسات سيكولوجيا 

الشخصية، وإزكاء الشخصيّة الفرديّة يف املجتمعات األوروبيّة وشامل أمريكا؛ حيث تسهم 

ايديولوجي إلبستمولوجيات  دعم  تقديم  متحرض يف   / كمفهوم همجي  املعرفيّة  املفاهيم 

اإلمربيالية والرأساملية، وكذا نلقى مفاهيم من قبيل »العامل الثالث« و»مفهوم الهمجي«  و»غري 

الغريب«، و»التدوين األنرثوبولوجي« تتخذ الغرب معيارًا، وتؤرّش عىل باقي البرش بوصفهم 
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أدىن وهامشيني ومنحرفني، وقد اتّخذ الغرب إفريقيًا دلياًل عىل تفّوقه الذايت الخاص، وهذا 

يستلزم أن تغدو الذات الغربية هي الفاعلة يف الواقع السيايس العاملي، وإذا كان فرويد يضع 

األنا تتوّسط األنا العليا املتحرّضة و»الليبيدو البدائية«، فقد تم توظيف خريطة فرويد تلك عىل 

الواقع السيايس، كميتافور لتلك العالقة الهرياركية الوحشية بني بني الغرب و اآلخر؛ حيث 

ترى الذات الغربية أنّها توازن شفيف فيام بني املتحرّض والبدايئ، وهنا نلقى فهاًم زائًفا بلء 

الفم، وعىل الرغم من ذلك، تم توظيف ذاك السد الثقايف يف إعادة تشكيل عالقة الغرب / 

اآلخر. وعىل هذا راحت فلسفات العلم بعد الوضعية وبعد االستعامرية تقّدم برنامًجا مستجًدا 

لفلسفة العلم يف القرن الواحد والعرشين، ذاك الربنامج يتعلّق باملسؤولية السياسية االجتامعية 

لفلسفة العلم. فثّمة مسؤولية سوسيو ـ سياسية لفلسفة العلم، فقد غدت نظرية العلم معنية 

باإلصالح العلمي واإلصالح االجتامعي والسياسىي يف آٍن مًعا، وذاك سعيًا نحو إبستمولوجيا 

يسعها الّنفاذ إىل الواقع ألهداف تحّرريّة، بعزل عن العقالنيّة، ومن ثم راحت نظريّة العلم 

تتحالف مع الحركات االجتامعية والسياسية من أجل املساواة والعدالة االجتامعية، وذلك 

ألجل ترسيخ مسؤوليّة العلم املعرفيّة السياسيّة.

ولنا أن نلفت هاهنا إىل أّن املسؤوليّة املعرفيّة السياسيّة للعلم ترنو إىل تحقيق املساواة 

فيام بني البرش يف الحقوق السياسية واالجتامعية واملدنية؛ إذ ينبغي أن يغدو العلم كفاًحا 

من أجل العدالة االجتامعية واإلنسانيّة.

 العلم يسعه أن يغدو سالًحا قويًا يف ذاك الكفاح، وكذا يسعه أن يرّسخ عدم املساواة، 

ويسهم يف إنتاج الهرياركية االجتامعية وتسويغ املفاهيم املخادعة املجحفة سياسيًا.

* العقل يف مواجهة اإلميان، التقنية يف مواجهة الُبعد الروحي، ووقع العقل الحديث يف 
أحادية جائرة ستجرّده من إمكانات هائلة رضوريّة لتجّدده الحضاري. كيف تعلّقون عىل هذه 

األطروحة؟ 

- هاهنا لنا أن نتساءل متى كان العقل يف مواجهة اإلميان، متى كان ثم تعارض فيام بني 

العلم والروحية؟ 

التوازن والتناغم  تتشّكل الحضارات عرب  إذ  العلم والروحيّة؛  تعالٌق جديلٌّ فيام بني  ثم 

العميق بني الحكمة الروحيّة والتطّور التقني، فالعلم بال روح يفيض إىل كارثة.
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وثم تاريخ طويل كان يرى عربه كّل من العلم والروحيّة بوصفهام ثنائيّة، عىل األخص 

داخل التقليد املسيحي. 

 والحّق أنّه ليس مثة تعارض فيام بني العلم والدين أو بني العلم والروحيّة، فهذا الزعم 

مرجعه إىل التشوش املصاحب لفشل كتّاب كرث يف التمييز فيام بني كّل من الروحيّة والدين، 

ويك نفّض هذا التّشّوش، لنا أن نقارب داللة كّل من هذين املصطلحني )العلم والروحية( 

وكذا العالقة بني كّل من الدين والروحيّة، وما إذا كانت رؤى العامل الروحيّة والدينيّة متوافقة 

مع الرؤية النسقيّة )وهي الرؤية العلميّة املاثلة اآلن واملصاحبة للرباديم العلمي يف القرن 

الواحد والعرشين(. 

بعدان  أو  وجهان  ومثة  الدين،  من  وجوهريًّة  رحابًة  أكرث  رحيبة،  إنسانيّة  خربة  الروحيّة 

للخربة الروحيّة: األّول، باطني يتوّجه نحو الداخل وكيف يكون، واآلخر، خارجّي يتغيّا عناق 

ال  وقد  للدين  مصاحبني  يكونا  قد  للروحية  البعدان  وهذان  اإلنسانية.  يف  ورشكائنا  العامل 

يكونا؛ إذ إنّنا حني نقول عن علامء كاينشتني وبوهر أنّهام كان روحييان، فذاك يعني أّن لدى 

كّل منهام رغبة قويّة يف التاّمهي مع رّس الكون، ومن ناحية أخرى حني الّنظر إىل كّل من 

غاندي ومارتن لوثر كينج بوصفهام موجودات روحيّة، فذاك يعنى أّن حياتهام تأيت تجسيًدا 

ملثل إنسانيّة عليا، هاهنا مثة وحدة وتناغم فيام بني البعدان الداخيل والخارجي للروحيّة، 

روحيّة  أو صيغة  الروحي  للوجود  ماكثة، صيغة  روحيّة  عن  الحديث  بالوسع  يغدو  بحيث 

للوجود دونا حاجة اىل أن تتوّشج بديانة بعينها.

 الروحيّة عىل هذا النحو الرحب لن تكون بحاجة ألن تصطدم بالعلم، هاهنا تبدو الروحيّة 

متناغمة مع الرؤية النسقيّة للحياة والكون، بيد أنّها تبدو متعارضة مع أناط بعينها من التقنية 

كالتعديل الوراىث واالستنساخ وغريها من التقنيات الوحشيّة..

فريدًة،  بوصفها حقبًة صوفيًة  اآلن  املاثلة  العلميّة  الحقبة  تقديم  بالوسع  العكس،  عىل 

يدنو فيها العلم واملامرسات العلميّة املاثلة اآلن من أن يكون مرحلة صوفيّة فريدة متفرّدة، 

ا صوفيًّا، الكون كله متناغم؛ حيث الرؤية العلميّة  ويدنو الكون من أن يكون ذاتًا صوفيًّة ونصًّ

املاثلة اآلن هي الرؤية الكلية، أو التواشجية، والنسقية، والواحدية، ولت الرؤية امليكانيكية 

املادية التي كانت املصاحبة لرباديم نيوتن. 
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* تعرّضت الحضارة التقنية للّنقد من قبل فالسفة وعلامء اجتامع منذ الّنصف األّول من 
القرن املايض، وتضاعفت وتائرها خالل العقود املاضية، فهل يعّد الّنقد كافًيا ألحداث ثورة 

ثقافّية تُعيد االعتبار للقيم يف املجتمعات الغربية؟

- الّنقد أحد أدوات تصفية الوعي، ومقّدمة رئيسة مهّمة للتحّول الثّقايف والتحّول اإلدرايك، 

وذلك فيام يتعالق بالقيم واملسارات الحضارية املأساويّة املاثلة يف املجتمعات الغربية 

وغريها.

مع بدايات القرن السابع عرش، ومع توّشج علم امليكانيكا الجديد بالرؤية البيكونيّة ــ 

وذلك يف سعيها نحو قهر الطبيعة بؤازرة التكنولوجيا ــ تشّكلت الرؤية امليكانيكية للعامل، 

ولت الرؤية األنثوية والقيم األنثوية التي كانت تحكم سلوك اإلنسان نحو األرض عرب الرتفق 

والتقديس، استحالت قيم الرفق األنثوي تلك مسلًكا جديًدا يتّسم بالقهر واالستغالل، ومع 

العامل  صورة  جديدة،  ذهنيّة  صورة  تشّكلت  التقنية،  مارسته  الذي  القهر  ذاك  الطبيعة،  قهر 

بوصفه ماكينة اإلله، تلك الصورة غدت مصاحبة للثورة العلمية يف القرنني السادس عرش 

والسابع عرش؛ حيث ساد كّل من مفهوم امليكانيكيّة ومفهوم قهر الطبيعة، توّشًجا وسارا مًعا 

يًدا بيد. وىف تلك الحقبة كان الوعي الروحي نحو األرض بوصفها األنثى الحنون، العذراء، 

البكر قد اندثر وتالىش بفعل التقنية وامليكنة. 

كانت تلك الصورة الذهنيّة ـ األرض األم الحنون ـ توّجًها ثقافيًا مصحوبًا بدعٍم اجتامعيٍّ 

، أّما الصورة الذهنيّة الجديدة ــ األرض بوصفها ماكينة اإلله ــ فكانت توجًها ثقافيًا  أخالقيٍّ

الذهنيّة  الصورة  تلك  إىل  بحاجة  كان  وقتئذ  املجتمع  أّن  ذاك  الطبيعة،  وتعرية  قهر  يسّوغ 

حفر  مامرسات  انتهجت  التي  الصناعيّة،  التّجارية  الّروح  وغايات  ملامرسات  املسّوغة 

األرض، واجتثات الغابات وغريها من املامرسات الوحشيّة.

ومن ثّم، الحت يف ذاك األفق تياراٌت مناهضٌة للتكنولوجيا يسعنا أن نؤرّش عليها هاهنا 

واإليكولوجيا  اآلالت،  بحطمي  الخاصة  تلك  الجذرية  واللودية  الرومانتيكية،  كالحركة 

العميقة، وكذا حركات اإليكولوجيا الجذرية األخرى. 

الحت الحركة الرومانسيّة يف نهايات القرن الثامن عرش كرّد فعٍل مناهٍض للثورة الصناعية؛ 

الصناعي، جاءت  وقيم املجتمع  الصناعية  املدن  قبح  املفكرين عىل  ثار عدد من  حيث 
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الرومانسية كرّد فعٍل مناهٍض لسيادة العقل عىل حساب الّشعور. تستشكل الحركة الرومانسيّة 

الرؤية امليكانيكيّة للعامل، تلك املصاحبة لبدايات العلم الحديث، وعىل األخص الفيزياء 

التي أسهمت يف توصيف العامل عرب حدود رياضيّة كميّة ، وكذا توصيف العامل عرب حدود 

العامل يف حدود  توصيف  تم  املبارش،  واإلدراك  للمالحظة  قابلة  غري  كيانات  وهي  ذريّة، 

الكتلة والطول والزمن دونا كيفيات أخر، فليس مثة كيفيات ثانويّة كخربة اللّون والتذوق 

والعقل،  الحس  ألعضاء  ذاتيًا  إنتاًجا  بوصفها  تُرى  الثانوية  الكيفيات  كانت  حيث  والشم، 

وليست حقيقية كالكيفيات األّوليّة، راحت الحركة الرومانسية تواجه ذاك اإلّدعاء عرب التأكيد 

عىل أن الحقيقي هو ما ندركه عىل نحو مبارش، عرب حدود اللون والتذوق والصوت، فالكون 

أو الطبيعة بوصفها خربة مبارشة هي حقيقية بلء الفم، بينام يأيت توصيف الفزيائيني لتلك 

الطبيعة عرب حدود الذرة والهندسة توصيًفا خاليًا من الحياة.

وثم ما يدعو أن نلفت إليه هنا هو أّن بخس الخربة الحسيّة املبارشة، تلك التي تخّص 

كيفيّات اللّون والصوت وغريها من الكيفيات الثانوية، وإعالء الكمي بوصفه الحقيقي عىل 

نحو مطلق، كان من شأنه أن يفيض إىل تسويغ قبح املدن الصناعية وتلّوثها؛ حيث تقارب 

الفيزياء وكذا االقتصاد الكمي كّل ما هو كمي فحسب. إاّل أّن من جامالت الفكر الرومانيس، 

تلك السمة املهّمة التي انبثقت عرب العلوم والتقنيّة وأعنى بها الرؤية الكليّة أو التواشجيّة، 

حيث تزعم الكلية أّن الكل أكرب من مجموع أجزائه، وذاك أّن الّنسق الكيل ميلك سامت 

ليست هي أجزاءه املكّونة له. 

املقاربات  تلك  ليس  العلم  أّن  عىل  تؤرّش  راحت  بل  العلم،  الرومانسيّة  ترفض  مل 

أسهم  امليكانيكيّة  الرؤية  تلك  من  وبداًل  املاثلة،  الوحشيّة  امليكانيكيّة  واملامرسات 

الفزيائيون الرومانسيون يف اجتالء الرؤية الدينامية، حيث لّوح بعض مؤرّخي العلم إىل أّن 

بوصفها  وذلك  للطبيعة،  الرومانسية  الرؤى  إىل  األساس  يف  مرجعه  إّنا  الطاقة  بقاء  مبدأ 

موّحدة، الكون كّل دينامي موّحد. وعىل هذا تبّنى فالسفة الطبيعة الرومانسيني املقاربات 

الحدسيّة بداًل من املقاربات التحليليّة للطبيعة. 

الثامن  القرن  نهايات  فقد ظهرت يف  التكنولوجيا،  نقاد  اللوديون  أو  اللوديّة  الحركة  أّما 

عرش وبدايات القرن العرشين، عىل يد عامل النسيج يف بريطانيا ممن غدا العمل اليدوي 

الذي ميارسونه يف بيوتهم غري مرغوب فيه، فقد حلّت أنوال الحياكة امليكانيكيّة ومصانع 
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عن  لتوقّفهم  سخطهم  عن  معرّبين  املصنع  آالت  اللوديون  حطّم  ثم  ومن  بديال،  النسيج 

عملهم الذي ألفوه واعتادوه. وها هي حركة اإليكولوجيا العميقة التي راحت تناهض التقنية، 

وذلك بوصفها تدّخاًل تقنيًا مفرطًا مدمرًا للطبيعة، أخذت اإليكولوجيا العميقة تتلّمس تغيري 

االنسجام  فلسفة  العميقة  واإليكولوجيا  ال  وكيف  الطبيعة،  لقهر  املسّوغة  والرؤى  القيم 

إدرايك يسهم يف  يرنو إىل تحّول   ، قيميٍّ قبيلٍّ يعرّب عن نسٍق  أفق معياري  البيئي،  والتناغم 

تفكيك ثنائيّة إنسان / طبيعة، وكذا تتبع الجذور التاريخية ألزمات البيئة، وذلك عرب تفّحص 

ــ وأعني بقّدمات  الغريب  السائد املهيمن داخل املجتمع  الرباديم االجتامعي  مقّدمات 

الرباديم االجتامعي القيم واملعايري والعادات واملعتقدات ــ آخذة يف استشكال مقّدمات 

ذاك الباراديم. وهكذا تفرتض اإليكولوجيا العميقة مقّدماً تصّور »اإلنسان ـ يف ـ الطبيعة«؛ 

إذ اإلنسان ليس فوق الطبيعة أو خارجها، فهو جزء من إبداع مستدام. ويهّمنا هاهنا أن نلفت 

والتناغم  االنسجام  فلسفة  بايكوصوفيا  وأعني  »ايكوصوفيا«،  العميقة  اإليكولوجيا  أّن  إىل 

املعايري  داخلها  تتناغم  مفتوحة  معيارية  بوصفها نطًا من حكمة صوفيا،  الفلسفة  البيئي، 

واملسلامت، وكذا مقوالت قيميّة قبليّة تتعالق بالكون، انشغاالت اإليكوصوفيا تتعالق بالقيم 

ال بوقائع التلوث ونضوب املوارد فحسب.

وبالوسع الّنظر إىل اإليكوصوفيا بوصفها ائتالفًا فريًدا تلتئم داخله اإلهتاممات العلميّة 

بصناعة السياسات، ائتالف يضم علامء ينتمون لحقول علميّة متغايرة وكذا نشطاء وصانعي 

سياسات. ولنا أن ننّوه هاهنا إىل أنّه مثة حقل معريّف ملهم أسهم يف مناهضة التدّخل التقني 

اإليكولوجيا  تلك  تزعم  حيث  النسويّة،  اإليكولوجيا  هو  الحقل  ذاك  الطبيعة،  يف  املفرط 

النسويّة أّن البيئة قضيّة نسويّة، وقد راحت تطرح أطروحات نقديّة مفاهيميّة، وذاك عرب فضح 

املفاهيم الذكورية املتعالقة باإليكولوجيا والكون يف التقليد الغريب، وكذا يف فلسفة البيئة، 

ما أفىض إىل التئام كّل من الفكر النسوي والفكر البيئي.

تستشكل اإليكولوجيا النسويّة ثنائيّة إنسان / طبيعة؛ إذ اإلنسان ــ فيام ترى اإليكولوجيا 

النسوية ــ ليس فئة فائقة خارجة عن الطبيعة، وتلفت إىل أنّه مثة بنية سياسيّة لكّل من مفهوم 

طبيعة، وحيوان، وإنسان، وآلة، حيث تفرتض أن املعرفة اإلنسانيّة سياسيّة يف األساس، وأّن 

الفئات التي تنتمي للطبيعة يكتنفها الغموض، وكذا تلفت إىل أّن الحقل العلمي املحايد 

»برمياتولوجي« أو »الرئيسيات« )أحد فروع علم الحيوان يقارب الرئيسيات التي تضم اإلنسان 
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والقردة العليا( موصول الّصلة باألنرثوبولوجيا والبيولوجيا، هذا الحقل يعّد مشوبًا بنظور 

األبوي األبيض اإلمربيايل، وذلك بوصفه توصيًفا علميًا للذكورة مناهًضا للمرأة والقوميات 

وكذا الحيوانات ذاتها، والتي تّم تصنيفها عىل أنّها أقليات.

عن  بعزل  الطبيعة  إىل  الّنظر  يف  تسهم  رهيفة  اسرتاتيجية  النسويّة  اإليكولوجيا  تقرتح 

الثنائيّة، وكذا بعزل عن مركزيّة اإلنسان، وتناهض البنى األبويّة التي تسوغ استبدادها تأسيًسا 

عىل التعارضات الثنائيّة، كثنائيّة إنسان / حيوان، والثقافة / الطبيعة، تلك التي كان من شأنها 

أن تفيض إىل ترسيخ القهر عرب افرتاض الحقيقة يف تلك الثنائيات وغرسها يف البنى الدينية 

والعلمية واملعرفية بوصفها مفعمًة بالقداسة.

ليس ذلك فحسب، إذ تزعم اإليكولوجيا النسويّة أنّها أعمق من اإليكولوجيا العميقة، فإذا 

تنشغل  النسويّة  البيئة، فاإليكولوجيا  تلّوث  بالقضاء عىل  تعنى  العميقة  كانت اإليكولوجية 

باقتالع التلّوث اإليديولوجى، ذاك الذي رّسخه املجتمع الذكوري األبوي طيلة قرون. 

* خالل العقود املاضية طرأ تحّوٌل كبريٌ عىل نظام القيم العاملي بسبب تقنيات التواصل، 
هل لكم أن تضعونا يف املعامل اإلجاملّية لآلثار السلبّية الّناجمة عن هذا الّتحّول؟ 

ذلك  إىل  يُضاف  القيم،  تتغرّي  التفكري  تتغرّي طريقة  متواشجان، فحني  والقيم  التفكري   -

أّن نسق القيم العاملي ينطمر عىل قيٍم ليست تختلف ـ يف املجمل ــ عن غريها من القيم 

املحليّة، ذاك أنّها قيٌم إنسانيٌّة يف األساس، ونحن إذ نؤرّش عىل أّن مثّة تحّول قد حدث يف 

بعينه، فذاك التحّول ليس سوى جزء من  القيم، سواء كانت عامليّة أو داخل مجتمعٍ  نسق 

تحّول الباراديم؛ حيث يأيت التغرّي يف نسق القيم مصاحبًا لتغرّي أرحب، وأعني به ذاك التحّول 

األرحب، تحّول الباراديم.

واملعايري  القيم  داخله  تلتئم  ضام  إطار  العامل،  لرؤية  مختزل  توصيف  هو  والرباديم 

الذين  التي تشّكل مرجعيّة جمعيّة ألولئك  والعادات واملعتقدات وكذا املامرسات، تلك 

يتشاركون الوطن والدين والطبقة االجتامعيّة.

 الرباديم االجتامعي السائد يدنو من أن يكون الصورة العقليّة للواقع االجتامعي الذي 

يحياه مجتمع ما، حيث ينطمر الرباديم السائد يف الغرب بعاّمة عىل اعتقاد ُمفاده أّن الّنمو 
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االقتصادي هو مقياس التقّدم، وأّن الغاية القصوى للسياسات تلتمس عرب إبداع رشوط من 

شأنها أن تسهم يف زيادة إنتاج السلع، وأّن التقنيات يسعها أن تقّدم حلواًل لكّل املشكالت. 

وهاهنا يسعنا اجتالء مكانة الطبيعة داخل هذا الرباديم، فالطبيعة داخل ذاك الباراديم ليست 

سوى مستودع للموارد التي ينبغي تنميتها تلبيًة لحاجات اإلنسان، وثم اعتقاد يهيمن هنا هو 

واملركبات  والبيوت  السلع  اقتناء  باالقتناء،  يقاس  إّنا  برّمتها  الحياة  ورقي  العيش  رقي  أّن 

وغريها. وهذا الرباديم يتنامى عرب التكرار املتواصل الذي متارسه تقنيات التواصل؛ حيث 

يشّكل جزء من رؤية العامل لدى الذات الغربية، وكذا يف أماكن كرث يف العاملي.

الغربية  الرأساملية  بنية  من  اشتّق  قد  ذاك،  االجتامعي  الباراديم  أّن  إىل  نُلفت  أن  ولنا 

والهيمنة  الطبيعية  البيئة واستنزاف املوارد  تلوث  نلمسه من  ما  لفرط  وأيديولوجيتها، وذاك 

وذلك  املتطرّفة،  العلميّة  للنزعة  مصاحبًا  الرباديم  ذاك  جاء  حيث  والسياسية،  االقتصادية 

بوصفها تطبيًقا وتدّخاًل تقنيًا مفرطًا يف الطبيعة. 

الواقع  بني  فيام  التوافق  عدم  يحدث  حتى  سائًدا  الرباديم  يظّل  كون  لتوماس  ووفًقا 

والرباديم، حينئذ يأخذ الرباديم االجتامعي الجديد يف الظهور، وتلك تعّد بداية التحّول يف 

الرباديم.

التحّول هو  بتغرّي أرحب، ذاك  ــ يأيت مصحوبًا  آنفا  ــ كام أرشنا  القيم  التغرّي يف نسق 

الّصلة  تلك  إيضاح  األن  ويسعنا  العامل،  رؤية  يف  التحّول  يحدث  عندها  الرباديم،  تحّول 

تتغرّي  التفكري  طريقة  التغرّي  يطال  حني  إنّه  حيث  والقيم؛  التفكري  بني  فيام  الوثيقة  القويّة 

القيم، وهذا التغرّي املاثل اآلن يسعنا الّنظر إليه بوصفه تحّواًل من قيم تأكيد الذات إىل قيم 

الذات والتكامل ــ جوهريتان لكّل  تأكيد  ــ  النزعتان  التواشج والتعالق والتكامل، وهاتان 

نظام اجتامعي، حيث التوازن الديناميىك فيام بني قيم تأكيد الذات وقيم التواشج والتكامل 

هو ما نبغي أن نكون عليه، أما انعدام التوازن فيام بينهام، أو التأكيد املفرط عىل إحداهام 

وإغفال األخرى، فمن شأنه أن يفيض إىل التفّكك االجتامعي. واذا ما تأّملنا الثقافة الصناعية 

الحديثة، وكذا قيم املجتمع الصناعي سنلقى تأكيًدا مفرطًا عىل قيم تأكيد الذات، وانرصافًا 

مفرطًا عن قيم التواشج والتعالق اإلنساين. 

وبالوسع اجتالء ذلك يف كّل من التفكري والقيم؛ حيث التفكري التواشجي تسمه سامت 
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عّدة، وتلك السامت هي أنّه تفكري حديس، تركيبي، كيل، غري خطي، أما التفكري املتعالق 

بتأكيد الذات فيتسم بأنه تفكري عقالين، تحلييل، اختزايل، خطي. 

والكيفية،  التعاون،  هي  القيم  وتلك  التواشجيّة،  القيم  سنلمس  القيم  يخص  وفيام 

التنافس، والكمية، والهيمنة، والتوّسع بوصفها  والتشارك، والحامية، عىل حني نلمس قيم 

قيَم تأكيد الذات. وهاهنا لنا أن نلقت إىل أن قيم تأكيد الذات تلك هي قيم الرأساملية يف 

األساس؛ حيث يرّسخ املجتمع البطريريك قيم الهيمنة والتنافس واالستغالل، وتلك القيم 

هي القيم املهيمنة والتي تحوز السلطة السياسية والحوافز االقتصادية، ولذا يبدو التحّول إىل 

نسق قيم أكرث توازنًا من الصعوبة بكان. 

* ما هي الّتصّورات التي ميكن أن تشكل قاعدة السرتاتيجّية معرفّية إسالمّية يف مواجهة 
قيم التقنّية الغربية؟

املسار  ذاك  كثٍب  عن  تُقارب  مستجّدة  معرفيّة  حقول  نحت  إىل  ملّحة  حاجة  مثة   -

معارف  تغدو  يك  بالحيوات؛  تلتئم  أن  لها  املعارف  تلك  اآلن،  املاثل  البائس  الحضاري 

من أجل اإلنسان ال عن اإلنسان، وذاك يقتيض كفاح ونقاش وكذا بحوث جمعيّة وتكتاّلت 

معرفيّة، تلك التكتاّلت املعرفيّة لها أن تسهم يف خلق حراك اجتامعي وتغيري ذاك املسار 

الحضاري.

 ومثّة ما يدعو هنا إىل أن نقارب أو نستلهم جبل الجليد؛ إذ املعارف تبدو كقّمة جبل 

الجليد، حيث تظهر قمة جبل الجليد واضحة جليّة، أما ما دون القّمة فهو محتجب عىل نحو 

تام. واملعارف تُرى بوصفها قّمة جبل الجليد؛ حيث يغدو املجتمع بتاريخه وقيمه هو البنية 

البناء  الهرياركية والعنرصية، جاء  البنية تشوبها  تلك  فإذا كانت  للمعارف والعلوم،  العميقة 

املعريف مشوبًا بتلك العنرصيّة والهرياركية. 

وهاهنا نلفت إىل أّن بناء اسرتاتيجيّة معرفيّة إسالمية يقتيض بداءة القيام بامرسة الّنقد 

الجائرة،  الثّقافيّة  باألنساق  املفعمة  املعرفيّة  النصوص  تفكيك  وكذا  الجذري،  الثقايف 

كالهرياركية والعنرصية والطبقية والجنوسة وغريها من األنساق الثقافية الجائرة، وعىل هذا 

نقد الثقافة العربية املاثلة من شأنه أن يُسهم يف تصحيح املسار الحضاري البائس املتهاوي 

الذي يحياه اإلنسان العريب، وكذا يسهم يف تحّول ثقايف وتحّول إدرايك؛ حيث إّن مانعانيه 
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من أزمات الفقر والجهل واملرض، كلّها أوجه عّدة ألزمة واحدة هي أزمة إدراك، ولن تُحّل 

تلك األزمات إال إذا حدث تحّول إدرايكّ. وذاك يقتيض سوسيولوجيا عميقة تنفذ إىل الواقع 

وتتوّشج بالحركات االجتامعية.

تلك  داخل  التئمت  فقد  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  ازدهار  حقبة  استلهام  هنا  يهمنا   

الحضارة اثنيات كثرية؛ حيث كان العلامء يتكلّمون داخل بيوتهم الفارسية والهندية وغريها، 

وحني يخرجون من بيوتهم لدواوين الرتجمة يتكلمون العربية؛ ألنّها كانت لغة العلم حينئذ. 

ومن ثم ليس عسرياً أن تغدو البالد العربية مسهمًة يف الحضارة والسياق الحضاري املاثل 

وملهمة،  مهّمة  ثقافيّة  ذاتًا حضاريًّة متلك خصوصيّة  بوصفها  تتقّدم  أن  ليس عسريًا  اآلن، 

تحول دون الذوبان يف الحضارة الغربية واآلخر الغريب.                 

* بإزاء هذه الوضعّية االستثنائية نجد أنفسنا يف العامل اإلسالمي أمام تحدياٍت تاريخيٍة 
وحضاريٍة مفصلّيٍة أبرزها: كيفّية مواجهة التغريب القيمي الذي يجتاح مجتمعاتنا. ما الذي 

ترونه حيال هذه التحديات؟

التحدي الحضاري التاريخي الذي نواجهه األن ليس التغريب القيمي وحده، كاّل، وال 

التغريب برّمته، التّحّدي الحضاري املاثل هو تلك الرشوط السوسيو سياسيّة الجائرة التي 

يحياها اإلنسان العريب، تلك الرشوط أسهمت يف ترّدي املسار الحضاري العريب اإلسالمي، 

بل  الهوية،  وضياع  واإلسالمية،  العربية  للشعوب  املائزة  الثقافيّة  الخصوصيّة  ضياع  وكذا 

ثقايف جذري يستحيل معه  نقد  ثقايف،  العريب. ومن ثم نحن بحاجة إىل تحّول  واإلنسان 

التنظري والفلسفات إىل مامرسات ناجزة مسهمة يف التغيري االجتامعي، نقد جذري يُفيض 

أدّق  تشكيل  يف  وتسهم  الحارض،  وتوّجه  تلّف  جائرة  وايديولوجيات  مفاهيم  خلخلة  إىل 

تفاصيل الواقع املعيش والحياة اليوميّة، بحاجة إىل تفّحص الفهم املشرتك الثقايف، وهو 

ألجل  الجمعيّة  الفرضيات  تقييم  وكذا  تقال،  أن  دون  تسي  التي  واملعتقدات  القيم  تلك 

اقتالع االنحيازات التي تعوق كّل تقّدم اجتامعّي حضارّي، بحاجة لنزع الحدود التي تفصل 

اإلبستمولوجي عن األنطولوجي، ألن تلتئم املعارف بقضايا وجوديّة، يك يغدو البحث عن 

الحقيقة مصاحبًا للبحث عن العدالة، بحاجة إىل أن تغدو كّل قضيّة شخصيّة قضيّة عاّمة، 

يك نبدع فلسفتنا الخاّصة ونخّط نصوصنا املعرفيّة املتوّشجة بالهويّة والخصوصيّة الثقافيّة، 

ألن  الحديث،  العلمي  الفكر  عليها  انبنى  التي  تلك  الذات/املجتمع،  ثنائية  تفكيك  أعني 
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الذي  الدرس  ذاك  الغريب،  الحدايث  بعد  الّنقد  إيّاه  علّمنا  الذي  امللهم  البليغ  الّدرس  نعي 

يُؤرّش عىل أّن فصل املسار املعريف عن املسار السيايس من شأنه أن يسهم يف إخفاق أّي 

العلوم اإلنسانية  أّن تقّدم  العلوم بالحيوات، ألن نعي  مرشوع حدايّث، بحاجة ألن تتواشج 

ناجزة يف وضع  فاعلة  العربية  الذات  تقّدم اجتامعي، بحاجة ألن تغدو  رشط أساس لكّل 

عىل  يشتغل  ايديولوجيًا  كفاًحا  يقيض  وذاك  العوملي  املجتمع  وسياسات  اسرتاتيجيات 

األطر املفاهيمية الجائرة، تلك األطر تسمها سامت منها: 

ـ الرتاتبيّة أو الهرياركيّة وتعني التفكري وفًقا لرتاتبيّة أعىل/أدىن.

ـ الثنائية تلك التي تشيّد هويّة وحدود متعارضة تفصل فيام بني طرفني ينبغي أن يكونا 

متتامني، كام يف   ثنائيّة الذات/املجتمع.  

ـ منطق الهيمنة وبنية الحجاج التي تفيض إىل تسويغ القهر، وتلك األكرث خطورة فيام 

يتعلق باألطر املفاهيمية الجائرة. 

ويسعنا أن نلفت هنا إىل أّن الهيمنة ليست محض بنية منطقيّة؛ إذ تنطمر عىل منظومٍة قيميٍة 

تضع مقدمات أخالقيّة تسوغ إخضاع عادل ملن هم يف منزلة أدىن، ويجري هذا التسويغ عىل 

نحو نطي وذلك، تأسيًسا عىل سمة بعينها مزعومة كالعقالنيّة ينفرد بها املهيمن )الرجل( 

ويفتقر إليها الخاضع )املرأة(.

أساس  هو  الهيمنة  منطق  يبقى  لكن  والثنائيّة،  الرتاتبيّة  من  بكّل  الهيمنة  منطق  يتواشج 

األطر املفاهيميّة الجائرة. ومثة مثال ميكن أن نسوقه عىل منطق الهيمنة ذاك؛ إذ حني يُقال 

تغيريًا جذريًا يف  له أن يحدث  يتيح  »اإلنسان أسمى املخلوقات«، وذاك ألنّه ميلك وعيًا 

املجتمع الذي يحيا فيه وعىل هذا، ذاك السمو يخّول له اإلخضاع.  

يف  فعلها  متارس  التي  املخادعة  املفاهيم  استشكال  يف  األيديولوجي  الكفاح  يسهم 

الواقع الثقايف العريب، ومن بني تلك املفاهيم مفهوم »التنوير« املصاحب لحقبة الحداثة 

الغربية، الذي تلقفه املثّقف العريب وال يزال يتغيّاه ويرى الثقافة العربية دونه عامء، وعىل 

العكس افتتح التنوير  فصاًل جديًدا يف تاريخ االستبداد، وكذا رسدية استعامريّة؛ حيث نلقى 

النظريات االجتامعيّة والثقافيّة والسياسيّة املعارصة تستشكل التنوير الغريب، وذاك بوصفه 
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مرشوًعا مريبًا، فقد راح التنوير األورويب ــ يف القرن الثامن عرش ــ يؤّسس ملرشوٍع كوينٍّ 

حقبة  يعايش  مل  الذي  بالعامل  الخاّصة  واألخالقيّة  والثقافيّة  العقالنيّة  التقاليد  إزاحة  يتغّي 

الحداثة والتحديث، وذلك بغية غرس معيار وحيد، ومن ثم تبدو تلك العقالنية والفردانية 

املصاحبة للتنوير واملائزة له غري ناجزٍة يف الواقع األخالقي والعقيل والثقايف والسيايس.

املسارات  تصحيح  يف  تُسهم  ال  علوم  جدوى  ما  نتساءل  أن  علينا  األخري..  ويف 

كيف  سياسيًّة،  اجتامعيًّة  واقعًة  املعرفة  معها  تغدو  التي  الكيفية  عن  نتساءل  الحضاريّة؟ 

تتوّشج املعار  النظريّة يف خدمة اإلصالح االجتامعي والسيايس، كيف  تغدو اإلسهامات 

التيّار الذي يعّد معقل  ف بالحركات االجتامعية، وها هم فالسفة الوضعيّة املنطقيّة، ذاك 

املوضوعيّة واملوثوقيّة والعقالنيّة واملنطق، هؤالء املناطقة مل يكونوا مدفوعني بانشغاالٍت 

واقعيّة.  وسياسيّة  اجتامعيّة  انشغاالت  لديهم  كانت  وكفى،  خالصة  إبستمولوجيٍّة  منطقيٍّة 

حيث إنّه إذا شئنا تقديم تقرير صائب عن حلقة فينا أو الوضعية املنطقية، فإنّه ال يسعنا الّنظر 

إليها من داخل اإلطار املنطقي اإلبستمولوجي وامليثودولوجي، أعني بوصفها محض حركة 

ترنو إىل وضع تصّور علمّي للعامل، لقد عملت عىل أن تأيت اإلسهامات النظريّة يف خدمة 

اإلصالح االجتامعي، وذلك بتحالفها مع حركات اليسار االجتامعي آنذاك..     

* يف ظّل هذا املناخ املعّقد، يجري الكالم اآلن عىل التأسيس لعلم االستغراب، وهو 
العلم الذي يقصد يف وجه من وجوهه إنشاء منهج يقوم عىل فهم الغرب كأطروحٍة حضاريٍّة، 

وعىل نقده يف الوقت نفسه والسؤال: هل يدخل نقد عرص التقنية كمحور من محاور التأسيس 

لهذا العلم؟

الغرب  ذات/موضوع،  ثنائيّة  انبنى عىل  الذي  ذاك  االسترشاق  كمثل  مثله  االستغراب   -

ذاك  هنا  وهو  املوضوع،  يف  تحدق  أن  لها  منحرضة  ذات  الغرب  موضوع،  والرشق  ذات 

الرّشق املتخلّف وثقافته، تحدق بعني الدارس الفطن الذي ميلك أدوات الرصد والتحليل 

والكتابة عّمن ال ميلكون العلم والتحرّض.

 االستغراب يتامهى مع االسترشاق، يحذو حذوه، يتقّدم بوصفه ذاتًا تحدق يف موضوع، 

واملوضوع هنا هو الغرب، أي وضع الغرب يف موضع الّدراسة، األمر ليس كام قال كابلن: 
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»الرشق رشق والغرب غرب وال ميكن أن يلتقيا«، بل مثة تدفق متقاطع وإلتقاء فيام بني الرشق 

والغرب، ها هنا يتقّدم مفهوم التعّدديّة الثّقافيّة بدياًل إنسانيًا لكّل استرشاق وكّل استغراب، 

هذا فضاًل عن أّن الغرب ليس محض إثنيّة، كاّل وليس رقعة جغرافيّة، الغرب منطق، واملنطق 

السائد يف الغرب هو الّنقد والتّصحيح الذايت. ينضاف إىل ذلك أّن االستغراب واالسترشاق 

كليهام انبنى عىل مفهوم الجوهرانيّة.. ذاك املفهوم غري الحقيقي.  

يُؤرّش ذاك املفهوم الوحيش عىل أّن مثّة سامت ثابتة راسخة ال تتغرّي، يتّسم بها جنس أو 

ثقافة أو شعب أو عنرص، االستغراب واالسترشاق كليهام ينطمر عىل مفهوم الجوهرانيّة، ذاك 

املفهوم يدنو من أن يكون عنرصيّة، تلك التي تفرتض ـ بدأة ـ أّن بالوسع تصنيف الجنس 

الدم وتسّوغ  تنتقل عن طريق  ثابتٍة، تأسيًسا عىل سامت فزيائيّة  البرشي إىل أناٍط طبيعيٍّة 

التمييز بني العنارص النقيّة الخالصة واملختلطة؛ إذ يفرتض هذا املفهوم عىل نحٍو ضمنيٍّ 

أّن السلوك األخالقي والسامت العقليّة، كالشخصيّة الفرديّة والقدرات مرجعها إىل العنرص، 

وقد انتقد كانط تلك الصيغة غري العقالنيّة يف التفكري، والتي تقّر ماهيّة داخليّة ثابتة لجنس 

ما أو ثقافة ما.

عن  يكون  ما  أبعد  رحيبًا  املعرفة  نسق  يغدو  أن  يف  الثقافيّة  التعّدديّة  مفهوم  يُسهم 

إنتاجها  تتشارك  التي  تلك  الحضارية،  املعارف  مفهوم  نحو  نزيًها  سعيًا  فهو  الشوفونيّة، 

العلميّة  للحقول  العابرة  االستعارة  مفهوم  يتقّدم  هنا  وها  املتغايرة،  والثقافات  الحضارات 

والعابرة للحضارات والثقافات، حيث تتقّدم املعارف تقّدًما تدرجيًا عرب االستعارة، بحيث 

ميكن الّنظر إليها بوصفها الصيغة األساس واألم الُحبىل لكّل إبداٍع معريفٍّ.



لإلسالم أثٌر بّيٌن في والدة الحداثة 
لكّنه تعّرض للطمس والتضليل

[[[

حواٌر مع الدكتور محمد تقي موحد أبطيح)*(

د أبطحي األطوار التاريخّية للحداثة،  يتناول الحوار التايل مع الدكتور محمد تقي موحِّ

فضالً عن مبانيها ومرتكزاتها املعرفّية والسياسّية والعلمّية. كام يتضّمن نقداً ملساراتها يف 

التاريخ الغريب منذ عرص الّنهضة إىل يومنا هذا.

والتقنية  العلم  فلسفة  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حاصل  أبطحي  الدكتور  أّن  إىل  نشري 

الحوزة  أبحاث  مركز  يف  حالياً  ينشط  وهو  الثقافّية.  والّدراسات  اإلنسانّية  العلوم  كلية  من 

التحقيق والتأليف والتدريس. وقد صدرت له كتب حول  العلمّية والجامعة، حيث ميارس 

مسائل فلسفة العلم، وفلسفة العلوم اإلنسانية، وفلسفة الفيزياء منها: )التكنولوجيا والثقافة(، 

و)الربامج التنموية مبنزلة التكنولوجيا االجتامعية واالتّجاه الفلسفي(، و)وقفة عىل فرضيات 

ومحدوديات املعيار الديني(، و)الّنزعة اإلراديّة بوصفها مبنى للعلم الديني(، وما إىل ذلك 

من األعامل األخرى. ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر«

* مثة من يذهب إىل تقسيم الحداثة إىل أربع مساحات، وهي: مساحة الحداثة السياسّية، 
ومساحة الحداثة العلمّية/التقنّية، ومساحة الحداثة الجاملّية، ومساحة الحداثة الفلسفّية. فهل 

ميكن لكم أن توّضحوا ما معنى الحداثة العلمّية / التكنولوجية، وما هي خصائصها؟

]*[ تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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الرتاث  بني  التفكيك  قبيل:  من  التاريخيّة،  املراحل  بني  القاطع  بالتفكيك  اعتقدنا  لو  ـ 

والحداثة، وجب القول بأّن الحداثة قد استوعبت جميع أبعاد الحياة البرشية. فقد عملت 

يف البداية عىل تغيري نوع نظرة البرش إىل العامل واإلنسان، ثم عملت يف خطوٍة الحقٍة عىل 

كان  وربا  ذلك.  إىل  وما  والفن  والحكم  والتقنية  والعلم  الدين  إىل  اإلنسان  رؤية  تغيري 

هناك بحث ونقاش يف استيعاب هذه املقوالت األربعة لجميع أبعاد الحياة البرشيّة. إاّل أّن 

املفروض عىل هذا التقسيم هو أّن الحداثة العلميّة والتكنولوجيّة مقرونة برؤيٍة رياضيٍّة إىل 

عامل الطبيعة والرؤية اإلنسوية إىل البرش. وقد كانت هذه األنظار ـ بطبيعة الحال ـ موجودة 

لدى اليونان وروما القدمية، ومتجلّية يف أعامل الفالسفة والفنانني واألدباء يف تلك املرحلة 

قد  االجتامعيّة،  األبعاد  مختلف  يف  الكنيسة  ودور  الوسطى  العصور  أّن  إاّل  التاريخ،  من 

عملت عىل إضعاف هذه األنظار. لقد تّم تحديد فلسفة أرسطو بوصفها هي األنسب لرشح 

الالهوت املسيحي وبيانه، وكام نعلم فإّن الرياضيات قليلة الحضور يف الفلسفة األرسطية. 

إّن االهتامم بأعامل أفالطون وفيثاغورس املشتملة عىل رؤية رياضيّة إىل العامل، كان واحداً 

من خطوات االنتقال من القرون الوسطى إىل الحداثة.

*  هل مُيكن اعتبار نهضة الرّتجمة يف القرن الثاين عرش والثالث عرش للميالد، وال سّيام 
ترجمة آثار املسلمني يف حقل الرياضيات والطب والفلك وما إىل ذلك، مبنزلة األسس التي 

قامت عليها الحداثة العلمية / التقنية؟

بأّن سيطرة املسلمني لقرون عّدة عىل أجزاء من أوروبا  القول  الّرغم من إمكان  ـ عىل 

املزدهرة يف عامل  والفنون  العلوم  األوربيني عىل  لتعرّف  مناسبة  أرضيّة  قد شّكل  الغربية، 

االلتزام  مع  الدنيويّة  الحياة  لتحسني  البرشية  العلوم  من  االستفادة  إمكانيّة  وأثبت  اإلسالم، 

الغرب؛ وذلك  للحداثة يف  بداية  اعتبارها  التاريخية ال ميكن  أّن هذه املرحلة  إال  بالدين؛ 

ألّن الّنشاط العلمي والتقني للمسلمني كان ال يزال يدور حول محور الّدين. توضيح ذلك 

أّن كتب تاريخ العلم التي تّم تأليف أكرثها بأقالم الغربيني أنفسهم، ترى أّن عامل اإلسالم 

أوروبا بشكل رئيس، ويف  واليوناين إىل  للعلم اإلغريقي  ناقلة  والحضارة اإلسالمية كانت 

اليوناين؛ ولكن  العلم  الحّد األقىص كانت هناك تحقيقات قام بها املسلمون عىل أساس 

هذا العلم اليوناين ـ عىل كل حال ـ هو الذي يتم نقله عرب هذه اآللية بعد يشء من التنمية 

إىل أوروبا. ولكن يجب االلتفات إىل هذه الحقيقة وهي أن العامل اإلسالمي قد عمل بذكاء 
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يف مواجهة اليونان وروما القدمية. إذ أنها أوالً: مل تقم برتجمة جميع املعطيات واملنجزات 

األدب  يرتجموا  مل  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  أنهم  ذلك  من  القدمية.  وروما  لليونان  الثقافية 

واألبحاث املرتبطة بالنحت وما إىل ذلك. ومن ناحية أخرى فإّن األمر ال يقترص عىل حدود 

الرتجمة فقط، وإّنا با يتناسب وتأثري التعاليم اإلسالمية يتّم التّدّخل والترصّف يف علوم 

للميالد حيث  والثالث عرش  الثاين عرش  القرن  فإنّه يف  وبالتايل  القدمية.  الرتاثيّة  املرحلة 

ظهرت أوىل بوادر نهضة الرتجمة يف أوروبا الغربية، وبدأت عملية ترجمة الكتب العلمية 

لعامل اإلسالم يف أوروبا الغربية، واجهت أوروبا علامً يونانياً / رومانياً قد تعرّض إىل األسلمة، 

روما  اندحار  بعد  ولكن  القدمية.  املرحلة  يف  األوىل  الثقافية   / العلمية  املصادر  وليست 

الرشقيّة أو اإلمرباطورية البيزنطية يف القسطنطينية يف الحرب مع العثامنيني يف القرن الرابع 

عرش للميالد، وهجرة علامء تلك املنطقة إىل أوروبا الغربية، تم نقل اآلثار العلمية والثقافية 

الرتجمة  إطار  الغربية، ويف  أوروبا  إىل  األّول  الطراز  من  القدمية  والروميّة  اليونانية  والفنية 

هذه  اقرتنت  وقد  القوي.  اإلنسوي  الوجه  ذات  القدمية  الثقافة  الغربية عىل  أوروبا  تعرّفت 

املرحلة التاريخية ببلوغ الكنيسة ذروة سلطتها ودورها يف الساحة السياسية، ومسار محاكم 

التفتيش، وبيع صكوك الغفران وما إىل ذلك، وكذلك املشاكل العديدة التي يواجهها الناس 

اإلنسان  بروابط  تهتم  التي  القدمية  اإلنسوية  الثقافة  عىل  التعرّف  إن  الدنيوية.  حياتهم  يف 

أن  أرى  وباختصار  الحداثة.  وتبلور  لظهور  الصلبة  األرضية  أعّد  قد  جاد،  بشكل  األرضية 

نهضة الرتجمة الثانية يف أوروبا ـ يف القرن الرابع عرش للميالد، وبعد سقوط إمرباطورية روما 

التي جاءت  النهضة  الغرب. وهي  الرئيسة للحداثة يف  التي أعدت األرضية  الرشقية ـ هي 

يف إثر نهضة الرتجمة األوىل، والتي نعني بها ترجمة كتب املسلمني يف القرن الثاين عرش 

والقرن الثالث عرش للميالد.

* ما هو الفضاء الثقايف الذي تحّققت فيه مختلف أنواع االخرتاعات، من قبيل: ازدهار 
صناعة الطباعة، واخرتاع البوصلة، والتسلكوب والسيارة، والتحّول يف املالحة وما إىل ذلك، 

مام يعّد مبنزلة نقطة البداية للحداثة العلمّية؟

ـ ال بّد من االلتفات إىل أّن سابقة بعض هذه املخرتعات تعود إىل ما قبل بداية العرص 

تعود  ـ  ـ عىل سبيل املثال  الطباعة  أّن صناعة  أوروبا. من ذلك  بكثري، ويف غري  الحديث 

إىل الصني وكوريا يف القرن التاسع والحادي عرش للميالد. وفيام يتعلّق بالبوصلة هناك من 
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يّدعي أّن الصينيني هم أّول من اخرتعها. ويعود استخدام البارود يف صناعة الصواريخ يف 

الصني إىل القرن السابع للميالد. بيد أّن الّسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ملاذا مل تتمّكن 

هذه االخرتاعات يف رشق العامل من إيجاد التحوالت نفسها التي أوجدها االخرتاع املجّددـ  

واملتطّور لها بطبيعة الحال ـ يف أوروبا بعد القرن الرابع عرش والخامس عرش للميالد؟ فمثالً 

ملاذا مل تدفع املسابقات الصينيّة لأللعاب الّنارية وقذفها إىل مسافات مرتفعة يف السامء، 

ثم  الجوي،  الغالف  مقذوفات ميكن وضعها خارج  بإمكانيّة صنع  التفكري  إىل  بالصينيني 

العمل عىل توجيهها؛ لتدور حول األرض مثل األقامر الصناعية الحالية؟ لإلجابة عن هذا 

الزمنية. ويف  تلك املرحلة  والعلمي يف  الثقايف  الفضاء  الرجوع إىل دراسة  السؤال يجب 

الحقيقة حيث كان االعتقاد سائداً بتقسيم العامل إىل قسمني: عامل ما تحت القمر، وعامل 

إىل  آيل  عامل  وهو  األربعة،  العنارص  من  يتألف  القمر  تحت  ما  عامل  وأن  القمر،  فوق  ما 

الفساد وما إىل ذلك. ويف املقابل فإّن عامل ما فوق القمر عامل أثريي يختلف يف ماهيّته 

عن العنارص األربعة، وأّن حركاته كاملة وما إىل ذلك، يحصل هناك مانع ذهني؛ بعنى أّن 

األلعاب الناريّة ال ميكن لها أن متتلك يف عامل ما فوق القمر حركة دائريّة كاملة. وكذلك 

عندما تسود هذه الذهنيّة الثقافية القائلة بأّن املسائل العلميّة كلّها قد تّم التّوّصل إليها من 

رشح  عىل  العمل  سوى  أمامهم  يبق  مل  املعارصين  العلامء  وأّن  املتقدمني،  العلامء  قبل 

تحقيق  يتّم  لن  املتقدمون، عندها  لها  توّصل  التي  تلك املسائل  تفاصيل وجزئيات  وبيان 

عمل علمّي جديد. ولكن يف بداية الحداثة بدأت هذه الذهنيات الثقافيّة تنحس وتضمحل 

ببعض  القيام  إىل  باإلضافة  الكنيسة،  مؤّسسات  يف  تفىّش  الذي  الفساد  إّن  بالتدريج. 

املامرسات املقيتة، من قبيل: بيع صكوك الغفران، واإلغراق يف األمور الكامليّة والرتف، 

الناس وما إىل ذلك، أّدى إىل ظهور  الكنيسة يف تفاصيل حياة  العام من تدّخل  واالستياء 

البلدان  يف  الكنيسة  رجال  وترصّفات  املسيحيّة  التعاليم  عىل  االعرتاض  من  عارمٍة  موجٍة 

األوربية، أّدى إىل متهيد األرضيّة النفصام ُعرى االتّحاد واالنسجام االجتامعي الذي سبق 

له أن تبلور حول محور الكنيسة الكاثوليكية يف أوروبا الغربية. لقد قام كّل من يان هوس، 

فرنسا،  كالون يف  وجان  أملانيا،  لوثر يف  ومارتن  إنجلرتا،  كارترايت يف  وتوماس  وجروم، 

بإيراد انتقادات جاّدة عىل طريقة جباية الرضائب وإنفاقها من قبل الكنيسة، والقول بعصمة 

البابا من الخطأ، ودور الكنيسة بوصفها واسطة بني الله واإلنسان، واألعامل العبادية املتنّوعة 

التي مل يرد ذكر لها يف الكتاب املقّدس، والُعطل الدينيّة الكثرية وما إىل ذلك، وأعلنوا أن 
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الربوتستانتية  التعاليم  أّدت  لقد  املقّدس.  الكتاب  تفسري مضامني  الحّق يف  مسيحّي  لكّل 

إىل خلق أرضيّة لتبلور العديد من املذاهب التي حظيت باستقبال كبري من قبل الحركات 

الفالحيّة واإلنسويّة والتحّرريّة والتجديديّة. كام أّن املذهب الربوتستانتي كان منسجامً مع 

يف  الطابعة  اآللة  اخرتاع  أّدى  لقد  الجديدة.  والربجوازية  والتجارية  الصناعية  االحتياجات 

بحيث  الكتب،  عىل  الحصول  عملية  تسهيل  إىل  األملاين  غوتنربغ  يد  عىل  1450م  عام 

أمكن لنصف املواطنني من سكان املدن األوربية الكربى يف منتصف القرن السادس عرش 

القراءة والكتابة. وقد أّدى هذا األمر باألفكار اإلنسويّة إىل االتّساع يف  للميالد أن يتعلّموا 

أوروبا الغربية بشكل ملحوظ. فإذا كانت الكنيسة قبل ذلك قد احتكرت التحقيقات العلميّة 

نتائج  وتحّول  فقط،  املتقدميني  أعامل  وتفسري  رشح  حول  تدور  أبحاثها  وكانت  لنفسها، 

التحقيقات عىل شكل كتاب، فقد أصبح اليوم بإمكان األشخاص أن يكتبوا نتائج تجاربهم 

يف حقل الصناعة واملالحة وما إىل ذلك، ونرشها بعد ذلك، ووضع علوم جديدة ـ مل يكن 

لها سابقة يف التحقيقات الرسمية ـ يف متناول عامة الناس. يف هذه املرحلة الزمنيّة صدر 

كتابان هامان، وهام: »مقالة حول حركة األفالك الساموية« سنة 1540 م ملؤلفه نيكوالس 

كوبرنيق ـ عامل الفلك البولندي ـ وكذلك كتاب »بنية جسم اإلنسان« سنة 1543 م، ملؤلفه 

عامل الترشيح الفلمنيك )البلجييك( أندرياس فيزاليوس. لقد اّدعى كوبرنيق أّن نظريّة مركزيّة 

الّشمس ميكن لها التكهن بحركة األجرام السامّوية بشكٍل أبسط من نظريّة مركزيّة األرض 

البطليميّة. وبطبيعة الحال فقد سبق لهذه النظرية أن تّم عرضها قبل ذلك يف اليونان القدمية 

ويف العامل اإلسالمي أيضاً، ولكّنها مل تلَق األرضيّة االجتامعيّة والعلميّة املناسبة لتقبّلها. 

كام عمد أندرياس فيزاليوس يف كتابه إىل نقد ترشيح جالينوس، وأقام أساس علم الترشيح 

القائم عىل الترشيح. لقد شكلت هذه األمور بأجمعها أرضيات مؤثرة يف تبلور نوع جديد 

من الرؤية إىل العامل واإلنسان، حيث يتم التعبري عنها تحت عنوان الحداثة. 

* حني نقضت الثورة الكوبرنيقّية نظريّة مركزيّة األرض، كانت تلك إشارة أوىل عىل أزمة 
اإلنسان الغريب؛ إذ كان يتّم تصّور اإلنسان بوصفه الكائن الوحيد يف العامل الال متناهي؛ هل 

ميكن لكم أن تُبّينوا لنا ما هي التداعيات اإليجابّية والّسلبية لهذه الثورة؟

ـ قبل اإلجابة عن هذا الّسؤال، ال بّد من ذكر بعض املقّدمات، فنقول أّوالً: إّن الكثري من 

املفكرين الذي يتّم تصنيفهم اليوم عىل أنّهم املؤّسسون للحداثة أو العلامنيّة، مل يكونوا من 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 298

املؤمنني فحسب، بل كانوا مُيارسون نشاطهم العلمي بدوافع دينيّة. ولكن كام عمد كوستلر 

إىل تسمية كتابه حول تاريخ العلمـ  مصيباـً  بـ »املسنون«، فقد كان هؤالء العلامء يقومون 

مثل املسنني ببعض األعامل التي تبدو للناظرين وكأنّها أعامل واعية وهادفة، يف حني 

أنّهم يف الواقع مل يكونوا يدركون ما هي النتائج التي سوف ترتتّب عىل أعاملهم. وثانياً: كام 

كان لنظريّة مركزيّة األرض ما يؤيّدها دينياً، فإّن لنظريّة مركزيّة الّشمس ما يؤيّدها دينياً أيضاً. 

فقد كان املؤيّد الديني لنظريّة مركزيّة األرض هو أن اإلنسان أرشف املخلوقات، وأّن العامل 

مخلوق من أجله، إًذا يجب أن يسكن يف مركز العامل، ونعني بذلك الكرة األرضية. كام أّن 

الله سبحانه وتعاىل هو منشأ الحياة والخري،  أّن  الّشمس هو  الديني لنظريّة مركزيّة  املؤيّد 

الكون.  مركز  هي  تكون  أن  للّشمس  يجب  وعليه  الصفة؛  لهذه  مظهراً  متثّل  الّشمس  وأّن 

األمر اآلخر هو أّن نظريّة مركزيّة الّشمس مل تكن تتعارض مع النظرية الدينية بالرضورة؛ ألّن 

وبعبارٍة  الواقع.  بيان  مقام  والدين يف  العلم  من  أّن كالً  نعتقد  عندما  يتحّقق  إّنا  التّعارض 

أخرى: أن تكون لديهام لغة مظهرة للواقع، وحيث افتقر أحدهام إىل هذه الخصوصيّة، سوف 

يزول التّعارض الظاهري من املشهد. إّن كتاب »مقال حول حركة األفالك« الذي بلغ مرحلته 

النهائيّة يف أواخر عمر كوبرنيك، والذي كتب له أحد القساوسة مقّدمة قبل صدوره، وقد ذكر 

فيه ذلك القس أّن نظريّة مركزيّة الّشمس ليست بصدد بيان الواقع، وإّنا هي أفضل من نظريّة 

مركزيّة األرض يف ما يتعلّق بالقيام بالحسابات الّنجوميّة. ومن هنا فقد تّم نرش كتاب كوبرنيق 

ألكرث من مرّة من قبل الكنيسة، وتّم تقدميه إىل البابا. وبطبيعة الحال فقد تّم توجيه بعض 

االعرتاضات من قبل مارتن لوثر عىل نظريّة مركزيّة الّشمس. وقد جاءت هذه االعرتاضات 

تحت عنوان أّن هذه النظرية تخالف الّنصوص املقّدسة. إاّل أّن هذه االعرتاضات مل يكن 

لها ذلك الوقع والتأثري يف قبال موقف الكنيسة الكاثوليكية. ويف الحقيقة فإّن نظريّة مركزيّة 

الّشمس لكوبرنيق، ونظريّة علم الترشيح لفيزاليوس، قد مثّلت تحّديًا ملعتقدات يزيد عمرها 

املرحلة  الجالينويس. ويف هذه  الترشيح  البطليمية وعلم  الهيئة  تقوم عىل  ألف سنة  عىل 

شكك مارتن لوثر يف بعض تعاليم ومواقف الكنيسة الكاثوليكية أيضاً. وقد أدى ذلك كله 

إىل استعداد املجتمع للدخول يف تحليالت مختلفة حول اإلنسان والعامل. وبالتايل فقد 

شاع نوع آخر من العلم والتديّن واملعرفة العلمية والدينية يف املجتمع. وبطبيعة الحال فإن 

هذا االعتقاد السائد بأن الفرد مل يكن متعصباً لعقائد املتقدمني واألسالف، وأنه يتبع الدليل، 

القول  املغالطة  ملن  فإنّه  نعلم  وكام  العلمية.  التحوالت  لهذه  الواضحة  املعطيات  من 
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بصوابيّة كّل ما قاله املتقّدمون، ومن الخطأ االعتقاد ببطالن كّل رؤيٍة جديدٍة، أو جعل آراء 

املتقّدمني هي املعيار األوحد يف التقييم. ومن ناحية أخرى من املغالطة أيضاً تخطئة كّل 

ما صدر عن املتقّدمني، وتصويب كّل ما يقوله املتأّخرون. لو كّنا من أتباع الدليل، وجب 

علينا القبول بأّن إرصار غاليليو عىل صوابيّة نظريّة مركزيّة الّشمس مل يكن مرّبراً، وكذلك 

يف اإلرصار عىل أّن الّنصوص املقّدسة يجب فهمها عىل أساس نظريّة مركزيّة الشمس. لو 

قبل غاليليو بنصيحة أصدقائه يف الكنيسة، وسعى ـ بدالً من إرصاره عىل رؤيته التفسريية ـ 

إىل اإلجابة عن األسئلة الجاّدة املطروحة عليه من قبل أنصار الهيئة البطليمية؛ لرّبا تحّقق 

تحّول العلم يف إطار خفض مستوى الّنزاعات االجتامعيّة إىل أقّل مستوياتها. وفيام وراء 

الرؤية القائلة بأّن كّل جديد صحيح، وال ينبغي القبول با كان يقوله املتقدمون، هناك رؤية 

أخرى تطرح يف إطار الحداثة، وهي أّن كّل رؤيٍة تعترب صحيحة من وجهة نظر قائلها، وال 

يجب تقييمها من زاوية أخرى. إّن هذه الرؤية أضحت منشأ للكثري من األزمات يف العلوم 

الّنفسيّة واالجتامعيّة، وتعّد العدمية والنهليستية من بني مصاديقها البارزة.

* اشتهر أّن غاليليو قد عمل عىل علمنة علم الفيزياء، وجعله مستقالً عن الالهوت. فهل 
ميكن لكم أن تبيِّنوا لنا النظريّة العامة للعلم الديني من هذه الزاوية؟

التفسريات  اعتبار  يتّم  وعندما  الغالبة،  هي  العامل  إىل  الرياضيّة  الّنظرة  تكون  عندما  ـ 

امليكانيكيّة هي الشكل األفضل لتفسري الطبيعة، فمن الطبيعي أن يبدأ استقالل العلم عن 

الدين. إاّل أنّنا يف بداية هذا املسار نقف عىل أنواع أخرى من تأثري الدين يف العلم. وعليه 

الاّلهوت. لقد كان غاليليو  العلم مستقالً عن  بأّن غاليليو قد جعل  القول  ليس من السهل 

يف الواقع يرى أّن مؤلّف كتاب التكوين )عامل الوجود( وكتاب الترشيع )الكتاب املقدس( 

هو شخص واحد، وعليه يجب عدم وقوع التّعارض بينهام. لقد كان اختالف رؤية غاليليو 

وبالتايل  الواقع،  تطابق  الّشمس  مركزيّة  نظريّة  إّن  يقول  غاليليو  أّن  يكمن يف  الكنيسة  عن 

يجب تفسري الكتاب املقّدس عىل أساسها. إاّل أّن أرباب الكنيسة بااللتفات إىل أّن غاليليو 

بأّن  مل يستطع اإلجابة عن تساؤالت أنصار نظريّة مركزيّة األرض، فقد ذهبوا إىل االعتقاد 

الكتاب املقّدس يُبنّي الواقعيّة والحقيقة، وأّن نظريّة مركزيّة الّشمس ميكن لها أن تقبل يف 

إذا  غاليليو  بأّن  قبلت  أن  للكنيسة  سبق  وقد  والفلكيّة.  النجوميّة  املحاسبات  تبسيط  إطار 

استطاع إثبات نظريّة مركزيّة الّشمس، فإنّهم سوف يقّرون بأنّهم قد أخطأوا فهم بعض مواطن 
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إىل  النجوميّة  املعلومات  أّن  يف  تكمن  كانت  الجوهريّة  الّنقطة  أّن  بيد  املقّدس.  الكتاب 

سنوات طويلة بعد غاليليو متيل يف الغالب إىل تأييد نظريّة مركزيّة األرض أكرث من تأييدها 

لنظريّة مركزيّة الّشمس. وحتى إسحاق نيوتن ـ الذي كان عىل حّد تعبريه قد وضع أقدامه 

فيها  يتم  نظرية  وقّدم  وآخرين،  وكوبلر  وغاليليو،  كوبرنيق،  أمثال:  من  عاملقة  أكتاف  عىل 

بأنّه أب العلم  تفسري الظواهر األرضية والساموية يف وقت واحد، وتّم لذلك وصفه عملياً 

إطار  بأعامل كثرية يف  وقام  العلمي،  الّنشاط  دينيّة شديدة يف  دوافع  لديه  كانت  ـ  الجديد 

تفسري النصوص الدينية املقدسة. وحتى عندما مل تنسجم حركة بعض الكواكب السيارة مع 

توقعاته الّنظريّة، قام بطرح هذه الرؤية القائلة بأّن الله سبحانه وتعاىل يترصف يف هذا العامل 

من حني آلخر، ويحافظ عىل نظام هذه الكواكب السيارة. بيد أّن األسلوب واملنهج العلمي 

لهؤالء العلامء املؤمنون أّدى إىل نتائج مل تكن متوافقة مع آرائهم. وإن هذا التفطّن ـ بطبيعة 

ـ أن اليبنتز وهو معارص  بدأ منذ تلك املرحلة. من ذلك ـ عىل سبيل املثال  ـ قد  الحال 

لنيوتن قد اعرتض عىل حلوله يف تفسري اضطراب حركة الكواكب السيارة واللجوء يف ذلك 

إىل الله. فقد قال اليبنتز يف هذا الشأن: إن إسحاق نيوتن بهذا األسلوب يعترب الله صانع 

ساعات غري محرتف، وأنه لذلك يضطر إىل ضبط الساعات التي يصنعها من حني إىل آخر. 

وطبقاً لهذا املنهج عمد البالس ـ بعد ذلك بعقود يف كتابه »رشح املنظومات العاملية« ـ 

إىل بيان كيف ميكن لنا عىل أساس القوانني الفيزيائية أن نبنّي حركات الكواكب السيارة. 

يُنقل أن البالس عندما قّدم هذا الكتاب إىل نابليون، قال له نابليون: سمعت أن الله مل يُذكر 

يف هذا الكتاب. فقال البالس يف الجواب: مل تكن هناك حاجة إىل افرتاض وجود الله. 

وعليه ربا كان من األفضل اعتبار هذه املرحلة من التاريخ بداية لتبلور علمنة العلم. وحالياً 

يف بحث العلم العلامين والعلم الديني، علينا أن نرى ما هي أشكال تأثري وعدم تأثري الدين 

عىل العلم، التي ميكن اعتبارها من مصاديق العلم العلامين أو العلم الديني، ليك نتحدث 

با يتناسب معها حول إمكانية ورضورة ومطلوبية وأخالقية العلم العلامين / الديني.

* لقد أّدت صناعة الطباعة ـ بوصفها إحدى أهّم عنارص تبلور عرص الّنهضة ـ إىل تحّقق 
الكثري من التقّدم يف حقل العلم والتكنولوجيا. إاّل أّن الثورة املعلوماتّية، ونرش أنواع األخبار 

الّنفسّية  األزمات  أنواع  عروض  إىل  أّدى  التطّورات،  أنواع  جانب  إىل  والكاذبة،  الصادقة 

واالجتامعّية. فام الذي ينبغي فعله يف هذا الشأن؟
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ـ إّن هذا السؤال ـ بطبيعة الحال ـ مل ينحرص بصناعة الطباعة فقط، ويجب طرحه بشأن 

بأّن  االعتقاد  إىل  يذهب  من  هناك  إذ  الشأن،  هذا  مختلفة يف  آراء  هناك  وتوجد  تقنية.  كّل 

التكنولوجيات املختلفة، بثابة األدوات ذات القابليات املختلفة التي ميكن االستفادة منها 

يف تحقيق أهداف متعّددة. فبواسطة الحبل ميكن الّنزول إىل البرئ، كام ميكن الخروج منه 

بواسطته. ويف هذه الرؤية ينظر إىل اإلنسان بوصفه فاعالً حراً، حيث يستفيد من األدوات 

املتوفّرة با يتناسب ورغباته. ويف املقابل هناك تيّار يدافع عن نوع من الجرب التكنولوجي، 

ويرى أن التكنولوجيا ال تلزم الحياد، بل لها مقتضياتها التي تؤثر عىل حرية اإلنسان. بيد أن 

األفضل هو القول بأن التكنولوجيات مهام كان لها من املقتضيات التي تحّد من حرياتنا، 

إال أنها ال ميكن لها أن تسلب اإلنسان حريته. وعىل هذا األساس يجب عىل الفرد يف ضوء 

العلم بظرفيات التكنولوجيا املوجودة وطرق االستفادة منها أن يواصل تحقيق أهدافه ورغباته 

ضمن هذا الفضاء، وأن يعمل يف الخطوة الالحقة عىل تحقيق الحد األقىص من الجدوائية 

يف إطار تحقيق أهدافه. علينا القبول بأن التكنولوجيات املوجودة تعمل من جهة عىل تقييد 

حرية اإلنسان، وتعمل يف الوقت نفسه من ناحية أخرى عىل خلق األرضية املناسبة لنشاطنا. 

ومن هنا ليس هناك مفر من العمل بوعي عىل تحقيق أهدافنا ضمن الفضاء املوجود. كام 

يجب االلتفات إىل هذه النقطة أيضاً، وهي أن الغربيني ـ بااللتفات إىل أنهم قد سبقونا يف 

مواجهة التكنولوجيا ـ قد واجهوا مشاكلها أكرث منا، وإن الكثري منهم كانوا يعيشون هواجس 

السؤال  هذا  مواجهة  يف  سبقونا  قد  أنهم  الواضح  من  األساس،  هذا  وعىل  وبرشية.  دينية 

املتعلق بكيفية التعاطي مع التكنولوجيا، وقدموا بعض اإلجابات عن هذا التساؤل. وبطبيعة 

الحال فإن هذه اإلجابات بدورها واجهت الكثري من االنتقادات. من هنا فإنه لإلجابة عن هذا 

السؤال يجب العمل يف البداية عىل تقييم اإلجابات املقدمة من وجهة نظرنا، أي باالستناد 

ديننا  مع  املتناسب  الجواب  تقديم  عىل  ذلك  بعد  العمل  ثم  وتاريخنا؛  وثقافتنا  ديننا  إىل 

وثقافتنا وتاريخنا.

* هل ميكن برأيكم التنّبؤ باملستقبل العلمي / التكنولوجي يف حقيَلْ التفكري والعمل؟

باملستقبل  التنبّؤ  ميكن  والتكنولوجيّة،  العلميّة  التحّوالت  مسار  تحليل  خالل  من  ـ 

العلم  مستقبل  تحديد  عىل  نعمل  أن  هي  األهّم  الّنقطة  أّن  بيد  ما؛  حّد  إىل  لها  املحتمل 

والتكنولوجيا بأنفسنا، وهذا ما يضطلع به واضع السياسات العلميّة والتكنولوجية. وبعبارة 
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البناء  بصدد  نكون  أن  علينا  والتكنولوجيا،  العلم  املنفعل بستقبل  التنبّؤ  من  بدالً  أخرى: 

الفاعل ملستقبل العلم والتكنولوجيا. وال بّد من االلتفات ـ بطبيعة الحال ـ إىل أّن منتجاتنا 

ال تعمل عىل مجرّد تلبية إراداتنا ورغباتنا فقط، وال شّك يف أّن كّل واحد منها يحتوي عىل 

ظرفيات وتطبيقات مجهولة وال ميكن التكّهن بها، وقد يتّم توظيفها يف غري املسار الذي 

كّنا نريده وخططنا له. ولكن ال يزال يتعنّي علينا القول بأنّنا نحن الذين يجب علينا يف مثل 

هذه الحالة أن نحلّل الوضع بشكل دقيق للغاية، وأن نقوم بالعمل استناداً إىل جميع معطياتنا 

املعرفية، وهو العمل الذي ال ميكن التنبّؤ به أو التعرف عىل نتائجه بشكٍل كامٍل.
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حوار مع الدكتور حسني الكلبايس األشرتي

الفلسفة  حقل  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حائز  األشرتي  الكلبايس  حسني  الدكتور 

له  صدرت  وقد  الطباطبايئ،  العالمة  جامعة  يف  متفّرغ  وأستاذ  طهران،  جامعة  من 

الغرب  يف  املعارصة  والفلسفّية  الفكريّة  املداخل  أهّمها:  واملقاالت  الكتب  من   العديد 

ـ املدارس والجامعات اإلسالمّية والغربّية يف العصور الوسطى ـ و)مدخل إىل معرفة جذور 

التاريخ( وغري ذلك من األعامل. كام يشتغل يف الوقت  الكتاب املقّدس( و)حول فلسفة 

نفسه يف القراءة والتدريس يف مختلف حقول فلسفة الغرب، والفلسفة اإلسالمّية، وتاريخ 

املؤمترات  يف  ومشاركات  والجامعّية،  الحوزويّة  الحلقات  يف  مساهامت  وله  املسيحّية. 

واملحارضات والحوارات العلمّية. وقد كان لنا معه هذا الحوار الذي تناول جذور ما بعد 

الحداثة ومبانيها معرفًيا وفلسفًيا وتاريخًيا.

»املحّرر«

التقسيم املرحيل لتاريخ الغرب، وال سّيام ما  * بداية، كيف ترون إىل مستوى وجاهة 
يتعلّق بثنائّية الحداثة وما بعد الحداثة؟

-عندما نتكلّم عن ما بعد الحداثة ال نريد بذلك مرحلة أو مقطًعا تاريخيًّا، خالفًا ملا كان 

العاّمة. بل املراد  التّاريخيّة  الكتب واملؤلّفات  قبل هذه املرحلة املعارصة يف  يُذكر عنها 

من ذلك وضًعا أو استدارة أو حالة فكريّة حدثت بالنسبة إىل املرحلة املعارصة يف الفكر 

االجتامعي واإلنساين وال سياّم الفكر الفلسفي. يتّم يف الكتب العاّمة لتاريخ الفكر، وكذلك 

يف الكتب الخاّصة املرتبطة بتاريخ الفلسفة تقسيم الغرب إىل املرحلة اليونانيّة اإلغريقيّة 

بّد  الحال ال  وبطبيعة  الجديدة واملعارصة.  الوسطى، واملرحلة  العصور  القدمية، ومرحلة 
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من االلتفات إىل أّن هذه التقسيامت هي تقسيامت اعتباريّة بشكل عام. بعنى أنّنا عندما 

نتحّدث عن التاريخ ـ سواًء من الناحية الفلسفية أو من الناحية االجتامعية- نعتقد أّن الفكر 

والروح البرشيني عبارة عن أمر متّصل ومرتابط األجزاء. إّن التواريخ التي يتّم تحديدها، أو 

بعبارة أدق: إّن التقطيعات التي يتّم القيام بها فيام يتعلّق بتقسيم مراحل التاريخ، ذات صبغة 

تاريخ  من  فيها إىل حقبة  يشار  تعليميّة، حيث  مقاصد  عاٍم  بشكٍل  منها  والغرض  اعتباريّة، 

وانعطافة طرأت عىل  استدارة  بناء عىل  أو  والوقائع،  بناء عىل سلسلة من األحداث  البرش 

مرحلة  عن  نتحّدث  عندما  أنّنا  ذلك  من  واألفكار.  املعتقدات  أو  الطبيعة  يف  أو  شؤونهم 

العصور الوسطى ـ عىل سبيل املثال ـ ال يكون املراد من ذلك هو الغرب بفهومه املعارص 

العصور  القطرين وجود يف  لهذين  إذ مل يكن  للواليات األمريكية املتحدة وكندا؛  الشامل 

الوسطى؛ حيث تّم اكتشاف العامل الجديد الحًقا، وعليه يكون املراد من العصور الوسطى 

هو خصوص البلدان األوربيّة بوصفها وارثة للتفكري اليوناين واإلغريقي. وبعد ذلك حدثت 

باسم  ثقافة  ينتمون إىل  كانوا  أن  بعد  اندثرت.  أو  الناس  لت أحوال  تبدَّ هزّة واستدارة كبرية 

الثقافة اليونانية واإلغريقية، وحّل محلّهم جيل جديد يعتنق الديانة املسيحية. ثقافة جديدة 

ُعرِفت باسم ثقافة العصور الوسطى، وهيمنت هذه املرحلة عىل إدارة التاريخ األورويب عىل 

مدى عرشة قرون. ويف الحقيقة فإّن شعوب تلك املرحلة كانوا هم شعوب املرحلة الالحقة 

أيًضا. والذي أعنيه بقويل إنّها الّشعوب نفسها فيام يتعلّق بالطبيعة والصفات والسجايا. إثر 

األحداث التي وقعت ـ وال سيّام يف العصور الوسطة؛ ظهرت الثقافة املسيحيّة، وترعرعت 

التي  الظاهرة  الرومي واليوناين. يف هذه املرحلة ظهرت املسيحيّة أي  العامل  يف أحضان 

اتّخذت الحًقا أشكاالً مختلفة، حيث تبلورت رؤية أو أكرث من رؤية تجاه اإلنسان والطبيعة 

والعامل واإلله واملعتقدات وأساليب الحياة وما إىل ذلك. وعىل هذا األساس عندما نتحّدث 

والعصور  واإلغريقية  اليونانية  املرحلة  باسم  مرحلة  عن  الغرب  تاريخ  باسم  تاريخ  حول 

هذه  يف  واملالك  املناط  نحّدد  أن  محالة  ال  علينا  يجب  واملعارصة،  والحديثة  الوسطى 

التقسيامت. ملاذا يجب أن نسّمي هذه املرحلة باملرحلة الجديدة وأن نفّكر ضمن إطار هذه 

املرحلة الجديدة، حيث انتهى يشء وبدأ يشء جديد. أو ملاذا نقول: املرحلة املعارصة؟ 

يجب أن يكون هناك يشء قد اندثر أو كان يف طريقه إىل االندثار، وقد متّخض اآلن من 

صلب ذلك املندثر أمر جديد. ويف هذا الشأن علينا أن نعلم أّن التاريخ ليس بنزلة املصنع 

الذي تزّوده ببعض املواد الخام، وتستخرج منه بعض املنتوجات بعينها. الفكر واملعرفة أمر 
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تدريجي. ويف إطار الزمان يجب أن تؤثّر فيه عنارص متعّددة ميكن أن نستخرج من صلبها 

ظاهرة جديدة باملعنى الحقيقي للكلمة. وهكذا عندما نتحّدث عن املرحلة املعارصة يجب 

أن نتأّمل يف حدوث تحّوالت عىل مدى قرن أو قرنني من الزمن ورّبا أكرث، وظهرت أفكار 

جديدة، وضعوا عليها عنوان املرحلة املعارصة، وهذه املرحلة املعارصة بلحاظ الحساب 

للميالد.  عرش  التاسع  القرن  وبدايات  عرش  الثامن  القرن  بنهايات  تسّمى  األحداث  ورصد 

وهناك من املؤرّخني أو املفكرين يف حقل العلوم اإلنسانية من يقول إّن املرحلة املعارصة 

املعارص ميثّل  التفكري  هذا  للميالد. وذلك ألّن  العرشين  القرن  بداية  منذ  تكون  أن  يجب 

هذه  أّن مالكات  يُثبت  هذا  فإّن  وعليه  الحديث.  التفكري  ُصلب  من  مستنبطًة  رؤيًة جديدًة 

التقسيامت ومناطاتها ال تحظى باإلجامع والتوافق الكامل.

* هل لكم أن تبيِّنوا لنا املباين والجذور التاريخّية التي أّدت إىل ظهور ما بعد الحداثة؟

فكر  هو  فام  الحداثة.  فكر  إىل  الّناقدة  الّنظرة  من  نوًعا  ميثّل  الحداثة  بعد  ما  طور  إّن 

الحداثة؟ إّن الفكر الحداثوي ترجمة لرؤية أو قراءة للعلم والثقافة واإلنسان والطبيعة واإلله 

التاريخية  الناحية  القضيّة من  التنوير، حيث تظهر جذور  البرشيّة تحت عنوان  واإلنتاجات 

يف إنجلرتا، ثم يف فرنسا الحًقا، أو يف فرنسا ويف إنجلرتا يف وقت واحد، ثم يف أملانيا يف 

تلك الحقبة؛ حيث كانت أملانيا ضمن الجغرافيا التي كان يُطلق عليها مصطلح اإلمرباطورية 

الربوسية. وعليه إذا كان من املفروض تحديد مناط أو مالك، فقد وجبت اإلشارة عند ذلك 

إىل عرص التنوير. إن كانط ـ الذي كان أحد أهم أقطاب هذه املرحلة، وهو ينتمي بطبيعة 

)التنوير(.  عنوان  تحت  رسالة  له  طبعت  ـ  التنوير  عرص  من  املتأّخرة  املرحلة  إىل  الحال 

كان هناك شخص يُدعى مندلسون، طرح يف حينها عىل املنظّرين واملفّكرين سؤاالً عن 

ماهيّة الظاهرة التي شاعت عىل األلسنة، تّم تداولها مؤّخرًا تحت عنوان التنوير؟ وقد أجاب 

املفّكرون عن هذا السؤال. ثم قام الحًقا بجمع هذه اإلجابات ونرشها. فام هو هذا التنوير 

الذي يتّم الحديث عنه بوصفه عنرًصا أو عنارص للتفكري الحديث؟ إّن األمر أسهل بالنسبة 

لنا فيام يتعلّق بالعلوم التطبيقيّة أو العلوم التجربيّة نوًعا ما؛ ألّن املالكات واملعايري تكون 

هناك قابلة للقياس، وميكن لنا أن نتفاهم عىل أساس نوع من الكميّة والتجربة، ونقوم بتنظيم 

التعريفات عىل أساس من تلك املقاييس. وأّما فيام يتعلّق بالعلوم اإلنسانية واالجتامعيّة، 

حيث يدور موضوع بحثنا بطبيعة الحال حول اإلنسان وهو متعّدد األبعاد واألعامق، فسوف 
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ينطوي نشاطنا البحثي عىل يشء من الصعوبة والتعقيد. ولكن عىل العجالة ميكن القول: إن 

التنوير عبارة عن رؤية إىل اإلنسان والحياة االجتامعيّة والحقوقيّة والطبيعيّة حيث يقيم مدار 

حياته عىل أساس قابلياته. إّن الكتاب الشهري لجان جاك روسو بعنوان »العقد االجتامعي«. 

أّن اإلنسان ال يحتاج يف إدارة شؤونه إىل مصدر غري عقله وذكائه. وإّن عقله وذكاءه عقل وذكاء 

مكتف بذاته، وإنّه بتعبري أبسط ميكنه إدارة نفسه، وال يحتاج إىل قيّم ومتوّل آخر ألموره. وقد 

تجىّل هذا املعنى يف فلسفة كانط وهي األكرث أهميّة من حيث االعتبار والشمول يف كلمة 

واحدة وهي )تأصيل الذات(. وهذه هي الناحية االستقاللية التي يظهرها العقل ويبديها من 

نفسه سواء يف املعرفة أو يف العمل، أي يف حقل األخالق. ويطلق عىل ذلك يف املصطلح 

املعجمي عنوان االستقالل أو الحكم الذايت؛ بعنى األصالة الذاتية التي يتمتّع بها اإلنسان 

لجميع  املشرتك  الوجه  ميثّل  االتّجاه  هذا  وإّن  الخاّصة،  وقابلياته  استعداده  بلحاظ  تكون 

األبعاد االقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والفنية وما إىل ذلك، حيث ميكنه االستفادة 

من مّدخراته وقابلياته الداخلية يف بيان جميع األبعاد وتنظيمها. ميكن أن نضع لهذه الظاهرة 

الفرق  إذا أردنا أن نعرف ما هو  النزعة اإلنسويّة. وأّما  بالتنوير ـ اسم  التي نصطلح عليها  ـ 

بني التنوير والنزعة اإلنسويّة يف املرحلة الجديدة التي بدأت منذ نهاية القرن السادس عرش 

بينهام  االختالف  من  األدىن  الحّد  إّن  القول  وجب  للميالد،  عرش  السابع  القرن  ومستهّل 

يكمن يف أّن التنوير قد أوصل هذه الناحية اإلنسانية إىل كاملها. بعنى أّن التنوير بدا وكأنه 

مرشوع بلغ نهايته فيام يتعلّق بحوريّة اإلنسان. إّن هذا التصّور مل يوفّر شيئًا إال وعمل عىل 

توظيفه يف إضفاء االستقالل عىل وجوده. يطلق عىل هذه الظاهرة يف املصطلح الفلسفي 

عنوان األصالة الذاتيّة الكاملة أو أصالة العقل ويتم التعبري عنه يف املصطلح اإلنجليزي بـ 

)Subjectivism( أو )subjectivity(. بعنى إرجاع جميع األمور واألبعاد إىل »أنا املفّكر«، 

ال أنا املثال أو الناحية املتصّورة واملوهومة إذا أردنا تبسيطها. ال بذلك املعنى الذي يعرّب 

عنه كانط بقوله: لوال اإلنسان ملا كان هناك معنى للعامل. ميكن لشخص أن يسأل ويقول: إذا 

مل يكن اإلنسان موجوًدا، فهل يعني ذلك أّن العامل غري موجود؟ واملهّم  هو أّن العامل إّنا 

يكتسب معناه ومفهومه من خالل هذا اإلنسان، وباإلنسان يتّم تعريف الجهات والعالقات، 

فإّن هذا  التعنّي والتشّخص لألشياء. وعىل كّل حال  فباإلنسان يكتب  بل وأكرث من ذلك؛ 

اإلنسان  أهميّة  تتّضح  ورّبا مل  التنوير.  والفعليّة يف ظاهرة  التحّقق  له  يكتب  إّنا  املعنى 

يد فالسفة من  الجديدة، وعىل  املرحلة  بداية  النحو حتى يف  والفاعل املعريف عىل هذا 
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أمثال: رينيه ديكارت، وفرانسيس بيكون وغريهام من الناشطني يف حقل العلوم التجريبية. 

كان األمر يحتاج إىل قرن أو قرنني من الزمن ويف القرن الثامن عرش للميالد ليكتب التحّقق 

لهذا املرشوع، حيث يتّم بيانه يف فلسفة كانط، أو يصل إىل نظم ونسق مقبولني، ويظهر بعد 

كانط يف فلسفة باسم فلسفة هيغل عىل شكل منظومة فلسفية ميتافيزيقية، مل يكن من املمكن 

ـ بحسب مصطلح املؤرخني واملنظرين يف الفلسفةـ  أن يكون أكمل من ذلك. ويف الحقيقة 

ميكن القول إّن فلسفة هيغل متثّل املرآة العاكسة لجميع الجهود النظريّة والفلسفية لإلنسان 

قدرته؛  أقىص  بلغ  هيغل  فلسفة  يف  اإلنسان  امليتافيزيقية.  املنظومة  تأسيس  يف  الحديث 

اإلنساين  أو املطلق لدى هيغل، هو املوضوع   )guist( الـ  أو  الروح  أو  املثال  أن  بعنى 

املوضوع  عن  منفصل  يشء  لدينا  ليس  أيًضا.  للتاريخ  والتحقق  التعنّي  يكتب  الذي  ذاته 

ناهيك عن أن يكون ذلك اليشء هو التاريخ، وعىل هذا األساس فإّن جميع الشؤون واألبعاد 

املمكنة تتجىّل بنحو من األنحاء يف الذهن والتفكري، وعىل حّد تعبري هيغل يف هذا املثال 

املطلق الذي يظهر بطبيعة الحال يف اإلنسان ووعيه. لقد كّنا بحاجة إىل ما يقرب من سبعني 

أو مثانني سنة بعد موت هيغل )الذي تويف سنة 1831 للميالد(؛ لنصل إىل بدايات القرن 

العرشين للميالد، حيث نشهد نوًعا من رّدة الفعل عىل هذه الفكرة املثالية املفرطة، وتظهر 

الناحية الذاتانية البرشية يف التفكري الغريب. وقد تجلّت أوىل مظاهر هذا االعرتاض أو رّدة 

الفعل مبارشة بعد هيغل يف أفكار سورين كركيغارد حيث طرح نوًعا من محوريّة أو مركزيّة 

أنّه  أيًضا؛ بعنى  فلسفي  إميان  ديني هو  إميان  أمثال كركيغارد كام هو  إميان  إّن  اإلميان. 

الفعل  أو  واملشيئة،  الله، واملصري،  ولكن حول محورية  امليتافيزيقا،  من  نوع  من  يقرتب 

يقوم  إذ  بالكامل؛  ومسيحيّة  يهوديّة  بصبغة  يتّسم  الحال  بطبيعة  ولكّنه  العامل،  يف  اإللهي 

عىل أساس رواية العهدين عن كيفيّة خلق اإلنسان وحياته عىل هذه الكرة األرضيّة وتقديره 

ومصريه وعاقبته. إّن املصري والعاقبة من العنارص الهاّمة يف فلسفة كركيغارد. وميكن القول 

ـ بطبيعة الحال ـ إّن هذا املصري من الناحية األخالقية يقع يف النقطة املقابلة ملا كان يطرحه 

كانط تقريبًا. بعنى أّن هذه العاقبة وهذا املصري يتحّدد يف فلسفة كانط عىل يد اإلنسان، يف 

حني أنّه يف فلسفة كركيغارد يتّم تحديده من قبل الله أو ذلك اليشء الذي كتب وتّم تحديده 

منذ األزل، ليتحّقق ويصل إىل مرحلة الفعليّة بالتدريج. ويف نهاية القرن التاسع عرش وبداية 

القرن العرشين للميالد ظهرت إحدى أهّم الوقائع أو ردود الفعل عىل هذه الذاتانيّة من خالل 

األكرب  املنتقد  أّن  املعاين  من  القول بعنى  نيتشه. وميكن  فريدريك  تحذيرات  أو  فلسفة 
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للحداثة هو الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه الذي وافته املنيّة سنة 1900 م. لقد عمل 

نيتشه عىل نقد تيّار فكرّي يعود بجذوره يف البداية وعند الوالدة يف اليونان، وتواصل الحًقا 

يف املراحل التالية عىل نحو ما ذكرت يف بداية كالمي، وصوالً إىل رينيه ديكارت ويف نهاية 

املطاف إىل إميانويل كانط، وبعده إىل املثاليّة األملانية، ومن ثم وصوله إىل عرص نيتشه 

الذي اعترب ذلك نوًعا من االبتعاد عن الحقيقة، واالبتعاد عن جوهر الذات وطبيعة العامل، 

للكلمة عىل حّد  الحقيقي  باملعنى  الحياة  ونسيان  للحياة،  الحقيقي  املعنى  واالبتعاد عن 

تعبريه. وعىل الرغم من أّن نيتشه ميثّل من الناحية الفلسفيّة الوجه األبرز والطليعي يف هذا 

التيّار، ولكن ميكن أن نذكر إىل جانبه الكثري من الوجوه األخرى، ويجب يف البني اعتبار 

شخصيتني هام األكرث بروزًا من بني هذه الوجوه، وهام: سيغموند فرويد، وكارل ماركس. 

ويف الحقيقة كان كل من نيتشه وماركس وفرويد املمثلني األمناء يف نقد الحداثة، باعتبار 

تعريفهام بل وحتى كشفهام عن ماهية التفكري الحداثوي وقوامه، وهو اليشء الذي رّبا كان 

خافيًا عىل اآلخرين. فقد أظهر سيغموند فرويد أّن اإلنسان الحديث وصل إىل مرحلة بحيث 

الغريزية، وعمل  أفعاله  وردود  استجاباته  مع  يتناسب  باملكتسبات با  أموره  حرص جميع 

التلقايئ يف خضم  النسيان  الذات أو  كارل ماركس ـ من خالل إظهاره لحالة باسم نسيان 

العجالت املسننة للتفكري التقني ـ عىل تقديم بديل، وذلك يف التفكري االشرتايك والتقرير 

املادي للتاريخ، والوصول إىل ذلك النمط الذي نعرّف عنه باملاركسية، وبطبيعة الحال فإنه 

ميكن من وجهة نظره أن يكون ذلك بديالً لإلنسان املغرتب عن ذاته.

* لكن كيف تحّولت ما بعد الحداثة إىل حاضنة لظهور أنواع شّتى من التّيارات الفكريّة/ 
الفلسفّية يف الحضارة الغربّية الحديثة؟

لقد شهدنا يف القرن العرشين للميالد تبلور الكثري من التيّارات الهاّمة يف تاريخ الغرب 

خصوًصا ويف تاريخ العامل عموًما. اسمحوا يل بالحديث عن آخر شخصيّة أتينا عىل ذكرها 

آنًفا. وأعني بذلك ظهور الثورة سنة 1917م حيث عرضت مساحة كبرية من العامل عىل مدى 

ما يقرب من 70 إىل 80 سنة آلثارها وتداعياتها أو شعاراتها ومثالياتها لبناء مجتمع اشرتايك 

وشيوعي، وقد تركت بعض املنجزات بطبيعة الحال، وما أكرث األمور التي أخذتها من اإلنسان 

يف الوقت نفسه، وإّن دراسة نوعيّة التأثريات التي تركتها املاركسية يف القرن املايض وهذا 

العقد األّول والثاين من القرن الحادي والعرشين للميالد، حيث يشّكل هذا لوحده ماّدة يف غاية 
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األهميّة يف حقل األنرثوبولوجيا، وليس يف حقل علم االجتامع فقط. تصل هذه التيّارات يف 

حقل التأثريات الفلسفية إىل هذه النقطة املحوريّة من سؤالكم، وهي رؤية وفكرة باسم ما بعد 

الحداثة التي هي عبارة عن مجموعة من املفكرين الذين ظهروا بشكل رئيس يف القرن العرشين 

للميالد، والقليل منهم يف القرن الحادي والعرشين للميالد؛ حيث إّن أكرثهم والوجوه البارزة 

منهم مل تعد عىل قيد الحياة، ميكن القول إنّهم متأثّرون بفكر نيتشه، ويرون أّن نيتشه بثابة 

األب الفكري لهم، أو أنّهم يف الحد األدىن متأثرون بتحذيراته وتنبيهاته ووخزاته القامئة عىل 

محوريّة اإلنسان بوصفه موضوًعا. وإّن أشخاًصا من أمثال: فوكو، ودريدا، وروريت، والكثري 

من الذين ال يعتربون من الفالسفة رسميًّا، ولكّنهم أبدوا بعض األفكار الفلسفيّة الهاّمة، من 

أمثال: هابرماس وعدد ملحوظ من الكتّاب الهواة الذين عملوا عىل رشح كلامتهم وتفسريها، 

يندرج هؤالء بأجمعهم ضمن املفكرين يف مرحلة ما بعد الحداثة. فام هو ذلك اليشء الذي 

الفن  الوجه املشرتك بني جميع هؤالء يف مجاالت  وما هو  الحداثة،  بعد  ما  تنشده مرحلة 

واألخالق واألدبيات والفلسفة بطبيعة الحال؟ لقد تّم تسويغ نوع من الال مفهوم بعنى العبور 

عىل األساليب أو الشواخص أو األطر الجافة واملتصلّبة فيام يتعلّق بالتفكري والعمل. وربا 

كان إميانويل كانط هو املمثّل األهّم لهذا التفكري. إّن فلسفة كانط النقدية سواء يف مرحلة 

التنظري أو العمل أو يف مرحلة اإلنتاج، أي يف األثر الفني ذاته تعمل عىل السامح بقوالب معيّنة 

هي بثابة األجهزة السابقة، وتسّجل جميع ما تقّدم من شؤون البرش. إّن ما بعد الحداثة تريد 

اإلطاحة بجميع هذه املنظومة، وتدعو اإلنسان إىل تحرير نفسه من هذا اإلطار الذي فرض 

عليه ويفّس له مرحلة التنظري والعمل. ومن هنا فإنّهم يذكرون هذه الناحية من الال مفهوميّة 

بوصفها واحدة من خصائص ما بعد الحداثة. إّن الال مفهوميّة هنا ال تعني اإلهامل أو التفاهة 

أو العدميّة، وإّنا هي نوع من الحريّة املطلقة يف حقل التنظري والتأّمل حيث ال تتّخذ شكل 

التبويب والتصنيف الفلسفي بالرضورة. إنّه نوع من التفكري الحّر الذي نروم أن نستعريه من 

إميانويل كانط، وإن كان ال يسانخ التفكري الكانطي، ولكن ال بأس به عىل مستوى األلفاظ 

واملفردات. ويف النقد الثالث يتحّدث عن مصطلح باسم اللعبة الحرّة بني الفاهمة والخيال، 

ولهذا بحث مستقل، بيد أنّنا نستعري منه مصطلح اللعبة الحرّة يف إطار رشح ما بعد الحداثة، 

بعنى وجود نوع من األداء أو القدرة عىل تبديل املواضع الحرّة بني الفكر والعمل، وكس 

لألطر التقليدية يف األنرثوبولوجيا الذي هو من أهم مفاصل ما بعد الحداثة وأجزائها. إّن كس 
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هذه األطر من الناحية األنرثوبولوجية يظهر يف جميع األبعاد؛ حيث يظهر بختلف األنحاء يف 

حقل األخالق ويف حقل السياسة واالقتصاد والحقوق واألدب والفن واملنتوجات البرشية. 

لقد أتينا عىل ذكر األدبيات أو الحقول الفنيةـ  عىل سبيل املثالـ  فإّن األساليب املختلفة التي 

ترونها يف فن الرسم أو كتابة الروايات أو سائر املنتجات الفنية، وكأنّها ال تقبل التأطري أبًدا. إّن 

الرسم التكعيبي هو رسم )الوجود والعدم(. إّن هذا األمر رهن بتعريفنا للرسم. فإن اعتربنا الرسم 

ضمن األطر التقليدية للمرحلة الحديثة وما قبل املرحلة الحديثة، بعنى األسلوب واإلطار ـ 

وبعبارة أوضح: الضوابط ـ التي إذا تجاوزها الفنان ومل يلتزم بها، ال يعترب رسمه بوصفه عمالً 

فنيًّا مقبوالً. ويتّم فيه رعاية القرائن والتناسب واألبعاد وأنواع الضوابط األخرى بشكل دقيق. 

بيد أّن الرسم التكعيبي ال يتقيّد بأّي واحد من هذه األطر. وال ميكن قياسه بحقل الشعر أو 

املسح وصناعة األفالم وغريها من الفنون باألساليب التقليدية، وكأنّه نابض أطلق له العنان، 

ومل تعد السيطرة عليه أمرًا ممكًنا. وباملناسبة فإّن من تجلّيات هذه اللعبة الحرّة والتي ظهرت 

يف الكثري من الكتابات األخرية وتحليالت املفكرين املعارصين، هو هذا العامل الذي نصطلح 

عليه اليوم عنوان العامل االفرتايض والرقمي الذي تقوم برمجته عىل أساس الصفر والواحد. 

بعنى أّن الفضاء الحاسويب يقوم عىل معادلة رياضيّة دقيقة وانضباط خاص، إال أّن تجلّياته 

مل تعد تعرتف بالصفر والواحد، بل تّم تأسيسه يف األصل ليحطّم جميع هذه القيود والحدود. 

عندما يصل الفضاء االفرتايض إىل مستوى من القدرة بحيث يتسلّل إىل أعمق نقطة يف حياة 

األشخاص، ويعمل عىل إظهار أبعادها، ال ترون ذلك من الناحية النظريّة أمرًا قابالً للتطبيق 

سواء يف األنرثوبولوجيا أو يف حقل فلسفة الحقوق باملعايري التقليدية. وإذا كان اإلنسان يراها 

قابلة للتطبيق، فإنّه يكون قد تجاوزها. وإّن الذين يعمدون إىل تحليل هذا الفضاء االفرتايض 

أو حتى تربيره، يقولون إّن هذه هي الرضيبة التي يتعنّي عىل الفضاء االفرتايض أن يدفعها. إّن 

اإلنسان يستفيد من إمكانات هذا الفضاء االفرتايض ومعطياته، وعليه أن يتقبّل هذا النوع من 

األرضار املرتتّبة عليه. وإذا حدث يف نهاية املطاف ما ال يُحمد، تعنّي علينا العمل عىل تعريف 

ضوابط جديدة ضمن هذا الفضاء، فإذا تّم االتّفاق عليها أمكن لنا الحصول عىل كوابح إلدارة 

هذا الفضاء والسيطرة عليه. إذًا، ميكن تربير ما بعد الحداثة يف سؤالكم من خالل أخذ هذه 

السوابق والخلفيات بنظر االعتبار.
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* هناك اختالف بني املؤرخني حول ممثِّيل فكر ما بعد الحداثة، هل لكم أن تضعونا 
بأبرز هؤالء؟

ظهرت يف هذا الفضاء آراء متعّددة. فإن أردنا إعداد قامئة بأسامء املمثلني لهذا التيار، 

نكون يف الواقع قد أردنا طلب املحال. ومن بني الدالئل عىل هذه القضيّة أن أشخاًصا دخلوا 

هم  من  الفلسفة،  قبيل  من  املعرفيّة  واملنظومة  واملعرفة  للعلم  الرسمية  الحقول  دائرة  يف 

ليسوا بفالسفة أصالً، بيد أنه يتم التعامل مع رؤيتهم بوصفها رؤية فلسفية. أو هناك من دخل 

يف حقل الفن ـ سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية ـ وربا مل يكونوا جامعني 

لرشائط الفن باملعنى املضموين والتقليدي للكلمة. وعليه فإّن قولنا: ما هي قامئة أسامء 

املفكرين يف تيار ما بعد الحداثة؟ سؤال يف غري محلّه، وال ميكن أن نعرث له عىل جواب. 

وعليه فإّن تبويب املفكرين يف تيّار ما بعد الحداثة إذا كان ممكًنا -وهو من وجهة نظري 

يف غاية الصعوبة ـ ولكّنه عىل كّل حال يتّم بعد املسامحة التاّمة ومع نوع من غّض الطرف 

عن بعض مميزات ما بعد الحداثة وخصائصها. ونتيجة لذلك اشتمل ما أطلقنا عليه عنوان 

أهم  لو ذكرنا واحدًة من  الكثري من األشياء والكثري من األشخاص.  الال معنى واإلنسيابيّة 

وجهات الّنظر أو أحد أساليب الرؤية والتفكري ما بعد الحداثوي ضمن تيار ما بعد الحداثة، 

التأويل، وهي بطبيعة  يجب أن نذكر الهرمنيوطيقا. والذي يرُتجم إىل علم التفسري أو علم 

الرؤية  بالنسبة إىل  التغيري يف االتّجاه  يتبلور ضمن هذا  الحال ليست ترجمة دقيقة، حيث 

الحديثة. إّن مّدعى الهرمنيوطيقا بشكل عام هو أّن اإلنسان يف مواجهة الّنص وقراءته وفهمه، 

ال ميكنه أن يحرش نفسه ضمن أطر معيّنة وضوابط مقولبة. وتلك اللّعبة الحرة تظهر نفسها 

التقريب  فإّن هذا  الحال  بالنّص. وبطبيعة  الحّر  التقيّد  نوًعا من  الهرمنيوطيقا متثّل  إّن  هنا. 

ليست  هي  والتي  القضية،  عكس  هو  الحقيقة  يف  ولكن  والهلوسة،  الهجر  من  نوًعا  ليس 

عبارة عن إمكانية الوصول إىل تفسري أو تأويل مثل تفسريات وتأويالت املرحلة التقليدية، 

بحيث يكون قابالً للتحويل. ومن هنا يذهب الهرمنيوطيقيون إىل االعتقاد بتعّدد القراءات. 

ومن صلب الهرمنيوطيقا يتمّخض ـ بطبيعة الحال ـ نوع من النسبية يف الفهم واإلدراك، وإّن 

هذه التعّدديّة هي تعّدديّة قهريّة يفرزها هذا الّنوع من الرؤية. وعىل هذه الشاكلة فإنّنا عندما 

نتحّدث عن مرحلة من قبيل مرحلة كانط، وعندما نتحّدث عن علم باسم علم التفسري، ال 

يزال هذا العلم علاًم منضبطًا، ال يسمح إال لعدد خاص من األشخاص بدخوله، ويتّم إمضاء 

ذلك،  تجيز  الفلسفيّة  الهرمنيوطيقا  منها  سيّام  وال  الحديثة  الهرمنيوطيقا  أّن  بيد  قابلياتهم. 
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متايز  يوجد  ناحية  ومن  فهمه،  أبعاد  وعرض  النص،  بواجهة  شخص  لكّل  تسمح  حيث 

ورجحان بني هذه األبعاد الفكرية والقراءات املتعّددة.

* هل لكم أن توّضحوا أنواع النظريات بشأن الحداثة وما بعد الحداثة؟

لو اعتمدنا عىل املؤلّفات الرسميّة لهذه املرحلة، والتي كتبها أمثال بول ريكور وجاك 

أّن  تاريخيّة. بعنى  مرحلة  وليست  الحداثة حالة،  بعد  ما  نعترب  أن  يجب  دريدا وغريهام، 

اإلنسان قد وجد نفسه يف حالة مختلفة عن الحالة السابقة، وكأنّه وجد الحالة السابقة غري 

كافية أو متطرّفة أو متصلّبة أو غري مرضية، أو أّي حالة أخرى نأخذها بنظر االعتبار. وأراد 

اآلن تجربة حالة جديدة. ولذلك عندما نقول إّن نسبة ما بعد الحداثة إىل الحداثة، ليست من 

قبيل نسبة املرحلة الجديدة إىل مرحلة العصور الوسطى. كائنة وغري كائنة. كائنة حيث إّن 

هذا اعتبار رؤية مختلفة. بيد أنّها كذلك ليست بعنى نوع ثورة حدثت يف األبعاد الصناعيّة 

والعلميّة واألدبيّة واألخالقيّة أيًضا. ال شّك يف أّن هذا األمر ال يشبه ذلك اليشء التي حدث 

تحت عنوان عرص النهضة أو حركة اإلصالح الديني يف الفرتة ما بني القرن الخامس عرش 

بل وميكن  الحداثة.  بعد  وما  الحداثة  بني  فيام  يحدث رشخ  للميالد. مل  والسادس عرش 

القول رصاحة إن ما بعد الحداثوي يستفيد من قابليات الحداثة. ال أنّه ينتهك الحداثة. ومن 

هنا نجد يف بعض الكتابات من يخطئ يف اعتبار ما بعد الحداثة نوًعا من العبور أو نوع من 

االنفصال عن الحداثة، وهذ تعبري خاطئ. ويف الحقيقة يجب علينا القول إّن القابلية ذاتها 

الثالثة، عاد هذا  انتقاداته  النقد، وتجىّل يف  التي تحّدث عنها إميانويل كانط تحت عنوان 

النقد ـ بعنى قدرة العقل والذكاء البرشي ـ يف ما بعد الحداثة مرة أخرى ليلتفت إىل نقد 

ذاته، غاية ما هنالك بشكل مختلف عن النقد الكانطي. ونحصل عىل نوع من االنتقاد الذايت 

عىل حّد تعبري بعض الكتاب من أمثال هابر ماس. ومن هنا فقد تبلور يف هذا الخطاب أو 

ساحة ما بعد الحداثة يشء بعنوان التفكري النقدي، ليس هو بالرضورة التفكري الكانطي ذاته 

باملعنى الدقيق للكلمة. والذين ميثّلون هذا التفكري من أمثال بوبر وغريه، ومن هنا إذا ذكرنا 

العامل  الغرب وتاريخ  تاريخ  النسبة، علينا أن ال نخلط ذلك باملرحلة املتقّدمة من  عنوان 

ذلك،  من  يكن يشء  كال مل  الخرائب.  هذه  ركام  بني  من  جديد  بناء  ظهور  نتصّور  حيث 

ويف الحقيقة فإّن ما بعد الحداثة ال تنتقد بعض مميّزات تفكري الحداثة، بل إنّها ترّص عليه، 

بل وتدخله بنحو من األنحاء يف مقّوماتها الفكرية أيًضا. إّن أهّم عنرص مقّوم لفكر ما بعد 
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الحداثة هي هذه الناحية الذاتانيّة منه. وبالتايل فإّن املوضوع موجود وال ميكن نسيانه، إال 

إذا تحّققت شمس أخرى داخل الساحة اإلنسانية والعاملية، وهو أمر يبدو مستحيالً من وجهة 

نظر مارتن هايدغر مع وجود التفكري التقني، وإّنا ميكن التذكري به فقط. كأن نجلس هنا أنا 

وأنت ونتمّنى شيئًا ليس له وجود يف الخارج والفعل، ولكّننا نستطيع أن نتحّدث عنه، ويتّخذ 

صبغة ذكرى أو أمنية أو مثال، يف حني أّن وجوده الخارجي موضع شك وتساؤل. وعىل هذا 

الحداثة، وبعضها ال  بعد  ما  الحداثوي وأجزاءه محفوظة يف  التفكري  فإّن عنارص  األساس 

يزال باقيًا عىل حاله. وطبًقا لظرفيات التفكري ذاته تتجىّل وجهة نظر جديدة تحمل خصائص 

ذلك التفكري النقدي واالنتقادي. إّن البنية الهّشة لدريدا عىل سبيل املثال هي عبور من البنى 

املتصلبة، بيد أنّها يف الوقت نفسه وفيّة ملعطيات التفكري الحديث أيًضا. نحن ال نستطيع 

الحداثة،  بعد  ما  تيّار  منتسبون إىل  أو هم  الذين جاؤوا بدورهم حًقا  ننتهكه. واآلخرين  أن 

ويعتقدون أنّه بعنى من املعاين ال ميكن االنتساب إىل التفكري ما بعد الحداثوي من خالل 

تجاوز التفكري الحداثوي وانتهاكه، وهذا أمر يف غاية األهمية. ويف الحقيقة فإنّنا قد توّصلنا 

من طاقة الحداثة وقّوتها إىل مثل هذا املعطى الفكري واملساحات الفكرية.

* بااللتفات إىل واقع الحضارة الغربية، ما املآل الذي تتوقعونه ملستقبل هذه الحضارة 
بعد التحّوالت الكربى التي عصفت بها؟

أو  الغرب  يف  سواء  ـ  املفكرين  من  عدد  باهتامم  اليوم  تحظى  التي  املسألة  هي  هذه 

خارجه ـ وهي أنّه بعد كّل هذه املقدمات والتوايل وترصّم مختلف التجارب البرشية، وال 

سيام الوضع الراهن للبرش، والذي ال ميكن أن نضع عليه غري اسمه الحقيقي وهو )الواقع 

إنّه عندما ينظر  الغرب حيث  املأزوم للبرش(، حيث كّل يشء فيه مضطرب، وال سيام يف 

إىل نفسه يرى أّن جميع قابلياته قد كشفت ومل يبَق يشء قابل للكشف ثانية، وأّن أهداف 

التنوير قد زالت باملرّة. األمل املنشود بالسالم، واملساواة، والعدالة وما إىل ذلك، وعىل 

الناقدين املعارصين لكانط؛ حيث رسم لوحة ملقربة وكتب فوقها: )أرض  حّد تعبري أحد 

السالم(؛ بعنى أّن الناس ال ميكن لهم تحقيق السالم الدائم فيام بينهم إال إذا كانوا موت. 

إّن هذا اإلنسان ما دام عىل قيد الحياة ال ميكن له تحقيق هذه الغاية أبًدا، ال سيام منذ نهايات 

نرى  حيث  هذا،  الناس  يوم  وإىل  للميالد  عرش  التاسع  القرن  وبدايات  عرش  الثامن  القرن 

كيف بلغت الجرأة بهذا اإلنسان بحيث أخذ ينتهك حتى املبادئ والقوانني التي أقرّها بنفسه 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 314

وتبّجح بأنّه هو من وضع أسسها وقواعدها، من قبيل: الحرية، واملساواة، واألمن، وحقوق 

اإلنسان، ولكّنهم مع ذلك ينتهكونها بكّل بساطة، وال ينبس أحدهم ببنت شفة. وميكن لكم 

أن تالحظوا اآلن يف الساحة السياسية واالجتامعية يف عرصنا الراهن وال سيام يف املواجهة 

إذ  والتكرار،  اإلعادة  إىل  معه  نحتاج  ال  بحيث  الوضوح  من  فإنّها  اإلسالمية،  البلدان  مع 

تجدون الغرب يف الوقت الذي يّدعي التقّدم وأنّه طليعّي يف القانون واحرتام القوانني، إال 

أنّه ال يستطيع أن يتحّمل وجود بلد حّر ومطالب باالستقالل مثل بلدنا، يريد أن يعتمد عىل 

نفسه، وأن ال يكون عالة عىل اآلخرين، وال يسمح لآلخرين بالتدّخل يف شؤونه. قال بوش 

إما  يختار  أن  العامل  عىل  إّن  األمريكيّة:  املتحدة  للواليات  رئاسته  فرتة  يف  مرّة  ذات  االبن 

الوقوف معنا أو ضّدنا. ميكن لكم أن تضعوا ذلك إىل جوار الغاية التنويرية لكانط. وضعوا 

ذلك إىل جوار التفكري يف مرحلة ما بعد الحداثة. ما هو التحليل الفلسفي واألنرثوبولوجي 

واالجتامعي لهذه القضية؟ وعىل كل حال فإّن الذي قال هذا الكالم ال هو فيلسوف، وال 

هو مفكر، وال هو بالشخص الذي ميكن القول بأن كالمه من النوع الذي يعتّد به من الناحية 

العلمية. ولكّنه ميثّل اتّجاًها فكريًّا. إنّه يف الحقيقة ميثّل اتّجاًها فكريًّا كان كامًنا، وقد عرّب 

عنه من موقعه الدبلومايس، أو من موقعه كرئيس للواليات املتحدة األمريكيّة. فسواء أكان 

ملتفتًا إىل تبعات هذا الكالم أم ال. إّن العامل إّما أن يكون معنا أو ضّدنا. ماذا ميكن أن نسّمي 

هذا الكالم؟ هل هناك ما ميكن أن يليق بذلك غري الدكتاتورية والتجرّب واالستكبار والطغيان 

وإنكار وجود اآلخرين؟ وبطبيعة الحال لو وصفنا ذلك بالعدمية، رّبا كان ذلك أدق وصف 

لهذه الظاهرة، حيث عرّب عنها فريدريك نيتشه. بعنى أنّه ليس هناك يشء ـ حتى أكرث األمور 

البديهية والقوانني الواضحة التي تواضع عليها اإلنسان سواء تلك التي كتبها أو مل يكتبها 

ـ ميكنه أن يقيّد اإلنسان. إنّها عدميّة بحتة. وأّما الدين واألخالق والوجدان والضوابط التي 

يضعها اإلنسان لنفسه كحّد أدىن، فأمرها واضح. وعليه فإّن مستقبل هذه الحضارة يواجه 

املستقبل  هذا  يرون  املفكرين  من  الكثري  إّن  املعارصين.  املفكرين  قبل  من  جاًدا  تحديًا 

البرش.  غد  يف  التاريخ  وعدم  املستقبل  عدم  من  نوًعا  يرون  الحقيقة  ويف  بالكامل،  قامتًا 

ـ  الحال  بطبيعة  ـ  أفكارنا وآراءنا ونبيّنها  نقّدم  الذين  لنا بوصفنا من املسلمني  بالنسبة  وأما 

عىل أساس من التعاليم القرآنيّة وأحاديث املعصومني، ال نرى املستقل عىل مثل هذه 

القتامة والظالم، وال نرى مستقبل العامل مصريه التقنية والقوة القامئة عىل الرثوة ورأس املال 

واألسلحة والوسائل واإلمكانات الحديثة واملتطّورة. نحن نعتقد بالتأثري اإللهي يف العامل 
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عىل مستوى الفعل والعمل، وأن غاية العامل وهدايته تتجه نحو غاية محّددة ومعيّنة، وكام 

تعلمون فإّن الفكر اإلمامي االثنى عرشي قائم عىل أصل املهدويّة، حيث ميثّل هذا األصل 

عرًضا عريًضا وجوهريًّا يف مصري العامل ونهايته، وأن جميع هذه األحداث ـ با يف ذلك ما 

هو أكرثها مرارة ـ سوف يؤّدي إىل حالة مختلفة، وأّن الله سبحانه وتعاىل ـ بناء عىل أصل 

الهداية وبعثة األنبياء واألوصياء ـ قد برّشنا بستقبل واعد وواضح.

* ما هي طبيعة املاهّية السياسية ملا بعد الحداثة؟

عىل  والتفكريالقائم  الليربالية  نظرية  حقل  يف  الجديدة  التأّمالت  من  الكثري  لدينا  هناك 

الليربالية يف آراء املتأخرين. وقد كان  الدميقراطية. وقد حدث نوع من تعديل أو إصالح 

أحد أهّم تجليات ذلك ما قام به هابرماس تحت عنوان إصالح الحداثة. إّن هذا اإلصالح 

والتعديل ميثّل نوًعا من التبديل يف مواضع العنارص. يبدو أنّه ال يزال هناك يف حقل السياسة 

نوًعا من التصلّب واإلرصار والدوغامتية التي تلقي بظاللها عىل الحداثة وما بعد الحداثة. 

وهذا الجزم أو الرؤية املتصلّبة عبارة عن التصّور التاريخي يف الفلسفة. وعىل هذا األساس 

ميكن اعتبار نهاية العامل أو نهاية التاريخ أو املحطة األخرية من التاريخ عبارة عن الليربالية 

الكثري  أّن  من  الرغم  جاّد. عىل  نقد  إىل  الجزم  هذا  يتعرّض  اآلن مل  والدميقراطية. وحتى 

من هؤالء املفكرين يف حقل الفلسفة السياسية قد تحّدثوا حول ما بعد الليربالية أو ما بعد 

الدميقراطية. كام تحّدث البعض منهم عن مفهوم ما فوق الحداثة بدالً عن مفهوم ما بعد 

النظريات مجرّد ناحية نظرية أو أكادميية. ولكن مل يتحّقق يف واقع  أّن لهذه  بيد  الحداثة. 

األمر يشء من تقييم الظرفيات واإلمكانات. يجب أن يحدث تغيري جوهري، وإال فإّن هذه 

األلعاب وتغيري مواضع العنارص، يبدو أنّه ال يقيض عىل املشكلة الرئيسة. إّن هذا التصّور 

يتطابق مع فهم املوضوع، ويّدعي  التاريخ ووسطه مسبًقا، با  أّول  التاريخي  الذي حّدد 

ذاته  حّد  يف  آخر، ميثل  طريق  من  أمامهم  وليس  يقبلوه،  أن  الناس  يجب عىل  ما  هذا  أّن 

الحداثوي  بعد  ما  الحداثوي وال  فيها  التي ال يسمح  الفكريّة  الجزميّة  دكتاتورية ونوًعا من 

لنفسه أن يفتح كّوة يف جدارها أو أن يعيد النظر فيها. ملاذا يجب أن يكون مستقبل البرش 

إّن  ثم  وتثبيته؟  القانون غري املكتوب  تّم تسجيل هذا  أين  والليربالية.  بالدميقراطية  مقرونًا 

كتاب الله والكالم اإللهي مل يسمح بذلك وال يراه مقبوالً، والعقل بدوره ال يرتضيه. ملاذا 

يعمل ذلك العقل ـ الذي يجب أن تكون له تلك القّوة يف القرن الثامن عرش للميالد )عرص 
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التنوير( بحيث يكون ناقًدا لذاته ـ عىل تلك الناحية االنتقادية القائلة بأّن مستقبل البرش ليس 

مستقبالً ال دميقراطيًّا. عىل الرغم من ظهور بعض االلتفاتات يف بعض الكتابات األخرية، 

الحفاظ  أجل  من  والدميقراطية  لليربالية  الناقدون  يقّدمه  الذي  البديل  هو  ما  تقول:  والتي 

عىل النظم االجتامعي؟ ميكن لهذا األمر أن يشكل بداية االنطالق. ولألسف الشديد فإن 

الذين يسعون إىل البديل كأنهم يلتحقون بهذه الرؤية يف منتصف الطريق، وليس من بدايتها 

الذي  والقايس  الصلب  الطريق  هذا  تجاوز  عليهم  يجب  أنه  بعنى  وجذورها.  وأصلها 

رافق اإلنسان طوال هذا املشوار. عىل الرغم من قولهم يف التصور التاريخي إن املرحلة 

بيد  انتهت،  قد  الكربى  الفلسفية  واألنظمة  امليتافيزيقية  املرحلة  وأن  انقضت  قد  الهيجلية 

أنفسهم من  تخليص  لهم  العملية، وال ميكن  الناحية  من  إطارها  يفّكرون ضمن  إّنا  أنّهم 

قيودها وأغاللها. ومن هنا يتعنّي عليهم تصّور تغرّي آخر بعزل عن تلك التي أمليت عليهم 

األساس  هذا  وعىل  السياسية.  والعلوم  واالجتامعية  السياسية  النظرية  كتب  تضاعيف  يف 

يتّم طرح البحث عن تحّول العلوم اإلنسانية أو العلوم اإلنسانية الدينية أو العلوم اإلنسانية 

يتم  مل  إذا  فرضيات  اإلنسانية  العلوم  يف  هناك  إذ  اإلسالمية؛  البلدان  بعض  يف  اإلسالمية 

تجاوزها أو إعادة النظر فيها، فإن جميع النتائج والقضايا املرتتبة عليها سوف تكون متشابهة 

تقريبًا. ولذلك ميكن القول بوجود روح واحدة للعلوم اإلنسانية. وهي الروح التي ميكن أن 

تنفخ يف جسد العلوم اإلنسانية. وبطبيعة الحال فإّن هذه ليست نظرية مستحيلة، وإن كانت 

يف غاية الصعوبة والتعقيد.
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قامت على الفصل الحاد بين الطبيعة والوحي

حوار مع الدكتورة عزيزة صبيح

يدور هذا الحوار حول اإلشكاليات التأسيسّية التي نجمت عن العالقة املعّقدة وامللتبسة 

بني الفلسفة والدين يف الفكر الغريب منذ اليونان إىل عصور ما بعد الحداثة.

لقد تركّزت إجابات أستاذة فلسفة الدين يف جامعة اإلسكندرية عىل الّصلة الوطيدة بني 

األنطولوجيا اليونانّية واملباين الفلسفّية التي قامت عليها الحداثة الغربية. وخصوًصا لجهة 

األثر العميق الذي أحدثه اليونان يف تنظريه للفصل الحاد بني املادة والُبعد الروحي لإلنسان.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

“املحّرر”

* هل لنا أن نلقي الضوء بداية عىل التأسيسات األوىل للعالقة بني الفلسفة والدين كام 
ظهرت لنا يف بنية التفكري الغريب؟

اسمحوا يل أّوالً، وما دمنا نتحّدث تحت مظلّة العالقة بني الدين والفلسفة يف الغرب، 

أن أملِّح رسيعاً، وبصورٍة مختزلٍة، أّن مثل هذه العالقة التي تتأرجح ما بني التكامل/التناقض/

التوفيق، وأّن ذلك الّسجال الفلسفي املطّول املطروح عرب تاريخ الفكر الفلسفي مل يكن 

له وجود يف الفكر اليوناين الكالسييك، قد يُرجع البعض هذا إىل طبيعة املفهوم الديني أو 

الغربية املتسيدة  العقلية  البعض اآلخر إىل طبيعة  اليونان قدمياً، وقد يرجعه  الالهويت يف 

واملتحّررة من كّل قيد. وإنّني ال أرى هذا أو ذاك، فلم تكن الصورة بتلك املثاليّة، فحقيقة 
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مل يكن هناك رصاع بني الديني والفلسفي كام نعدهام، وإّنا كان هناك رصاع من نوع آخر، 

رصاع بني الفكر )الفلسفة( واملقّدس، وال أعني باملقّدس هنا أية صورة من صور الدين، 

وإّنا األفكار واملوروثات التي اكتسبت بفضل تقادمها شيئاً من التقديس. ويف هذا السياق، 

أقصده؛  ما  يوّضح  واحداً  مثاالً  لكم  أرضب  الحقبة.  تلك  يف  حارضٌة  األمثلة  أّن  يل  يبدو 

أسبابًا   – وإكسينوفون  أفالطون  لروايتي  وفقاً   – سقراط  ملحاكمة  الرئيسة  األسباب  كانت 

دينية، والحقيقة أن اتّهام سقراط بالفجور وعدم التقوى ال يتعلق باملفهوم الديني لهام، لكّنه 

يتعلق بداللتهام لدى اليونانيني. فالتقوى ليست فقط احرتاماً لآللهة وللشعائر الدينية، لكّنها 

أيضاً  الدولة ومؤّسساتها، وتتضّمن  أفراد  اآلباء واألسالف وكل  العام نحو  الّسلوك  تتضّمن 

األحاديث أو التعاليم التي قد تنال منها – أي الدولة. وربا كان األساس يف محاكمة سقراط 

هو ذلك السبب الذي يظهر حيناً ويتوراى أحياناً لكّنه دامئاً فاعالً وقوياً، وأقصد به السياسة، 

أي موقف سقراط السيايس من الرصاع الطبقي بني األوليجاركية والدميقراطية وتحيّزه لحكم 

الفرد الذي يعرف.

عيل أيّة حال، ما أردت قوله من هذا االستدعاء ملحاكمة سقراط، إنّه وإن مل تظهر قضية 

الدين/الفلسفة عىل ساحة الفكر اليوناين الكالسييك فقد كان هناك رصاع بني املوروث، القديم، 

املقّدس وبني الجديد، املستحدث، واملخالف للعادة. إّن هذا الفكر اليوناين بأطروحاته الفلسفية 

املتباينة عن العقل، والذي أثر يف الفكر الغريب الالحق وأّسس ملفاهيم التنوير والحداثة، فإنّه 

أيضاً من وضع هذا العقل يف مواجهة جديّة مع التقليد وانترص لألخري ضّد األّول.

له  ما ال حرص  الحارض  يومنا  وإىل  اإلغريق  أرض  ولدت يف  منذ  امليتافيزيقا  بذلت   *
من املكابدات. اختربت النومني )اليشء يف ذاته( والفينومني )اليشء كام يظهر يف الواقع 

أّما  الحس.  دنيا املقوالت وعامل  العقل قارص عن مجاوزة  أّن  لكّنها ستنتهى إىل  العيني(، 

عليه  دليل  ما ال  أّن  بذريعة  الغيب  الخوض يف علم  اإلعراض عن  فكانت  الكربى  النتيجة 

ول عليه. كيف ترون إىل هذه املعضلة التأسيسّية يف امليتافيزيقا؟ بالعقل والتجربة ال يُعَّ

ولد اصطالح امليتافيزيقا – كام أرشتم – يف بالد اإلغريق عىل يد أندرونيقوس الروديىس، 

وقد جاء متوافقاً مع داللته ومضمون املؤلفات التي عنونت به، حيث اطلق عىل مؤلفات 

أرسطو التي تأيت بعد الكتب الطبيعية، وإذا كّنا نؤرخ لهذا االصطالح – بالقرن األّول امليالدى 

فال شّك أّن داللته تنسحب عىل الفكر الفلسفي السابق ال يف اليونان فحسب بل أبعد من 
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الضاربة  الرشقيّة  الفلسفات  معّمقة يف  ميتافيزيقية  ورؤى  نظريات  نجد  حيث  بكثري،  ذلك 

بجذورها يف عمق التاريخ.

لكنا إذا ما خّصصنا الحديث فيام يتّصل بيتافيزيقا اليونان بوصفها تأسيساً مليتافيزيقا 

الغرب الالحقة، فإنّها قد عانت كثرياً من العرثات، بدايًة من الخلط املبتدئ لدى فالسفة 

اليونان األّول ما بني املادي وامليتافيزيقي، وذلك يف سعيهم الحثيث ومساءلتهم الدامئة 

تصّوراً  للامدة  وتصّورهم  له،  املادي  باألصل  وإقرارهم  الوجود،  أصل  عن  واملتباينة 

ميتافيزيقياً، حيث أضفوا عىل تلك املادة مفاهيم: اإلحاطة، العلم، واملقدرة، وما إىل ذلك 

من مفاهيم ميتافيزيقية.

املادي  بني  واضحاً  مُييّز متييزاً  يكن  وإن مل   – اآلونة  تلك  الغريب – يف  العقل  إّن  ثم 

املتعايل  مقام  إىل  األريض  الطبيعي  باملادي  يرتفع  أن  أراد  ذلك،  ورغم  فإنّه  والروحي. 

الساموي. أي أّن العقل الغريب قد بدأ منذ القرن السادس قبل امليالد بحاولة إعالء املادي 

للعديد من  وتلقفه  التاريخي  تطّوره  الحديثة وعرب  ينتهي يف عصوره  ثم  امليتافيزيقي،  إىل 

الفلسفات إىل إنكار امليتافيزيقي وموت اإللهي.

الوجود  وكشف  ظواهرها،  األشياء ال يف  حقائق  البحث يف  هي  امليتافيزيقا  كانت  إذا 

الحقيقي الذي يكمن وراء الواقع املحسوس، وهو ما ميكن التعبري عنه بصطلحي كانط: 

النومني والفينومني، فإّن العقل الغريب قد اخترب منذ البدء الشيئني، وعرب عن الهوة الساحقة 

بينهام، لكنه ورغم ذلك – فيام يتصل بالفكر اليوناين باستثناء السوفسطائية والشكاك – منح 

العقل قدرة وإمكانية تجاوز تلك الهّوة، وربا كانت تلك الجرأة، والثقة يف العقل وإمكاناته 

لتأليه  تأسيساً  كانت بثابة  الغربية، ربا  الفلسفة  تاريخ  والتي ظلت حارضة يف  وتجاوزه، 

بارمنيدس  نجد  مثالً –  السقراطي –  قبل  ما  الفكر  ففي  الحداثة.  الذي ميثل جوهر  العقل 

االستدالل  من  القضية  هذه  إىل  توصل  وقد  والثبات،  السكون  إىل  بأكمله  الوجود  يحيل 

العقيل املنطقي، ثم جاء زينون اإلييل ليذهب بذهب أستاذه إىل حد الشطط املخالف 

للواقع العيني وخربة الحواس، ويقول إّن أخيل لن يسبق السلحفاة أبداً. مام جعل أرسطو 

يكن هؤالء  الحال، مل  بطبيعة  بالجنون،  اآلراء شبيهة  أن هذه  يرى   – لهام  تقديره  – ورغم 

الفالسفة بالعقول الساذجة التي مل تخترب الحركة يف العامل، لكّنهام مل يعتقدا إاّل يف عقيدة 

العقل ال الحواس، ومل يثقا إال يف شهادته.
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أدّل عىل ذلك من  الحقيقة، وليس  العقل هو مستودع  أّن ذلك  ليؤكّد  ثم يأيت سقراط، 

محاورة مينون، ذلك العبد الصبى الذي استنطقه ببادئ رياضيّة مل يتعلّمها من قبل، كذلك 

آمن سقراط بقدرة العقل وإدراك املاهيات )النومني( التي تكمن وراء أعراضها املحسوسة 

)فينومني(، حقيقة مل يصل سقراط من بحثه هذا إىل تلك املاهيات لكنه رّسخ إلمكانيّة العقل 

واإلبستمولوجيّة  األنطولوجيّة  املفارقة  ويؤكّد  بعده  أفالطون  ليأيت  الكيّل،  إىل  العبور  يف 

للامهيات، والتى ال ميكن إدراكها إاّل بالعقل الرصف، ولقد أثار أفالطون من خالل نظريّته 

هذه العديد من اإلشكاليات التي ال يتّسع املقام الحايل لعرضها، لكن ما أريد قوله؛ إنّه بينام 

ميّز أفالطون بني الحقيقة والظاهر أي بني املثال ومظاهره الحسيّة املتغرّية بوصفها ظالالً 

وأوهاماً، فإنّه قد آمن بقّوة العقل يف الرتقي والصعود من تلك املظاهر إىل الحقيقة الكلية 

واملطلقة.

ذلك  لها، هو  التاريخي  اإلنكسار  أو  امليتافيزيقا  تاريخ  الحقيقية يف  العرثة  كانت  رّبا 

كان  فإذا  الاّلحق،  الفلسفي  للعقل  مقنعاً  يُعد  مل  والذي  أرسطو،  فلسفة  يف  حدث  الذي 

أرسطو يعرّف الفلسفة بأنّها علم الوجود با هو موجود، ومعرفة العلل األوىل له، فإنّه مل 

يتجاوز يف بحثه هذا عامل الطبيعة، وحتى عندما انتهى إىل املحرك األّول، فإنّه قد أوقفه عند 

الدفعة األوىل للحركة، بل وعزله متاماً عن العامل املادي، ورّبا كان هذا املفهوم األرسطي 

عن املحرّك األّول أو العقل الذي ال يعقل إال ذاته، واملنفصل عن العامل بأنساقه املعرفيّة 

والساموي،  األريض  بني  الحدايث  الفصل  ذلك  إيل  أدى  ما  هو  والسياسية، ربا  والقيمية 

الدين والدولة ، ... وغري ذلك من الثنائيات التي مل تظهر عىل ساحة الفكر إال يف صورة 

متناقضات.

اإللهيات عىل طريقتهم، لكن كيف متيزون بني هذه  قاربوا علم  اليونان  أّن  صحيح   *
إشكالّية  يطرح  ما  وهو  اإلسالم،  وخصوصاً  الوحيانّية  األديان  به  جاءت  وما  املقاربات، 

املقارنة بني ما ميكن أن نسّميه »التوحيد الناقص« و»التوحيد الكامل«؟

لدى  فاآللهة  الوثنيّة،  يف  مغرق  تعّددي،  اإلغريقي  الثقايف  السياق  أّن  املعروف  من   -

اليونان القدمية بكرثة يعجز املرء عن إحصائها، لكن العقل الفلسفي ينزع منذ املبتدأ نحو 

الذي  الفلسفي  التوحيد  لكن  الوحياين،  التوحيد  الحال  بطبيعة  التوحيد  يكن  مل  التوحيد. 

نلتمس فيه ميالً نحو إرجاع الوجود الفيزيقي إىل مبدأ ميتافيزيقي واحد ال متناه.
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لدى   – التأويل  من  وبيشٍء   – بداية  الواحد،  لإلله  املقاربة  تلك  إرهاصات  ونجد 

إلٍه ال متناٍه تأيت منه األشياء وإليه تعود بحكم الرضورة،  انكسمندريس الذي يتحدث عن 

واألبدية.  األزلية  الخلود،  كاإلحاطة،  إله؛  بكينونة  إال  تتلبّس  ال  صفات  عليه  أضفى  ولقد 

إكسينوفان  فهو  قبل سقراط  ما  التوحيد يف فالسفة  نحو  للنزوع  األكرث وضوحاً  املثال  أّما 

الذي يقول عنه ييجر إنّه أّول من صاغ املعتقد العاملي، وأّن فكرة اإلله يف العامل الغريب 

يُقال عنه –  اليونان، كذلك  أنبياء إرسائيل وال مع املسيحني وإّنا مع فالسفة  تبدأ مع  مل 

وفق وفيال موفيتيز – إنّه املوّحد الحقيقي الذي ظهر عىل وجه األرض، فإله إكسينوفان إله 

واحد، ليس له شبيه، كلّه عقل، كلّه سمع، كلّه فكر، أزيل مل يخلق من يشء وال ميكن أن 

يأيت من يشء دون مقامه. ولقد كان هذا التصور مثاراً لجدل كبري؛ وذلك ألنّه ميثّل ثورة 

عىل التصور اإلغريقي الشائع عن األلوهية. رغم ذلك، فلم يكن إكسينوفان موّحداً باملعنى 

الديني؛ وذلك ألّن إلهه مل يكن متاميزاً عن الوجود الطبيعى بل حال فيه، أي أنّه توحيد قائم 

عىل مذهب وحدة الوجود ال توحيد املؤلهني.

مثال  التياموس، وعن  الصانع – يف  الدميورجوس – أي  فقد تحّدث عن  أفالطون  أّما 

الخري يف الجمهورية، وإله أفالطون إله واحد، روح، عاقل، محرك، خري، جميل، عادل، كلّه 

يف حارض مستمر، علّة العامل الفاعلة، ويقارب أرسطو –الحقاً- مبحث األلوهيّة فيحدثنا يف 

الفيزيقا وامليتافيزيقا عن املحرّك األّول الاّل متحرّك، وعن دلييل الّنظام والجامل الباديني يف 

الكون ليؤكّد وجوده، إاّل أّن إشكاليات بحثه يف الحركة ويف ظواهرها جعلته يضع بجانب 

إلهه هذا آلهة أخرى أدىن مرتبة أسامها العقول املفارقة وشبهها باملحرّك من حيث كونها 

عارية عن املادة، ومن ثم فلقد حاول العقل الفلسفي اليوناين تجاوز التعّدديّة نحو التوحيد، 

لكّنه مل يرق يف هذا التوحيد الوحياين، فلقد قال كّل من أفالطون وأرسطو بآلهة ثانويّة وهذا 

ما يتناىف متاماً مع توحيد األلوهيّة، ومل يكن إله أفالطون محدثاً ليشء إحداثاً مطلقاً ال عىل 

بالفعل من  الوجود وال عىل صعيد الصريورة، وإّنا قام بعمله عىل أشياء موجودة  صعيد 

قبل. أّما إله أرسطو فهو الصورة الخالصة والفعل املحض، لكّنه ال يعقل غري ذاته، وال ينفعل 

الربوبيّة  مع توحيد  يتناقض متاماً  الواحد  التّصّور عن  العامل، وهذا  بشأن  يهتم  لسواه، وال 

به  نادى  الذي  التوحيد  فلم يكن  ثم  بالخلق واإلحياء واإلماتة، ومن  تفرّد اإلله  يعني  الذي 

الفالسفة توحيداً بكّل ما تقتضيه كلمة توحيد من معاٍن.
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»الفصل  معضلة  اإلغريق،  عن  ورثوا  الحداثة  فالسفة  من  األكرب  القسم  أّن  الواضح   *
غري  ومقوالته؟  الحيس  العقل  ملعايري  الخاضع  واملوجود  الوجود  واجد  بني  اإلكراهي« 

ثنايا  بل سيكون له أثره الحاسم وامتداده الجوهري يف  أّن هذا الفصل مل يكن أمراً عارضاً 

تفكري الغرب الحديث. كيف ترون إىل هذه املشكلة التأسيسّية التي غطّت مجمل نشاطات 

امليتافيزيقا الحديثة املتعلّقة بحياة اإلنسان ومصريه؟

الغربيون يف ميتافيزيقا أرسطو ضالتهم ومسعاهم يف فصل اإلله عن  بالفعل لقد وجد 

الحياة الواقعيّة؛ فإله أرسطو علّة غائيّة ال فاعلة، وهو الصورة املحضة والعقل املكتفي بذاته 

الذي ال يعقل غريها وال يعلم شيئاً عن املوجودات. إّن إله أرسطو ليس له إرادة أخالقيّة أو 

هدف يتّصل بالوجود، لكّنه قاطن يف عليائه، ال ينفعل ليشء؛ ألّن يف هذا منقصة لقدره. 

ولقد تأثّر الغربيون بهذا املفهوم إىل حّد كبري، فأبعدوا اإلله عن تدابري الكون والتدخل يف 

أموره، واتّخذوا من ميتافيزيقا أرسطو منطلقاً لهذا.

ورجالها  الكنيسة  مناهضة  منها  هذا،  موقفهم  أثْرت  أخرى  عوامل  مثّة  أّن  والحقيقة، 

ومسلكهم املتعّنت والسلطوي املعروف تجاه العلم والتفلسف، ومنها أيضاً تسليم الغرب 

الغموض حول كثري من إشكاليات  أزالت  التي  البرشي  العقل  بالعلم ومكتشفات  املطلق 

الكون وأرساره املختلفة. عندئٍذ بدأت األصوات تتعاىل بفصل وإبعاد الله – مع االعرتاف 

بوجوده – عن العامل الواقعي، ووصلت صيحات هذه األصوات إىل منتهاها إىل حد القول 

بوت اإلله امليتافيزيقي.

والعامل؛ قصور  الله  بني  الفصل  إىل  اتّخذها هؤالء ممن دعوا  التي  أيضاً  الذرائع  ومن 

املعرفة البرشية وعجزها عن إدراك الحقائق الكلية بشكٍل كامٍل وصحيح، وهم يف هذا ال 

لهذا،  اإلغريقي  التأسيس  إىل  أيضاً  وإّنا  فحسب  املادية  التجريبية  رؤيتهم  إىل  يستندون 

أّن  أكّد  قد  قبله  من  أفالطون  فإّن  فلسفته،  غاية يف  اإلله  معرفة  يجعل  أرسطو مل  كان  فإن 

معرفة الصانع عمل شاق يستحيل عىل مكتشفه أن يفيض به إىل الجميع، وهو ما أكده أيضاً 

إكسينوفان قبلهام فذكر أنّه ليس هناك من يعرف شيئاً عن اإلله أو يدركه متام اإلدراك. ومن 

جعلها  ما  اليونانية  امليتافيزيقا  يف   – سبق  ملا  وفقاً   – الحداثة  ميتافيزيقا  وجدت  فقد  ثم، 

تختزل امليتافيزيقا إىل مجرد اهتامم بالعامل األريض وحياة اإلنسان ومصريه بداخله.
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وإن كان الغرب نفسه أصبح يدرك عواقب ذلك ويعيد – يف اآلونة األخرية – قراءته لهذا 

املوقف.

* يف الفلسفة الحديثة ومع تأسيساتها األوىل أراد الشّك الديكارىت بحسب عدد من نقاده 
أن يقول إّن اإلنسان يكّون معرفته الخاّصة ويجعلها تؤّسس ذاتها مبعزل عن الله. ولقد تركّز 

وعي الحداثة عىل هذه املقولة من خالل تأسيس يقينه الوجودي واملعريف يف األنا الواعي 

األمر هو من األسباب األساسّية  أّن هذا  ترون  أال   ... اإلنسان كموجود مطلق  إظهار  عىل 

تقرأون  كيف  وبالتاىل  املعريف،  نظامها  من  الديني  اإلميان  إقصاء  نحو  العلامنّية  دفع  يف 

التداعيات الخطرية للكوجيتو الديكاريت عىل الفكر الغريب الحديث؟

قاربت العقول الفلسفية الكوجيتو الديكاريت ما بني مؤيٍّد ومعارٍض: مؤيٌّد يرى فيه تحّرًرا 

وسيادة وإعالًء لإلنسان بوصفه جوهراً مفكراً، ومعارٌض يرى فيه نعرة استعالء واستالب عىل 

وعن كّل ما هو إلهّي مقّدس. لقد استندت الحداثة إىل الكوجيتو الديكاريت، وبالفعل، لقد 

دفع يف اتّجاه العلامنيّة، ولكن كيف آل هذا الكوجيتو إىل مثل هذا املنحى الفكري، وكيف 

أّدت فلسفة ديكارت وهو الفيلسوف الكاثولييك الورع، الذي أثبت وجود الله واعتربه ضامناً 

إلثبات وجوده، كيف أّدت يف نهاية األمر إىل إقصاء الديني واملقّدس؟ هنا وجب أن نفرّق 

بني مقصد الفيلسوف ونيّته عىل املستوى الّنظري، وما آلت إليه فلسفته بالفعل عىل مستوى 

التطبيق، خاّصة وأنّه، من املعروف أّن فلسفة ديكارت راجت رواجاً كبرياً ليس بني املثقفني 

واملتفلسفة فحسب وإنا بني العامة؛ وذلك ألنّه وألّول مرّة يف تاريخ الفكر تكتب الفلسفة 

والّنخبة  الكنيسة  احتكرتها  التي  الوصايا  بذلك  فتحطّمت  الفرنسيّة،  وهي  أال  العامة  بلغة 

من متقني الالتينيّة، لهذا فقد أثّرت عظيم األثر يف الفكر بصفٍة عامٍة. أّما عن الركيزة التي 

فارقة، لحظة  تاريخيّة  الذي ميثل لحظة  الكوجيتو  فلسفته، وهو  الحداثة يف  إليها  ارتكزت 

تحّول إبستمولوجى وأنطولوجي نحو األنا؛ حيث نحى ديكارت الحقائق واملعارف السابقة 

جانباً وانطلق من الصفر الوجودي واملعريف متخذاً من الشك املنهجي وسيلة يف هذا حتى 

توّصل إىل قضيّته املحوريّة »أنا أفكر إًذا أنا موجود«. مل يكن ملثل هذا األنا الذي أخذ يطفو 

فليس هناك  له وجود سابق  يكن  السابع عرش، مل  القرن  مرّة يف  التاريخ ألّول  عىل سطح 

اعتبار وتعظيم إال لله وللمؤّسسة الكنسيّة.

لقد جاء »األنا أفكر إًذا أنا موجود« أي الكوجيتو ليؤكّد أولويّة الذات البرشيّة واستقاللها 
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ومتايزها عىل الطبيعة، ولقد كان التنظري لتلك الذاتية املفرطة أثرها يف الفكر الالحق، فعندما 

نُظر إىل األنا بوصفها أساساً للحقيقة ولتأسيس وجود املرء ومعرفته أصبح اإلنسان مكتفياً 

بذاته، واعياً بها، وليس يف حاجة إىل الله؛ ألنّه يستمّد يقينه من ذاته ال من سلطة غريها. وهو 

ما رسخ فيام بعد إلقصاء الديني، ورغم إميان ديكارت بوجود خالق للكون، فإّن مفهومه 

عن األلوهيّة مل يكن سوى نتيجة »األنا موجود« ويف هذا هدم للميتافيزيقا القدمية. فإذا كان 

أرسطو قد اتّخذ الّنظام الكوين دليالً عىل وجود اإلله، فقد أقام ديكارت ميتافيزيقا جديدة ال 

تجعل املادة متكأً للوصول إىل الله، وإّنا انطلق من إثبات الفكر إىل إثبات وجود الله. ومل 

يعد الله العلّة الغائيّة، كام هي الحال يف امليتافيزيقا الكالسيكية، بل أصبح ضامن لوجود 

الحقيقة عىل  قد بحث عن  الديكاريت  الكوجيتو  إّن  القول  أستطيع  الفردية. وهكذا  الذات 

األرض ال يف السامء ويف الذات اإلنسانيّة ال يف األشياء الخارجية، ومن ثم، حول الكوجيتو 

والوجود  املعرفة  من  كّل  فارتبط  اإلبستمولوجيا،  إىل  امليتافيزيقا  من  الفلسفة  الديكاريت 

بالذات الفردية وليس بالكيّل واملطلق، مام كان له عظيم األثر يف تعضيد الرؤية العلامنية 

وفصل املقدس عن الدينوي. فحاول اإلنسان الحديث تقليص الدور اإللهي؛ وذلك ألنّه 

زائداً، أي أنّه  اعترب نفسه معياراً لكّل يشء حتى انتهى بها األمر إىل اعتبار دور اإلله دوراً 

بتمرّد الفلسفة عىل الوحي، اإللهي، املقدس أصبح الطريق ممهداً للعلمنة وإقصاء الديني.

* يبدو األثر البنّي ملعاثر امليتافيزيقا يف الغرب مركوزاً يف ملحمة الرصاع بني اإلميان 
الديني والعقل العلمي. فلقد جاءت أطروحة التناقض بني العقل واإلميان الديني كتمثيل بنّيٍ 

عىل مأزق التنوير الذي افتتحته الحداثة يف مقتبل عمرها. كيف تبّينون لنا رؤيتكم التحليلّية 

والنقديّة لوقائع هذه األطروحة؟

بدأ العقل الغريب عرص النهضة بالثقة واإلميان املطلق بذاته وبتخارجه وقدرته عىل فهم 

العامل وحّل اإلشكاليات الكامنة به، دونا أية حاجة إىل املا ورائيات. حتى أصبحت تلك 

العقالنية يف القرن السادس عرش والسابع عرش بدياًل موضوعيًا عن الدين. نظرت إىل العلم 

بوصفه موضوًعا من موضوعاتها، وآمنت بقدرته عىل تفسري ظواهر العامل تفسرياً علياً عقلياً، 

أشّده يف  التطّور  هذا  بلغ  أن  إىل  العلمي  البحث  مناهج  بتطّور  بالعلم  اإلميان  وازداد هذا 

القرنيني التاسع عرش والعرشين، وبدأ االنفصال التام بني الدين والعلم. ولكن ما لبث هذا 

العقل الغريب الذي تجرأ واغرت بإمكاناته أن أدرك ما آلت إليه هذه العقالنية من مثالب نالت 

من اإلنسان وجعلته مغرتباً عن ذاته وعن اآلخر.
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والحقيقة أّن موقف الغرب ومتاديه يف عقالنيته يف مقابل تخليه عن الدين وامليتافيزيقا 

موقف متهافت ال يصمد للنقد. ليس فحسب ألّن تاريخ العقالنيّة الغربية ذاته قد تجاوزها 

الدين،  وبني  بينها  تجمع  وتعايش  تكامل  عالقة  إىل  أخرى  مرّة  طريقه  يتلمس  أن  محاوالً 

الغرب يف تخليه عن املعتقدات  إدعاء  قام عليه  الذي  التاريخي  أيضاً ألّن األساس  وإّنا 

الدينية وإهامله لها هو إدعاء زائف، يقوم عىل صيحات قائلة باالختصام الشديد بني الدين 

والعلم، وتجد هذه الصيحات ما يرّبرها يف تاريخ الفكر البرشي قدميه وحديثه، مستندة يف 

ذلك إىل القرون الوسطى وما ساد فيها من تعّصب وجمود ورفض لحقائق العلم. والحقيقة 

أّن هذه الثنائية: اإلميان الديني/ العقل العلمي واملثرية لإلشكال وااللتباس واملرسخة يف 

ثنائيات تم  الله/ العامل، الساموي/ األريض، وهى  الثنائيات األخرى:  الوقت نفسه لبعض 

تناولها بوصفها متناقضة، مل يكن لها ـ يف ظني ـ وجود عىل اإلطالق .يستند أصحاب إدعاء 

التناقض والخصومة التاّمة بني اإلميان الديني والعقل العلمي إىل قصة النزاع الشهرية بني 

النظرية الهليوسنرتية؛ وهي النظرية القائلة بأّن الشمس هي مركز النظام الكوين، والتي أثبتها 

العلم منذ اإلغريق، وبني النظرية الجيوسنرتية؛ القائلة بأّن األرض مركز الكون والتي تبناها 

حد  إىل  أوجه  يف  وصل  الذي  التاريخي  الّنزاع  هذا  أّن  والحقيقة  املسيحي.  الدين  رجال 

التكفري واملحاكمة، مل يكن رصاعاً بني دين وعلم، لكن بني مذاهب الهوتية ورجال دين 

أّولوا نصوص الكتاب املقدس وفقاً لرؤيتهم التي تتسم بقصور النظر وسذاجة التحليل. ألنه 

إن كان األمر خصومة حقيقية بني دين وعلم ملا تراجعت الكنيسة واختلقت األكاذيب لترّبر 

بها موقفها العدايئ من كوبرنيقوس أّوالً والقائل بركزية األرض، والذي مل يجرؤ عىل نرش 

نظريّته إال بوصفها صورًة متخيلًة خوفاً من اضطهادها، ثم موقفها من جاليليو الذي انترص 

إًذا مل يكن  لهذه النظرية، لكّنه ما لبث، وتحت وطأة القهر والقس الكنيس، أن تربأ منها. 

األمر ـ كام صوره البعض ـ عداًء بني دين وعلم؛ ألّن مسيحيّة القرون الوسطى هي مسيحيّة 

القرون الاّلحقة. ومن ثّم، ووفقاً ملا سبق، ينهار اإلّدعاء التاريخي انطالقاً من هذا. 

وقد وجد هذا العداء لقرون سابقة تحديداً يف اليونان قدمياً عندما أعلن فيثاغورث ثم 

فيلوالوس – أّن األرض والسيارات تدور حول نار مركزيّة ثم بعد ذلك أكد أرسطارخس هذا 

القول فاتُّهم حينئٍذ أيضاً بالكفر وذلك يف عهد ما قبل املسيحية.

الخالصة، إّن الرّصاع مل يكن سوى نزاع بني فكرة قدمية تحّولت بتقادمها إىل صنم عبده 
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اإلنسان، وبطبيعة الحال يواجه كّل ما عداه بيشء من الرتبص والعداء واالختصام.

* ماذا تعني لكم عودة القضّية الدينّية إىل املجتمعات الغربية ... وهل يدّل ذلك عىل 
إخفاق العلامنّية أو انكفائها عن كونها البديل التاريخي الحضاري الستمراريّة حداثة الغرب؟

»إزالة  أيًضا  والصادمة  والجريئة  املعروفة  بقولته  العلامنيّة  عن  أطروحته  الغرب  -بدأ 

السحر عن العامل« وظّل يتنبّأ برتاجع النزعة الدينية وانحسارها لدى األفراد واملجتمعات، 

النفسيّة، وقد اقرتب من  بأّن الدين هو أعظم األوهام  بل ووصل به الشطط إىل حّد القول 

املوت – وفقاً لفرويد – بل وحّدد توقيتاً بعينه لزواله )عام 1900( وتّم الّنظر إليه عىل أنّه من 

مخلفات املايض – وفقاً لوولستون. ولقد انترشت العلامنيّة كنتيجٍة منطقيٍّة لتشّدد الكنيسة 

بعده. فضالً عن  السابع عرش وما  القرن  أوروبا يف  التي شهدتها  للتغريات  وعدم مواكبتها 

الحروب الدينية وما أحدثته من انقسامات مذهبيّة وسياسيّة. فآمن الغربيون بوهم العلامنية 

الديني  بني  التام  التمييز  هو  األمم  ونهضة  األزمات  لحّل  السحرية  العصا  أن  عىل  القائم 

والدنيوي، األريض والساموي، الدين والسياسة. 

أّما عن عودة القضيّة الدينيّة إىل املجتمعات الغربية، وهي األطروحة السائدة عىل ساحة 

للدين،  بإزدرائه وتقويضه  بدأ حداثته  الذي  الغرب  الغريب يف سنواته األخرية، ذلك  الفكر 

لكّنه بعد أن اخترب العلامنيّة لقرون أربعة، تزعزع إميانه بالدعائم التي تقوم عليها: مثل التقّدم 

التقني العلمي الذي يفّس الواقع بصورٍة علية، كذلك التقّدم االجتامعي واالقتصادي الذي 

وعد اإلنسان بالسعادة والرفاهية دون الحاجة إىل املا ورائيات، والحقيقة أّن تاريخ الحداثة 

نفسه يدّل عىل مراجعة واقعيّة لهذه الدعائم، حيث كان التقّدم التقني هو الخطر الحقيقي 

الذي يرتبص باإلنسان، وهو ما أشار إليه هابرماس من أّن الخطر الفعيل هو العلم التطبيقي 

وعد  يتحّقق  مل  كذلك  خطرية.  وإنسانيّة  أخالقيّة  نتائج  من  يتضّمن  ما  بكّل  )البيولوجي( 

الرفاهية، والتاريخ دال عىل معاناة وحاجة بعض البلدان الغربية، فضالً عن أّن تلك العلامنيّة 

أن يظهر  الطبيعى يف ظّل هذه األجواء  للمعنى، وكان من  فاقد  بالنهاية إىل عامل  أّدت  قد 

الدين لريأب الصدع األخالقي والروحي.

القفص  العلامنيّة بثابة  فإّن عامل  والوهم،  بالسحر  مفعم  العلامنية  قبل  العامل  كان  إذا 

الحديدي ـ وفقاً لتعبري ماكس فيرب ـ املتحّجر الذي ال روح وال قلب فيه إن مل يظهر به أنبياء 
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إىل  الدينيّة  القضيّة  نتحدث عن عودة  قدمية، وعندما  ومثاليات  أفكار  فيه  تبعث  أو  جدد، 

الغرب يجب أن ننّوه إىل أّن الشعار الذي تبنته علامنية الغرب »إعطاء ما لقيرص لقيرص ومالله 

لله« مل يطبق أبداً، فلم تتخّل أوروبا كليًّة عن معتقداتها وطقوسها الدينية، فمثالً، ما زالت 

بعض األحزاب السياسيّة تقوم عىل القيم املسيحيّة. أي أنّه مل يكن هناك انسحاب حقيقي 

للدين، حتى وإن توارى لبعض الوقت لدى مجتمعات الغرب عىل املستوى املؤسسايت، 

والعلامنية،  والحداثة  التجديد  الفردي، ورغم دعاوى  الوعي  داخل  يستقّر  وأبداً  دامئاً  فإنّه 

ورغم تنبّؤ العلامنيني يف املبتدأ بزوال الدين، فإنّه قد انترش عىل نطاق أوسع إىل الحد الذي 

قال عنه بيرت بريجر: »إّن العامل املعارص يطغى عليه جنون ديني..«.

وعودة القضيّة الدينيّة هو ما درج تناوله يف سياق مصطلح »ما بعد العلامنية«، وال يعني 

هذا االصطالح العودة إىل ما قبل العلامنيّة أو إزاحتها، لكّنه حضور جديد يتواءم مع ظروف 

العرص، حضور يقبل التعددية، ويقبل الدين دون إكراه أو إلزام، وينظر إىل العامل يف ظّل 

رؤية كونيّة تتعايش فيها العلامنية والدين معاً، لتكون »ما بعد العلامنيّة« هي البديل الحضاري 

الستمرارية حداثة الغرب عوضاً عن العلامنية. ورّبا جاء التاريخ فيام بعد ليعلن تجاوز ما 

بعد العلامنية إىل ما بعديات أخرى ... فام أكرث املا بعديات الغربية!

* كان الفيلسوف األملاين إميانويل كانط أّول من أعلن عدم ثقته بامليتافيزيقا يف زمن 
الحداثة، إاّل أنّه كان أيضاً أّول من أعطى لقّوة العقل البرشي صفة تجاوز كّل تجربة حسّية، 

وهو ما ذهب إىل تسميته باالستعامل املتعايل للعقل ... أال يعترب ذلك تناقضاً جوهرياً يف 

مهّمة العقل النظري الذي ورثته الفلسفة الغربية من بعده إىل يومنا هذا؟

يتّصل  فيام  خاّصة  تسويتها  يصعب  التي  النقائض  من  العديد  كانط  فلسفة  تتضّمن 

من  موقفه  التحديد  وجه  وعىل  الخالص”،  العقل  “نقد  يف  طرحها  التي  باإلشكاليات 

امليتافيزيقا، والحقيقة أّن موقف كانط اليخلو من التباس وغموض، حيث بدأ كانط ثورته 

عىل امليتافيزيقا الكالسيكيّة وهو ما استند إليه الفكر الحدايث. كان ذلك انطالقاً من إعجابه 

العقل يف هذه  استطاع  كانط كيف  تساءل  والرياضيات، وهنا  الفيزياء  العلم يف  با حّققه 

العلوم أن يحّقق هذا التقّدم املعريف الهائل، ولَِم أخفق فيام بعد الفيزياء، ورأى أّن املشكلة 

– دون مساءلتها، وكان مرشوع  العقل  ويعنى   – أداة  استخدمت  قد  الفلسفة  أّن  تكمن يف 

كانط يف “نقد العقل الخالص” هو مساءلة هذا العقل والبحث يف حدوده وقدراته. ويرى 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 328

كانط كام أشار بنفسه يف بداية كتابه أّن العقل البرشي مهموم بالعديد من التساؤالت التي ال 

يستطيع اإلجابة عنها أبداً؛ ألنّها تجاوز حدود قدراته، وإن فعل فإنّه يلقي بنفسه يف العتمة 

من  هائل  بفلسفته يف خضم  ألقى  من  هو  هذه  كانط بقولته  أّن  والحقيقة  واملتناقضات، 

التناقضات ال تزال تثري جدالً واسعاً حتى اليوم، ويتوافق هذا الرأي مع متييز كانط املعروف 

بني النومني والفينومني، ذلك التمييز الذي ميثل جوهر رفضه للميتافيزيقا املتعالية، حيث 

أقّر بعجز العقل عن إدراك اليشء يف ذاته، بل وجعل النومني مغايرًا متاماً للفينومني، مام 

استتبع بالرضورة الشك ونسبيّة املعرفة. وهو يف هذا مل يتجاوز هيوم الذي أخرجه من ثباته 

العميق – وفقاً ملقولة كانط – وبسبب هذا التمييز األكرث إرباكاً يف فلسفة كانط كان لتالميذه 

املبارشين منحى فلسفي مختلف.

إّن التمييز الكانطي بني النومني والفينومني، وتوقف العقل عند حّد الحس وعدم إمكانيّة 

تجاوزه لدنيا املقوالت األرسطية، أوقع كانط يف تناقض كبري؛ وذلك ألّن مرشوع كانط – 

يكون  أن  للعقل  ذاته، فكيف  العقل– أي دراسة اليشء يف  ماهية  أسلفنا – هو دراسة  كام 

هو الوسيلة والغاية يف الوقت نفسه، كيف يكون القايض واملتّهم يف قضيّة واحدة؟ ولقد 

انسحب هذا الفهم، بطبيعة الحال، عىل رؤية كانط للميتافيزيقا، فإذا كنا قارصين عىل إدراك 

النهضة  العلم هو سبب  العقل ال يتجاوز علم الحس، وإن كان  اليشء يف ذاته، وإن كان 

العلميّة  بالعقيدة  كانط  أسامه  ما  الكالسيكيّة  بامليتافيزيقا  نستبدل  أن  ميكن  إًذا،  الهائلة، 

الجديدة والتى ناقشها بوصفها إمكاناً ميتافيزيقياً، فأراد للميتافيزيقا أن تكون علامً عىل غرار 

العلم الطبيعي، فأحدث كانط بذلك انقالباً نوعياً متخضت عنه تداعيات مختلفة أثرت يف 

الفكر الالحق.

مل يُقم كانط، إًذا، للميتافيزيقا وزناً، حتى فيام يتصل بوضوعات؛ الله والنفس والحرية، 

الفكر  يف  مهامً  محوراً  متثّل  والتى  املحض،  للعقل  املتعالية  األفكار  كانط  أسامه  ما  أو 

امليتافيزيقي، ويقّدم العقل الحجج لدعمها أو نقضها، لكن لقصوره فإنّه عاجز عن إدراك 

وكأنّه  والواجب األخالقي،  العميل  العقل  إىل  امليتافيزيقا  بإحالة  كانط  يقوم  لذا  حقيقتها، 

بذلك قد أراد للميتافيزيقا أن تنحو نحواً مغايراً متاماً ملا كانت عليه منذ أرسطو.

الثاين من »نقد العقل  رغم هذا املوقف العدايئ من امليتافيزيقا، فإّن كانط يف القسم 

الخالص« املعنون »بالجدل املتعايل« مل ينكر نزوع العقل البرشي إىل تجاوز عامل التجربة، 
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مستشهداً يف ذلك بأفالطون ومحاولته تجاوز املحسوس للمعقول، ويقّر بأّن هذا التجاوز 

ليس ترفاً عقلياً، لكّنه دافع يكمن داخل العقل البرشي. وعىل هذا، يؤكّد كانط نفسه تأّصل 

العقل  بها  يحول  التي  للكيفية  كانط  يعرض  أيضاً  وفيه  البرشية،  الطبيعة  داخل  امليتافيزيقا 

الخالص أفكاره إىل موضوعات للتأّمل وكأنّها يف ذاتها ولذاتها. وال شّك أّن هذه النقلة من 

الطبيعة إىل ما بعد الطبيعة قد أّدت بطبيعة الحال إىل تناقضات يصعب حلّها. وكأّن كانط 

نفسه مل يستطع – رغم موقفه العدايئ من امليتافيزيقا – أن يلجم هذا النزوع العقيل نحو 

امليتافيزيقي، فامليتافيزيقيا حاجة متأصلة بداخلنا.

* إىل أّي حّد ميكن لنا الحديث عن فلسفة إسالمّيٍة متأل الفراغات الكربى التي أحدثتها 
املنظومة  يف  الحاصل  الفراغ  وخصوصاً  املعارصة  اإلنسانّية  الحضارة  يف  الغربية  الفلسفة 

األخالقية والقيمية؟

منذ  الغربية  الفلسفة  تساؤالت عن  تفضلتم وطرحتموه من  ما  سبق وتحّدثنا من خالل 

نشأتها، ورأينا كيف أنّها فلسفة آمنت عرب تاريخها الطويل إمياناً مطلقاً بالعقل ومخرجاته، 

ورأينا أيضاً ما آل إليه اإلفراط يف هذا اإلميان من عواقب نالت من اإلنسان املعارص ومن 

مصريه، بل وأفقدته املعنى والهدف وجعلته مغرتباً عن أصله ومآله اإللهي. لقد أفرز هذا 

العقل زخامً فكرياً كبرياً يتمثل يف املذاهب الفلسفية املختلفة؛ املادية، املثالية، الوضعية 

عىل  الظهور  تناوبت  التي  املذاهب  بعدهام...تلك  وما  والحداثة  العلامنية  والعقالنية. 

الوجود  تهمل  أحادية،  جهة  من  اإلنسان  تقارب  وأبداً  دامئاً  لكّنها  الغريب،  الفكر  ساحة 

اإلنساين األريض لصالح األخروي حيناً، وتُعيل من ذلك الوجود الدنيوي وتبحث يف كّل 

الروح  الجسم حيناً، وتهمل  العقل عىل  الساموي أحياناً. تُعيل من شأن  يرُثيه وتتناىس  ما 

لصالح الجسم أحياناً. ويف كّل األحوال تتخذ من العقل متكأً يف ذلك، وتنفصل متاماً عن 

امليتافيزيقي- كام رأينا يف الفكر الحدايث.

األمر يختلف متاماً يف الفلسفة اإلسالمية، فبدايًة هي تقارب اإلنسان بُكليته من حيث 

الوجود؛ يف وجوده األريض الحايل ويف وجوده األخروي املستقبيل، وال تهمل أحدهام 

فإذا كان أرسطو قد عرف  من حيث املاهية،  أيضاً  بُكليته  اإلنسان  لصالح اآلخر. وتقارب 

أنّه  يثبت  الفلسفة  تاريخ  إليه  آل  ما  فإّن  »مفكر«  بأنّه  ديكارت  »عاقل«، وعرّفه  بأنّه  اإلنسان 

ينفصل بحاٍل من األحوال عن أصله ومصدره ومرجعه. تحدثنا  »ميتافيزيقي« ال ميكن أن 
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أيضاً عن تداعيات االنفصال عن اإللهي يف الفلسفات الغربية، وكانت النتيجة لذلك عامل 

مصاب بالعديد من األمراض االجتامعية واألخالقية والسيكولوجية الخطرية، والتي مل يجد 

الغرب لها ترياقاً إاّل بنزوعه مجّدداً نحو امليتافيزيقي وذلك بعد أن سلك العديد من الطرق 

أخري،  مرة  اإلسالمية  الفلسفة  نستلهم روح  أن  إًذا  علينا  وتيه. وجب  اغرتاباً  إال  يزداد  ومل 

وذلك لرأب الصدع األخالقي والقيمي بل والروحي أيضاً. قد ال نبالغ إن قلنا إّن األخالق 

هي األساس الذي تقوم عليه الحضارات، فبالعقل وحده أصبح اإلنسان مكبالً بقيود املادية 

التي مل يستطع التحّرر منها، بل صار هذا العقل هو الخطر الذي يرتبص باإلنسان؛ ألنّه بغري 

واألخالق  القيم  إرساء  باألساس عيل  قامت  فقد  اإلسالمية  الحضارة  أما  أخالقية.  ضوابط 

هذه  من  انطالقها  فضالً عن   - اإلسالمية  الفلسفة  إّن  األخالق«،  مكارم  بعثت ألمتم  “إّنا 

من  وغريها  والحرية  واملصري  والوجود  باأللوهيّة  يتّصل  فيام  بحثها  سياق  ويف  القاعدة- 

اإلشكاليات التي ورثتها عن الفلسفة اإلغريقية، فضالً عاّم أضفت عليها من روحها الخالصة 

إميانها  تفرط يف  امليتافيزيقي، ومل  بحال من األحوال عن  تنفصل  فإنّها ال  إبداعها،  ومن 

بالعقل وإّنا -وذلك عىل النقيض من الفلسفات الغربية- ربطت بني اإلميان والعقل وتاريخ 

الفلسفة اإلسالميّة زاخر بحاوالت التوفيق بينهام، ومن ثم، ميكن لهذه الفلسفة أن تتجاوز 

الكبوات واإلخفاقات التي نالت إنسان العرص الحديث كتداعيات للمذاهب الغربية، وذلك 

ملا سوف تحّققه من إشباع روحيٍّ ووجداينٍّ أثبت التاريخ أّن اإلنسان ال يستقيم أمره بدونه 

أي بإرتباطه باملاورايئ، الذي يستقي منه األمان والعقيل واإلشباع الوجداين.
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من أبرز تحديات فلسفة العلم المعاصر

حوار مع الدكتور مهدي همازاده

الصلة  ذات  القضايا  من  واحدة  عىل  هامزاده  مهدي  الدكتور  مع  الحوار  هذا  يرتكَّز 

بأزمات الحضارة اإلنسانّية املعارصة، نعني بها األمراض العصبّية والنفسّية وأسبابها العلمية 

والسوسيولوجّية.

من  الذهن  فلسفة  حقل  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حائز  هامزاده  الدكتور  أّن  إىل  نشري 

يف  العلم  دراسات  حقل  يف  باحًثا  بوصفه  حالًيا  ويعمل  طهران.  يف  املعرفّية  العلوم  كلية 

مؤّسسة الحكمة والفلسفة للتحقيق. وقد صدر له حتى اآلن الكثري من الكتب أهمها: »مقدمة 

عىل فلسفة الذكاء الصناعي«، و»تأّمل حول الواقعية املبارشة يف باب الوعي الظاهرايت«، 

و»الثنويّة السينويّة / الديكارتّية واألحديّة الصدرائية«، و»النموذج الحاكم عىل فلسفة الذهن 

الواقعية  نظريات  جدوائّية  و»ال  عنها«  واإلجابة  املسائل  اختيار  يف  وتداعياتها  املعارص 

املبارشة يف بيان الخصائص الذاتية للتجربة«، وما إىل ذلك من األعامل األخرى. ومن بني 

اهتامماته األخرى وحقوله التدريسية عىل مستوى الدكتوراه فلسفة الذهن وفرص وتحديات 

هذا االتّجاه الفلسفي. ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر«

موضوعها  هو  وما  العصبّية،  العلوم  عنوان  عليه  أطلق  عاّم  بداية  منكم  نتعرف  هل   *
وغاياتها؟

ميكن القول باختصار: إّن العلوم العصبيّة تعمل عىل دراسة النشاطات املتعلّقة بالذهن 

عىل نحو تجريبي. إّن الذهن أو ما يُعرف يف اإلنجليزية بـ )Mind( يُؤخذ بوصفه مفهوًما 
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حياديًّا بني املخ أو الـ )brain( والروح أو الـ )soul(. وذلك ألّن أنصار الثنويّة فيام يتعلّق 

بنوع من التجرّد يف باب النفس ال يرون كفاية املخ فقط، وإّنا يقولون بيشٍء وراء املخ أيًضا، 

وإّن الكثريين من املاديني والفيزيائيني يكتفون بهذا املستوى من املخ أو الجسد. لقد تّم 

وضع مفردة الـ )Mind( لهذه الغاية وهي أن تكون يف فلسفة الذهن ويف الدراسات الذهنية 

بشكل عام، لتكون لها حالة حيادية حيال هذين األمرين، وأن تشري إىل يشء ميكن لكّل 

واحدة من هاتني املجموعتني من اآلراء أن تتحّدث حوله. لقد تبلورت العلوم العصبيّة من 

أجل القيام بدراسة تجريبيّة حول نشاط الذهن. فقد أخذنا نشهد تخليًا بالكامل عن أساليب 

القرون املاضية؛ حيث كانوا يتحّدثون عن الذهن بواسطة الفرضيات والنظريات الفلسفية 

والكالمية والالهوتيّة؛ إذ نركّز حاليًا عىل التجارب واملعطيات املخربيّة، وما تقوله لنا هذه 

التاسع عرش  القرن  التي كانت كامنة يف  تبلورت االتجاهات ذاتها  التجارب، وبالتايل فقد 

والقرن العرشين للميالد يف هذا العلم؛ وال سيام يف نهاية القرن العرشين، حيث شهد هذا 

العلم قفزًة بسبب اخرتاع األجهزة املتطّورة لتصوير املخ. لقد متّكن العلامء يف حقل العلوم 

 ،)intentional( الـ الذهنيّة، وال سياّم منها نشاط  النشاطات  الكثري من  العصبيّة من رصد 

حيث تشتمل عىل قضايا من قبيل: اإلميان، والفكر، واتّخاذ القرار، والتعلّم، واالستدالل، 

والرتكيز، واللّغة، واإلدراك اللغوي أو النطق اللساين، واإلدراك الحيّس، أو اإلدراك البيئي، 

تحت  املخ  وتشّوهات يف  عاهات  من  يعانون  الذين  وكذلك  الطبيعيني،  األشخاص  لدى 

األجهزة املخربية، وأثبتوا أّن نشاط اإلدراك البرصي عىل سبيل املثال يقع يف ذلك الفّص 

من املخ، كأن تكون هي الجهة الخلفيّة من املخ، حيث الحظوا صدور إطالقات عصبيّة 

واتّصاالت يف تلك الناحية من املخ، ونشاهد مثل هذه الخريطة من النشاطات العصبية يف 

جهة من املخ أثناء مامرسة ذلك النشاط الذهني املعنّي، وما هي النامذج التي نحصل عليها 

يف مورد هذه النشاطات الذهنية، وأن األرضار يف املخ والتشوهات تعمل عىل تكميل نتائج 

تعرّض إىل حادث وأصيب يف  أّن شخًصا  افرتضنا  لو  الدراسة املخربية. وعىل هذا  هذه 

جزء خاص من املخ، سوف يفقد القدرة عىل القيام بعمل معنّي، أو تختّل لديه مقدرة ذهنيّة 

خاّصة، وكان هؤالء قادرين عىل تحديد أّن ذلك الجزء من املخ الذي تعرّض للرضر يتوىّل 

الذي اخرتق عني هذا  القضيب الحديدي  بتلك املهّمة الخاّصة. فإّن هذا  القيام  مسؤوليّة 

العامل عند سقوطه من أعىل البناء، ودخل يف ناحية فص الوعي من مّخه، وأرّض بهذا الجزء 

الخاص منه، أّدى إىل هذا النقص والخلل يف إدراك ما يدور حوله عىل سبيل املثال. لقد 
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كان يتمتّع بجميع نشاطاته الذهنية، وكان بذلك كام هو يف السابق، وكان يقوم بالنشاطات 

ذاتها، غاية ما هنالك أنّه إذا ترك يف الشارع لوحده ال يستطيع معرفة املكان الذي هو فيه، 

وكيف يهتدي إىل بيته؛ فأدركوا أّن ذلك الجزء من املخ املصاب هو املسؤول عن تحديد 

تأكيد هذا االكتشاف؛  الحادث ساعد عىل  الجغرايف، وكان األمر كذلك وإّن هذا  املوقع 

التي تعرّض لها املخ عملت عىل تكميل سلسلة االكتشافات يف هذه  أّن األرضار  بعنى 

التجريبية  العصبيّة بسار مزدهر من هذه املعطيات  العلوم  اقرتنت  لقد  العلمية.  األبحاث 

حول النشاطات الذهنيّة، وقد ساعد ذلك عىل توظيف املعطيات التجريبية من أجل التنظري 

حول الذهن والروح. وبطبيعة الحال كانت بعض األفكار الفلسفية تساعد بشكل معكوس 

تتّجه هذه املعطيات بدورها نحو املنجزات  التجريبية واملخربية؛ حيث  بشأن املعطيات 

الجديدة. وبذلك فإّن العلوم العصبيّة بشكل عام عبارة عن الدراسات التجريبية للمسارات 

والنشاطات الذهنية، والتي بلغت ذروتها بشكل رئيس منذ النصف الثاين من القرن العرشين.

*  ما هي تداعيات تقلّص جميع أفعال اإلنسان وردود أفعاله إىل نظريات العلوم العصبية؟

أرى أنّه من خالل ما تقّدم من الرشح والتوضيح حول ماهيّة العلوم العصبية واتّجاهها، 

يتّضح تقريبًا أنّنا يف جميع الدراسات التجريبية إذا أردنا االكتفاء بتلك املعطيات التجريبية 

فقط، سوف نتعرّضـ  بطبيعة الحالـ  إىل نوع من النزعة االختزالية. وال يقترص هذا األمر عىل 

املخ والذهن فقط. وهكذا األمر بالنسبة إىل العلوم املختلفة أيًضا. فقد كان األمر كذلك 

يف علم األحياء والفلك وغريهام ـ عىل سبيل املثال ـ وكّل فرع من العلوم املختلفة ضمن 

حقل الفيزياء بشكل عام. وكلاّم استندنا إىل القسم التجريبي فقط، واجهنا ـ بطبيعة الحال 

 )reducationism( ـ نطًا من النزعة االختزاليّة أو ما يُصطلح عليه يف اللغة اإلنجليزية بـ

أو  الفيزيقي  املستوى  ذلك  إىل  وخفضها  الظاهرة  تلك  اختزال  عىل  يعمل  حيث  أيًضا، 

باب  يف  األمر  هذا  يحدث  الحال  وبطبيعة  الحّد.  ذلك  يف  مقيًّدا  وتبقيه  البحت،  املادي 

الذهن أيًضا، وعندما نعترب مجرّد العلوم العصبية مرجعيّة، ويكون لدينا نوع من االنبهار حول 

هذه املعطيات، ال سيّام وأّن هذه املعطيات تفرض تحّديًا عىل بعض الفرضيات الفلسفية 

الذهن  بشأن  جميعها  والفلسفية  الالهوتية  االتّجاهات  أّن  ترون  سوف  السابقة،  والكالمية 

تتعرّض للسؤال والتشكيك بطبيعة الحال، وسوف يحدث هنا يف مورد الذهن ما حدث ذاته 

يف القرون السابقة يف العلوم األخرى التي سبق لها أن توّصلت إىل هذه املعطيات التجريبية 
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أيًضا، وسوف يحدث هذا الّنوع من التجايف واالنحسار يف األساطري والخرافات الالهوتية 

أيًضا. وهو ما رأيناه يف القرن العرشين يف مورد فلسفة الذهن أيًضا.

* ما هي التبعات التي ستلحق اإللهيات بسبب العلوم العصبية وال سّيام بالنظر إىل ماهّية 
املخ وآلّيته واالختالالت العصبية والنفسية؟ وبعبارة أخرى: ما هي التحديات والشبهات التي 

أثارتها العلوم العصبّية بوجه اإللهيات؟

إّن  سلًفا.  ذكرتها  التي  املقّدمة  خالل  من  أيًضا  اتّضح  قد  السؤال  هذا  جواب  أّن  أرى 

الفرضيات الالهوتيّة سواء يف اإلسالم أو يف املسيحية ـ التي فرضتها الجامعات يف أوروبا 

وأمريكا الشاملية بوصفها مذهبًا رسميًّا غالبًاـ  فرضت تحديًا جاًدا من الناحية العمليّة. وبالتايل 

فإّن اإلسالم واملسيحيّة واألديان اإلبراهيمية وبعض األديان غري اإلبراهيمية، قد أشارت يف 

تعاليمها يف البُعد األنرثوبولوجي بشكل محّدد إىل الناحية غري املاديّة من اإلنسان، ولنطلق 

عليها اآلن اسم الروح أو أّي يشء آخر، وهي الناحية التي باإلضافة إىل الجسم توجد فيام 

وراء الجسم أيًضا، وتدير النشاطات التي نتحّدث عنها بوصفها من النشاطات الذهنية ويعمل 

عىل تنفيذها. وبطبيعة الحال فإّن اإللهيات منذ القدم مل تكن لديها مشكلة مع تدّخل املخ 

أو القلب بوصفهام أعضاء من الجسم يف هذه النشاطات واملسارات الذهنية. ولكن يتّم 

الحديث عنهام بني املتكلمني واإللهيني املسلمني بوصفهام من العلل املعّدة واملمّهدة. 

وأّما يف األدبيات املعارصة لفلسفة الذهن فيطلق عليها مصطلح اللّحمة العصبيّة. بعنى 

اليشء الذي يلتحم بستوى  ما فوق عصبي. إّن املستوى العصبي ملتحم بستوى ما بعد 

عصبي مثل الروح، ويعمل هذان عىل تنظيم نشاط ذهني. فام هي ماهيّة هذه اللحمة؟ وما 

هي علّتها؟ بالتايل فإّن هذه العليّة املُعّدة ليست علّة ماديّة، وال هي علّة صورية، وال هي 

العليّة؟ مل يكن هذا األمر واضًحا جًدا،  علّة غائية، وال هي علّة فاعلية، فام هو نوع هذه 

وإّنا كانوا ينظرون لها بوصفها مجرّد حالة ُمعّدة ومشاركة يف هذا النشاط الذهني، ومل تكن 

لديهم مشكلة يف هذا الشأن. غاية ما هنالك أن املسألة هنا تكمن يف أّن العلوم العصبية 

وصلت يف العامل الجديد إىل نتيجة قطعية، وهي أّن هذه الحاضنة املُعّدة أو هذا النشاط 

العصبي عندما يتعرّض إىل رضر أو عطب، فإّن مجمل النشاط الذهني سوف ينهار ويزول، 

وإذا كان هناك يشء باسم الروح ـ ال سياّم طبًقا لآلراء الثنوية ـ هناك لدينا يف البني اآلراء 

الصدرائية أيًضا، حيث كانت ترى منذ أربعة قرون شأنية أكرب إىل حد ما للمستوى املادي 
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فيام يتعلّق بجسامنية الحدوث، وعدم اعتبار النفس والجسم جوهرين منفصلني، من قبيل 

مرتبة  فله  مختلفة؛  مراتب  له  واحد  جوهر  هذا  إّن  بل  الديكاريت،  السينوي/  الثنوي  الرأي 

جسامنية ومادية، ومرتبة ما فوق مادية، ولكّنها جوهر واحد، ومن مستوى املادة هذا ينبثق 

توّجهتم  لو  ولكن  الصدرائية،  اآلراء  تطرح يف  اآلراء  هذه  إّن  أيًضا.  املادة  بعد  ما  مستوى 

بشكل خاص إىل اآلراء الثنوية، فإّن الثنوية الجوهرية التي ذكرتها جوهر مستقل، فهي روح 

منفصلة عن املادة، ومنفصلة عن الجسم؛ حيث جاءت والتحقت بالجسم، وهذا الرأي هو 

الرأي التقليدي الذي كان سائًدا يف العامل الغريب أيًضا، وميكن لهذا الرأي أن يواجه تحديًا 

به؟  والتحق  والذي جاء  الجسم  املستقل عن  الجوهر  وتأثري هذا  آلية  ما هي  فاآلن  كبريًا. 

عندما يتعرّض هذا الجسم إىل الرضر، ويتعرّض هذا العصب إىل العطب، يكون قد سقط 

عن التأثري باملرّة، وال يعود بقدوره أن يفعل شيئًا أبًدا. كانت هذه هي تحديات جاّدة متثّلت 

أيًضا. فليس األمر وكأّن هذه األمور ال  أمام اإللهيات، وهي متثّل تحديًا لآلراء الصدرائيّة 

متثّل تحّديًا بالنسبة إىل آراء الحكمة املتعالية، بيد أّن الذي أريد قوله هو أّن هذه األمور متثّل 

تحديًا أكرب بالنسبة إىل النزعة الثنوية الجوهرية بشكل خاص. وكام كان متوقًّعا فإّن القطب 

الفيزيقي واملادي قد قوي يف باب الذهن عىل أساس معطيات العلوم العصبية أيًضا، وعمل 

عىل بلورة املنهج الغالب يف األنرثوبولوجيا الفلسفية للعامل املعارص. لقد شهدنا يف القرن 

وتناغم  تقوية  ـ  للميالد فصاعًدا  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  ـ وال سيّام يف  األخري 

وارتفاع معنويات الفيزيقيني، كام شهدنا غلبة يف أدبيات البحث عند الفيزيقيني، حيث كانوا 

يستندون إىل معطيات العلوم العصبية، واآلن حيث نتحّدث تم تهميش اآلراء الثنوية والثنوية 

الحديثة يف الفلسفة ضمن أقلية متناهية، وها نحن نشهد اآلن املسار الغالب يف يد أنصار 

النزعة الفيزيقية بالكامل.

* هل لك أن تحلّل وترشح لنا موقع الروح يف أنواع االتجاهات والنظريات العامة يف 
العلوم العصبية؟ ويف األساس ما هي الروح يف مثل هذا االتّجاهات؟

يكمن االتّجاه واملنهج الغالب والحاكم يف العلوم العصبيّة يف تجاهل الروح. حيث إّن 

العاملني يف هذا الحقل هم يف األساس من العلامء التجريبيني. إّن العامل التجريبي يتعاطى 

مع وثائقه ومعطياته املوجودة يف مختربه، وال شأن له با وراء ذلك أبًدا، وال يستفيد منها 

يف علمه واختصاصه إطالقًا. ليس من املتوقّع أن يأيت العامل املختّص يف علوم األعصاب 
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إىل الروح ـ بوصفها ظاهرة ال تقبل االختبار؛ لكونها غري فيزيقيّة ـ ويعرتف بها يف تنظرياته 

يف  ويبحث  العصبية،  اإلطالقات  هذه  يدرس  إّنا  إنّه  علمه.  مجال  يف  ويدخلها  رسميًّا، 

ترشيح ومسار وآليات نشاط املخ، ويعمل ـ بطبيعة الحال ـ عىل التنظري ضمن هذه األطر، 

وال يذهب إىل ما وراء ذلك؛ إذ هو مقيّد ومحدود بهذا املستوى العصبي من املخ، ومن هنا 

ال يتوقّع أن يكون للروح موضع من اإلعراب يف تنظريات العلوم العصبية. وبطبيعة الحال 

ميكن له أن يعمل عىل توظيف بعض معطيات العلوم العصبية بوصفها شاهًدا عىل إثبات 

يشء وراء املخ، بعنى أن يكون مؤيًّدا لوجود الروح والناحية ما فوق املادية لإلنسان. وال 

البحث من قبل  أدبيات  نادر يف  إّن هذا األمر مل يحدث. بل قد حدث ذلك بشكل  أقول 

العلامء املختصني يف علوم األعصاب أيًضا. إال أّن هذا األمر ال يشّكل الطريق الرئيس. إّن 

هذا االتّجاه هاميش ويعيش حالة من األقليّة وسط الكرثة الكاثرة من العلامء املختّصني يف 

حقل علوم األعصاب، وكام ذكرت فإّن التيّار األصيل والزخار يحتلّه أولئك العلامء الذين 

إما ال شأن لهم بالروح، أو أنّهم يوظّفون ما ميتلكونه من معطيات العلوم العصبية يف نفي 

كّل ما وراء املخ والجسم.

* ما هو املوقع الذي تحتلّه التجارب املشارفة عىل املوت )NDE( والتي يتّم التعبري 
عنها يف بعض األحيان تحت عنوان التجارب العرفانية يف العلوم العصبية؟

إّن علوم األعصاب تبحث يف هذه املقولة، وال يقولون إّن هذا مل يتّم بحثه، من ذلك 

أنّهم يف التجارب املتاخمة للموت ـ عىل سبيل املثال ـ شاهدوا أّن النشاط العصبي يتّجه 

نحو الصفر. فنحن ال نشاهد أّي إطالقة واتّصال عصبي محّفز، ويف الوقت نفسه يتّم تقرير 

سلسلة من النشاطات واآلليات الذهنية من قبل هؤالء األفراد بعد عودتهم إىل عامل املادة 

ثانية. وقد بحثوا ذلك عىل هذا املستوى، بعنى ما هو نوع نشاط  وحصولهم عىل حياة 

الذهن يف تلك الحالة. وهؤالء عندما يعودون بتقريرهم حول ما دار بني املضمدين واألطباء 

للعمليات  خضعوا  الذين  املرىض  من  سمعوه  ما  حول  حوارات  من  العمليات  غرفة  يف 

الجراحية ومدى صّحتها. وقد تّم تأييد ذلك من قبل األطباء، حيث تكلّم املرىض وهم يف 

حالة اإلغامء والتخدير عن أحداث وقعت لهم عندما كانوا خارج املستشفى يف البيت أو 

يف مطعم أو يف مقهى املستشفى، أو كانت أرسيت تجلس معي يف البيت ودار هذا الحديث 

بيني وبينهم، وقد رأى ذلك وقام بإفشائه، ثم تّم تأييد ذلك من قبل هؤالء. بعنى أّن هذه 
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األحداث ليست وليدة األوهام والخيال، يك نروم ربطها بالفرضيات املسبقة. وإّنا هؤالء 

يتحّدثون عن سلسلة من الحقائق واألحداث التي شهدوها. يف املرحلة التي تشارف فيها 

حالة الوعي واإلدراك لدى هؤالء عىل بلوغ درجة الصفر، يبلغ النشاط العصبي واملخ لديهم 

مستوى الصفر أيًضا، ويقّدمون يف هذه الحالة سلسلة من اإلدراكات التي يجب أاّل تكون 

موجودة لدى هؤالء األشخاص طبًقا للنظريات الفيزيقية. ولكن ال يتم اختبار هذه املسألة. 

وليس هناك كبري توقع يف هذا الشأن من ذلك املنهج الغالب يف العلوم العصبية، بحيث 

يعتربون هذه املسألة بوصفها مسألة جاّدة أو أن يخوضوا يف بحثها ودراستها. وبالتايل فإّن 

نحو  بها  الكلية ومتيض  العاّمة وأطرها  النظريات  تؤيّد  التي  املسائل  وراء  تسعى  املناهج 

العلمية. ولكن تشاهدون يف  النامذج  تبعات  يعّد من  اختيار مثل هذه املسائل  إّن  األمام. 

املقابلـ  كام هو متوقّع أيًضاـ  أّن هذه املسألة قد حظيت باالهتامم بشكٍل متأّخٍر جًدا وعىل 

نحو باهت إىل حّد كبري. من ذلكـ  عىل سبيل املثالـ  الكتاب الذي أصدره وييل بلكول سنة 

2018م، وهو يتحّدث حول الثنوية الجوهرية، والتي هي الثنوية السينوية/ الديكارتية التي 

نعرفها، وقد خّص فصل من هذا الكتاب بهذه التجارب القريبة من املوت، حيث يبحث يف 

هذا الفصل اآلراء املطروحة بني الفالسفة ـ دون املنظرين يف العلوم العصبيّة؛ ألّن هؤالء 

ال يتناولون هذه األمور بشكل جاد ـ يف هذا الشأن بني فالسفة الذهن وهم الذين ينحون 

منحى االتّجاهات الثنوية والالهوتية ويستندون إليها. وقد متّت اإلجابة عنها من قبل الطرف 

املقابل أيًضا. فقد أجيب عنها مثالً من قبل الفالسفة املاديني من أمثال مايكل مارش. وقد 

نسب مارش هذه الظاهرة إىل أزمات املرض. بالتايل فإّن هذا الشخص قد أصيب برضر حاّد 

يف املخ، ودخل يف حالة من اإلغامء أو ما يشبه حاىل اإلغامء، وقد بلغ مستوى إدراكه درجة 

الصفر، األمر الذي أّدى بدوره إىل أن يتعرّض إىل سلسلة من اآلفات االستقالبية، فإذا أضفنا 

إىل ذلك انخفاض نسبة األوكسجني يف املخ، فإّن هذه االختالالت العملية واالختالالت 

األيضية يف الجسم ويف املخ تؤّدي بدورها إىل سلسلة من االختالالت العملية؛ فيتعرّض 

عىل سبيل املثال إىل مجموعة من األوهام والخياالت. وال سيّام أّن هذه األزمات كانت 

مالزمة له يف فراش املرض وكامنة يف جسمه، فال ريب أنّها تتّصل بوعيه عن كثب. ويف 

الحقيقة، إنّه عىل أعتاب استعادة الوعي مجّدًدا، يعيش تجربة سلسلة من األوهام والخياالت 

تقديم بعض  تّم  لقد  الحقيقي.  الوعي واإلدراك  بعد ذلك يف مرحلة  يدخل  الواعية، حتى 

أّن الشخص املقابل يسعى بدوره  نبّهوا بطبيعة الحال إىل  التفسريات يف هذا الشأن، وقد 
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إىل تفسري تجاربه القريبة من املوت اعتامًدا عىل فرضيات إلهية، وهذا هو الجواب الذي 

يقّدمه مايكل مارش. رغم أنّه ميكن يف الحد األدىن نسبة بعض هذه التجارب إىل الوهم 

أو الخيال أو الفرضيات اإللهية املسبقة، من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن نسبة كبرية من 

هؤالء األشخاص يقولون إنّهم عندما انفصلوا من أجسامهم دخلوا يف نفق ينتهي إىل دائرة 

من الضوء والنور أو ما يُشبه ذلك، وأنّهم قد خرجوا من ذلك النفق ودخلوا يف عامل جديد. 

وهذا التقرير واحد من التقارير التي يكرث تكرارها من قبل هؤالء األشخاص. ويف هذا الشأن 

ميكن اتّهامهم بافرتاضات إلهية، وأن هذا البيان والتفسري مجرّد وهم وخيال قد تبلور استناًدا 

إىل تلك االفرتاضات. إال أّن اإلخبار عاّم حدث يف حانوت املستشفى، أو الحوار الذي 

دار بني األطباء واملضّمدين، أو الحوار الذي دار بني أفراد األرسة من الذين كانوا يتصّورونه 

ميّتًا أو كانوا يف قلق وخوف من أن ميوت، ليس من الوهم والخيال، وليس من االفرتاضات 

اإللهية والدينية، وال يتّم تقديم تقرير وبيان واضح بشأنه. بيد أّن الذي أريد قوله هو أّن هذا 

البحث قد تّم إدخاله حديثًا يف أدبيات فلسفة الذهن، وذلك بنحو باهت جًدا، وربا أمكن 

لنا أن نتوقّع أن يشتّد البحث حوله يف املستقبل، ال سيّام من قبل أنصار التجريد أو الثنويني 

املحدثني، وأن نتوقّع من الفيزيقيني أن يتداركوا فرضيات لتوجيه هذه الظاهرة.

العصبية  الذهنية/  واملسارات  املعطيات  من  الكثري  تبنّي  الثقافّية  العصبّية  العلوم   *
تحديًا  متّثل  أن  الثقافية  لالختالفات  ميكن  هل  املبنى  هذا  وعىل  بالثقافة.  متأثرة  بوصفها 

لقطعية واعتبار بعض نظريات العلوم العصبية؟

واإلنرثوبولوجية  الالهوتية  بالنظريات  ترتبط  كانت  حيث  العصبية  العلوم  نظريات  إّن 

بكلٍّ  ترتبط  أّنها  وثابتة؛ بعنى  قطعية  ثقافة  والواقع  الحقيقة  لها يف  يكون  والكلية،  الهاّمة 

واملؤمنني جميعهم  واملتدينني  الالهوتيني  فإّن  وبالتايل  الالهوتية.  النظر  من وجهة  واحٍد 

لديهم يف بقاع العامل جميعها رؤية واحدة  تقريبًا، وهي أّن لإلنسان ناحية تفوق املادة اسمها 

الروح، وأنّها سوف تعيش يف عامل ما بعد املوت، وسوف تواصل حياتها هناك. وحيث هي 

موجودة يف هذه الدنيا فإنّها تعمل عىل إدارة النشاطات الذهنية وتجربتها. هذه ثقافة عامة 

من  اختالف  كبري  هناك  وليس  جميعهم.  اإللهية  باملعتقدات  يؤمنون  الذين  بني  ومشرتكة 

هذه الناحية، فإّن معطيات العلوم العصبية عندما تريد االرتباط باآلراء األنرثوبولوجية، تدعو 

هذه الرواية العاّمة ذاتها إىل التحّدي، وهذه املسألة ليست مثار اختالف كبري. بالتايل فإّن 
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علوم األعصاب تساعد عىل نظريّة التامهي بني الذهن واملخ، بعنى أّن الّذهن أو اليشء 

الذي تسّمونه روًحا ليس هو يشء آخر غري املخ. فإّن أحد اآلراء ذات الجمهور الواسع بني 

الفيزيقيني ـ عىل سبيل املثال ـ هو هذا التامهي بني الذهن واملخ أو ما يُصطلح عليه يف 

اللغة اإلنجليزية بـ )identity(. ما هو اليشء الذي يتم تحّديه بهذه الرؤية؟ إّن هذه الرؤية 

لإلنسان،  الجسدية  فوق  ما  الناحية  من  الالهوتية  الرواية  تحّدي  عىل  محّدٍد  بشكٍل  تعمل 

وليست هذه باملسألة التي تستدعي التذكري، فمن الناحية الثقافية هناك اختالفات، وميكنها 

أن تتحّدى قطعيّة هذه الرؤية الفيزيقية واملادية واعتبارها. كال، فإّن هذه تحتاج إىل أدلّتها، 

وبطبيعة الحال فقد متّت إقامة أدلّة حتى بني الفيزيقيني ـ وليس بني الثنويني فحسب ـ تجاه 

هذا القول بالتامهي، بيد أّن تلك األدلّة ال ربط لها باألبحاث واالختالفات الثقافية أصالً. 

من  ذاتها.  العصبية  العلوم  معطيات  عن  تنبثق  التي  االستدالالت  حتى  فلسفية.  أدلّة  فهي 

ذلك مثالً أّن الـ )multiple realizability( أو قابلية التحّقق املتعّدد تذهب إىل االعتقاد بأّن 

النشاط الذهني املحّدد قد يتحّقق يف مختلف أنحاء املخ أو من طريق االتصاالت العصبية 

املتعّددة مساراتها. ليس األمر عىل سبيل املثال وكأّن النشاط الذهني »أ« يجب أن يتحّقق 

حتاًم وحرصيًّا من طريق النشاط العصبي »ب« فقط. فقد يتحّقق من طريق النشاط العصبي 

»ج«، أو من طريق النشاط العصبي »د«، وهذا قد تّم إثباته. ال سيّام بني أولئك الذين أصيبوا 

طبيعي،  بشكل  »أ«  الذهني  النشاط  ذلك  يحّقق  حيث  املخ،  من  »ب«  الناحية  يف  بتلف 

الذهني  النشاط  ذلك  أّن  العصبية  والعلوم  املختربات  يف  الشخص  هذا  يشاهد  وعندها 

يتحّقق بواسطة نشاط عصبي بديل، مثل النشاط العصبي »ج«. وعليه فإّن الـ )identity( يتّم 

تحّديه بهذه الطريقة. إذا كان الذهن والجسم متامهيني، فإّن هذا التامهي يعرّب عن ارتباط 

رضوري ودائم، مثل املاء والـ )H2o(، حيث هام متامهيان أبًدا، وال معنى ألن يتحّوال فجأة 

ويكون لهام بديل، أو أدلّة أخرى. إّن التحّديات املاثلة يف قبال آراء العلوم العصبية، ال متثّل 

تحّديات ثقافية يف أدبيات البحث يف الحّد األدىن، بل هي تحّديات فلسفية، وهي تحّديات 

منبثقة من املعطيات املتناقضة ذاتها للعلوم العصبية.





حوارات يف الفلسفة السياسية
والفكر احلضاري

الفصل الرابع





لن ينجو الغرب من كبوته الّراهنة  
إالَّ بـ »روحنة« حضارته

حوار مع الدكتور سهيل فرح

هل سينجو الغرب مام فيه اليوم من معاثَر واضطراباٍت وخصوًصا لناحية ما يّتصل بأزمة 

القيم وسيطرة املاديّة والّنفعّية عىل مجمل مساره الحضاري؟ إنّه سؤاٌل كبريٌ يشغل اهتامم 

الغرب  واقع  من  بحذر،  املتفائلني  وحتى  املتشامئني،  من  االجتامع  وعلامء  املفكرين 

السؤال  هذا  والروحي، حول  املادي  املستويني  املتصاعدة عىل  أزماته  ظّل  ومستقبله يف 

الجامعة  رئيس  الروسية،  التعليم  أكادميّية  عضو  مع  الحوار  هذا  لنا  كان  الكبري  اإلشكايل 

املفتوحة لحوار الحضارات، الدكتور سهيل فرح. 

ويف ما ييل نص الحوار: 

»املحّرر«

بالعامل  يعصف  الذي  األخري  الحدث  من  معكم  حوارنا  نبدأ  أن  علينا  يكون  قد   *
وباملجتمعات الغربية عىل وجه التحديد، وهو ما تفعله جائحة كورونا من تحّوالت كربى 

يف نظام العالقات الدولية، سؤالنا باختصار هل من نجاة للغرب يف زمن كورونا ويف ظّل 

تعرّث العقل العلمي فيه؟

مامثلة  تكون  ما  أشبه  هي  والجامعي،  الفردي  الّرعب  من  موجٌة  اليوم  العامل  تجتاح   

لوضع الناس يف جو الحروب العاملية القاتلة. وإذا متّعّنا با يجري اليوم من مرافقة إعالميّة 

التوتاليتاريّة  يُشبه  بأّن هناك ما  العني والعقل  بأم  الكورونا نلمس  غربيّة مكثّفة آلفة فريوس 

جعلتهم  الكوكب،  سكان  معظم  نفوس  وتخرّب  العقول  تقصف  التي  املريعة  اإلعالميّة 

الحكام  عقل  شلّت  التي  هذه  الفريوسات.  أصغر  من  واحدة  من  املعومل  الخوف  أسري 

االقتصاد  الصغرية، وجّمدت حركة  بيوتها  الناس يف  عوائل  معظم  واملحكومني وسجنت 
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العاملي، وشلّت منظومات التعليم ومعظم رشايني الحياة يف العامل. إنّني ال أقلّل إطالقًا من 

خطر هذا الفريوس الخطري وال من رضورة التقييد الشديد الرصامة بكّل أنواع الوقاية الصحيّة 

منه، بل أشّدد عليها وأمثّن كّل الطرق العلميّة والطبيّة املستحدثة؛ من أجل التخفيف للحد 

األقىص من مخاطر هذا الفريوس، الذي يرّجح أن يكون مصّنًعا، ومن أمثاله يف ما يسمى 

بسيالن الحرب البيولوجية وتأثرياتها الواضحة واألخرى غري املعلنة عىل الجسم اإلنساين. 

مع ذلك فإنّني لن أتعب أبًدا من طرح تساؤالٍت وجوديٍّة تحرض بقّوة لدى عدد ليس بالقليل 

من الذوات املفّكرة حول املآرب الحقيقية من هذا الهلع العاملي، وحول الهدف من هذا 

التجييش اإلعالمي العاملي الذي رسعان ما تقوي حّدته عند بروز فريوس جديد من فصيلة 

الطيور والخنازير وأآليبوال وغريها، وبعد كّل فرتٍة وجيزٍة رسعان ما ينطفئ االهتامم  حمى 

وسائر  واألذان  العيون  وكعادته يف شحن  الغريب الحًقا  وغري  الغريب  اإلعالم  به. ومييض 

واألديان  والثقافات  املجتمعات  نفوس  يف  امللتهبة  املناطق  سائر  حول  يوميًا  الحواس 

معظمها  يف  املدّمرة  اإلعالميّة  ملواده  دامئًا  مختربًا  البرش  نفوس  من  ليجعل  والهويات؛ 

ملنطقة الطأمنينة واالستقرار والسالم والعدل واملحبة التي ينشدها الجميع. وليعذرين أهل 

اإلعالم عىل تساؤيل الذي قد يخدش كربياءهم: ما حقيقة الرسالة التي يحملها أصحاب 

وسائل اإلعالم واألهداف من وراء كبس رّس اإلضاءة املكثّفة عىل هذه النقطة الساخنة أو 

تلك؛ لتخرج علينا كّل ثانية، ال بل كّل لحيظة، جوقة اإلعالميني الذين يتصّدرون شاشات 

التي  منهم  القليلة  القلّة  استثني  كنت  وإن  والرقميّة؟  املكتوبة  والصحافة  واإلذاعة  التلفزة 

تعطي للضمري اإلنساين مكانته والذين يولون ألخالقية املهنة ودورها التنويري األولويّة فيام 

ا طالبًا منهم زيارة أطباء األعصاب والنفس  يقومون به أو يسمح لهم القيام به. أسألهم ملحًّ

الذين يكتظون يف عياداتهم  الكبري من نسبة املرىض  ليستقصوا ويستنتجوا سبب االرتفاع 

من جراء تهييج اإلعالم وتخويفه لهم حول الكثري من القضايا الحّساسة، التي تثري الهيجان 

الدائم يف نفسيتهم وعامل القيم التي يؤمنون بها. 

ويف ظّل هذا الطوفان اإلعالمي وضياع اتّخاذ القرارات الحياتيّة الصائبة من قبل صّناع 

أو أصحاب القرار يف مراكز صنع القرار، يف الغرب املنتمي إىل محور »املليار الذهبي«، 

السياق عدًدا من  بالبوصلة اإلنسانيّة عموًما، أطرح يف هذا  العقالين  التحكم  وأمام فقدان 

التوّجسات والهواجس التي تدور يف ذهن الكثريين من أمثايل، علّها تحرك صوت الضمري 

الرماد األسود، الذي صنعه البرش بأنفسهم، والذي جاء نتيجة أناط تفكري  من تحت هذا 
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وسلوكيات أبعد ما تكون عن فضاءات ومجاالت البناء والنور والجامل، وأقرب بكثري من 

املنطقة املعتمة واملدّمرة يف الشخصيّة اإلنسانيّة .

* برأيكم أال ييش التخويف املتكّرر من هجوم الفريوسات التي تتفّرخ من جينوم ساللة 
الفريوسات الطبيعية واملصّنعة يف مختربات »غرف الظالم« بأّن هناك سيناريوهات متنوعًة، 

بدأت تتكشف بدايات خططها الجهنمية، واألخرى ما زالت خفّية، تصنعها تلك الغرف الرشيرة 

وتحرضها من أجل الفتك بالخصم أيٍّ كان نوعه وقّوته وعمره ومكانته؟ ثم هنالك سؤال آخر: 

ملاذا مل تتم اإلضاءة الصحّية الواعية عىل أنواع أخرى من اإلنفلونزا والرشح التي تقتل أكرث 

بها مجّدًدا  تقوم  لعبة قذرة  أليس فيام وراء ذلك  الفريوسات املستجدة؟  بكثري كّل عام من 

مافيات تصنيع الدواء بهدف الربح وتنظيف جيوب البرش من بقايا ما تبقى من أموال لديهم؟ 

طبًعا لن أميض بعيًدا يف زرع الّرعب يف الّنفوس الخرّية الطيّبة، بل أتساءل مع غريي ماذا 

الهادفة لتحجيم عامل الدميوغرافيا عىل الكوكب؟  يخطّط غيتس يف مشاريعه املالتوسيّة 

املنظمة  يرتأس  والذي  إليزابيت  الربيطانية  امللكة  فيليب زوج  األمري  يدور يف خلد  وماذا 

العاملية للطبيعة املتوّحشة؟ وما هي حقيقة القيمني عىل نادي روما وأهدافهم حول رضورة 

إنهاء الكثري من املسلامت الغربية با يف ذلك إنهاء الحقبة الليربالية، التي حملوا لواءها 

ردًحا طوياًل من الزمن؟ ... وماذا يدور اآلن يف الدوائر املصّغرة ألغنى الرشكات والعائالت 

واملنظاّمت العلنيّة والسية التي أّسسوها؟ أليس الهدف االسرتاتيجي لهم هو تقليص حجم 

سكان الكوكب إىل بيكور الدائرة الصغرى املحصورة فقط باملليار الذهبي؟ لست من طينة 

الّناس الساذجني الذين يرجعون كّل مشاكلهم وعرثاتهم وتخلّفهم ملا يؤمنون، أو ما أطلقوا 

عىل تسميته، بنظريّة املؤامرة، إاّل إنّني ال أخيل مسح السجال العاملي من مخاطر الطريقة 

القايص والداين، والتي  تعد خفيًّة عن بصرية  التي مل  املغرقة يف نرجسيتها وبراغامتيتها، 

يرى أصحابها بأنّها األنجع يف خدمة املصالح األنانيّة الضيّقة لهؤالء ولكبار حيتان املال 

والسلطة يف الغرب. فالزاوية غري الخرية وغري العادلة التي ينظرون من خاللها، يرّصون وبأّي 

التّمرّد عليهم من قبل األكرثيّة  مثن من خاللها قيادة السفينة البرشيّة وسط هيجان براكني 

البرشيّة التي تعيش حالة ضياع كبري وقلق أكرب عىل حارضها ومستقبلها...

النقاط  التي تزرع من خالل تركيزها عىل كّل  الهدف من سياسة وسائل اإلعالم  ما هو 

أنانياتهم  ومن  البرش  ضعف  نقاط  من  املنبثقة  ثقافة«  »الال  أنواع  لكّل  وترويجها  امللتهبة 
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الثقافة  لرتويج  امللموس  الغياب  املريضة، يف ظل  وإفرازات غرائزهم  والجامعية  الفرديّة 

واملتسامية«؟  املشرتكة  والساموية  اإلنسانية  القيم  لتمثّل  تدعو  التي  اإلنسانيّة  العقالنيّة 

أليس وراء هذا التخويف اليومي أهداف مدمرة للفتك بالجانب املتسامي من قيم األخوة 

اإلنسانية؟ أليس املثابرة يف هذا النهج األعوج عن وعي وأحيانًا عن غري وعٍي سعي غري 

بريء لتعميم »ال ثقافة املجتمع االستهاليك« التي ابتكرها العقل الليربايل الغريب، وامليض 

يف تسطيح فارغ للوعي، واإلسهام يف ترشذم الرتكيبة الّنفسيّة والعقليّة للبرش، ومتابعة تصّحر 

الّروح الخاّلقة يف الّشخصيّة اإلنسانيّة؟

* إىل أّي مدى سوف يّتعظ العامل الصناعي ما بعد الحدايث من الصدمات الكربى التي 
هزَّت أركانه خالل العقود املنرصمة؟

إْن  العذر،  طالبًا  العزيز،  القارئ  بجديدة عىل  ليست  مرٍّة،  أّي حقيقٍة  اكتشاف  أّدعي  ال 

بأّن ال أهميّة  النقدي  بقولنا  الغرب والرشق  باحثني مرموقني يف  شّددت وكّررت مع زمالء 

للثقافة واألخالق وحتى الهويّة الثقافيّة لصانعي ومرّوجي نط النتاج االستهاليك امللربن، 

كّل ما يهّمهم أن يبقى قطوع جامهري البرش ماّدة لرشاء قيمهم املادية االستهالكية. وال هم 

وللروح  السليم  العقالين  للوعي  الفاقد  املتلقي  إال  يوّجهها  اإلعالم وملن  ألباطرة وسائل 

النقدية البناءة. ما يهمهم أن يكون الناس معظم الناس عبيًدا بلهاء خائفني من يومهم وغدهم، 

يفتقدون إحساس الرقيب الواعي لحارضهم ومستقبلهم. وليعذرين مرّة أخرى أهل اإلعالم 

تساهم يف  األعوج  السلوك  أسفي من سيادة نط من  الفاقعة واملرّة، وهي  الحقيقة  بنطق 

صنعه جوقة واسعة جًدا من املحّررين واملذيعني واملخرجني واملصّورين وسائر العاملني 

يف وسائل اإلعالم: إّما أنّهم مهووسون بشهرة األمجاد الزائلة، أم منتفعني من رواتب كبرية أو 

متوسطة أو مجربين مهّددين بسياسة العصا والجزرة من قبل املالكني الكبار والصغار لهذه 

الوسائل الحديثة اإلعالمية، التي أرى طاقة الهدم يف دواخلها أكرب بكثري من طاقة البناء.

واملعرفة،  والقّوة  واملال  السلطة  يحتكر  من  قبل  من  األخرية،  األعوام  يف  يجرى  ما 

والثقافية  واالقتصادية  املعرفيّة  املنظومات  بني  الرصاع  أنواع  لكّل  محسوس  تسعري  من 

والدينية واألكسيولوجية، ليس موضع قوة وفخر لحضارة اإلنسان الراهنة. بل نتيجة منطقية 

والرابع من  الثالث  الجيل  بناء  البرشية يف  التي عرفتها  القيم وهشاشتها،  منظومات  لرتّهل 

التي  تلك  األريض.  كوكبنا  من  والرشقي  الغريب  الشّق  مستوى  عىل  الحضارية  الدورات 
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تصدرت وتتصّدر أقوال وأفعال الخطابات االكسيولوجية الحداثوية وما بعدها، ومعها القيم 

يف  الّنظر  األهم  ولعّل  لتجّددها.  اليائسة  واملحاوالت  الكالسيكية  بنظومتها  االشرتاكية 

جوهر الحقائق املغلقة املطلقة التي تتصدر الخطابات الدينية عىل مختلف أنواعها.... أين 

هذه املنظومات القيمويّة كلّها من الرّنجسية القاتلة لألنانيات الفردية والجامعية؟ وأين هذه 

»الداروينية االجتامعية املغرقة يف  االنتقال من منطق  بأرسها من  اإلنسانيّة  كلّها من عجز 

خبثها ونرجسيتها وكربيائها الفارغني«؟. ففيها ولديها السلطة واملنرب وكّل الوسائل املؤثّرة 

متوفّرة وبقّوة املتسلّط للتسلّط والهيمنة عىل عقل البرش ونفوسهم... متى يستيقظ الضمري 

لإلنسان  املثىل  املكانة  حيث  الحّقة  اإلنسانيّة  األخّوة  رحاب  إىل  حًقا  لالنتقال  البرشي 

الخالق - الحر فعاًل واالكفأ أخالقيًا وذهنيًا وعمليًا وروحيًا؟

وأوّسع دائرة األسئلة االيكولوجيّة املنحى ألطرح التساؤل اآلخر املحق: أين كّل هذه 

التي  والفلسفات،  واملعارف  العلوم  حكمة  من  نأمله  نزال  وما  كنا  ما  ومعها  املنظومات 

حقيقي  رفاه  أجل  من  الكوكبي  ومحيطها  البرشيّة  الطبيعة  أرسار  ومعرفة  الكتشاف  سعت 

للبرش وتعميم رسالة السالم وإسعاد البرش؟ وما حقيقة أحوال الطبيعة بعد الثورة العقالنية 

الديكارتية والتجريبية البيكونيّة التي دّشنت لعرص الحداثة ومّهدت للثورات العلميّة امللهمة 

للتقّدم املبهر لرخاء اإلنسان واملخرب للطبيعة؟ أرى يف حساب الربح والخسارة يف تجربة 

إدارة املكان يف القرون األربعة األخرية، بالنسبة لإلنسان والطبيعة، بأّن النتيجة تكاد تكون 

التوازن والتناغم املطلوب  بالنسبة للقطبني. وأكرث ما يخرق  متعادلًة بساوئها وإيجابياتها 

بني الطرفني هو تدخل اإلنسان األرعن املغرق يف نرجسيّته، والذي زرع الخراب يف بيئته 

اإليكولوجية من عىل سطح الكرة األرضيّة ويف أعامق اليابسة واألنهار والبحريات والبحار 

واملحيطات ويف فضاء الكون األقرب إىل كوكبنا؟ 

متى ينتقل اإلنسان من مخلّفاته العدوانية الغرائزية التي تأكل األخرض واليابس، الحي 

الرشق  بالد  يف  الشائبة  السلوك  أناط  من  وللكثري  الغذاء  لنظام  بانوراميّة  نظرة  وامليت؟  

والغرب، توحي بأّن تعميم نط املثل اإلنسانيّة العليا املتسامية ما زال حلاًم طوباويًا بعيد 

املدى... ما نلمسه يف واقع األحوال هو املزيد من الدمار ومن اختالل التوازن بني اإلنسان 

وأّمه الطبيعة واملحيط الكوين وخالقه أو محرّكه ... علينا أن نوّسع من دائرة نظرتنا لكوكبنا 

ومحيطنا ونكون أكرث حكمًة وتواضًعا، ويتوّجب علينا أاّل ننىس لحظة بأنّنا عىل هذه القرشة 
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األرضيّة با لها وما عليها نعيش ضمن مخترب كوين كبري شديد التفاعل بني مجمل مكّوناته 

األرضيّة والسامويّة؟؟؟؟؟

ورجوًعا إىل مخاطر كورونا، أطرح السؤال املزعج: أين أنت يا علوم طب الغرب التي 

ينتظرك الجميع من سكان هذا الكوكب املسكني الضعيف من أجل التخفيف من كوارث 

أصغر الفريوسات التي تزرع الّرعب اآلين لدى كّل سكان الكوكب؟ 

ونحن الذين آنيًا نعيش يف بداية الثورة العلمية الرابعة نعيد طرح السؤال الحيوي: ملاذا 

بأخالق  يسمى  تواجد قوي ملا  وفعالياته  قيمته  كانت  كّل عمل علميٍّ مهام  مع  يرتافق  ال 

منتجات  كّل  ودخول  الرقمي  الزمن  عرص  يف  جًدا  ورضورية  راهنة  وإلحاحيته  العلم، 

السؤال  هذا  أطرح  فقط؟  الدنيوية  شؤننا  ليس  تسيري  معامل  معظم  يف  االصطناعي  الذكاء 

األخالقي بشّدة؛ ألنّني أتوّجس مع غريي نوًعا جديًدا يرسم بداية معامله التوتاليتارية، إنّها 

املستبّدة  األنظمة  توتاليتاريات  عن  أبًدا  مخاطرها  تقل  ال  التي  الرقمي  العرص  توتاليتارية 

البائدة واملستجّدة املتمثّلة تحديًدا يف زمننا الراهن بتوتاليتاريّة النظام النيولربايل املقيت. 

الخطر داهم، وقريب جًدا سيقوم باقتحام عوامل مشاعرنا ومجمل قيمنا، إنّه نوع جديد من 

التوتاليتارية الرقميّة.

كنت وما أزال أرّص يف اجتامعات دوريّة مع عدد من زماليئ يف أكادميية العلوم الّروسية، 

ومع أكادميية التعليم الروسية، التي يل رشف العضوية فيها، أن نعمل مًعا عىل استحداث 

وهنا  أخرى،  جهة  من  ويحول  نفسه،  العلم  بأخالقيّة  بالتقيّد  العلم  أهل  يلزم  جديد  قانون 

األهمية األخرى للقانون املنتظر، التحكم العقالين الحكيم يف الحركة املتّسعة جًدا لبعض 

العلوم. والهدف من ذلك هو ردم الهّوة التي تتوّسع مع الزمن من جرّاء التطّور البيولوجي 

التحّوالت  وبني  االستيعابية،  الذهنية  وقدرته  البيولوجي  تكوينه  بني  نفسه.  اإلنسان  عند 

والتي تصطدم  املتوقّعة  والنتيجة  النمو.  واملتسارعة  الواسعة  التكنولوجية  واالستخدامات 

الضامئر الحيّة ألهل العلم، هي التّوّسع من مخاطر طاقة الهدم لدى العقل التقني عىل حياة 

الحضارة اإلنسانية. وهذا يتوّجب أاّل يدخل فينا أّي ذرّة شّك يف قيمة العلم. علينا الرصاع 

ضّد كّل من يقلّل من أهّميته يف حضارتنا املعارصة، وأن تقوم الحكومات واألفراد بتقديم 

الّدعم األقىص لنقاط البناء والتّقّدم واإلبداع التي يقّدمها لنا فعاًل العلم يف بنيان حضارتنا 

تقدم،  الجهل واألوهام وبدونه ال  أنواع  كّل  انتصار عىل  بدونه ال  والتي  الراهنة،  اإلنسانية 
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وهذه من بديهيات ابتكارات وفوائد العقل العلمي.

القسم  تفكري  أناط  يف  والّضعف  التّعرّث  نقاط  من  الكثري  هناك  كلّه  ذلك  جانب   إىل 

يف  تكّدست  التي  األوهام  جبال  أبرزها  ولعّل  منها  وسلوكه،  الكوكب  سكان  من  األوسع 

ما أسّميه بالعوامل السلبية يف الذاكرة التاريخية للشعوب الغربيّة والرّشقيّة مًعا، ويف سيادة 

حضور الجهل املقّدس واملدنّس الذي يعشعش يف ذهن ومخيّلة كّل صانعي وعبدة األوهام 

واإليديولوجية  والدينية  اإلتنية  هوياتها  انتامءات  مختلف  عىل  الصارمة  والدوغامتيات 

والحزبية يف بلدان الرشق األوسط تحديًدا، تلك التي تفرخ موروثات التقوقع حول الذات 

وتخلق دامئًا معها موجات التّعّصب والكراهيّة وتعنيف اآلخر، وتصحب أيًضا معها العديد 

من األزمات الدميوغرافيّة والبيئيّة والّصحيّة، وهي نفسها -بنقاط ضعفها الحضاري- تغّذي 

رشايني يوميات البرش بأخطائها وخطيئاتها، فهي تنصّب، وبإرصار وعناٍد شديدين، الجدران 

السيكولوجية والثقافية بني مرىض املهوسني بالخندقة يف أسوار الهويات الضيقة والحقائق 

املغلقة. هذه املساحة البرشية املخّصصة للمخدرين الضعفاء من سكان الكوكب.

العظمى ممثلة  بأّن »رأس كوبرا« املشاكل  أاّل ننىس ولو للحظة واحدة  بأّن علينا  علاًم 

قبل كّل يشٍء بجمل سياسات بيوتات املال الكربى يف الغرب وسلوكياتها، عبدة الدوالر 

و»العجل الذهبي« الذين ميلكون مجمل ثروات األرض، والذين يعيشون يف عامل أبراجهم 

العاجيّة، ويقودون بدون أّي رادع ضمري هذه األوركسرتا النشازة الكوكبية. عليهم قبل غريهم 

تقع املسؤوليات الكربى للكوارث التي يعيشها كوكبنا.

 أسئلة البدايات الّصعبة املفعمة يف قلقها التي يطرحها املرء عىل نفسه، قد ال تنتهي وال 

يتّسع املجال هنا حتى لسد عناوينها األخرى.....!!! . أخترص الكالم هنا ألقول بأّن كّل 

املخاطر املحيطة واملحدقة فينا جميًعا، تدّل بأّن الغرب أمام نهاية تجربة، ال بل تجارب 

إنسانيّة يف إدارة مكانه وزمانه بإيجابياتها وسلبياتها. أمام نهاية حقبة كاملة مام نسّميه نحن 

الكوكبية-البرشية  الحضارة  لدورة  الرابع  الجيل  بنهاية  الحضارات  علم  يف  االختصاصيني 

االيكولوجية  األزمات  بأعمق  دولة،  كّل  وضع  حسب  تقرص  أو  تطول  قد  لفرتة  املرتافقة، 

واالقتصادية والدميوغرافية والسوسيوثقافية وضمنها األخالقية والروحية.

السبب  هو  وما  املعارصة،  الحضارة  يف  القيميّة  البنية  تهافت  مظاهر  لكم  تبدو  كيف 
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األسايس الذي دفع الغرب تحديًدا إىل التمركز يف دائرة التقنية عىل حساب املثل األخالقيّة؟

- بعد أن أحدث العقل العلمي ثوراته املعرفيّة الكربى، والتي تركت انعكاساتها العميقة 

الصناعة  لعرص  املختلفة  األطوار  دخلت  التي  املجتمعات  مسرية  عىل  ماديًّا،  واملريحة 

لعرص  املايض،  القرن  من  األخري  الربع  من  بدًءا  جديدٍة،  حقبٍة  تدشني  ومع  والحداثة، 

العمر  يف  واسعة  تبدالت  حدثت  فلقد  الحداثوي،  بعد  ما  أو  الصناعي  بعد  ما  املجتمع 

بتأسيس  الحالية. حيث نجتاز حقبًة تكنولوجيًة معيّنًة، ونرشع  الحضارية  للدورات  الزمني 

حقبٍة جديدٍة يغلب عليها علم تقنيات املعلوماتيّة واقتصاديات املعرفة املؤمتتة املوجهة 

بعد  ما  للحضارة  الجديد  النمط  الستتباب  الزمني  العمر  فإّن  الصناعة،  بعد  ما  ملجتمع 

الصناعيّة سيكون أرسع.

هذا يف املجتمعات التي اجتازت حقبة الحداثة، وبالتايل فإّن أجواًء من التبلور واالستقرار 

، وعىل قّوٍة اقتصاديٍة  التقني ستعيشه تلك املجتمعات املرتكزة عىل موروث علميٍّ وتقنيٍّ

ومناٍخ سيايسٍّ دميقراطيٍّ مقبول يف بلدانها.

يف حني أّن العمر الزمني لدخول استقرار وملحاولة إنجاح نط حياة ما بعد املجتمع 

وللولوج  لالستقرار  الزمني  العمر  فإّن  الّنمو،  الضعيفة  أو  املتوّسطة  الدول  يف  الصناعي 

أطول  فرتًة  سيأخذ  ِصناعّي،  بَْعد  املا  العرص  وإنتاجيّة  وفعاليّة  حركيّة  يف  والعميق  الواسع 

وأكرث تعقيداً. بينام املسألة ستكون أكرث تعقيداً واغرتابًا لدى املجتمعات األخرى التي هي 

أصالً ما زالت حتى اآلن تعيش عىل ضفاف الحداثة.

ويف ظّل التاميز الحاد بني ثالثة أناٍط للتّطّور الثّقايف والعلمي واالقتصادي واملعلومايت، 

من املتوقّع أن يشهد العامل كوارث اجتامعيٍّة كثريٍة وتصاعد موجات الحقد والكراهية بني 

توفلر  ألفني  املشهور  األمرييك  املستقبليات  عامل  قول  حّد  فعىل  والفقرية.  الغنيّة  الدول 

“إّن املراحل األوىل من تطّور املجتمع املا بَْعد ِصناعّي ستشهد هزاٍت اجتامعيًّة كربى، 

وتطّورات متالحقة ودراماتيكية يف قواعد اللعبة التقنية واالقتصادية، ومن املتوقّع أن تحدث 

كوارث تتمثل بحدوث عدم استقرار سيايٍس ونشوء موجاٍت جديدة من العنف والحروب... 

وبهذا فإّن صدام حضارتني متنازعتني سيشّكل بحّد ذاته خطراً كبرياً عىل مصري اإلنسانية”.

    ويف إطار تحكٍم معنّيٍ للفكر التكنوقراطي وللتطّور التقني واالقتصادي لدى أطراف 
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البرشية  واملجتمعات  الدولية  العالقات  مشهد  عىل  يضفي  قد  تحديداً،  الغرب  يف  فاعلة 

لرتكّز  برأسها  تصعد  أن  ستحاول  عاقلة  ومحاوالت  مساهامت  أّن  حني  يف  تشاؤميًّا،  جوًّا 

القول والفعل من أجل تأسيس خطاٍب إنساينٍّ شمويلٍّ يدعو لعالقات أكرث عدالً وتكافؤًا 

عىل املستوى التقني واالقتصادي بني محوري الشامل والجنوب. وهذا الخطاب سيسعى 

من أجل تحرير البرشيّة من مخاطر اقتحام وحشيّة اإلنسان اآليل والعقليّة التقنيّة العدوانية 

العلمية والتعليمية  التعاون  مع اإلنسان والطبيعة. كام سيسعى إلقامة منظومة من عالقات 

نشاط  يف  الدميقراطية  تطبيق  عىل  رقابتها  وتكون  ومعقوليًّة  مرونًة  أكرث  تكون  واملعرفية، 

املنظامت الحكومية ومؤّسسات املجتمع املدين أكرث فعاليًّة وقّوًة.

    فالبعض من املتشامئني يتنبّأون بتصادٍم كبريٍ بني العقليات والثقافات يف ظّل انفجار 

التقنيات املعلوماتيّة. فرغم تسهيالتها الكربى يف تقريب التواصل املتنّوع الوسائل واألهداف 

بني كّل أصقاع األرض، فإنّها تحمل يف طياتها مخاطر أكرث رعباً حتى من املخزون النووي 

للدول الكربى...

    فمن يتحّكم بالثّورة املعلوماتيّة بشكٍل أناينٍّ وجشعٍ سيتحكم يف عقول البرش وأذواقهم، 

وتصبح هذه الثورة املعلوماتيّة يف زحفها املتواصل ويف طوفانها الهادر عىل عني املتلقي 

وذهنه، أشبه بتسونامي كوكبي قاتل ومدمر لكل ما هو إنساين داخل اإلنسان.

   فاإلنسان الذي يصبح عبداً لآللة والتقنيات يقتل يف نفسه كّل دفء مشاعر التّواصل 

اإلنساين، ويدخل يف مدى جاف من التّصّحر الّروحي الذي يصعب التنبؤ بصريه.

   بكلامت موجزة ويف هذا السياق، فإّن السيناريو املستقبيل القائم عىل إنجاز املجتمع 

التكنوقراطيـ  املعلومايت سيصطدم مع الروح اإلنسانيّة الساعية للتناغم بني البعدين املادي 

والروحي للشخصية اإلنسانيّة. وسيشّكل بدوره واحدًة من معادالت الرصاع بني الطرفني يف 

املستقبل القريب واملتوّسط.

   يف اعتقادي، إّن إحدى املعضالت األخرى التي تشّكل املرض العضوي يف سلوكيّة 

البرش، هي تقديس القّوة والتنظري الرنجيس لفلسفة الرصاع بني اإلنسان ومحيطه. لقد مرّت 

البرشيّة يف مراحل متنّوعة من رصاع بقاء )Homo sapiens( مع الطبيعة ومع أخيه اإلنسان، 

رافقتها نزاعات وحروب صغرية وكبرية، محليّة وعامليّة، تعّدت عرشات اآلالف من الحروب 
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القوة والرصاع إىل أن  التنظري لفلسفة  النوعيّة... ومع الزمن اجتهدت العقول اإلنسانية يف 

متكامل  لخطاب  أّسست  التي  االجتامعيّة،  الداروينيّة  الفلسفة  ممنهٍج يف  بشكٍل  تكرّست 

لفلسفة القّوة لألقوى، مرتكزة يف ذلك عىل العنرص البيولوجي وعىل الطاقة العدوانيّة يف 

الشخصيّة اإلنسانيّة. والتي كان من تطبيقاتها عىل املدى األنجلو ساكسوين يف البداية ومن 

ثم تعميمها عاملياً، هي تربير كل أنواع الحروب الكولونيالية، واستعباد الشعوب، وتأجيج 

كافة الرصاعات والحروب، واالنقضاض عىل كّل مواقع الضعف عند املستضعفني، ووضع 

العدو  الذاكرة املتخّفية للشعوب، أو يف قامئة  السالم واألخالق اإلنسانيّة يف قامئة  ثقافة 

الدائم لها...

إّن من السذاجة بكان القول بأّن االنفعال العنيف والعدوانيّة ليسا من صفات اإلنسان 

يف حياته اليوميّة... فالّنزعة الغاضبة العدوانيّة تسكن فينا جميًعا يف داخل العائلة، مع الجار، 

اآلخر،  الشعب  مع  الواحد،  البلد  الواحد، يف  الدين  واملدينة، يف  والقرية  الشارع،  داخل 

للجميع...  معروفة  مسلامت  هذه  أخرى...  وحضارات  وأديان  إثنيات  إىل  املنتمني  مع 

ولعّل ظاهرة العنف والرصاع والحروب طبعت عالقات الحضارات األقوى مع الحضارات 

األضعف... وهي التي غذَّت دامئًا نزعة الهيمنة والتّسلّط عند الزاهي بانتصاراته الطاووسيّة.

هل ترون أّن عاملنا ميكن أن يعيش يف عامٍل خاٍل من الحروب، ويشكل بديالً عن حتميّة 

العدوان والرّصاع والبقاء لألصلح؟ 

العاقل الحكيم حلم  اليونانيّة العظيمة ويراود اإلنسان  الفلسفة  يف الحقيقة، منذ نشأت 

السلم... بيد أّن هناك من يقول بأّن حلم السالم ال ميكن أن يتحّقق رغم أهّميته ومرشوعيّته 

بجرّد أن نتنازل عن فكرة الحرب، أو نخاف منها ومن مخاطر اإلرهاب.

زمنها  ينتهي  حيث  “تنتهي  سرتاوس:  ليفي  كلود  الفرنيس  املفكر  يشري  كام  الحرب 

االفرتايض، الذي ميكن إنتاجه وتحريكه من خالل جهودنا بتحمل املسؤوليّة املشرتكة عن 

إيداع البديل، ومظاهر العنف واإلرهاب حني تزول أسبابها، ويتكّرر فشلها التطوري، وليس 

فقط الواقعي واملرحيل”.

ففكرة الحرب هي جزء ال يتجزّأ من مفهوم سلطوي للقّوة يتأّسس عليه املجتمع والدولة، 

وتبنى عىل أساسها األفكار والترشيعات الخاّصة لحقوق اإلنسانيّة وللقيم الحضاريّة الدينيّة. 

بل إّن املنظرين لعقيدة القّوة أمثال األب الروحي للمحافظني الجدد يف الواليات املتحدة 
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الفيلسوف ليف شرتاوس يعملون عىل تأسيس خطابات معينة حول مفهوم السلطة والتاريخ 

بأقىص  اآلخر  عىل  الهيمنة  ومضامني  مفاهيم  تتجسد  الحرب  ففي  الحرب...  خالل  من 

مضامينها وأكرثها بعداً عن النزعة اإلنسانية.

يف الحرب القاتل واملقتول، املنترص واملهزوم، االثنان معاً يف جحيم النار، نار الدنيا، 

التي ال يجد القاتل »املنترص« نفسه إال يف مستوى أقرب إىل الحيوانية الغرائزية العدوانية.

والحلم البرشي البديل قد يتحقق إذا ما اعتقد البرش يف الغرب والرشق بأن فلسفات تروج 

تأسست  التي  االجتامعية  الداروينية  العقيدة  أمثال  لألصلح  والبقاء  والرصاع  القوة  لفلسفة 

ما  والتي  الغرب،  يف  الحاكمة  السياسية  النخب  ملجمل  العسكرية  العقيدة  يف  وتأصلت 

زالت مهيمنًة لألسف يف خطاب الجرناالت الكبار املوّجهني للحروب والّداعمني لرشكات 

املستوى  عىل  واملقتول  للقاتل  هالك  مصدر  الحقيقة  يف  هي  الفلسفات  هذه  املوت، 

الوجودي.

وإّن الحروب كان باإلمكان أن تكون عىل وشك بلوغ عمرها االفرتايض بعد انتهاء الحرب 

تبقى حارضة  لها  القّوة ورصف امليزانيّة املاليّة األكرب  الهيمنة وتقديس  أّن نزعة  الباردة، إال 

وبقّوة يف البلدان الكربى، وتبقى هذه السياسة فارضة نفسها عىل امليزانيات العسكريّة للبلدان 

الصغرى، ولكّل الحركات املسلّحة املرشوعة وغري املرشوعة يف العامل.

منذ فلسفة الداروينية االجتامعيّة التي نظّر لها سبنس، ومفهوم الرصاع الطبقي التي نظّر له 

ماركس وأنجلس ولينني وماوتيس تونع وستالني، وفكرة »تأكيد الذات العدوانية« عند فرويد 

وقبل هؤالء جميعاً فكرة البقاء لألصلح لتشارلز داروين... ومع كّل جوقة املنظرين الغربيني 

للحروب والذين تفّرخ دامئًا مخيّلتهم العدوانية املريضة كّل أنواع اإلجالل والتقديس للقّوة 

بال  جميعها  والتي  مًعا،  »املستضعفني«  و  »املستكربين«  من  والتنظريات  التربيرات  وكل 

استثناء ترّبر اللّجوء إىل القّوة بحّجة الدفاع عن الهويّة والّنفس والدين والثقافة.

فاملخيّلة  األمان...  بّر  نحو  البرش  بوصلة  يوّجه  أن  ميكن  ال  كلّه  الكوكبي  الشبح  هذا 

كلّها  والحروب، هي  القّوة والرصاع  بفكرة  »املنترص« و»املهزوم« املهووسة  البرشية عند 

مأزومة إنسانيًّا وأخالقيًّا، كلّها متيض بفربكة السرتيوتيبات عن نفسها وعن غريها... الكّل 

مييض يف لعبته الجهّنميّة وهي اللعب بالنار، يف قتل البرش.... دون أن يشتغلوا بشكٍل جاٍد 

يف قتل أوهامهم والعمل قبل كّل يشء عىل كبح عدوانياتهم وحجز املناطق املعتمة يف 
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دواخلهم وإيقاظ دائرة السالم والنور والرشاكة اإلنسانيّة يف ما بينهم.

ولعّل بداية الخروج من نفق الحروب والرصاعات وتقديس القّوة، هو تضافر العقالء، كّل 

العقالء، يف الغرب والرشق من أجل رضب فكرة »العدو» يف النظرة الداروينية االجتامعية 

وأمثالها، التي تروج بشكٍل عدواينٍّ وأرعٍن لفكرة البقاء لألصلح. يجب أن نسعى معاً النتهاج 

فكرة تطور التعاون والرشاكة اإلنسانيّة والدميقراطية بني أبناء البيت اإلنساين الواحد، أو ما 

أسامه العامل الكندي جان ريليتفورد »اإليثار البيولوجي«، أو ما يسّمى بفكرة »تطور التعاون«. 

الحضارات واألديان واملستند إىل  الصادق واملكثف بني  الحوار والتحالف  إليها  أضيف 

ميثاق مرشف أخالقي عاملي يقره ويؤمن به الجميع.

تهميش  بأنّه جرى  افرتضنا  ما  إذا  التايل:  السؤال  لطرح  يدفعنا  قليل  قبل  متموه  قدَّ ما   *
واسع لحضور البعد الّروحي يف الشخصّية الحضاريّة الغربّية، هل باإلمكان إنقاذ الغرب بنوع 

متجّدد من الثقافة الروحّية؟

يف ظّل هيمنة شبح األزمة األخطوبوطيّة املتعّددة الرؤوس، واملرتافقة بتصاعد هيجان 

األزمات اإليكولوجية، وبداية شّح املوارد الطبيعية، وضمور نو االقتصاد العاملي، وغياب 

شبه تام للعدالة االجتامعية، وتزايد املواجهة الجيوسياسية بني الغرب والرشق، ومع الجنوح 

البرشي  الذهن  التقني عىل خاليا  العقل  العسكرية وهجوم  التقنيات  تطوير  نحو  الجنوين 

الهادئ  العقالين  بتفعيل الحوار  العامليّة إال  ومجمل حراكه، ال بديل يف حّل املشكالت 

كّل  الحضارات وعىل  الحقيقيّة بني  الرشاكة  أجل  الثقافات وإطالق ورشة عامليّة من  بني 

املستويات..

تجديد  يكمن يف  الثقافات،  بني  املثمر  العقالين  الحوار  الريادي يف ضامن  الدور  إّن 

األداء املادي والروحي للغرب ولكل سكان هذا الكوكب. ينبغي البحث عن الطرق الفّعالة 

لتحسني العالقات الدوليّة وحّل املشكالت العاملية املزمنة للبرشيّة.

املوّجه  الضمري  دور  البّناءة  الروحيّة  الثقافة  ووهج  األكسيولوجي  العامل  يلعب  وهنا 

واملواقف  القيم  تحّدد  التي  الروحية،  للثقافة  البناءة  اإليجابية  الطاقة  ففي  مسرية.  لهكذا 

الطبيعية  االحتياجات  إلشباع  القويم؛  السبيل  درب  سلك  ميكن  للمجتمع،  األيديولوجية 

للحياة البرشية وإتساع الرغبة يف الحفاظ عىل معنى وجودنا. بال أدىن شك، فإّن االقتصاد 

والرفاهية، وأمن الحياة، والتفاهم والثقة املتبادلني، وتضامن الناس من مختلف الجنسيات 
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واألديان يعتمد إىل حد كبري عىل أولويّة تطوير العلم والتعليم، والتنوير والتنشئة، وعىل ثقافة 

التمسك يف القانون وعىل الحوكمة الرشيدة لإلدارة..

منذ سوابق األزمنة وحتى يومنا هذا، شّكل البعد األكسيولوجي املفتاح اإلنساين للحوار 

الفردية والجامعية  التغلب عىل عدوانية األنانيات  والتفاهم واالنسجام املتبادل؛ من أجل 

واالختالفات والرصاعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. لذلك، فإّن املهّمة 

املتقّدم  التطوير  هي  مًعا  والرشف  الغرب  يف  اإلنساين  واألمن  املستدامة  للتنمية  امللّحة 

ولضامن  والتنوير.  والتعليم  للعلم  فعال  نظام  بساعدة  للناس  واألخالقية  الفكرية  للثقافة 

والجمع  والحوكمة،  واإلنتاج  للعمل  عالية  ثقافة  ضامن  تتطلب  املستدامة  التنمية  حضور 

الثقافات  تناضح  مع  املتناغمة  املجتمع،  يف  الكفاءات  وحضور  الدميقراطية  مبادئ  بني 

ومصالح املواطنني

يرتبط البعد األكسيولوجي ارتباطا عميقا با أسميه بالثقافة الروحية املتسامية للمجتمع، 

التي ال عالقة لها بالتدين الشعبوي والتي لها رابط الحبل السي بالتنامي الثقايف املستمر 

لإلنسان. اإلنسان هو خالق الثقافة الروحية وحاملها. املعيار الحقيقي لقيمة اإلنسان ليس 

وال  اإلقامة،  محل  وال  امليالد،  مكان  وال  االجتامعي،  األصل  وال  الدين،  وليس  العرق، 

حتى املهنة، بل ثقافته الفكرية واألخالقية. ففي نتائج األنشطة التي تنجم عن تنامي القيم 

املعرفة   - مثل  صفات  خالل  من  الّشخص  ثقافة  مستوى  تحديد  يتم  والوطنية،  اإلنسانية 

واملهارة والتنظيم واألخالق والنشاط اإلبداعي. وبناء عىل ذلك، يف جميع أنحاء العامل، 

يجب التعبري عن حب الوطن، أّوالً وقبل كّل يشء، يف خدمة كّل دولة لتنمية الثقافة الروحية 

الهويّة  لتشكيل  الفرص  يفتح  وهذا  والتنشئة.  والتنوير  والتعليم  العلم  بساعدة  ملواطنيها 

الثّقافيّة و»القرابة الروحيّة« بني ممثيل مختلف األمم واألديان.

 تحليل البُعد األكسيولوجي الذي يتموضع بالثقافة الروحيّة من خالل منظور االحتياجات 

البرشيّة، عىل أساس مبادئ االنسجام البرشي، والسالم النفيس، واستنفار الطاقات القصوى؛ 

لتحقيق الذات من خالل التحّول اإلنساين للمؤّسسات االجتامعيّة للثقافة، والتغيري يف وعي 

الناس لدى مختلف املجتمعات. ... انطالقًا من هذا، يبدو أّن املهّمة العاجلة املطروحة 

مبدعة  كقّوة  الروحية،  الثقافة  إلمكانيات  فاعليًّة  أكرث  باستخدام  هي  الغريب  الفكر  أمام 

وتحويليّة، بهدف الحفاظ عىل حياة اإلنسان وتحسينها عىل هذا الكوكب. 
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* كيف ترون إىل االسرتاتيجّية املعرفّية والثقافّية التي من شأنها تفعيل و»روحنة« التواصل 
املتكافئ مع املجتمع الثقايف الغريب؟ 

والرشق  الغرب  بني  املكثّف  بالتثاقف  القيام  إىل  الحاجة  أمّس  يف  اليوم  أنّنا  شّك  ال 

والتثقيف األوسع للجمهور لنقله إىل معايري الثقافة املتسامية، إىل معرفة تاريخ ومامرسة، 

ليس فقط الثقافة والحضارة الوطنية، ولكن أيًضا الثقافة والحضارة العاملية. عىل ما يبدو، 

من الرضوري هنا استخدام املقاربة املنهجيّة للتعليم الثقايف اإلضايف والتنوير املتواصل 

بشكل هادف؛ لتغيري وعي الناس وسلوكهم بشكٍل إيجايبٍّ، وهذا يساهم يف تحقيق االنسجام 

بني ثقافات مختلف شعوب العامل ومصالحهم.

الّنزعة اإلنسانيّة  الغرب نفسه والداعية إىل  التيّارات املتنّوعة يف  الرغم من نشاط  عىل 

يف ظروف التنافس والرصاع ربا تبدو طوباوية، بعيدة املنال إىل حد ما، إال أنّه ليس أمام 

بتعميق  إاّل  الحضارات،  بني  والعادلة  الواسعة  بالرشاكة  إاّل  للخالص،  آخر  سبيل  البرشيّة 

العالقات  يف  القّوة  استعامل  رفض  عىل  تنطوي  التي  وتوسيعها،  السامية  الروحية  الثقافة 

عىل  »الحضارية«  األناظ  بعض  وأمالءات  لقيم  القسي  للفرض  الرفض  وعىل  الدولية، 

من  وغريها  والحكمة  والعدالة  األنسنة  بقيم  املتمثلة  الروحية  الثقافة  مبادئ  إّن  اآلخرى. 

بدونها يكون  والتي  أبًدا،  أهميتها  تفقد  لن  الغربية،  العقول  بها خرية  التي طلعت  الفضائل 

الناعمة«، تعمل  باعتبارها »القوة  الروحية،  الثقافة  الناس مستحيالً.  التواصل اإليجايب بني 

بشكل متزايد كأساس »عالجي« إلنقاذ العامل من العمليات والظواهر املدمرة للحضارة.

فهم  الرفيعة عىل  الثقافة  ذوي  الغرب،  العاقلة يف  والتيارات  األشخاص  توحيد  يتطلّب 

كّل  وقبل  أّوالً  يعتمد  وهذا  للخالص،  كعامل  الروحية  للثقافة  عليه  املتنازع  غري  املعنى 

يشء عىل العلامء والسياسيني؛ لتكوين تضامن وهويّة ثقافيّة دوليّة للشعوب من أجل تنمية 

متناغمة ومستدامة وآمنة عىل املستويني الوطني والعاملي. وهذا ال ينبغي أن يُنظر إليه وكأنّه 

تهديد لفقدان السيادة الوطنية والهوية الثقافيّة للدول. 

فيودور  الشهري  الرويس  للكاتب  األيديولوجية  واملواقف  لألعامل  العايل  تثميننا  مع 

عىل  العامل!  ستنقذ  »الثقافة«  ولكن  »الجامل«،  ليس  أنّه  إىل  نشري  أن  نوّد  دوستويفسيك، 

الرغم من أّن دوستويفسيك كان يجول يف ذهنه العامل األخالقي لإلنسان. علاًم بأّن الواقع 

يعطي صورًة تراجيديًّة لعاملنا الراهن! فكم من الحروب الدمويّة التي فتكت بالبرش والحجر! 

لذا يبدو ألّول وهلة بأنّه من عارش املستحيالت إنقاذ العامل بالرثوة األخالقية فقط؛ ذلك ألنّه 
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يف إطار الحضارة هناك العديد من العوامل املدمرة والقوى املدمرة، والتي عادة ما تكون 

عاجزة أو مغيّبة متاًما. من دون ثقافة فكريّة عالية يستحيل اتخاذ القرارات الصحيحة، كام 

يستحيل حامية الثقافة وفتوحاتها من العدوانية والتوحشن. 

إّن الفهم الصحيح للثقافة الروحية ال يكتمل بدون إدراك املعنى والتناغم بني جناحيها. 

الجناح األّول هو الثقافة الفكرية، واآلخر يف الثقافة األخالقية. إذا تخيلنا مجازيًا ثقافة عىل 

شكل طائر، يصبح من الواضح أّن الطائر ال ميكنه الطريان بجناح واحد. يف الوقت نفسه، 

ومحفوفة  عفوية  معيبة،  »الرحلة«  فستكون  كاٍف،  بشكل  األجنحة  أحد  تطوير  يتم  مل  إذا 

باملخاطر. إّن عدم كفاية الثقافة الفكرية يؤّدي إىل التخلّف. يف الوقت نفسه، غالبًا ما تؤدي 

الدونية املرتبطة بنقص األخالق إىل تنامي األنانية - الهدامة والتنافس الخطري. كّل أمة وكّل 

الدائم عىل تحسينها. إذا مل  شخص مشبع باالهتامم بالحفاظ عىل ذاته وحياته والحرص 

واتّخاذ  اإلبداع  االنخراط يف  الصعب عليه  ثقافة فكرية، فسيكون من  الشخص  يكن لدى 

للمفكر  أخرى، ميكن  ناحية  من  املدمرة.  للقوى  يصبح ضحيّة  وقد  الصحيحة،  القرارات 

املغيب لألخالق أن يشكل خطرًا عىل املجتمع والدولة. 

وعند الحديث عن تطور الثقافة الروحية، يجب عىل املرء أن يأخذ يف االعتبار التطور 

املتناغم لـ »جناحيها« أي الثقافة الفكرية والثقافة األخالقية، التي تحتّل دوًرا مهاًم يف التطور 

التدريجي للمجتمع، مثل: ثقافة العمل واألرسة والقانون واإلنتاج والبيئة، فضالً عن ثقافة 

والتعاون  والتضامن  كالتعاطف  اإلنسانية  املثل  تطوير  تركز عىل  التي  اإلنسانية،  العالقات 

واملحبة والسالم.

الّثقافة  تحقيق  إىل  تؤّدي  أنّها  ترون  والتي  تقرتحونها،  التي  اإلجاملّية  التصورات  ما   *
الروحّية عىل نطاق عاملي؟

-للحصول عىل النتائج املتوقّعة يف االستخدام املثمر لإلنجازات الثقافية، ينبغي للمرء 

الغريب، أّوالً وقبل كل يشء، أن يبدأ بفهم علمي صحيح للثقافة كظاهرٍة اجتامعيٍة تفتح زوايا 

الرؤية إلمكانيات غري محدودة؛ لتنمية الفرد واملجتمع والدولة. الثقافة معرفة وخري وتنمية 

وازدهار، والجهل رش وفقر. يجب استخدام اإلمكانات غري املحدودة للثقافة بشكل خاّلق؛ 

لتحقيق التنمية املستدامة يف الغرب ويف جميع أنحاء العامل.

إّما  الضيق،  باملعنى  فقط  اليوم يف رشقنا  الروحية  الثقافة  تُفهم  ما  غالبًا  الحظ،  لسوء   
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عرب رؤيٍة مذهبيٍة دينيٍة ضيقٍة، أو أنها مموضعة بالفن وبعض املعايري األخالقية، مام يؤدي 

إىل استخدام محدود إلمكاناتها االجتامعية. لتحقيق فعالية التحوالت االجتامعية والثقافية 

التي تلبي احتياجات العرص. من الرضوري، أّوالً وقبل كّل يشء، الوقوف عىل فهم علمي 

واسع للثقافة كنظاٍم اجتامعيٍّ متكامٍل تم إنشاؤه وتطويره بواسطة العقل واملشاعر والعمل 

الجسدي للفرد؛ من أجل الحفاظ عىل حياة اإلنسان وتحسينها.

يف جوهرها، تعّد ثقافة كّل مجتمع نظاًما اجتامعيًا متكاماًل للحياة البرشية، ولكّل جزء 

ونابض  وطاقتها  وهيكلها  وأهدافها  ورسالتها  وخصائصها  جوهرها  املرتابطة  األجزاء  من 

الحركة والتاريخ واإلنجازات وقدرات التحويل فيها. مع األهميّة غري املرشوطة لالقتصاد. 

فإّن القوى الدافعة الرئيسة لهذا النظام، والتي تحّدد قابلية املجتمع للبقاء والقدرة التنافسية 

للدولة، هي: العلم والتكنولوجيا؛ الرتبية والتنوير والتنشئة. يساعد الفهم العلمي للثقافة يف 

تقييم دورها كعامل تكنولوجي يف نو الرفاهية، كنشاط يهدف إىل إنشاء تقنيات فّعالٍة للحياة 

وإنتاج املنتجات الاّلزمة لتلبية االحتياجات الروحيّة واملادية للناس. يف إطار هذه الرؤية 

الثقافيّة، يجب االعرتاف بأّن الثقافة االقتصاديّة، كأساس لرفاهيّة اإلنسان، هي نتاج تجسيد 

الثقافة  الثقافة االقتصاديّة إىل حدٍّ حاسم عىل مستوى  نتائج العمل الفكري. يعتمد تطوير 

واإلدارة.  العمل  ثقافة  عن  فضالً  والتنوير،  التعليم  وجودة  العلم،  إنجازات  عىل  الفكرية. 

وللغرب يف هذا املسار تجاربه الثقافيّة املتنّوعة الناجحة منها والفاشلة..

بتنفيذ  تتمثّل  متكامٍل،  اجتامعٍي  كنظاٍم  الثقافة،  لظاهرة  الصحيح  الفهم  فإّن  وبالتايل، 

والتبادل  الدولية،  الثقافية  الهويّة  تطوير  ويف  واملجتمع،  اإلنسان  لتنمية  الدولية  الربامج 

الثقايف والتعاون الدويل. ولعّل هذا هو السبيل إلنقاذ الغرب والبرشيّة بأرسها من العمليات 

املدّمرة املتأّصلة يف الحضارة املعارصة. 



العنصرّية الحضارّية 

هي المشكلة الكبرى في تهافت الغرب

حوار مع الدكتور قاسم بور حسن

الدكتور قاسم پور حسن، باحث يف حقل الفلسفة، ويشغل حاليًّا عضويّة الهيئة العلمّية 

الدين  وفلسفة  اإلسالمّية،  الفلسفة  يف  التدريس  وميارس  الطباطبايئ،  العاّلمة  جامعة  يف 

املقارنة:  )الهرمنيوطيقا  منها:  الكتب  من  الكثري  اآلن  حتى  له  صدر  وقد  والهرمنيوطيقا. 

و)لغة  اإليراين(،  واملجتمع  و)الثقافة  والغرب(،  اإلسالم  يف  التأويل  فلسفة  تناظر  دراسة 

الحضارة  مسار  والتصّوف يف  العرفان  تأثري  إىل  الناظرة  و)املداخل  بالله(،  واإلميان  الدين 

اإلسالمية(، و)اإلسالم، الحداثة، والتجربة الدينية(، و)الخصائص الثقافية والثقافة العاملية(، 

و)الهرمنيوطيقا اللغوية يف اإلسالم والغرب(، وما إىل ذلك من الكتب واملقاالت األخرى]1]*. 

يف هذا الحوار نطّل معه عىل جملٍة من القضايا الراهنة املتعلّقة بأزمة الحضارة الغربية 

املعارصة وبيان معاثرها. 

»املحّرر«

أخرى: ملاذا وكيف  وبعبارة  الحضارة؟  أزمة  الكالم عىل  به يف سياق  نعني  الذي  ما   *
ميكن لحضارة ما أن تواجه أزمة؟

ال بّد من التذكري ـ عىل سبيل املقّدمة ـ بأنّه عندما يتّم الحديث يف الغرب عن الحضارة، 

نجد هناك رؤيتني عاّمتني، وهام أّوالً: الرؤية »التاريخية« التي ترى أّن الحضارة يف األساس 

كانط  إميانويل  أمثال:  وإّن  طويلة،  فرتة  إىل  بحاجة  هي  بل  قصرية؛  مّدة  يف  تتبلور  مل 

وفريدريتش هيغل، قاموا بالّدفاع عن هذه الرؤية التاريخيّة. ويف هذه الرؤية فإّن الجغرافيا 

]1]ـ  تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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الغربية؛ وذلك ألّن هذه الحضارة  والتاريخ الذي ميكنه أن يخلق الحضارة، هي الحضارة 

هي التي متتلك التاريخ األطول، وقد انتقلت من مرحلة الوعي إىل الوعي الذايت، وعملت 

عىل تحقيق املفاهيم األساسيّة للحضارة. ويف هذه الحاضنة يجب العمل عىل بناء جميع 

اإلمكانات وتطويرها؛ يك تصل إىل نهاياتها. إّن الثقافات والحضارات األخرى التي تتحّدث 

عن الحضارة، إّما أنّها مل تصل إىل مرحلة الحضارة بعد، أو أنّها تعيش عىل هامش الحضارة 

تشاهدون شيئًا تحت  الرؤية ال  الحضارة. يف هذه  فهم عن  أّي  أنّها ال متتلك  أو  الغربيّة، 

عنوان االنحطاط أو املنعطفات أو التاليش أو الضعف والنقص وما إىل ذلك؛ وإّنا طبًقا 

لهذه الرؤية نجد أّن التاريخ قد انطلق من بداية املرحلة اليونانية وأّدى إىل تبلور الحضارة 

الغربية. وعىل هذا األساس ميكن التوّصل إىل قاعدة بشأن الحضارة، واالّدعاء ـ بناء عىل 

هذه القاعدة ـ بكيفيّة تبلور الحضارة، كام ميكن التكّهن عىل أساس القاعدة باملّدة الزمنيّة 

التي ستبقى الحضارة خاللها عىل قيد الحياة. إّن اإلشكال األهّم الوارد عىل الرؤية التاريخيّة 

ال  وبذلك  التنمية،  مسار  الحضارة ضمن  نواقص  تضعون جميع  أنّكم  هو  الحضارة  بشأن 

يوجد ما يضمن أن تكون حضارة الغرب هي حضارة اليونان ذاتها. فالتاريخ ال يتكرر مرتني 

وهذا متاًما هو الّنقاش املحتدم بني كّل من سيغموند فرويد وهربرت ماركوزه. ولكن ال بّد 

من االلتفات إىل أنّنا يف هذا الشأن نتعاطى مع ماهيّة إنسانيّة. ذلك بأن اإلنسان واملجتمع 

اإلنساين ليس شيئًا حتى ندرج الجميع ضمن قاعدة جملة واحدة، وأن نفهم ذلك عىل أنّه 

قاعدة. إّن املجتعات ال تقبل املعادلة حتى نحّدد لها قانونًا. لقد ذهب سيغموند فرويد يف 

كتاب »قلق يف الحضارة« إىل االعتقاد بأّن أهّم خصائص الحضارة الغربية تكمن يف »القمع«، 

الغربيّة  الحضارة  فإّن  الحقيقة  قمًعا. ويف  أكرث  الجديدة  الغربية يف مرحلتها  الحضارة  وإن 

الحضارة  هذه  تبلورت  وقد  للبرش،  الجوهريّة  االحتياجات  انحراف عن  تبلورت ضمن  قد 

بواسطة القهر والغلبة عىل اإلنسان. وقد كانت الحركة اإلنسويّة والرومنطيقيّة تطالب بالعودة 

إىل اإلنسان. كام ذهب فريدريش نيتشه إىل االعتقاد بأنّه منذ أن بدأ الغرب بلوغوس سقراط، 

كيف  هنا:  يرد  الذي  والسؤال  لإلنسان.  الجوهرية  والغرائز  االحتياجات  جميع  تجاهل  تّم 

إّن  فوكوياما  يقول  فكام  الحضارة.  النهيار  معنى  ال  التاريخيّة  الرؤية  يف  الحضارة؟  تنهار 

نهاية التاريخ واإلنسان األخري؛ نهاية تاريخ البرشيّة مع الحضارة الغربيّة. يف ضوء الحضارة 

القامئة عىل الليرباليّة الغربيّة، فإّن اإلنسان األخري هو اإلنسان الليربايل الغريب؛ بعنى أنّه 

لو اجتمعت سائر املجتمعات وعملت عىل بناء حضارتها الخاّصة وتبذل يف هذا اإلطار 
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كّل جهدها، فإنّها بعد قرنني من الزمن ستصل إىل بداية الحضارة الغربية. وأنا أطلق عىل 

هذه الرؤية مصطلح »األوَربة«؛ وإّن الرؤية املأوَربة تنظر إىل اإلنسان واملجتمع اإلنساين 

بوصفه شيئًا، وال ترى تأثريًا إلرادة اإلنسان يف حقل ظهور الحضارة وتبلورها. كام يذهب 

هذا الرأي إىل القول بامتناع ظهور الحضارة يف اإلنسان واملجتمعات األخرى أيًضا. يجيب 

هربرت ماركوزه سيغموند فرويد بأّن الحضارة القامئة يف الغرب حضارة قمعيّة. ولكن هذا 

ال يلزم منه بالرضورة أن تكون جميع الحضارات قمعيّة. ميكن لنا أن نتمّنى حضارة تتقّوم بـ 

»أروس« بعنى الهيام والعشق واإلنسانيّة، أي الحضارة التي تتصف باألخالقية واإلنسانيّة. 

الرأي »التطّوري«. إن  الثاين بشأن ظهور الحضارة وانعطافتها وانحطاطها، فهو  الرأي  وأّما 

منشغالً  كان  عندما  املطهري  مرتىض  الشهيد  العالمة  يقول  تكامليّة.  رؤية  التطّوريّة  الرؤية 

علميّة؛  هي  وال  أخالقيّة  هي  ال  األساس  يف  املاركسيّة  الرؤية  إّن  التاريخ:  فلسفة  بتأليف 

وذلك ألّن ماركس يقول إّن الناس ال أهميّة لهم، ففي الرؤية املاركسيّة تحتوي املجتمعات 

عىل قطبني مختلفني، وإنّها حيث تكون يف النظام متجاورة، فإنّه يف أعىل مراتب النظام، 

تحدث الثورة. ثالمثائة سنة من الثورة اإلقطاعيّة، وخمسامئة سنة من االنقالب الرأساميل 

والصناعي، وألف سنة من ثورة املرحلة الالحقة. وهو يقول إّن هذا يعني مقهوريّة اإلنسان؛ 

فليس األمر بأنّكم تستطيعون اتّخاذ القرار نيابة عن التاريخ. إّن مسار التاريخ ليس بيد اإلنسان 

ويف متناول اإلدارة البرشيّة. ليس التاريخ شيئًا غري اإلرادات اإلنسانيّة. وقد تحّدث العاّلمة 

الطباطبايئ قائالً: إّن تاريخ البرشيّة يتّجه نحو غاية وهدف. وحتّى إذا توقّف لفرتة من الزمن، 

إاّل أّن حركته باتّجاه تلك الغاية ال تعرف التوقّف. وهذه الغاية هي غاية إلهيّة. وقال املفّكر 

الجزائري مالك بن نبي: إّن فهم الغربيني للحضارة خاطئ؛ ألنّهم يعملون عىل إلغاء محوريّة 

اإلنسان. إّن الحضارة الغربيّة تتساوى اليوم مع التقنيّة، والتقنيّة تعني االنهيار. لنفرتض أّن 

صورة العامل سوف تقوم بعد ثالثني سنة عىل الثقافة والفكر واألخالق، ال عىل التكنولوجيا، 

بعنى أن ال يكون مالك التفّوق يف العامل، هو: الطائرات، والعسكرة، والهيمنة؛ ولهذا السبب 

تتّجه الكثري من الجامعات يف العامل املعارص نحو املسائل ما بني الثقافيّة. يوجد حاليًّا يف 

التقليد األملاين حقل باسم ما بني الثقايف بتأثري من تأّمالت شبلينجر وبينس وآخرين، وعىل 

تصّور  باستحالة  االعتقاد  إىل  يذهب  ولكّنه  أوروبا؛  حول  متمحوًرا  يزال  ال  أنّه  من  الرغم 

مستقبل العامل دون االلتفات إىل الرشق. ال ميكن للغرب أن يعمل عىل بناء النظام العاملي 

لوحده. وعىل كّل حال من املمكن عدم اتّباع تعريف الغرب للحضارة، بعنى أّن الحضارة 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 362

إّنا تتحّقق عندما يتّجه املجتمع إىل أسمى مراتب النظم يف العالقات االجتامعيّة، وإىل 

أعقد أوضاع العلم والعقل واملعرفة. فلامذا ال نقول: عندما تصل الثقافة واألخالق والنظرة 

إىل اإلنسان يف املجتمع إىل أرقى أوضاعها، تتحّقق الحضارة؟ كام يذهب جمٌع من رواد 

الفكر اإلسالمي إىل االعتقاد بأّن املدنيّة والتقنيّة والتكنولوجيا ليست من أركان الحضارة. 

ميكن للثقافة أن تكون أسمى أشكال حضارة ما. إّن انهيار حضارة ما إّنا ينشأ من التعريف 

الذي نتبّناه للحضارة. إّن الرؤية التاريخيّة ال تقول باالنهيار يف باب الحضارة أصالً. وهذا 

ما نقول به يف الرؤية التطّوريّة. هناك سّنة إلهيّة قامئة يف كّل مجتمع، تقول: إّن كّل مجتمع 

يسعى يف اتّجاه تحقيق األهداف األصيلة للناس واملجتمعات، ميكن له أن يصنع حضارة. 

واملثال البارز عىل ذلك هو القرنني الرابع والخامس للهجرة من الحضارة اإلسالمية، حيث 

سعى املسلمون إىل التأسيس لعلم، إال أّن هذا العلم مل يكن استمراًرا للعلم اليوناين، بل 

إّن لهذا العلم صورًة وقامًة وقيمًة مختلفًة. ومن هنا نجد ابن سينا يقول يف منطق املرشقني: 

إّن كّل من يعتمد يف التفكري عىل اليونان وأرسطو بشكٍل كامٍل، فإنّه سيكون واقًعا يف جهٍل 

مطلٍق. ويف الحقيقة فإنّه يعمل بذلك عىل توجيه األنظار إىل الرّشق.

* بالتوازي مع هذا التعريف الذي قّدمتموه للحضارة، تبدو حركة اإلنسان هي الحاكمة 
عىل مسار الحضارات ونهايتها، كيف ترون إىل هذه الجدلية؟

باب األخالق،  القيَم، ويف  باب  اإلنسان، ويف  أزمًة يف حقل  إنّنا كلاّم واجهنا  صحيح 

الكثريون عن  الغرب تحّدث  نهاية الحضارة بعنى سقوطها. ويف  الحديث عن  لنا  ميكن 

انهيار الحضارة الغربية. ولكّننا ال نريد التحّدث أيديولوجيًّا. لقد تحّدث هايدغر يف مقالة 

له بعنوان: )سؤال عن التكنولوجيا(، قائالً: ما الذي كّنا نريده من التكنولوجيا يف الغرب؟ 

كّنا نريد من التكنولوجيا أن تكون لنا الهيمنة عليها، ولكن أضحت الهيمنة لها علينا. وعليه 

نتمّنى  أن  إًذا، يجب  النهاية حتاًم.  التكنولوجيا ستواجه  أّن هذه  آخر من  ليس هناك طريق 

تكنولوجية أخرى. وأن يكون لدينا وضع نكون فيه نحن املسيطرون عىل التكنولوجيا، ال أن 

تكون التكنولوجيا هي املسيطرة علينا. وعليه فإّن هذه هي مسألة خاّصة كام نرى. بعنى 

ذلك  عىل  الوحيد  املثال  فإّن  حضارة؟  الغرب  لدى  كان  ملاذا  شخص:  اليوم  قال  لو  أنّه 

هو التكنولوجيا. إّن الغرب غري متأّصل ال يف تراثه وال يف أخالقه، وال يف ثقافته. كام أنّه 

تعود  اإلنسانيّة.  علومه  يف  متأّصالً  يكون  أن  الالزم  من  وليس  إنسانيّته،  يف  متأّصالً  ليس 
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أفضليّة الغرب إىل التقنية والتكنولوجيا، ويرى هايدغر ومدرسة فرانكفورت وكذلك يف رأي 

الناقدين، أّن التكنولوجيا متثّل انحرافًا عن تلك األصول. ويف املقابل، ملاذا تتّجه الحضارة 

عندما  بالعقالنيّة.  املتمثّل  أصلها  عن  انحرفت  قد  ألنّها  ذلك  االنحطاط؟  نحو  اإلسالميّة 

انطفأت أضواء عقل الحضارة اإلسالميّة، فإنّها أخذت تتّجه نحو األفول. ولهذا السبب يقول 

الشهيد مرتىض املطهري: ما مل تتّم إضاءة مصباح العقل يف اإلسالم ويتبلور الوعي واليقظة، 

الحضارة  إحياء  من  نتمكن  من جديد. يك  العقل  إضاءة مشعل  إىل  ماّسة  بحاجة  سنكون 

اإلسالمية يف ضوء الوعي والعقالنيّة. وعىل هذا األساس عندما نتحّدث عن الحضارة يف 

الرتاث اإلسالمي، إّنا نريد بها طلوع ذلك اليشء املوجود يف الغرب. والطلوع هنا يعني 

أّن هذا العلم كان من املقّرر أن يقوم عىل خدمة األخالق والثقافة واإلنسان؛ ولكّنه سيطر 

بحيث أّدى إىل اضمحالل جميع هذه األمور.

* لكن السؤال يظّل مطروحاً ما أسباب أزمة الحضارة الغربية؟ وكيف ميكن إحصاء هذه 
األسباب وتحليلها يف ضوء االتّجاه الفلسفي ومناهج العلوم اإلنسانية األخرى؟

سوف أركّز يف الجواب عن هذا السؤال عىل العامل الفلسفي، فأقول: هناك ثالثة عوامل 

هاّمة من الزاوية الفلسفية، وهي موجودة يف األرشيف الحضاري للعامل الغريب، وتعّد من 

نقاط ضعفها الجوهريّة. إّن الحضارة الغربيّة من الناحية الفلسفية ـ كام سبق أن أسلفت ـ 

قد ابتعدت عن القيَم اإلنسانيّة مسافات بعيدة، بعنى أنّه ليس هناك قطر يف الغرب ال ينظر 

فإّن  اإلسالميني  املفكرين  أحد  تعبري  حّد  قيّاًم. وعىل  أمرًا  بوصفها  االستهالك  مسألة  إىل 

االستهالكيّة ال تعترب اليوم أمرًا اقتصاديًّا، وإّنا هي مسألة أخالقيّة وإنسانيّة. بعنى أنّها غري 

إنسانيّة وغري أخالقيّة. إذا انتهجنا يف حياتنا إرسافًا وتبذيرًا يف االستهالك، فإّن هذا سيعني 

حدوث كرثة يف حاالت املوت بسبب فقدان الطعام، وبذلك سيكون ما قمنا به غري أخالقّي 

وال إنسايّن. والغرب ال يلتفت إىل هذه املسألة أبًدا. إّن الغرب االستهاليك ال يستطيع أن 

ا يف قوله: إّن حقوق  يلتفت إىل هذه النقطة الهاّمة، ورّبا كان الدكتور عيل رشيعتي محقًّ

اإلنسان يف الغرب تعني خصوصاً حقوق اإلنسان األبيض، ورّبا كان الشيخ الشهيد مرتىض 

املطهري والعاّلمة الجعفري عىل حّق يف نقدهام لحقوق اإلنسان وقولهام بوجود اختالف 

وعىل  العمليّة  الناحية  من  اإلنسان  لحقوق  األّوليّة  الفكرية  واألصول  القواعد  بني  جذرّي 

مستوى التطبيق. يقوم الغرب بارتكاب أبشع أنواع املجازر يف العراق وسوريا ويف الكثري 
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ـ  بالسجن  عليه  تحكموا  أو  أمريكيًّا  تحاكموا شخًصا  أن  ما  ولكّنكم  األخرى،  البلدان  من 

ا ـ فإنّهم سوف يقيمون الدنيا وال يقعدونها تحت ذريعة انتهاككم  ورّبا كان جاسوًسا حقًّ

ملبدأ حقوق اإلنسان. يف النظرة الحضارية تعّد املقاطعة والحصار أمرًا غري أخالقّي؛ ألنّه 

يؤّدي إىل املنع من السالمة والصحة والرفاه وما إىل ذلك من األمور التي متّس حياة البرش. 

تقوم القاعدة األهّم حاليًا لدى الغرب عىل مقاطعة املؤّسسات الدولية وحصارها، والغرب 

ال يعري هذه املسألة غري اإلنسانيّة أية أهميّة. إنّهم يقومون ـ من أجل تطوير وبسط قدرتهم 

السلوكيات  هي  الغربيّة  الحضارة  آفات  بني  من  إّن  لألخالق.  املخالفة  األعامل  بجميع  ـ 

الال إنسانيّة واألوضاع املأزومة لحقوق اإلنسان. كام أّن الحضارة الغربيّة املعارصة حضارة 

مأزومة؛ وذلك ألّن الحضارة الغربيّة املعارصة بعيدة كّل البُعد عن الحضارة اإلنسانيّة. إنّها 

حضارة تقوم عىل الرثوة والسلطة فقط. فمنذ عرص ميكافيليل وإىل يومنا هذا كانت السلطة 

هي املحّقة فيام تقول وتفعل. والنقص الثاين الذي تعاين منه الحضارة الغربية يكمن يف 

أنّه  بالتفصيل. بعنى  لنا أن نتحّدث عن هذه املسألة  ال أخالقيّتها. وبطبيعة الحال ميكن 

الوقت نفسه عىل حذف معايري هذا  للمجتمع اإلنساين والعمل يف  بناء حضارة  ال ميكن 

املجتمع وإلغائها، بعنى اعتبار اإلنسان مساويًا ليشٍء ما. إّن من بني األسباب الهاّمة التي 

تدفع املفكرين يف العامل الغريب إىل التساؤل والقول: ملاذا تعرّض الغرب إىل العدميّة؟ هي 

أّن املجتمع الغريب واإلنسان الغريب والعالقات الغربية قد تشيّأت، بعنى أنّه أصبحت شيئًا. 

وعندما يتشيّأ كّل يشء، سوف يتم التعامل مع اإلنسان بوصفه شيئًا أيًضا. إّن القول بالتشيّؤ 

يعني عدم أهميّة التعاطي مع القيَم والثوابت اإلنسانيّة، ومن هنا فإّن الحضارة املوجودة يف 

الغرب حاليًّا هي حضارة قامئة عىل السلطة والرثوة، ويف هذه الحضارة يتّم إفراغ األخالق 

اإلنسانية بالتدريج. وال شأن يل هنا باألخالق اإللهية، وإّنا أذهب إىل أبعد من ذلك وأقول: 

إّن هذه الحضارة تفتقر حتى إىل األخالق اإلنسانيّة أيًضا، بعنى أنّها تسعى إىل االستعالء، 

ومن هنا يقول ايزوتسو: إّن الحضارة الغربية يف طريقها إىل السيطرة عىل جميع الشعوب يف 

الكرة األرضيّة. إّن لهذه الحضارة طبيعًة وحشيًّة. إّن هذه الحضارة جامحة، وإّن أهّم قانون يف 

هذه الحضارة هو قانون النزاع والتنازع، بعنى أّن القيَم األخالقيّة لإلنسان تضمحل وتزول 

أن  الحضارة يجب  تسقط حتاًم؛ ألّن  الحضارة سوف  فإّن  األمر كذلك  كان  فإذا  بالكامل. 

تتبلور ضمن القيَم اإلنسانية، وإذا مل تكن هناك حضارة إنسانيّة فإّن الحضارة سوف تصاب 

بالضعف والركود. وإّن نقطة الضعف الثالثة والنقص الهام الذي تعاين منه الحضارة الغربية 
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منذ  بأنّنا  االعتقاد  إىل  هايدغر  مارتن  أمثال  من  املفكرين  من  الكثري  يذهب  العدميّة.  هي 

ظهور الحضارة الغربية يف القرن السادس عرش  قد تعرّضنا إىل املوضوعيّة، واملوضوعيّة 

هنا تعني مركزيّة األنا؛ ولذلك فإيّن إّنا أراك وأرى اآلخرين يف ضوء فهمي الخاص. فال 

وجود لآلخر. وإذا كان هناك من وجود لآلخر، وأراد أن يقف أمام موضوعيّتي، فإيّن سوف 

أسقطه بالرضبة القاضية قطًعا. إّن املالك فيام يتعلّق بحقوق اإلنسان هو فهمي الخاص، 

الخاص  فهمي  اتّباع  عليكم  وجب  خاص،  بشكل  والدميقراطيّة  الحريّة  أفهم  كنت  فإذا 

للحرية والدميقراطية. إّن املوضوعيّة تعني أّن عىل اآلخرين أن يكونوا ظالً يل، وهذا يعني 

الخاّصة.  أّن عليكم إصدار األحكام عىل األمور من وجهة نظري  أنا األعىل، ويعني  أنّني 

إّن هذا التقرير يؤيّد العدميّة؛ ألّن اآلخر قد تّم حذفه. إذ إّن اآلخر يف هذا التقرير غري جدير 

بااللتفات أصالً. وكام يقول لويناس فإّن األنظمة الفكريّة لدينا يف الغرب كانت حتى اآلن 

غري أخالقية؛ ألنّها كانت تنظر إىل اآلخر بوصفه عدوًّا وأجنبيًّا، وعمدت إىل قتله. واملثال 

عىل ذلك هو السياسة التي انتهجتها الواليات األمريكية املتحدة عىل مدى القرون الثالثة 

املنرصمة. إذا أراد كّل بلد أن يستقّل يف اتخاذ قراراته، فإّن البلد املوضوعي واملركزي لن 

يسمح له بذلك. إنّه عندما يتحّدث عن اإلنسان، فإّنا يعني بذلك اإلنسان األمرييك. وهكذا 

هو الحال بالنسبة إىل السياسة واالقتصاد والفن وما إىل ذلك. يقول هانتنجتون يف كتاب 

رصاع الحضارات: إّن الواليات املتحدة األمريكيّة هي التي تلعب دور العمدة والزعيم يف 

العامل. إذا أرادت أمريكا فإّن بإمكانها ـ بساعدة اليابان وأملانيا ـ أن تبسط يدها عىل جميع 

املعضالت االقتصاديّة يف العامل بفعل اختيارها عىل البنك الدويل وسلطتها. ميكن لها أن 

تدفع ببلد إىل شفري البؤس، أو أن تجرب بلد عىل التبعيّة لها. وإذا كان األمر يتعلّق بالسياسة 

تعمل  وإنجلرتا.  وأملانيا  فرنسا  من  بساعدة  ملصلحتها  وفصلها  األمور  حّل  لها  أمكن 

تحّددها  التي  الغرامة  بدفع  وتكتفي  مدنيّة،  إسقاط طائرة  األمريكية عىل  املتحدة  الواليات 

بنفسها. ثّم تتّهم اآلخر بإسقاط طائرة، وتحصل عىل أعىل غرامة ـ ال ميكن إثباتها يف أّي 

محكمة أصالً ـ من خالل نهب ثروات اآلخر. وهذا ال ميكن أن يكون أمرًا إنسانيًّا. وهذا إّنا 

ينشأ من تلك املركزية واملوضوعيّة. إّن مثل هذه املوضوعيّة تؤّدي بكم إىل العدميّة. ملاذا 

تأخذ بكم نحو العدميّة؟ ألنّكم وحدكم الذين تقفون يف موضع القيادة، وأنتم األعىل، وأنتم 

الذين تقومون بإلغاء اآلخرين، وتعيشون بالتدريج يف عامل من الوحدة والعزلة، ومن هنا فإّن 

الغرب يشعر بالعزلة؛ وهذه العزلة تبدو واضحة يف جميع الروايات والكتابات. ولذلك فإنّه 
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يتوّسل حاليًّا ويهيب بآخر اسمه الرشق أو األخالق؛ ليك يسارع إىل مساعدته. بيد أّن هذه 

هي مثرة املوضوعيّة ونتيجة االستعالء والتسلّط. كام أّن نتيجة الحرب هي القتل وسفك 

الدماء، ومن هنا ال يبدي الغرب اهتامًما أصيالً بالصلح والسالم، كام ال يبدي اهتامًما جادًّا 

بحقوق اإلنسان.

الغرب  ألزمات  تحليلها  لجهة  انسجاًما  األكرث  ورمّبا  القراءات  أهّم  إىل  ترون  كيف   *
الحضارية؟

املدخل  أحدهام:  الشأن،  هذا  يف  كلّيني  مدخلني  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  ميكن 

املوجود يف الرشق وال سياّم يف البلدان اإلسالمية، واملدخل اآلخر املتداول يف الغرب. 

وبطبيعة الحال فإّن الغربيني الذين حلّلوا ودرسوا أزمات الغرب، مل يحكموا بسقوط الغرب 

رضورة. قد يكون البعض بصدد إصالح الغرب وترميمه، بيد أّن أكرث النظريّات املطروحة يف 

البلدان اإلسالمية تحكم عىل الغرب بالسقوط واالنهيار. ويف هذا الشأن فإّن أدّق القراءات 

الغربية وأكرثها أصالة، هي تلك التي صدرت عن فريدريتش نيتشه. وعليه يتعنّي اليوم عىل 

جذريّة،  بطريقة  الغرب  بقراءة  نيتشه  قام  فقد  لنيتشه،  يقرأ  أن  الغرب  ترشيح  يروم  من  كّل 

حيث بدأ قراءة الغرب من اليونان، وقال بأّن الغرب قد اتّجه نحو االنحراف منذ البداية، وأنّنا 

منذ البداية قد عملنا عىل تنظيم األمور بشكل خاطئ. لقد أخذنا الوجوه اإلنسانيّة وجعلنا 

األفضليّة للوجوه املحدودة والضيّقة واملنحطّة، وهو الذي يصطلح عليه هربرت ماركوزه 

بـ »اإلنسان ذو البعد الواحد«. ومن هنا فإّن نيتشه ميثّل منطلًقا لتجربٍة جديدٍة، بعنى أنّكم 

تقرأوا  أن  عليكم  الغرب،  وأزمات  والهّدامة  البّناءة  العنارص  جميع  عىل  الوقوف  أردتم  إذا 

لفريدريتش نيتشه. أّما التقرير الثاين فهو الذي تقّدم به مارتن هايدغر، وبطبيعة الحال فإّن 

هايدغر إّنا يقرأ يف ضوء نيتشه، ولكّني أرى أّن هايدغر يذهب إىل أبعد من نيتشه. وبطبيعة 

الحال فإيّن قد ال أرى صوابيّة القراءة الغربية، وأنظر إىل القراءة الغربيّة بعني ناقدة. فليس من 

الرضوري أن تكون صحيحة، ولكّنها تبقى ـ يف الوقت نفسه ـ فلسفية، ويلتفت هايدغر إىل 

هذه الـ )2500 سنة( من تاريخ الغرب، ويذهب إىل االعتقاد برضورة الرجوع إىل املصدر 

واملنشأ. ويرى هايدغر أّن نقاط ضعف الغرب هاّمة ومؤثرة للغاية. وقد ذهب هايدغر إىل 

بنيت عىل جرف هار،  قد  ـ  الجديدة  ـ وال سياّم يف املرحلة  الغربيّة  بأّن األسس  االعتقاد 

ويلفت االنتباه إىل ما إذا كان من املمكن إصالح الوضع أم ال؟ وكيف نرجع إىل األصول؟ 
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ويف أي موضع تعرّض الغرب إىل األزمة؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى. ويرى هايدغر 

أّن األزمة تكمن يف الغرب. إّن هذه األزمة واضحة يف الكثري من مؤلّفاته حيث يتناول الغرب 

املوضوعيّة  حقل  ويف  الغريب،  اإلنسان  حقل  ويف  بالتكنولوجيا،  يتعلّق  وفيام  كالمه.  يف 

قد  الغرب  يف  األربعة  القرون  هذه  أّن  بعنى  جديًدا،  غربًا  بوصفه  الغرب  يعرّف  الغربية، 

تشّكلت بدورها عىل أساس االضمحالل وهي كذلك يف طريقها إىل السقوط واالنهيار. 

بعنى  للغرب،  جديًّا  نقًدا  الواحد«  البعد  ذو  »اإلنسان  كتابه  يف  ماركوزه  لهربرت  أّن  كام 

تصوير هذه  تّم  وقد  تقنّي.  بشكل  إاّل  يفّكر  مقولب ال  إنسان  الغرب صناعة  تّم يف  قد  أنّه 

الحقيقة بشكل رائع يف فلم »العرص الجديد« لشاريل شابلن، حيث يتحّول الفرد إىل آالت 

وعجالت، وإذا أراد أن يتحّرر من هذه العجالت، فإّن مصريه سيكون هو االنسحاق والطحن 

تحت عجالتها وأدواتها. إّن هذه رؤية ناقدة إىل الغرب، ولكن قد تتحّول هذه الرؤية الناقدة 

عند نيتشه وهايدغر وشبلنجر إىل رؤية راديكاليّة للغاية. وأرى أّن الغرب مل يتوّصل حتى 

اآلن إىل إدراك كاف بجذور اضمحالله، ومل يتعرّف عىل نسيجه الال أخالقي والال إنساين. 

يضاف إىل ذلك أّن نقطة الضعف األهّم يف الغرب املعارص تكمن يف مسألة أخرى.

* كيف تحلّلون آراء املفكرين التقليديني النقدية حيال األزمة الحضارية يف الغرب؟

حسني  والسيد  كوماراسوامي،  وأناندا  غينون،  رينيه  من  التقليديني  املفّكرين  جميع 

هي:  الثالثة  املسائل  وهذه  الغرب.  مورد  يف  هاّمة  مسائل  ثالث  يطرحون  وشوان،  نرص، 

انفصال املجتمع الغريب عن السامء يف املرحلة الجديدة، وانفصال املجتمع الجديد عن 

املعنويات، وانفصال املجتمع الجديد عن الرتاث الخالد والوحدة املتعالية. وميكن اختزال 

السيد حسني نرص، وال سياّم يف »املعرفة واملعنويّة«. يذهب  جميع هذه األمور يف رأي 

أصحاب النزعة الرتاثيّة يف العامل إىل االعتقاد بأّن الغرب قد تنّصل عن الرتاث وانفصل منه، 

هذا يف حني أّن الرّتاث ميثّل أساس الحياة البرشيّة. وإّن القول بأّن الرتاث ميثّل أّس الحياة 

البرشيّة، يعني أنّه يقيم تعادالً يف حياة الناس والنسبة إليهم. ال ميكن لألشخاص أن ال يكون 

لهم حظ من األمور القدسيّة، وإّن جميع الذين تحّدثوا عن األمور القدسيّة واألمر املقّدس 

ومارسوا النقد مل يكن لهم حظ فكرّي من هذه الدائرة، وإّن رؤيتهم تقول إّن االنفصال عن 

القدسيّة تؤّدي بك إىل أن تكون شخًصا ضائًعا وشخًصا وحيًدا ومعزوالً، وأّما يف  األمور 

رؤية التقليديني فإيّن أرى هذه الناحية الهاّمة، وهي أنّهم عندما يتحّدثون عن الرتاث، يريدون 
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الوحدة املتعالية لألديان، وإّن  إّن األديان تشتمل عىل  بذلك جميع الرشق وكافّة األديان؛ 

لدى األديان حظًّا من السامء، وإّن األديان لها حّظ من الساحة الربوبيّة والقدسيّة اإللهيّة، 

وعليه ال ميكن لإلنسان أن ينفصل عن املعنويات واألخالق والسامء والساحة املقّدسة. 

الحداثة متثّل  فإّن  االنفصال والفصام،  بالحداثة إىل  تعرّض  قد  الغرب  أّن  التقليديون  يرى 

عمود خيمة الغرب، وإّن أساس الحداثة يقوم عىل االنفصال عن املعنويّة، وعىل االنفصال 

عن السامء، وعندما يكون األمر كذلك فسوف تكونون مثل الضال يف البيداء، وهو يخوض 

هنا  ومن  مأخذه.  والعطش  الجوع  منه  أخذ  وقد  النجاة،  طريق  لتلّمس  األخرية  محاوالته 

فقد تحّدث الله سبحانه وتعاىل يف الكثري من آيات القرآن الكريم ـ وحتى يف مواضع من 

العهدين ـ عن السنن اإللهيّة. إّن السنن اإللهيّة متثّل قوانني وأصول، وإّن هذه السنن ترسم 

الطريق للبرش. وقد تحّدث العاّلمة الطباطبايئ يف تفسري امليزان عن الثامر والنتائج املرتتبة 

عىل الرشيعة والدين اإللهي، وإّن جميع هذه النتائج تتمثّل يف الهداية. وإذا ضللت الطريق 

ميكن لك االستضاءة بهذه السنن اإللهية. إّن بُعد الغضب والشهوة يف اإلنسان هو الغالب 

سواء أراد ذلك أم مل يُرِد. إذا أردت أن تتّصف بالكامل العقيل فعليك أن تتمّكن من الهداية، 

ولذلك نجد الله سبحانه وتعاىل عندما يقول: ۆئ  ۈئ  ۈئ ]][، يقول عىل املقلب 

اآلخر:   مئ  ىئ  يئ  جبَ]][. فال يتصّورّن أحدكم أّن الله سبحانه وتعاىل سوف 

لتختارها  الهداية عليك  يتّم عرض  وإّنا  إرادته،  الهداية عنوة ورغم  إىل  بيده ويجرّه  يأخذ 

اإلنسان عندما  وإّن  البرشية،  الفطرة  أساس من  تقوم عىل  إلهيٌّة  الهداية سّنٌة  فإّن  بإرادتك؛ 

ينفصل عن السّنة اإللهيّة، فإنّه سوف يفتقر إىل الفطرة، وعندما يفتقر اإلنسان إىل الفطرة، 

سيكون عرضة للسقوط واالنهيار؛ ولذلك فإّن رؤية التقليديني هي رؤية معنويّة كام هي رؤية 

تتمحور حول األخالق، كام أنّها رؤية تقوم عىل الساحة الربوبيّة واملعنويّة. ومن هذه الناحية 

تكون قابلة للدفاع، وإن كانت هناك بعض االنتقادات الواردة عليها.

يذهب رينيه غينون يف كتابه »الرشق والغرب« إىل االعتقاد بأّن التاميز بني الحضارات 

هو أمر طبيعي؛ إال أّن الحضارة الغربيّة بسبب اّدعائها للشموليّة، فقد اتّجهت نحو مواجهة 

الثقافات األخرى. فهل يعّد اّدعاء الشموليّة ومواجهة حضارة ما مقّدمة الضمحاللها؟

]1] - سورة اإلنسان )76(، اآلية رقم: 3.

]2] - سورة هود )11(، اآلية رقم: 28.
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يجب علينا أن نتعرّف قبل كّل يشء عىل رينيه غينون. لقد كان رينيه غينون يعيش يف صلب 

الغرب، ومن هنا فإنّه يعرف تاريخ الغرب من داخله، وإّن االلتفات إىل هذه النقطة رضورّي 

للغاية، وهي أّن كّل مفّكر يعرف تراثه بشكٍل أفضل من أولئك الذين يعيشون خارج ذلك 

الرتاث. هناك نقاط عّدة يف عبارة رينيه غينون. فأّوالً: إّن الغرب من خالل تلك الخصائص 

واألوصاف يسعى إىل بسط سيطرته عىل العامل، وهذا هو ما قاله أناندا كوماراسوامي أيًضا. 

واملراد من الشموليّة هنا ليس هو املعنى اإليجايب. وليس املراد من الشمولية هو ما نذكره 

بشأن األديان حيث نقول: إنّها تسعى إىل هداية جميع البرش. بل مرادهم من الشموليّة هو 

بسط سيطرتهم وسلطتهم عىل جميع أقطار العامل. وعىل كّل حال فإّن هؤالء املفّكرين قد 

تحّدثوا عن الغرب بشكل أفضل من غريهم، ويعود السبب يف ذلك إىل أنّهم قد تعرّفوا عليه 

من الداخل. يرى رينيه غينون أّن الغرب منذ أن تبلور يف املرحلة الجديدة، كانت الصفة 

األهم التي طغت عليه هي البحث عن السلطة وقمع اآلخرين. وإّن هذه النزعة إىل السلطة 

إّن  إذ  العامل، بل العكس هو الصحيح؛  والقمع سوف لن تؤّدي به إىل بسط سيطرته عىل 

ذلك سوف يؤّدي بالغرب إىل الّضياع. وبطبيعة الحال هناك مسألة هاّمة يف آراء التقليديني، 

وهي أّن كّل يشٍء يتّجه نحو التعّددية غري املنظّمة سوف يكون مصريه هو الزوال. وذلك 

بهذا  إمرباطوريّة  انهارت  قبيل قولكم: كيف  إّن هذا متاًما من  يبتعد عن مبدأ وحدته.  ألنّه 

الحجم؟ والجواب عن ذلك هو: إّن اتّساع حجمها هو سبب انهيارها. بعنى أنّه عندما ال 

تستطيعون إدارة األمور، وال تستطيعون إضافة تنظيم ونسق عىل األوضاع، فإّن جميع أبعاد 

يعزو سبب  اآلراء  فإّن أحد  أيديكم. وعىل هذا األساس  تتسلّل من بني  القدرة سوف  هذه 

االنهيار إىل االبتعاد عن مبدأ الوحدة، التي هي وحدة متعالية. وهي تلك الوحدة التي كان 

يجب عليها يف واقع األمر أن تشتمل عىل الّنظم واالنضباط والسياق الكوين، املوجود يف 

النظم. ملاذا هي يف  السنخيّة وذلك  تلك  العامل عىل  الربويب، ويقوم أساس خلق  العامل 

حالة انهيار؟ ألنّها خرجت عن نطاق ذاك الرتاث والتقليد. عندما نستعمل كلمة الرتاث هناك 

من يتصّور أنّنا نعني بذلك املناسك، ال بعنى الرتاث والتقاليد التي تنزل يف الدائرة اإللهية 

لدى الناس؛ وعىل هذا األساس فإّن رينيه غينون ال يجانب الصواب عندما يقول: إّن الغرب 

يبتعد عن جميع القيَم األخالقيّة، علينا أن ال نتصّور بأّن الغرب حيث يسمح بالحريّة الدينيّة 

فإنّه يتمحور بذلك حول األديان، كال فإّن هذه األديان التي يتحّدث عنها الغرب هي أديان 

زائفة. إّن الحجم الكبري ألنواع العرفان الحديثة الظهور يف الغرب، ال يشّكل دليالً عىل وجود 
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األديان. إّن حياة البطر هذه، من شأنها أن تتحّول إىل أسلوب، ال بعنى األصل املعنوي. 

أصالً  نفسه  الوقت  يف  ذلك  يعترب  املثليّة،  قانون  ترشيع  إىل  الغرب  يبادر  عندما  ولذلك 

أخالقيًّا، ولكن هذا ـ عىل حّد تعبري الفارايب ـ ميثّل أخالقًا زائفًة وغري حقيقيٍّة. إّن مراد رينيه 

غينون هو أنّه عندما تتّسع دائرتكم وتنترش إىل األطراف، تفقد نسبتها مع تلك الوحدة. فيام 

يتعلّق بحقل الرشق يذهب رينيه غينون والسيد حسني نرص إىل االعتقاد بأّن جميع الرشق 

ال يزال قامئًا عىل هامش تراث الغرب. ميكن للرتاث أن يضفي وحدة عىل هذه األمور. وأن 

ينقذها من التعّدديّة واالنهيار. ومن هنا يذهب جميع التقليديني إىل االعتقاد بأّن الغرب قد 

ابتعد عن املعنويات واألخالق. إّن املراد من مفردة البطر ليس هو املعنويّة، فاملعنويّة هي 

أساس الحياة وجميع القيَم اإلنسانيّة األصيلة؛ وحيث تبتعد هذه األصول ال ميكن لها أن 

الغربيّة ترتبط بأجمعها  بأّن أزمة الحضارة  نيتشه إىل االعتقاد  تسود البرش. ومن هنا يذهب 

ارتباطًا مبارًشا مع أزمة اإلنسان. إّن املسألة األهّم عند رينيه غينون، وأناندا كوماراسوامي، 

وشوان، والسيد حسني نرص ـ وبطبيعة الحال هي عند حسني نرص بشكل أقل، وعند غينون 

أّن  أّن اإلنسان الغريب املعارص ليس إنسانًا متعاليًا. كام  وكوماراسوامي بشكل أكرب ـ هي 

الغرب من وجهة نظر التقليديني قد فقد رؤيته. إّن الغرب قد فقد حّريته، فهو غارق يف سكرة 

السلطة ونشوتها بحيث غيش عىل برصه. وهذا بطبيعة الحال ال ينهض دليالً عىل أّن الغرب 

ال ميتلك سلطة؛ كاّل فإّن مراده هو البحث الفلسفي. ال أعني أّن الغرب سوف يزول بعد سنة 

أو بعد عرش سنوات. بل أعني أّن هذا هو املصري املحتوم لجميع الحضارات التي تنفصل 

عن األخالق واملعنويّة واإلنسانيّة.

* هل يُعّد فشل الليربالّية يف الغرب مقّدمة منطقّية الضمحالل الحضارة الغربّية؟

ليس بالرضورة. فقد احتدم الّنزاع بني أتباع الليرباليّة وأتباع الليرباليّة الحديثة يف الغرب منذ 

ما يقرب من ثالثني سنة. فالليربالية تقوم عىل الحرية دون التفات إىل العدالة. لقد ألّف »جون 

رولس« كتابًا حول نظريّة العدالة. وقد رّصح فيه قائالً: إنّنا يف الغرب قد شغفنا بالليربالية 

حتى نسينا العدالة. يف الدرجة األوىل، إّن نقطة ضعف العدالة يكمن يف أنّها أمر إنساين، 

وبالدرجة الثانية تصبح أمرًا اجتامعيًّا. إّن من شأن الليرباليّة أن تؤّدي إىل ظهور الفاشيّة؛ ألّن 

الليربالية تسمح بأن ميتلك شخص الرثوة يف قبال 99%، وهذا يف حّد ذاته يساوق ظهور 

الفاشيّة. وهذا هو حال الواليات األمريكية املتحدة حقيقة، حيث إنّها متثّل واحًدا يف قبال 
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99%. وسواء شئنا أم أبينا فإّن هذا ميثّل مثرة لليربالية املنفلتة. إًذا، ميكن لليربالية أن تشتمل 

أّن  السيايس واالجتامعي واالقتصادي، إال  بالحرية يف املعنى  يتمثّل  إيجايب  عىل جانب 

األهّم هو الجانب الخفي من الليربالية الذي يؤّدي إىل الفاشيّة. وذلك عندما يتم منح الناس 

حريّة مطلقة وغري مقيّدة. هناك بضعة أشخاص ميتلكون جميع الرثوة املعنويّة واملاديّة يف 

املجتمع، بينام سائر األفراد ـ من وجهة نظر الناقدين ـ ليسوا سوى عبيد يف هذا املجتمع. 

وإّن هؤالء العبيد عندما ينتفضون؛ فإّن من شأن ذلك أن يؤّدي ـ مثل ثورة العبيد يف روما ـ 

إىل ظهور نوع من الفاشيّة. ولذلك عندما يتّم وصف دونالد ترامب يف الواليات املتحدة 

األمريكية بالفاشية، فهذا ال يأيت من فراغ، وإّنا هذا يعني بشكل دقيق نقًدا أساسيًّا ملفهوم 

الليرباليّة. فام الذي ميكن فعله حاليًّا لعالج الليربالية؟ إّن عالج الليربالية يكمن يف االهتامم 

االشرتاكيّة  أّن  بعنى  العدالة،  ُصلب  يف  االشرتاكية  كانت  لقد  الليرباليون  يقول  بالعدالة. 

تقوم عىل العدالة، يف حني أّن الليربالية تقوم عىل الحريّة املنفلتة. ومن هنا فإّن الكثري من 

تبسط حاميتها  التي  أنّها متتلك املظلّة  الليربالية. بعنى  تقع يف ُصلب  البلدان األوروبيّة 

عىل املجتمع واملواطنني. ولهذا السبب فإنّهم يقلّلون من احتامل ظهور الفاشيّة. من ذلك 

مثالً أّن املواطن يف جميع البلدان اإلسكندينافيّة وفرنسا وما إىل ذلك، لو أصبح عاطالً عن 

العمل، فإنّه سوف يحظى بدعم الدولة؛ ال أن البنك سوف يصادر بيته ملصلحته. ولكن ليس 

لهذا األمر من معنى يف الواليات املتحدة األمريكية. وذلك ألّن الواليات املتحدة األمريكية 

متثّل مظهر الليرباليّة بأجىل مصاديقها. إّن أمثال فون هايك من الذين يفّكرون عىل أساس 

الليربالية الحديثة يعتقدون بأّن الليربالية الحديثة متثّل عالًجا لليربالية. ولكن ليس بالرضورة؛ 

أّن  كام  العدالة.  من  ضئيل  طيف  سوى  الحديثة  الليربالية  يف  تجدون  ال  ذلك  مع  ألنّكم 

العدالة ال متثّل املسألة الرئيسة يف مرشوعهم حول اإلنسان واألخالق. إنّك يف مثل هذا 

املجتمع تسعى إىل الحصول عىل الرثوة مهام كلّف األمر، حتى وإن كان ذلك من خالل 

إثارة الحروب وإراقة الدماء، وعندما نسأل الواليات املتحدة األمريكية عن سبب تخصيصها 

مبلغ 750 مليار دوالر لإلنفاق عىل قطاعها العسكري وامليزانية الحربية؟ تقول: إّن هذا هو 

األساس الذي قامت عليه الدعائم األمريكية. ال ميكن لنا أن نوقف بيع السالح بحّجة الدفاع 

عن إنسان بريء سوف يقتل به عىل يد الشاري؛ فال مساحة هنا لألخالق اإلنسانيّة يف اتّخاذ 

القرار. ومن هنا تؤّدي الليربالية يف الغرب إىل ظهور الفاشيّة. يسعى الغرب إىل الهروب من 

الليربالية، ولكن الغرب يساوي الليربالية. إّن الليربالية ـ مثل العدميّة التي تقّدم ذكرها ـ متثّل 
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نقطة ضعف الغرب. إّن الليربالية تدفع املجتمع حتاًم إىل تفريغ العمل والسعي واألمل من 

محتواه، وتحّول اإلنسان إىل آلة صاّمء. ال نقول إّن اإلنسان يساوي اآللة. وربا كان جالل 

آل أحمد والدكتور عيل رشيعتي محّقني يف قولهام: إّن الغرب يعني اآللة.

* هل ميكن توظيف أزمة الحضارة الغربّية بوصفها فرصة للدعوة إىل التعاليم اإلسالمّية؟

التي كانت تعاين  الفرتة  الغرب من خالل الحضارة اإلسالمية. ال سياّم يف  لقد استفاد 

فيها الحضارة اإلسالمية من الركود الذي أّدى بها الحًقا إىل االنحطاط. يف حقبة الحروب 

الصليبية كانت الحضارة اإلسالمية متفّوقة عىل الحضارة الغربية. وقد توقّع هانتنجتون نفسه 

بأّن الغرب إذا آل إىل الضعف، وقويت شوكة الحضارة اإلسالمية، فإّن الحضارة اإلسالمية 

ميكن لها أن متتلك جاذبية كبرية. الذي أقوله هو أّن هذا البحث فائق األهميّة. إن املخاوف 

كان  إذا  عاّم  يتساءلون  وهم  أوروبا،  اإلسالم يف  تكمن يف وجود  أوروبا  حاليًّا يف  الجادة 

بقدورهم إخالء القارّة األوروبيّة من املسلمني. فهل يجب العمل عىل إخراجهم من أوروبا 

البلدان  من  الكثري  أوروبا؟ يف  السكان املسلمني يف مستقبل  أم ال؟ كيف سيكون وضع 

األوروبية ـ التي مل نأِت عىل ذكرها ـ مثل بلجيكا، نجد هناك أعداًدا كبرية من املسلمني، 

برملانيون وحتى وزراء من املسلمني،  هناك  السويد  مثل  البلدان األخرى  الكثري من  ويف 

الرؤية السطحيّة إىل  التجّذر يف أوروبا. ولكن مرادي ليس هو  وإّن املسلمني آخذون يف 

األمور. فإّن املشكلة تكمن يف أّن أحد أسباب ضعف الحضارة اإلسالميّة يكمن حاليًّا يف 

هيمنة الحضارة الغربية. وعندما ينخفض مستوى هذه الهيمنة، ويتّم تخفيف الضغط عىل 

ال  ولكّنني  باستقاللية.  عندها  التفكري  لهم  ميكن  عليهم،  الغرب  سلطة  وترتفع  املسلمني 

أمتّنى سطوة التفكري السلفي واإلخواين. وإّنا أرغب يف تفكري يعمل عىل بلورة الحضارة 

اإلسالميّة. وهي الحضارة التي متّخضت عن الفارايب وابن سينا والسهروردي وأيب ريحان 

البريوين والخوارزمي. إّن هذه حضارة أخالقية وإنسانية، وعليه فإنّها ال تسعى إىل الهيمنة، 

نتحّدث  عندما  األساس  هذا  األصيلة. وعىل  أهدافها  أهم  من  اإلنسان  قضيّة  تشّكل  وإّنا 

عن الحضارة اإلسالمية الحديثة، فإّنا نعني بذلك أّن هذه الحضارة هي يف الدرجة األوىل 

حضارة أخالقيّة/ إنسانيّة. أجل ميكن لبديل الحضارة الغربية القمعية السلطوية، أن يكون هو 

الحضارة اإلسالمية، والحضارة القامئة عىل الثقافة.



ليس كل من يتعرَّف على فلسفة الغرب 
يكون مستغربًا

حوار مع الدكتور حبيب هللا بابايئ

الله بابايئ متخّصص يف تاريخ الحضارة والشعوب اإلسالمية من كلية  الدكتور حبيب 

اإللهيات يف جامعة طهران. مُيارس نشاطه اآلن يف حقل التحقيق والتأليف والتدريس يف 

ولديه   .العلوم باقر  وجامعة  اإلسالمّية  والثقافة  العلوم  كلّية  يف  االستغراب  موضوع 

مجموعة من املقاالت تحت الطبع بعنوان نقد االستغراب، كام ألّف يف حقل االستغراب 

يف  والعلامنّية  للعلامنّية،  الّنقديّة  الّدراسة  إىل  بالّنظر  سّيام  وال  فيه،  وحّقق  املوضوعي 

العامل اإلسالمي وما إىل ذلك. كام كان له إرشاف علمّي فيام يتعلّق بتقييم الكتب الخاّصة 

باالستغراب وإصدارها، منها )االستغراب عند علامء الشيعة يف التجربة املعارصة إليران(، 

)املذهب العلامين(، و)منهج الدراسات اإلسالمية يف الغرب(، وما إىل ذلك من األعامل 

التأسيس  أجل  من  العلمي  سعيه  إطار  يف  متعّددة  ومختربات  دورات  أقام  وقد  األخرى. 

ملوضوع االستغراب عىل مستوى الدكتوراه]1].    

»املحّرر«

ويف ما ييل نص الحوار:

* ماذا يعني االستغراب؟ وهل هناك من عنارص قّوة تساعد عىل اعتبار االستغراب بوصفه 
حقالً جامعيًّا؟

- يف البدء يجب القول: إّن االستغراب، حتى اآلن، مل يبلغ يف مجتمعنا العلمي مراحله 

]1]- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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األساسيّة والعميقة. أوالً: أرى أّن البعض يعرّف االستغراب خطأً بفلسفة الغرب، ويظّن أّن 

معرفة  أو  دراية  يكن عىل  إذا مل  مستغربًا، حتى  يصبح  الغرب  فلسفة  يتعرّف عىل  من  كّل 

بثقافة الغرب أو فنون الغرب أو اقتصاد الغرب، ودون أن يعرف االسترشاق. أّما أنا فأرى أّن 

الذي ال يتعرّف عىل هذه األمور، ويكتفي بجرّد قراءة مارتن هايدغر، ال ميكنه التعرّف عىل 

أو  به  أمرًا مُيكن لكّل شخٍص أن يضطلع  إّن االستغراب ليس  االستغراب بشكٍل صحيٍح. 

يقوم بأعبائه، ولذلك فقد أّدى هذا الفهم الخاطئ لحقيقة االستغراب بالكثري من السياسيني 

والفضالء واملفكرين اإلسالميني إىل الترصّف بسطحيّة وسذاجة يف مواجهة الغرب. وأّما 

يف معرض الجواب عن السؤال القائل: هل هناك من عنارص قّوة يف االستغراب ميكن لها 

أن تحّوله إىل حقل جامعي؟ فيجب القول: إّن األمر كذلك قطًعا. فكام هناك لدينا استرشاق، 

يف  زاخرًا  ذلك  نرى  حيث  االسترشاق،  حقل  يف  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  الشبهات  هذه  وتوجد 

األعامل االسترشاقيّة، ويف الدراسات اإلسالميّة، والرشقيّة، وسرب أغوار الصني، والدراسات 

حول إيران وما إىل ذلك. وأّما يف حقل االستغراب فال نجد سوى أعامل مفردة ونادرة جًدا. 

فال نزال حتى اآلن غري قارئني للمفاهيم املرتبطة بوضوع االستغراب، ومل نؤّسس ألدبيات 

الغرب  إىل  النظر  تكمن يف وجوب  االستغراب  فرضيّة  أّن  أرى  هذا املوضوع. ومع ذلك 

بوصفه حضارة. فلو نظرنا إىل الغرب بوصفه حضارة، سوف نكون تبًعا لذلك بحاجة إىل 

بحث فلسفة الغرب وإىل الفكر السيايس الغريب يف الوقت نفسه، وإىل التفكري االقتصادي 

للغرب أيًضا. وعندها سوف نكون بحاجة إىل دراسة تحّوالت الغرب وقراءة تاريخ الغرب 

وغري ذلك أيًضا. وليس مجرّد الدراسة فقط، بل ونحتاج كذلك إىل القراءة الخارجيّة والتجّول 

إنّنا إّنا يُكتب  امليداين عىل أرض الغرب نفسه، وهو ما نعرّب عنه باالستغراب التجريبي. 

أن  لنا  فال ميكن  الغرب.  العيش يف  لنا  أمكن  إذا  بشكل صحيح،  الغرب  التعرّف عىل  لنا 

وإّنا  هوليوود.  بالتعرّف عىل  االكتفاء  من خالل  عنه  فكرة  تكوين  أو  الغرب  نتعرّف عىل 

حقل  يف  فإنّنا  بعضها.  إىل  جميعها  املتقّدمة  املوارد  ضّم  يجب  الغرب  عىل  التعرّف  يف 

االستغراب ـ عىل سبيل املثال ـ قد خّصصنا من بني مثاين عرشة وحدة أو من بني أربعة 

وعرشين وحدة، خّصصنا وحدتني فقط لفلسفة الغرب، ووحدتني ملباين الحضارة الغربية 

وأسسها، ووحدتني للتفكري السيايس يف الغرب، ووحدتني لردود أفعال البلدان اإلسالمية 

الغرب، وهكذا.  والتكنولوجيا يف  للعلم  الغرب، ووحدتني  لثقافة  الغرب، ووحدتني  تجاه 

وعندما نعمل عىل جمع هذه األمور كلّها ونضّمها إىل بعضها، عندها فقط سندرك أّن الغرب 

يشٌء أبعد من دائرة تفكري أفالطون وأرسطو، وأوسع من أثينا واليونان.
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* لو نظرنا إىل االستغراب بوصفه اتّجاًها علميًّا؛ فام هي األبعاد والخصائص التي يشتمل 
عليها هذا االتّجاه؟

وهي  محاور،  خمسة  أو  أربعة  ضمن  الحال  وبطبيعة  ما  نوًعا  األبعاد  هذه  بيان  ميكن 

كاآليت:

هي  وما  الغرب،  تاريخ  عىل  نتعرّف  أن  بعنى  التاريخي،  االستغراب  األّول:  املحور 

األحداث التي شهدها الغرب عرب التاريخ.

املدارس  ببعض  االهتامم  رضورة  بعنى  املوضوعي،  االستغراب  الثاين:  املحور 

واألفكار املركزية يف الغرب. كأن نفهم الغرب ـ عىل سبيل املثال ـ من الزاوية العلامنيّة، 

أو من الزاوية االستعامريّة، أو أن نفهم الغرب من خالل مركزيّة العلم أو اإلنتاج واالقتصاد 

وما إىل ذلك.

املحور الثالث: االستغراب االنتقادي، وهذا األمر سائد يف بالدنا بشكل وآخر. ولكّني 

أرى أنّه ال يزال أمامنا طريق طويل؛ ليك نفهم الغرب بشكل صحيح.

املحور الرابع: االستغراب املقارن؛ بعنى أن نعمل عىل تحليل هذا املفهوم ودراسته 

تحت مظلّة العالقة بني اإلسالم والغرب، واالرتباط بني حضارة اإلسالم وحضارة الغرب، 

والتعاطي بني هذين العاملني. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن نظريّة رصاع الحضارات 

الحقيقة  املقارن، وهو يف  االستغراب  من  نوًعا  هنتنجتون، متثّل  بها صموئيل  التي صدع 

التاريخي  التاريخي وكيفيّة املسار  ميثّل مواجهة للحضارة. وبعبارة أخرى: ما هو املصري 

للغرب، وما هي مكامن اختالفنا عن الغرب؟ وما هي نسبة الغرب إلينا؟ إّن هذه األمور متثّل 

طبقاٍت مختلفًة، وأسئلًة متنّوعًة، وتستدعي مختلف األبحاث والدراسات التي تندرج تحت 

عنوان االستغراب املقارن؟ وبطبيعة الحال ال ميكن أن يكون لنا عىل الدوام رؤية مقارنة يف 

االستغراب؛ إذ لدينا يف تاريخ الحضارة الغربية يشء باسم عرص النهضة، وليس لدينا مثل 

هذا العرص يف الحضارة اإلسالمية، وهناك يف تاريخ الحضارة الغربية يشء باسم الربجوازية، 

وليس لدينا يشء من هذا القبيل، وهناك يف الحضارة الغربية مرحلة إقطاعيّة، وليس لدينا 

الحضارة  تاريخ  لدينا يف  اآلخر  املقلب  املرحلة. وعىل  مثل هذه  اإلسالميّة  الحضارة  يف 

اإلسالمية بعد ميض عرش سنوات أو ثالث عرشة سنة يشء باسم مدينة النبي، بينام ال يوجد 
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يف الغرب يشء باسم املدينة املسيحيّة، وهكذا ميكن لنا تسمية الكثري من املوارد األخرى 

من هذا القبيل.

املحور الخامس: االستغراب التجريبي، حيث يتجىّل هذا الّنوع من االستغراب يف كتب 

الرحالت غالبًا. وبعض كتب الرحالت كتب بأسلوب منبهر متاًما يف التعاطي مع الغرب. 

وبعض كتب الرحالت تندرج ضمن الكتب االنتقاديّة. من ذلك ما قام به سيد قطب يف كتابه 

عن انحطاط الحضارة الغربية. وقد ذكر يف هذا الكتاب وجهة نظره عن الغرب. وقد نرى 

عكس هذا االتّجاهـ  عىل سبيل املثالـ  يف أعامل الرحالت وأدبها التي كتبها رجال السياسة 

اإليرانيون يف العرص القاجاري أو يف العرص البهلوي.

*  كيف تقّيمون انطالقة وطريقة تقّدم مرشوع باسم )االستغراب النقدي(؟ وبعبارة أخرى: 
كيف ندير هذا املرشوع يك نطوي هذا املسار منطقيًّا، ونصل إىل النتائج املطلوبة؟

أرى أّن الخطوة األوىل تبدأ بالتعليم؛ ونحن حتّى هذا املقدار الناقص الذي نتلكه من 

االستغراب، مل نعمل عىل نقله إىل الجيل الذي وصل إىل مرحلة الجامعة. إنّنا ال نعاين من 

عدم امتالك حقل يف االستغراب فقط، بل حتى يف أّي واحد من دروس علومنا اإلنسانيّة، ال 

نتلك وحدتني يف االستغراب أيًضا، وإّن عدم امتالك حتى وحدتني يف االستغراب وذلك 

كارثة. من ذلك  الغرب، ميثّل  التوّجه إىل  فيها  الطالب  الكثري من  يعتزم  التي  الجامعة  يف 

عىل سبيل املثال: ما الذي يعرفه الطالب الجامعي يف جامعة رشيف الصناعيّة عن الغرب؟ 

إّن هذا الطالب الذيك والحاذق، ما أن يذهب يف الغد إىل الواليات املتحدة األمريكيّة با 

يتمتّع به من الذكاء، لن مييض عليه شهران حتى يتجرّد من هويّته. وعليه أرى أّن علينا يف 

واألطروحات  والرسائل  األفكار  تولد  التعليم  بالتعليم، ومن رحم  نقوم  أن  األوىل  الخطوة 

والرتجامت، وتبًعا لذلك ميكن لنا مواصلة العمل وتعزيزه. ويف مثل هذه الحالة ميكن لنا 

بعد فرتة من ذلك ـ بعد عرش سنوات أو خمس عرشة سنة عىل سبيل املثال ـ أن نقّدم صورة 

أفضل عن االستغراب؛ إًذا، يتعنّي علينا العمل أّوالً عىل تأسيس منظومة لحقل االستغراب، 

إىل  الغرب  نخفض  كأن  االستغراب،  يف  التقليليّة  من  نوع  من  الحذر  علينا  يتعنّي  وثانيًا 

الفلسفيّة فقط، أو أن نحرشه يف  املستوى السيايس فقط، أو أن نحرص الغرب يف جوانبه 

الخارجيّة والعينيّة فقط. والنقطة  الغرب بظاهره  أن نحّجم  أو  الجانب االستعامري فقط، 

الثالثة: يجب علينا أن نضمن مقتضيات االستغراب. ال ميكنكم التعرّف عىل الغرب بشكل 
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كامل من خالل االقتصار عىل األعامل املرتجمة فقط، بل يجب عليكم التعرّف عىل أساتذة 

عدم  يجب  أنّه  هو  اآلخر  األمر  وتكلاًّم.  قراءًة  أربعة،  أو  لغات  بثالث  وطاّلبه  االستغراب 

ويتّم  يشتهر يف بعض األحيان موضوع يف املجتمع،  التعاطي مع هذه املسألة بسخرية. 

اإلعالن عنه يف الالفتات واإلعالنات والشبكات الدعائيّة واإلذاعة والتلفزيون، ثّم ال تخرج 

النتيجة إاّل مجروحة ومشّوهة. لو قمنا بعمل كيفي حتى إذا كان عىل مستوى غرفة صغرية، 

عىل أن يكون تعريف هذه الغرفة هو أن يكون العمل من الصباح حتّى املساء وبشكل دؤوب 

عىل االستغراب؛ عندها ميكن لنا أن نصنع من الّنشاط الكيفي معياًرا علميًّا، ونعمل عىل 

الرتويج له يف املجتمع، وعليه فإيّن أرى أنّه يجب الرتكيز عىل الجانب التعليمي.

االستغرابية يف  الدراسات  الناجحة يف مجال  املراكز  تسمية ورشح  لكم  هل ميكن   *
إيران وسائر البلدان اإلسالمية األخرى؟

ال أدري ما يُبحث يف أوروبا بشأن الحداثة، وما مقدار ما ميكن لنا تسميته باالستغراب، 

ولكن كانت مسألة يف العامل اإلسالمي، وال أعرف شيئًا بشأن املراكز. وأّما يف إيران فهناك 

االستغراب  إىل طرح  مجتهدي  كريم  الدكتور  اإلنسانيّة؛ حيث عمد  العلوم  دراسات  مركز 

عىل هامش الفلسفة الغربية، أو مجلّة يف بحث التفكري والثقافة اإلسالميني التي يصدرها آية 

الله رشاد. وبدورنا فقد كان لنا يف مركز دراسات مكتب اإلعالم، قسم الدراسات الحضارية 

أنّنا نشتغل حول الغرب أكرث من  واالستغراب، وقد أقمنا من خالله دورات عمليّة، ويبدو 

غرينا، وأنّنا أكرث استغرابًا من اآلخرين. وعىل كّل حال، فإّن التنظيم إّنا يبدأ عندما تقومون 

ـ عىل سبيل املثال ـ بتأسيس حقل االستغراب االنتقادي يف الحوزة العلميّة. فكام يتحّول 

الالهوتيّة  املدارس  وتبلغ  منظّم،  عمل  إىل  املسيحيّة  الالهوتيّة  املدارس  يف  االسترشاق 

املسيحيّة باالسترشاق إىل مرحلة النبوغ، يجب تحقيق اليشء نفسه يف الحوزة العلميّة يف 

قم بشأن االستغراب أيًضا.

التحليل،  تستحق  التي  واملصادر  املناسبة  الدراسات  مسار  تسمية  لكم  هل ميكن    *
والكتب القّيمة للرتجمة يف حقل االستغراب وال سّيام االستغراب االنتقادي منه؟

- ميكن بيان مسار الدراسات األّوليّة يف مجال االستغراب بالّنظر إىل أنواع االتّجاهات 

التي أرشت إليها، عىل النحو اآليت:
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1 ـ مسار تاريخ االستغراب.

ـ تاريخ الحضارة، لهرني لوكاس.

ـ مسار تكامل العقل الحديث، لهرمن رندال.

ـ التيّارات الكربى يف تاريخ التفكري الغريب، لفرانكلني بومر.

ـ أطلس تاريخ العامل، لكالني مك أيودي.

ـ تبويب الحداثة وما بعد الحداثة، لحسني عيل نوذري.

ـ قصة الحضارة، لويل ديورانت.

ـ اإلنسان واألزمة، لخوسيه أورتيغا جاست.

2 ـ مسار دراسات االستغراب املوضوعي

كواري.  ملاك  العرشين،  القرن  يف  الديني  التفكري  )تاريخ  الجديد  الغرب  يف  الدين  ـ 

والعلم والدين، إليان باربور(.

ـ التفكري يف الغرب الجديد )نظريّة علم االجتامع يف املرحلة املعارصة، لجورج ريتزر؛ 

الظهور والسقوط، ألنطوين  الغربية؛  الليربالية  العرشين؛  القرن  السيايس يف  التفكري  تاريخ 

أربالسرت؛ العبور عىل الحداثة، لشاهرخ حقيقي(.

التكنولوجيا، ملحمد  التكنولوجيا وفن  العلم والتكنولوجيا يف الغرب الجديد )ماهية  ـ 

مددبور(.

ـ التعليم الحديث يف الغرب الجديد )تاريخ الرتبية والتعليم يف القرن العرشين، لكاتل واف(.

ـ الفن يف الغرب الجديد )تاريخ الفن: القرن العرشين، لرامزي المربت(.

ـ املرأة واألرسة يف الغرب الجديد )من النهضة إىل النظرية االجتامعية، تاريخ قرنني من 

النسوية، لحمريا مشري زاده(.
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ـ أسلوب الحياة يف الغرب الجديد )تجربة الحداثة، ملارشال برمن(.

ـ نظريات النظام السيايس، لوليم يت. بلوم.

ـ النظرية االجتامعية الحديثة، ليان كرايب.

ـ خمسون مفكرًا كبريًا معارًصا، لجان لتشت.

ـ خمسون فيلسوفًا كبريًا، لداياننه كالينسون.

ـ الدين والرؤية الحديثة، لوالرت ترنس استيس.

ـ تاريخ الفن، إلرنست هانس كامربيتش.

3 ـ مسار دراسات االستغراب النقدي

ـ أزمة العامل املتجّدد، لرينيه غينون.

ـ اإلنسان ذو البعد الواحد، لهربرت ماركوزه.

ـ ما الذي سيحدث غًدا، للويئ المربنس رينغه.

ـ القرن البايوتكنولوجي، لجريمي رينكني.

ـ التكنوبوليا، لنيل بستمن.

ـ التنمية ومباين الحضارة الغربية، آلويني.

ـ السيطرة الثقافية، إلدوارد بريمن.

4 ـ مسار دراسات االستغراب املقارن

ـ إيران والغرب )نحن والحداثة، لداريوش آشوري؛ نحن والطريق الشاقة إىل التجديد، 

لرضا داوري اردكاين؛ املواجهة األوىل للمفكرين اإليرانيني مع اتجاهي الحضارة الربجوازية 

الغربية، لعبد الهادي الحائري؛ علم االجتامع الغريب، لعيل نقوي(.
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ـ اإلسالم والغرب )اإلسالم وحصارات اإلنسان املتجّدد، لحسني نرص(.

ـ سيطرة الثقافة، إلدوارد بريمن، ترجمة: حميد إليايس.

5 ـ االستغراب التخّصيص

بعد هذه املرحلة ميكن لنا أن نبدأ يف الدراسات االستغرابية التخّصصيّة، والعمل عىل 

ميكن  كام  مستقل،  بشكل  تعريفه  يتّم  أن  االستغراب  لهذا  ميكن  بخطوة.  خطوة  التأليف 

تّم تعريفه  العلوم اإلنسانيّة، ومتابعته يف ذلك الحقل. فإن  إدراجه ضمن واحد من حقول 

والجوهريّة  الهاّمة  املوضوعات  من  واحًدا  باعتباره  به  البدء  أمكن  مستقالً،  حقالً  بوصفه 

يف الغرب، ومتابعته فيام يتّصل بسائر الحقول الحضارية األخرى يف الغرب. وأّما إذا أريد 

القيام باالستغراب التخّصيص ضمن واحد من حقول العلوم اإلنسانية )من قبيل علم النفس 

الهاّمة يف الغرب، والنظر  عىل سبيل املثال(، وجب إعطاء املحوريّة ألحد املوضوعات 

إىل عموم الغرب ودراسته والتحقيق فيه من زاوية ذلك املوضوع. وبعبارة أخرى: إّن الذي 

الناجعة والتحقيقيّة من  ينتخب املوضوعات  الّدرايس،  يتابع االستغراب إىل جانب حقله 

بني الفروع ذات الّصلة، ويجهد يف القيام بها وربطها بالحقول الفكريّة األخرى يف الغرب، 

ويتابع شبكة ارتباطه يف القيام بالدراسات ذات الّصلة بحقله التخّصيص.

خالل  من  ـ  نعمل  أن  بعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائيّة  املواجهة  هل 

التفكيك بني املعتقدات والتبعات واملنتجات الغربية يف حقل )الحسن( و)القبيح( ـ بأخذ 

ما يرتبط بالغرب الحسن كلّه، وتجّنب أخذ ما ينتمي إىل الغرب القبيح كلّه.

إّن هذا يف الحّد األدىن ليس بحثًا مضمونيًّا حول االستغراب، وإّنا هو سؤال عن الغرب 

نفسه. ويف الحّد األدىن ميكن يل أن أقول إيّن ال أفهم كيف ميكن تجاهل حضارة أو منتج 

إنساين، والعمل يف املقابل عىل إيجاد مسارنا الحضاري يف الفراغ. يبدو أّن الحضارات 

عىل تواصٍل مستمرٍّ فيام بينها. فقد عمدوا عىل الدوام إىل االنتقاء من بعضهم، وقد تنكصون 

يف فرتة من الزمن أمام ثقافة الحضارة املنافسة، حيث تتعرّضون للضعف من الناحية الثقافيّة. 

أمل يستفد الغرب نفسه من الثقافة اإلسالمية ومن سائر الثقافات األخرى؟ لقد استفاد منها 

إىل  املسلمني  ثقافة  دخول  من  يخىش  ال  فإنّه  الغالبة،  الثقافة  ميتلك  حيث  ولكّنه  قطًعا، 

الواليات املتحدة األمريكية عىل سبيل املثال. وليس هناك لديهم تخّوف من تبّدل الثقافة 
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األمريكية، بل يرون أّن ذلك يعمل عىل تحسني الثقافة األمريكية. يبدو أنّنا إذا فصلنا الغرب 

اإلنساين عن الغرب االستعامري، كام نفصل الغرب االستعامري عن الغرب العلمي، ميكن 

لنا أن نستفيد من الغرب العلمي والغرب اإلنساين، والعمل يف الوقت نفسه عىل مواجهة 

الغرب االستعامري بالصواريخ. وعىل كّل حال، هناك شيئان مختلفان. وهذا ال يعني أن 

ننظر إىل التكنولوجيا بوصفها شيئًا بسيطًا، أو أن نفصل بينها بسهولة، أو أن ننظر إىل الغرب 

بوصفه شيئًا سطحيًّا. بل يجب التعرّف عىل الغرب ضمن مسار أكادميي، وقد يكون هذا 

التعرّف من قبيل: )اطلبوا العلم ولو كان يف الصني(. ومن هنا فإّن رؤيتنا إىل الغرب رؤيًة 

سطحيًّة، وبدالً من أن نتعرّف عىل الغرب، نشطب عليه بالخط األسود ونرميه جانبًا. وبذلك 

نكون قد حذفنا صورة املسألة، وهكذا تبقى املشكلة دون حّل.





علمنة الكون والمجتمع 

من أبرز خصائص الحداثة السياسّية الغربّية

[[[

حوار مع الدكتور مهدي فدايئ مهرباين)*(

ويشغل  السياسية.  العلوم  يف  ص  ومتخصِّ باحث  مهربان  فدايئ  مهدي  الدكتور  فضيلة 

حالًيا منصب عضو اللجنة العلمية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران. من 

بني مؤلّفاته: )نقد عىل كتاب التحليل السيايس الحديث(، و)الحكمة السياسية اإلسالمية(، 

الخيالية(،  الديني والربوتستانتية  التعرّف عىل مرشوعية علم االجتامع(، و)التنوير  و)أسس 

واألبحاث  املسائل  تدريس  إىل  باإلضافة  ـ  لفضيلته  أن  كام  األخرى.  الكتب  من  وغريها 

التخّصصية يف حقل السياسة ـ إطاللة مناسبة عىل هذا الحقل من زاوية موضوعات الفلسفة 

والعرفان. 

»املحّرر«

يف هذا الحوار نتناول أبرز املسائل املتعلقة بالحداثة السياسية ومشكالتها:

الحداثة  مساحات:  أربع  إىل  ـ  تقسيامتها  بعض  يف  ـ  الحداثة  تقسيم  لنا  أمكن  لو   *
السياسّية، والحداثة العلمّية/ التقنّية، والحداثة الجاملّية، والحداثة الفلسفّية. أين تقع الحداثة 

السياسّية يف مجال املعنى واملفهوم؟

البُعد  يف  تخوض  التي  الحداثة  من  الجانب  ذلك  األساس  يف  هي  السياسيّة  الحداثة 

واقع  عن  سياسيّة  إجابة  إنّها  أخرى:  بعبارة  أو  الحديث.  واملجتمع  اإلنسان  من  السيايس 

لإلنسان  السيايس  الواقع  بحث  يتّم  السياسيّة  الحداثة  يف  الحديث.  واملجتمع  اإلنسان 

]*[ تعريب: السيد حسن عيل مطر الهاشمي.
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السياسيّة،  قبيل: حقوقه  والتقليديّة. وهي مسائل، من  الرّتاثية  املرحلة  قياًسا إىل  الحديث 

من  السياسيّة  باألبعاد  يرتبط  ذلك مام  ونظائر  السياسيّة، ومصدر املرشوعيّة،  واملرشوعيّة 

الحداثة. إذا كان الله أو اإلرادات الكونيّة يف العرص التقليدي هي مصدر املرشوعيّة السياسيّة، 

ال  حاليًا  هنا  والبحث  علامنيًّا.  جانبًا  الحداثة  السياسيّة يف عرص  اكتسبت املرشوعيّة  فقد 

يدور حول الّسلطة املستبّدة أو الدميقراطية؛ إّنا البحث يدور حول مصدر املرشوعيّة. فإّن 

تزال علامنيّة، ولها يف األساس  الحديث ال  العرص  الدكتاتوريّة واملستبّدة يف  الحكومات 

جذور يف الرؤية السياسيّة التي بدأت مع نيكوالي ميكافييل. حيث األمري يف تلك الرؤية هو 

ا  املرجع يف مركزيّة الّسلطة. وأّما يف اآلراء األكرث دميقراطية، تتجىّل السياسة بوصفها حقًّ

فرديًّا. فإّن فردانية جون لوكـ  عىل سبيل املثالـ  تقوم عىل نوع من الذّرية العلمية التي كانت 

يف الغالب تطرح يف العلوم التجريبية، ثم تسلّلت الحًقا إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية. 

وهنا يكون األشخاص بثابة الذّرات، حيث كان العلم يف تلك املرحلة يذهب إىل االعتقاد 

بأّن جميع األشياء تتكّون منه. وكام أّن كّل يشٍء يتألّف من ذّرات مختلفة، كذلك املجتمع 

األفراد.  بهؤالء  تتعلّق  بدورها  السياسية  الحقوق  فإّن  األساس  هذا  أفراد، وعىل  من  يتألّف 

ومن هنا فإّن كلتا الرؤيتني )االستبدادية والدميقراطية( تحتوي عىل موضوعيّة يف الحداثة 

اختيار  التقليدي يف  واملنهج  السياسية  الحداثة  بني  األصيل  االختالف  ويكمن  السياسية. 

الرؤية العرفانية بوصفها بديالً عن الرؤية القدسيّة.

* لقد أرشت بوجه عام إىل خصائص الحداثة السياسية يف سياق جوابكم.. هل تذكرون 
لنا األركان األساسية لهذه الخصائص؟

ميكن اعتبار العلامنية، ونقد الرتاث، وتأصيل اإلنسان، والرؤية األحادية للتاريخ السيايس 

لإلنسان، والتطلعات السياسية واالجتامعية الجامحة، والرؤية اليوطوبية إىل عامل الوجود، 

وبطبيعة  السياسية.  الحداثة  خصائص  من  بوصفها  اإلنسانية،  العلوم  حقل  علمية  وتوّهم 

الحال هناك آراء مختلفة حول تفسري الحداثة السياسية، ومن ذلك أن موريس باربييه ـ عىل 

سبيل املثال ـ يذهب يف تفسريه للحداثة السياسية إىل تعريفها عىل أساس شاخص الدولة. 

وعىل هذا األساس، فإّن الكالم عن الحداثة السياسية هو يف الدرجة األوىل كالم عن الدولة 

الحديثة. ومن هذه الناحية فإّن النظام السيايس للدولة/ الشعب، ميثّل الخصيصة األصلية 

للحداثة السياسية. يف هذه الرؤية إىل السياسة يكون لإلنسان السيايس تعريف خاّص أيًضا. 
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إّن اإلنسان يف العرص الحديث هو مثل اإلنسان يف العرص القديم، ال يتّم تعريفه يف إطار 

العالقة القامئة بني الحاكم واملحكوم فقط، بل هو مواطن يكتسب مفهومه يف نسبته إىل 

مساحة سياسية خاّصة. بل إّن باربييه يذهب حتى إىل القول بأّن خصيصة الحداثة السياسية 

ال تشبه حتى الحرية السياسية للمواطنني أو يشء نظري ذلك؛ إذ ميكن العثور عىل الحرية 

حتى يف مرحلة ما قبل الحداثة أيضاً. فهو يزعم بأّن الخصيصة األصلية للحداثة السياسية 

العامة  املساحة  بني  والفصل  املدين،  واملجتمع  السياسية  الدولة  بني  الفصل  يف  تكمن 

واملساحة الخاصة، واملواطن والفرد، حيث ظهر ذلك للمرّة األوىل يف القرن الثامن عرش 

للميالد. ويف املجموع ميكن القول: يف املرحلة الحديثة تبلور إدراك جديد عن اإلنسان 

بني  السياسية  والعالقات  السياسية،  املساحة  وحدود  واملواطنة،  الدولة،  وعن  السيايس، 

يف  السياسية  العالقات  من  يتميّز  الجديد  اإلدراك  هذا  وكان  الحاكمة،  والسلطة  اإلنسان 

هو  عام  بشكل  السياسية  للعالقات  الجديد  اإلدراك  هذا  اعتبار  وميكن  القدمية،  املرحلة 

الحداثة السياسية.

العصور  يف  الحضارية  األركان  من  واحًدا  بوصفه  اإلقطاعي  النظام  أّن  وجدنا  لقد   *
القفزة  السياسية مبنزلة  الحداثة  اعتبار  النهضة؛ فهل ميكن  اعتباره يف عرص  يفقد  الوسطى 

النوعّية يف إلغاء اإلقطاعية؟

لقد كان النظام اإلقطاعيـ  كام نعلمـ  نظاًما شموليًّا، وكان يحتوي عىل أسلوب حياة خاّص 

به. إّن النظام اإلقطاعي كان مشتمالً عىل مختلف األبعاد االجتامعية والسياسية واالقتصادية 

واالعتقادية، حيث متّكن يف العصور الوسطى من بلورة النظم السيايس للشعوب املسيحية. 

لقد كان النظام اإلقطاعي يقوم عىل أساس تقسيم املجتمع إىل طبقتني، وهام: الطبقة العليا، 

والطبقة السفىل، وذلك ضمن عنوان اإلقطاعيني والخدم. وقد كان اإلقطاعي أو النبيل هو 

إدارة  عىل  يعمل  بذلك  وكان  واإلقطاعات،  لألرض  امتالكه  بسبب  السلطة  ميتلك  الذي 

وحدة سياسية تتمتع بالحكم الذايت. وأما الخدم فهم يف الواقع عبيد يرزحون تحت ملكية 

اإلقطاعي، وكانوا يف الكثري من الحاالت ينتقلون مع األرض. لقد كان اإلقطاعيون يتمتعون 

باستقالل واكتفاء ذايت، وكانوا يحصلون عىل كل ما يحتاجون إليه تقريبًا. وبطبيعة الحال 

كانت هناك طبقة أخرى تحمل عنوان الفرسان وهم من املقاتلني الذين كانوا يتحالفون مع 

اإلقطاعني. وكان رجال الكنيسة وامللوك يف العادة من كبار اإلقطاعيني. إن هذا النظام القائم 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 386

عىل األسياد والعبيد، ال ينتهي عند هذه الوجوه فقط، وقد بنّي هيغل يف رسالة األسياد والعبيد 

ـ مصيبًا يف ذلكـ  ما هي التأثريات الخارجية التي ترتكها العالقات بني السادة والعبيد، وكيف 

تبلورت هذه العالقات. والذي يحظى باألهمية هو أن هذه الرؤية القروسطية كانت تشتمل 

عىل أنحاء سكوالئية )مدرسية( أيًضا، وكانت امتداًدا لتفسري أرسطو يف تقسيم الناس إىل 

أحرار وعبيد، حيث شاع هذا التقسيم يف أوروبا بواسطة الرتاث السكواليئ. وعىل الرغم من 

أن هذه الرؤية كانت موجودة قبل توما األكويني والسكوالئية أيًضا، ولكن من خالل قراءته 

املسيحية ألرسطو، حظيت آراء أرسطو بالقداسة. فقد كان أرسطو يرى أن اإلنسان يولد من 

األمور  استخدامه يف  لذلك  ويتم  الحيّة،  اآللة  يكون بحكم  والعبد  عبًدا،  أو  أّمه حرًّا  رحم 

الدنيا. لك أن تتصّور من أين نشأ هذا التصّور عن اإلنسان، وهو التصّور الذي شّكل مادًة 

الستخدام الغالبية من الناس يف العصور الوسطى، باإلضافة إىل تلك اإلنرثوبولوجيا السلبية 

يف الديانة املسيحية التي تعترب وجود اإلنسان يف األساس مدنًّسا باملعصية األوىل! وعليه 

فمن الطبيعي أن ال يُؤّدي هذا األمر إىل يشء آخر غري منظومة محاكم التفتيش. وإّن ظهور 

عرص اإلصالح الديني يف أملانيا والهجوم عىل املنظومة الكنسية املتشّددة من قبل مارتن 

نوع من  إدخال  فقد عمد هؤالء إىل  الناحية.  باألهميّة من هذه  لوثر وكالفني، كان يحظى 

الفردانيّة إىل املسيحية حيث تبتعد عن النظام الكنيس واإلقطاعي. وقد ذهبوا إىل االعتقاد 

برضورة ترجمة الكتاب املقدس، وأن ال يتم االقتصار عىل نرشه باللغة الالتينية فقط؛ حيث 

ال ميكن قراءته لغري العلامء املسيحيني، بل يجب العمل عىل تعميمه ليتمّكن جميع الناس 

من قراءته بأنفسهم. وقد أضحى اإلصالح الديني، وهذه القراءة الجديدة للدين، واحدة من 

دعائم الحداثة السياسية يف املراحل الالحقة.

* إذا اعتربنا الحداثة السياسية مساًرا يف اتّجاه تحقيق الحريّة، فكيف تحلّلون الحريّة يف 
التي  النجاحات  القرون وبعبارة أخرى: كيف تقاربون  الغربّية بعد ترصّم كّل هذه  الحضارة 

حّققتها الحداثة السياسية ويف املقابل ماذا عن اإلخفاقات التي منيت بها حتى اآلن؟

كام سبق أن ذكرت فإّن موريس باربييه  ـ الذي تأّمل بشكل خاص يف الحداثة السياسية 

ـ ال يرتيض القول بأّن الحداثة السياسية متثّل مساًرا يف إطار تحّقق الحريّة. ولكن علينا أن 

نرى يف املجموع ما هو املراد من الحريّة؟ كان أفالطون يذهب إىل االعتقاد بأّن الفرد إذا 

كان يسعى يف العامل إىل مجرّد الحصول عىل املتعة املاديّة فقط، فإّن الدميقراطية سوف 
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تكون من أفضل الحكومات بالنسبة له. وأّما إذا كان يبحث عن يشء أسمى من ذلك، فإّن 

يف  فعلينا  أيًضا.  الحريّة  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  ناقًصا.  نظاًما  تكون  سوف  الدميقراطية 

البداية أن نرى ما هو املراد من الحرية؟ إّن ماهيّة الحريّة يف الحداثة السياسيّة، ليست حريّة 

مطلقة؛ بعنى أّن الحريّة تشتمل عىل تحّرر من جهة، وعىل تقيّد من جهة أخرى. وكان جان 

جاك روسو يقول: )عىل كّل مواطن أن يحظى بعدم التبعيّة الكاملة لآلخرين، وأن تكون له 

تبعيّة كاملة إىل الدولة(. وبعبارة أفضل: إّن الحداثة يف مفهوم الحريّة متثّل تعريًفا للحريّة 

تعبري  حّد  عىل  ـ  الحديث  العامل  يف  اإلنسان  إّن  والسياسيّة.  املدنيّة  الحريّة  أساس  عىل 

روسو ـ يتنازل عن حّريته الطبيعيّة التي يتمتّع بها يف الوضع الطبيعي، يك يحظى بالحريّة 

السياسيّة التي تتبلور يف الحالة املدنيّة. ومن هنا فإّن الحريّة املنشودة لجان جاك روسو ـ 

خالفًا لجون لوك ـ ذات طبيعة جامعيّة ومدنيّة، وليست ذات طبيعة فرديّة. وبعبارة أفضل: 

عندما  األساس  هذا  وعىل  االجتامعي.  العقد  خالل  من  الحريّة  عىل  يحصل  اإلنسان  إّن 

نتحّدث عن الحريّة، علينا أن نحّدد أّي فيلسوف حداثوي تنتمي هذه الحرية املنشودة لنا، 

وما هي الحرية من وجهة نظرهم؟ األمر اآلخر: ما مدى صّحة هذا التفسري القائل باعتبار 

الحداثة السياسية مساًرا يف إطار تحّقق الحريّة؟ فقد ذهب ألكس دوتوكفيل ـ مثالً ـ بعد 

الثورة الفرنسية، إىل االعتقاد بأّن األهداف الدميقراطية يف الثوريّة الفرنسية ـ بوصفها واحدة 

من أهم املنعطفات يف تاريخ تبلور الوضع الحديث لإلنسان ـ مل يكتب لها التحّقق. وكان 

دليله الرئيس عىل ذلك هو أّن أساس الدميقراطية يقوم عىل العدالة وليس الحريّة. إّن الحريّة 

بعزل عن العدالة تخلو من القيَم. وعىل هذا األساس فإّن منظري الثورة الفرنسيّة قد أخطأوا 

يف التأكيد املفرط عىل الحريّة. لقد ذهب دوتوكفيل إىل االعتقاد بأّن هذا األمر هو الذي 

أّدى بالثورة الفرنسية إىل تحقيق االنتصار، وإفضائها إىل دكتاتورية من نوع جديد. كام ذهب 

دوتوكفيل إىل القول: بعد هذا اإلخفاق، حيث تكبّد الثوريون ـ الذين قادوا الثورة الفرنسية 

ـ خسارة يف العامل الواقعي، جنحوا نحو تأسيس عامل يف الخيال، وأخذوا يتحدثون هنالك 

األدباء والشعراء واملستنريين.  الخيايل كّل من  العامل  توىّل هذا  ثورتهم. وقد  أهداف  عن 

)السياسة  مصطلح  السياسة  مامرسة  من  السنخ  لهذا  دوتوكفيل  اختار  فقد  السبب  ولهذا 

عىل  الخارجي  العامل  تفسري  يف  تكمن  األدبية  السياسة  يف  البارزة  والخصيصة  األدبية(. 

العامل الغريب يف الوصول  العظمى يف  الراهن للقوى  الواقع  إّن  الوهميّة.  أساس متنياتهم 

إىل الحريّة أسوأ بكثري من واقع ما بعد الثورة الفرنسية. وإن كان إثبات اليشء ال يعني نفي 
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ما عداه؛ إال أّن هذا الكالم ال يؤت به للمقارنة؛ بعنى أّن هذا الكالم ال يعني أّن واقع الحريّة 

يف بلدان منطقتنا مثايل للغاية. وإّنا كالمنا اآلن يقترص عىل واقع املجتمعات الغربية. فإذا 

ما استثنينا بعض البلدان الخاّصة يف العامل الغريب، فإّن الحداثة السياسية يف البلدان الغربية 

تواجه تحديات خاّصة. إّنا النقطة الجديرة باملالحظة يف باب أساليب الحكم يف الغرب 

هي أن الحكام والنظام السيايس يتمتعون بقدرات كبرية متّكنهم من إقناع املواطنني بالشعور 

بالحرية. بيد أّن الشعور بالحريّة غري التمتّع بالحرية. وال سيّام يف املجتمعات الرأساملية، 

حيث يتمتّع الناس بالحريّة، ولكن تّم تجريدهم من إمكانيّة املواجهة. وأنا إّنا أقول ذلك 

طبًقا لتفسري كارل شميت، حيث يرى أّن الّناس أحراٌر يف املجتمعات الرأساملية، ولكن تّم 

تجريدهم من إمكانية العداوة واملواجهة مع القوى املتسلطة. إّن الليربالية تعمل يف الواقع 

عىل تغيري كّل عدّو مقاتل إىل خصم منافس، والخصم املنافس يف أحسن حاالته شخص ـ 

عىل الرغم من اختالف رؤيته عن رؤيتكـ  يتعنّي عليك التعاون معه؛ وعىل هذا األساس فإّن 

املجتمعات الرأساملية تخلو من إمكانيّة تغيري الوضع القائم، أو بعبارة أخرى: إّن الحريّة 

أّن  بيد  منطقتنا،  بلدان  اليشء املوجود يف  فيها. هذا هو  منعدمة  للكلمة  باملعنى املطلق 

النقص الذي تعاين منه بلدان منطقتنا يكمن يف عجزها عن إيجاد آليات املشاركة السياسية، 

التّضاد والعداء.  تتّخذ شكَل  السيايس غالبًا ما  النظام  فإّن مواجهة املواطنني مع  ومن هنا 

وجوايب هو أّن الشعور بالحريّة يف الكثري من الحاالت يؤّدي إىل االستقرار االجتامعي أكرث 

من الحرية ذاتها.

* كيف ترون إىل حريّة اإلنسان بوصفها واحدًة من أهداف الحداثة السياسّية، بينام نجد 
أنّها تأخذ مسارها الرّتاجعي بالّزوال يف الّنظريات الرأساملّية واإلمربيالّية والّنظام الّسلطوي؟

الحداثة السياسيّة هي استمرار للسياسة الحديثة بوصفها رشًخا يف رؤية اإلنسان الغريب 

الوسطى  العصور  إىل  قياًسا  ـ  كانت  السياسية  الحداثة  أّن  من  الرغم  وعىل  العامل.  إىل 

حيث الّسلطة تنقسم بني الكنيسة والّنظام املليك ـ متنح حريّة أكرب للمواطنني، ولكّنها مل 

تتمّكن أبًدا من تحقيق أهدافها. ميكن القول إّن الحريّة يف الحّد األدىن منتفية يف واحدة 

تبعة  وهناك  الرأساملية.  بها  ونعني  األصلية،  الحديثة  والسياسية  االقتصادية  املذاهب  من 

أخرى ترتتّب عىل نظام السلطة الرأساملية يف البلدان العظمى أيًضا، وهي أّن هذه البلدان 

حيث تعّد من البلدان املؤثّرة عىل الساحة العامليّة، وتلعب دوًرا مصرييًّا يف اقتصاد العامل 
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وسياسته، فإّن من شأن سياساتها أن ترتك تأثريًا عىل البلدان الثانويّة وبلدان العامل الثالث. 

يتأثّرون  ـ  املثال  ـ عىل سبيل  الواليات املتحدة األمريكيّة  السياسة يف  أّن رجال  من ذلك 

بسبب هيمنة النظام الرأساميل بكبار الرأسامليني، وقد تجلّت هذه الحقيقة مؤّخرًا بوصول 

فإّن  األساس  هذا  وعىل  األمريكية.  الدولة  يف  سيايس  منصب  أعىل  ليحتّل  كبري؛  تاجر 

الرأسامليني هذه  إّن سلطة  الرأسامليني.  إرادة  الدولة سوف تسري عىل طبق  سياسات هذه 

الفاسدين يف  والزعامء  الرأسامليّة  البلدان  بني  تحالف  قيام  إىل  تؤّدي  ظّل،  دولة  بوصفها 

البلدان الغنيّة، وبذلك تتّجه السياسة الدولية عمليًّا نحو نوع من السلطة تتمحور حول القّوة 

التي تنشد أهدافًا وغايات سياسية واقتصادية. الوجه اآلخر من االنتقادات ورد من ناحيتني، 

الرتاث  يف  التقليدين  املفكرين  إّن  الحداثوية.  بعد  ما  واألفكار  االنتقادية،  األفكار  وهام: 

النقدي، من أمثال: ماكس هوركهامير، وثيودور أدرنو، وهربرت ماركوزه، ويورغن هابرماس، 

زاوية  من  االجتامعي  التحليل  كانوا ميارسون  الذين  من  ـ  اشميت  وألفرد  بنيامني،  ووالرت 

العنارص غري االقتصادية،  العلوم االجتامعية املاركسية الجديدة ـ كانوا يؤكّدون عىل دور 

وال سيّام الدور التحّرري للسياسة. ويتّم توجيه النقد األسايس من قبل مدرسة فرانكفورت 

عىل االتساع املتزايد للعمالنيّة، والوضعيّة، وصناعة الثقافة، وسلطة وسائل اإلعالم، ونقد 

املجتمع  يف  السياسة  إّن  الحديثة.  املوسيقى  وحتى  الذرائعيّة،  والعقالنية  األيديولوجيا،  

الرأساميل قد تحّولت ـ من وجهة نظر املدرسة النقدية ـ إىل أداة بيد السلطة، وفقدت دورها 

التحّرري، وهذه األزمة أمر كامن يف الرأساملية. إّن فالسفة من أمثال هابرماس، يذهبون إىل 

االعتقاد بأّن الحداثة مرشوع غري مكتمل، وعىل هذا األساس يجب العمل عىل إصالحها 

بدالً من نبذها. ويقرتح هابرماس أن تحّقق الدميقراطية بوصفها غاية للحداثة رهٌن بتوفري 

الرشوط املناسبة إلقامة االرتباط والتواصل عىل أساس )الحوار( يف املجتمع. ومن هذه 

الحداثة(.  )أعداء  بـ  الذين يصفهم  الحداثة،  بعد  ما  أنصار  قبال  الزاوية يقف هابرماس يف 

كام يأمل هابرماس بإمكانية تخليص الحداثة من براثن العقالنية اآللية والعمالنية وكل ما 

يؤّدي إىل هيمنة اإلنسان وسلطته. وأما أنصار ما بعد الحداثة فيتّخذون موقًفا أكرث تحديًا 

تجاه الحداثة، وال يرجون صالحها. رغم أّن مفكرًا مثل بن إيجر قد أشار إىل نقاط التشابه 

بني النظرية االنتقادية وما بعد الحداثة، وأظهر تأثري كّل واحد منهام عىل اآلخر. فإنّه يزعم 

أّن رؤية هاتني املدرستني ـ باإلضافة إىل ما بعد البنيوية ـ إىل املجتمع والسياسة متشابهة 

إىل حّد كبري. وقد أشار بشكل خاص إىل فريدريك جيمسون الذي ينظر إىل ما بعد الحداثة 
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من زاوية املاركسية الجديدة. إّن االنتقاد األسايس الذي يورده أنصار ما بعد الحداثة عىل 

التعاليم  أّن  يرى  من  هناك  الحداثة.  بعد  ما  لروايات  العام  النقد  إىل  بدوره  يتّجه  السياسة 

األساسية ملا بعد الحداثة يجب رؤيتها يف كتاب )واقع ما بعد الحداثة( ملؤلفه ليوتار. كام 

يؤكّد ليوتار بدوره عىل أّن موقف أنصار ما بعد الحداثة تجاه السياسة يقوم عىل نفي النظر 

إليها من الزاوية العامة للروايات، وخفضها إىل مستوى تفاصيل الحياة اليومية. 

* بالّنظر إىل التطّورات املفهومّية للعلامنّية ونتيجة تلك التطورات املفهومّية يف الدائرة 
االجتامعية، نريد منكم اآلن أن ترشحوا لنا النسبة القامئة بني السياسة والدين يف الحضارة 

الغربية؟ وما هي التحديات التي ستنجم عن فصل السياسة عن الوحي؟

ال بّد أّوالً من القول إّن الحضارة الغربية ليست متجانسة. ففي بعض البلدان الغربية نجد 

الناس أكرث دنيوية، ولدى  البلدان األخرى. وبالنسبة إىل بعض  تأثري الدين أكرث من بعض 

بعضهم أكرث علامنية. ويصدق هذا األمر يف مورد اختالف األنظمة السياسية أيًضا. ولكن 

ّبلوغ  البلدان الغربية، وإن  من الطبيعي أن تكون العلامنية األصلية هي املقبولة يف أغلب 

هذه النقطة بالنسبة إىل أوروبا املسيحية ليس بعيد املنال. وعىل كّل حال فإّن سلطة الكنيسة 

املمتّدة إىل عرشة عقود عىل أوروبا تركت واقًعا مزريًا، حتى لو أنّها قد تحّققت يف أّي نقطة 

أخرى من العامل، رّبا أفضت إىل ذات النتائج ورّبا أسوأ وأكرث تطرّفًا منها. النقطة األخرى 

كانت هي القراءة التي سادت يف تفسري القديس بولس للمسيحية، وحّولت املسيحيّة إىل 

دين مييّز بني الدين والدنيا. يف حني أّن املسيحية مل تكن كذلك من الناحية العملية. وقد 

أثبت املحّققون مؤّخرًا من خالل دراساتهم التاريخية أّن السيّد املسيح × كانت له مطالب 

سياسية، وإّن رفعه عىل الصليب، وتعصيب رأسة بالتاج الشائك بدالً من تاج السلطان، كان 

بثابة عقوبة ذات مغزى تُرصد ملن يرتكب جرائم سياسية. أّما هذا التفسري القائم عىل فصل 

الدين عن الدنيا، فال يرتبط باملرحلة الحديثة فقط، بل كان هذا التصّور يف األساس موجوًدا 

يف املسيحية ذاتها أيًضا. وعىل الرغم من قيام بعض آباء الكنيسة بجهود يف سياق إثبات 

يتغلّب عىل  أن  أحد  يكن بقدور  أنّه مل  إال  والسياسة،  الدين  بني  القامئة  والنسبة  العالقة 

بولس  القديس  لقراءة ورؤية  ـ طبًقا  السياسة  فإّن  الدنيا واآلخرة. وعىل هذا األساس  ثنائيّة 

الدين إىل دين باطني ـ ليست مستنبطة من الوحي، بل  عن املسيحيّة، والتي حّولت هذا 

هي سلطنة مأذونة من قبل البابا. وعىل الرغم من أّن األمر كان عىل هذه الشاكلة من الناحية 
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النظرية، إال أّن الحياة االجتامعية للمسيحيني طوال العصور الوسطى كانت حياة إميانيّة، 

وكان املجتمع يُعّد واحًدا من التجليات الجامعية لألّمة املسيحية، وكانت مختلف مجاالت 

الحديث  العرص  ويف  باملسيحية.  متأثّرة  ذلك  إىل  وما  والثقافية  والفنية  االقتصادية  الحياة 

واجه هذا الحضور االجتامعي بدوره تحديًا، ال سيام يف فرنسا التي كانت تعد واحدة من 

املراكز األصلية للعلامنيّة. من ذلك أّن دائرة الحقوق ـ عىل سبيل املثال ـ كان يجب أن 

يتّم تفريغها من جميع املظاهر الدينية، ويف األساس مل يكن بقدور الحياة االجتامعية أن 

تكون ممثّلة للتبشري بنوع من الحياة اإلميانية.

* هل يُعّد كتاب األمري مليكافيليل بياناً للحداثة السياسية؟ وهل ميكن تعريف األفكار 
امليكافيلّية ضمن سياسات الحكومات الغربية؟

فيام يتعلّق بالسؤال األّول يجب القول: إّن هذا هو ما يُقال عادة، ولكن حتى يف املرحلة 

الحديثة نواجه الكثري من الفالسفة الذين ال يسلكون مسار ميكافيليل. وعىل هذا األساس 

فإنّنا إذا واجهنا مّدعيات مثل هذا االدعاء، فاملراد من ذلك هو التيار األصيل للتفكري يف 

الرؤية  بأّن  القول  ميكن  امللحوظة  هذه  خالل  ومن  كليتها.  يف  وليس  السياسية،  الحداثة 

السياسية لإلنسان الحديث تقومـ  يف األساسـ  عىل قراءة للسياسة التي أّسس لها ميكافيليل. 

ويف الحقيقة فإّن عملية استئصال السياسة التي بدأت بعد ظهور ميكافيليل يف فلورنسا، إّنا 

كانت يف سياق تجريد السياسة من الحقيقة واألخالق. ومن هذه الناحية ميكن الحديث عن 

الثورة امليكافيللية يف السياسة، حيث تحّققت من خالل تقويض أوارص العالقة بني األخالق 

والسياسة. ومن هذه الناحية ميكن اعتبار ميكافيليل مؤّسًسا لفلسفة سياسية جديدة، حيث 

كان له يف علم السياسة الحديث الدور نفسه الذي كان لغاليلو يف علم الطبيعة الحديث. وقد 

عمد ميكافيليل إىل مقارنة نجاحه بنجاح رجال من أمثال كريستوف كوملبس، معتقًدا أنّه قد 

اكتشف قارّة جديدة يف عامل السياسة، وكانت هذه القارّة خالية من األخالق. وقال اشرتاوس 

يف معرض قبوله بيكافيليل بوصفه كاشًفا للقارّة السياسية الجديدة: )إّنا السؤال الوحيد 

الذي يجب طرحه يف هذا الشأن هو: هل ميكن لهذه القارّة الجديدة أن تشّكل موطًنا صالًحا 

لحياة اإلنسان؟(. لقد عمد ميكافيليل ـ من خالل تقويضه للعالقة بني األخالق والسياسة 

ـ إىل إقامة السياسة عىل أساس )السلطة(، ولكن ال ميكن اعتبار )السلطة( بوصفها أساًسا 

شأن.  إىل  كّل حني  تسعى يف  متحرّك؛ حيث  مفهوم  السلطة  ألّن  وذلك  للسياسة؛  جديًدا 
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السلطة،  بالعلم واألخالق وميتافيزيقا  السياسة  ارتباط وصلة  فإّن قطع  وعىل هذا األساس 

وتقعيدها عىل أمور سطحية واتفاقية، إّنا كان ميثّل يف حقيقة األمر تقويًضا ألصول السياسة 

النظرية. وقد أحسن توماس مكويل يف اعتباره ميكافيليل )مؤّسًسا لالحتيال والخديعة(. إّن 

القرار.  الخداع واالحتيال يعني يف حد ذاته االستئصال وعدم  القامئة عىل  السلطة  اختيار 

ويف مثل هذا الفضاء تخرج السياسة من تحت مظلّة الحقيقة واملعرفة، وتتحّول إىل وسيلة 

وأداة يجب أن تعمل عىل إظهار وجوهها املتعّددة يف مختلف األحوال واملوقعيات. ومن 

هنا فقد تحّول )الخداع( و)االحتيال( إىل عنرص أسايس يف الفكر السيايس لدى ميكافيليل. 

إّن الخداع هو الفّن الذي يتعنّي عىل األمري أن يوظّفه من أجل مامرسة السلطة يف الحاالت 

العديدة واملختلفة؛ إذ ليس هناك أّي موقعيّة أخالقيّة عاّمة. وبعبارة أوضح: إن السلطة يف 

األساس )تقع يف قبال الحقيقة(. إّن التأثري األهم مليكافيليل عىل الفكر السيايس هو فصل 

هنا  ومن  ببعضهام.  مرتبطني  غري  حقلني  بوصفهام  بينهام  والتمييز  األخالق  عن  السياسة 

السلطة حسن وممدوح،  بأّن كّل ما من شأنه أن يحافظ عىل  الزعم  يذهب ميكافيليل إىل 

ما هو حسن، وهناك  الظلم  من  هناك  وإّنا  ذاته،  )الظلم( شؤًما يف حّد  تصّور  ينبغي  وال 

من الظلم ما هو قبيح وخاطئ. وهناك منه ما يساعد عىل بقاء السلطة، وهناك منه ما يؤّدي 

إىل الطغيان وانهيار السلطة؛ وإّنا املهّم هو أن يقع الظلم يف الزمان واملكان املناسبني. 

وحتى األمري الجديد يف الدولة ميكن أن يعمل يف بداية األمر عىل اقرتاف الظلم من أجل 

ترسيخ دعائم حكمه وسلطته؛ ومن هنا كان جان جاك شفالييه يذهب إىل االعتقاد بأن هتلر 

ـ يف قتله ألنصار اليمني واليسار بشكل متزامن يف الثالثني من يونيو/ حزيران سنة 1934 

م، قد طبّق هذه القاعدة. يرى ميكافيليل يف ذهاب رجال السياسة إىل رضورة التقيّد بالقيَم 

األخالقية أمرًا مثريًا للضحك. كان سيرشو قد قال: )هناك من األعامل ما هو من الفداحة 

وقد  دولته(.  إنقاذ  عليها  توقف  إذا  حتى  عاقل  يرتكبها  ال  بحيث  واللؤم،  والخبث  والقبح 

الفاعلية  العبارة قائالً: لو أن األمري فعل ذلك سيكون مفتقرًا إىل  سخر ميكافيليل من هذه 

والتأثري. ال يخفى أّن وراء تأكيد ميكافيليل عىل أهميّة الشعب والحرية وحتى الدين منطق 

آيل وذرائعي، حيث متثّل هذه األمور من وجهة نظره أداة للسلطة وطريًقا إليها، ال أنّها ذات 

أهميّة يف نفسها؛ وميكن استجالء هذا األمر بوضوح من خالل عبارات من قبيل )نبي بال 

سالح(. ومن هنا فإنّك ال تجد مورًدا تحّدث فيه ميكافيليل عن الحرية وكان يقصد بها أن 
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الحرية تحمل قيمة ذاتية. ولذلك فقد ذهب بعض املفكرين من أمثال شرتاوس إىل االعتقاد 

بأّن ميكافيليل كان بحق )معلاًم للرّش(. إنّه من خالل تعداده لبعض املفاهيم األصلية التي 

يدعو إليها ميكافيليل، من قبيل: رضورة القضاء عىل ساللة الحاكم السابق من قبل الحاكم 

االستعجال  ورضورة  أموالهم،  غصب  عىل  واملخالفني  املعارضني  قتل  وتفّوق  الجديد، 

بالرش والتدّرج يف الخري، وأهميّة الجرمية الحسنة، قال: ال ميكن تجاهل )منطق العصابة( 

واالستهتار الكامن يف آراء ميكافيليل. ونحن نشاهد اليوم هذا املنطق يف سلوك الكثري من 

القوى العامليّة أيًضا؛ حيث ال يزال املنهج امليكافيليل هو املنهج املحبّب واملطلوب يف 

مامرسة السلطة والسياسة.

* ملاذا يتّم اعتبار الثورة الفرنسية بوصفها واحدة من منعطفات الحداثة السياسية؟

إّن السبب يف ذلك يكمن يف أّن الثورة الفرنسية متثّل إحدى املراحل األساسية يف تكوين 

الذهنيّة والضمري السيايس لدى اإلنسان الحديث. وعىل حّد تعبري هيغل: إّن الثورة الفرنسية 

تشّكل لحظة تكامل وارتباط الذهن والعني يف الظاهراتية التاريخية للروح. لقد شهد تاريخ 

الوعي الغريب وتاريخ إدراك اإلنسان الغريب ملعنى حريته، بلوغ واحدة من نقاط ذروته مع 

الثورة الفرنسية؛ ومن هنا كان هيغل يقول: إّن الثورة الفرنسيّة كانت بثابة نزول ملكوت الله 

إىل األرض. وعىل كّل حال فقد كان الغربيون يعتربون الثورة الفرنسيّة نقطة انتصار اإلنسان 

واملعارف البرشية يف قبال دعاة الالهوت، وكان هذا هو السبب يف تبلور دوائر املعارف 

كتاب واحد.  البرشية يف  املعطيات  أرادوا جمع  فرنسا؛ حيث  املعرفيّة يف  واملوسوعات 

ولكن كام سبق أن ذكرنا فإّن دوتوكفيل قد رشح بوضوح أسباب إخفاق تلك الثورة، وعدم 

إىل  الثورة  تلك  أّدت  كيف  بدوره  التاريخ  أظهر  وقد  الحقيقية.  وغاياتها  تحقيقها ألهدافها 

الدكتاتورية. ومل تكن هذه الدكتاتورية دكتاتورية سياسية فحسب، بل وقد كانت دكتاتورية 

التكرب  الظهور بظهر  إىل  العرص  ذلك  بفالسفة  األمر  بلغ  فقد  أيًضا.  وأيديولوجية  فلسفية 

والثقة الزائفة  بحيث إذا بلغوا نقطة من العلم تصّوروا معها أّن عليهم تقييم الكون والزمان 

عىل أساس مطابقتها أو عدم مطابقتها لتلك النقطة. ومن هنا كانوا يقولون: إذا كان هناك من 

إله؛ فعليكم أن تأتوا به لنضعه تحت املجهر يك نراه! إّن النزعة العلميّة وإن كانت رضوريّة 

ونافعة يف صورتها املعتدلة للوقوف يف وجه الخرافة الكنسيّة، إال أّن شكلها املتطرّف كان 
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أكرث رضًرا حتى من خرافات الكنيسة ذاتها.

* إىل أّي مدى ميكن التنّبؤ مبستقبل الحداثة السياسّية يف حقيَلْ التفكري والعمل؟

التنبّؤ يف حقل العلوم اإلنسانيّة ليس ممكًنا من األساس. خالفًا للعلوم التجريبيّة حيث 

نصل إىل القوانني العلميّة العاّمة والكليّة من خالل اتّباع املنهج االستقرايئ؛ حيث يكون لها 

مصداق يف جميع املوارد، إال أنّنا ال نستطيع الوصول إىل مثل هذه القواعد العاّمة والكليّة 

يف العلوم اإلنسانية؛ وذلك ألّن العلوم اإلنسانيّة ـ خالفًا للعلم التجريبي الذي ميتلك لغة 

مؤلّفة من القضايا التي تقبل الخضوع للتجربة واالختبارـ متتلك لغة مفهوميّة وانتزاعيّة ترتبط 

علوم  هي  اإلنسانية  العلوم  إّن  دامئًا:  أقول  وأنا  الثقافية.  وحاضناتها  بخلفياتها  شعوريًّا  ال 

إنسانيّة، ولذلك فإنّها تحمل معها جميع العيوب والنواقص اإلنسانيّة أيًضا. ال ميكن ألّي 

إنسان أن ميتلك حّق احتكار الكلمة األوىل واألخرية إال إذا كان حاصالً عىل العلم املتقن؛ 

أي األنبياء واألولياء، وقد قرصت أيدينا عنهم يف عرص الغيبة. رّبا أمكن لنا التنبّؤ يف العلوم 

التجريبيّة بالعثور عىل بعض القوانني العلميّة عىل أساس التجربة واملشاهدة العينيّة، ولكن 

القائم  الواقع  انطالقًا من  العلوم اإلنسانية. ولكن ميكن الحدس  هذا األمر غري ممكن يف 

تشهد  لن  السياسيّة  الحداثة  أّن  أزعم  وأنا  القريب.  املستقبل  يف  سيحدث  با  واملشهود 

يف املستقبل املنظور والقريب تحّديًا جاًدا؛ ألّن العامل يحّث الخطى مسًعا نحو مراكمة 

يستثنى  تاريخي ال  أساًسا. هذا واقع  الحداثة  تقوم عليه  الذي  املبنى  الكميات، وهذا هو 

منه موضع يف العامل إال فيام ندر، وحتى البلدان اإلسالمية مشمولة لهذا الواقع التاريخي 

أيًضا. ويف هذه الظروف والرشوط ميكن أن نكون عرضة لنوع من الشكلية، حيث يكون 

ظاهرنا إسالميًّا، ولكن املحتوى واملضمون يشء آخر. وعىل هذا األساس فإيّن أذهب عىل 

العجالة إىل عدم وجود متغرّي قوي ميكنه أن يُهدي للعامل خطابًا يساوي الحداثة؛ إال إذا 

توفرت فجأة إرادة من شأنها أن تحدث تغيريات أخرى يف العامل.
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من خالل التقيُّد بمناهجه ونظرّياته

حوار مع الدكتور محمد فتح علي خاين]]]

التأسيسات  فتح عيل خاين عىل  الدكتور محّمد  اإليراين  الباحث  مع  الحوار  تركّز هذا 

ورؤية  وجذوره  العلم،  هذا  ماهّية  حول  إجاباته  متحورت  فقد  االستغراب.  لعلم  النظريّة 

أّن  املعروف  واملعرفّية.  الفكريّة  وتحّوالته  الغرب  لحقيقة  اإلسالمي  العامل  يف  املفكّرين 

الدكتور خاين حائز عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من كلية األدبيات والعلوم اإلنسانية من 

جامعة طهران. وهو يشتغل حالياً يف مركز تحقيقات »الحوزة العلمية والجامعة«، بالبحث 

والتحقيق والتأليف والتدريس. وقد صدرت له أعامل متنّوعة يف موضوع الّدراسات الّنقديّة 

آلراء العلامء واملفكرين الغربيني. وله يف الوقت نفسه دراسات حول املوضوعات املقارنة 

والفكر اإلسالمي أيضاً، أبرزها: )العقل والدين من وجهة نظر الفالسفة املسلمني والغربيني(، 

والتعليم  الرتبية  حقل  يف  املسلمني  املفكرين  )آراء  املسلمني(،  للعلامء  الرتبوية  )اآلراء 

ومبانيهام(، )العقل والوحي يف اإلطار الزمني(، )املنشأ التاريخي واملنهجي لفلسفة هيوم 

الدينية(، وما إىل ذلك من الكتب األخرى.  ويف ما ييل نص الحوار: 

»املحّرر«

* ما هو االستغراب، وما هي جذوره التاريخّية؟

لقد بدأ االستغراب يف إيران قبل عقدين من الزمن؛ بعنى أّن هناك كتبًا تّم تأليفها يف هذا 

- تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي
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املوضوع، وتّم تشكيل مختلف املجموعات يف هذا الشأن. وبطبيعة الحال فإّن االستغراب 

ما ونخضعها  أو حضارة  ثقافة  نعمل عىل موضعة  أن  ما  الحقيقة  نفسه ظاهرٌة غربيٌّة. ويف 

إّن  غربيّة.  تكون ظاهرة  الراهنة- حتى  اللحظة  تجىّل يف  الذي  -بالشكل  والبحث  للدراسة 

االسترشاق الذي استعملوه ميثّل ضلًعا من أضالع هذا الرأي، وهو أّن جميع األشياء -ومن 

لهذا  إّن  بشأنها.  أو تشييئها والتحقيق  بينها اإلنسان، والحضارة، والثقافة- ميكن موضعتها 

بدأ  حيث  عرش  التاسع  القرن  منذ  الحديث.  الغرب  إىل  ينتمي  فهو  غربيًّة،  هويًّة  االتّجاه 

بالتعرّف  الجامعات  انهمك أشخاص من مختلف  الغرب، حتى  الدميوغرايف يف  الّنشاط 

عىل الثقافات غري األوروبية، ومن هذه الزاوية ازدهر علم االسترشاق]][. وبطبيعة الحال فإّن 

اسم املؤّسسات الغربية التي تنشط يف حقل االسترشاق، هو يف العادة »الدراسات الرشقية«؛ 

بيد أّن زاوية الرؤية فيها زاوية غربية، حيث تعمل عىل دراسة الرشق من زاوية الغرب. إّن 

دراسة الرشق من زاوية الغرب تعني أّن جميع املفاهيم والعنارص املكّونة للثقافة الرشقية 

يجب أن تكون بحيث ميكن التعرّف عليها باملقوالت الحاكمة يف الذهن الغريب. من ذلك 

عىل سبيل املثال أّن الحريّة يف الغرب ـ بالنظر إىل جذورها التاريخية ـ متثّل مفهوًما يف 

غاية األهميّة، ولكن رّبا كان مفهوم »العدالة« يحظى يف الرشق بأهميّة أكرب. إن الغربيني 

إىل  تقسيمها  عىل  ويعملون  التاريخية،  املراحل  مختلف  عىل  الرشق  حكومات  يدرسون 

مختلف املراحل من قبيل: االستبدادية وغريها؛ بيد أّن هذا التقسيم والتسمية تنشأ من أولويّة 

مفهوم الحرية يف أذهانهم؛ ومن هنا فإيّن أذهب إىل االعتقاد بأّن االستغراب نفسه بنزلة 

املقولة الغربية. وبطبيعة الحال ميكن العمل عىل تغيريه وتبديله، ولكن ال بّد من االلتفات 

إىل أنّنا إذا كّنا بصدد معرفة الغرب، يجب أن ال نقوم به بطريقة غربية. يجب أن نتخذ من 

أصولنا وأركاننا الفكريّة معياًرا ملعرفة الغرب، وأن نسعى إىل وضع كّل ما نعتزم معرفته يف 

أطره املعرفيّة؛ يك نحصل عىل معرفة واقعية بالنسبة له. وإال فإنّنا يف غري هذه الحالة سوف 

الراهن. وحيث  الوقت  ذلك يف  فعلنا  قد  أنّنا  كام  الغربيني،  مقوالت  اجتذاب  نعمل عىل 

إنّهم ميتلكون منظومة يف الدراسات، فإنّهم يف الكثري من األحيان يصبحون قادة وقدوة لنا، 

وبذلك فإنّا نتأىّس بهم وننجذب نحوهم. من ذلك عىل سبيل املثال أّن إدوارد سعيد ـ وهو 

رشقي من فلسطني ـ ميارس االسترشاق. قبل فرتة سأل أحد األصدقاء يف اجتامع ـ حرضه 

نعوم تشومسيك ـ عن إدوارد سعيد؛ األمر الذي أثار انبهار تشومسيك. ملاذا يحظى إدوارد 

[1[- Orientalism.
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سعيد باملقبولية واالشتهار؟ إن سبب ذلك يعود إىل أنّه ينشط يف األطر املعرفية الغربية، 

مهام اصطبغت آراؤه بصبغة ناقدة. ويف الحقيقة فإن زاوية إدوارد سعيد قابلة للفهم من قبل 

الغربيني. ويف املقابل نجد عبد الهادي الحائري مشحون الصدر، ويشكو الكثري يف مقدمة 

كتبه من الدراسات الرشقية يف الجامعات الكندية وأمريكا الشاملية؛ وذلك ألّن عبد الهادي 

للمقوالت  ينجذب  وال  الرشقية  الدراسات  يف  مياشيهم  وال  الغربيني  يواكب  ال  الحائري 

الغربية.

* ما هي نسبة الفلسفة إىل االستغراب؟ وبعبارة أخرى: إذا صّح أن الفلسفة يف الغرب 
أّي  التجريبّية؛ فإىل  العلوم  العلوم اإلنسانية أو حتى  متّثل مبًنى لألفكار املتنّوعة يف حقل 

حّد يرتك هذا االّدعاء ـ وبأّي شكل من األشكال ـ عىل استغراب املسلمني )ونعني بذلك 

االستغراب باملعنى األعم(؟

إّن الحضارة والثقافة تقومان عىل الفلسفة. بعنى أّن الفلسفة تدعم الرؤية الثقافيّة للكون؛ 

التي متتلك هويّة مستقلّة أصيلة وغري مستوردة، وتنشأ بنحو وآخر من  الثقافيّة  فإّن األجزاء 

رؤية كونيّة وعقيدة واحدة. وعىل هذا األساس يعود منشأ األنشطة جميعها ـ التي تحدث يف 

دائرة هذه الثقافة ـ إىل رؤية كونية واحدة. وبطبيعة الحال فإّن الفلسفة هاّمة عىل الدوام؛ ولكن 

حدث يف الغرب نوع من الوعي الذايت بالنسبة إىل الفلسفة؛ إذ إّن بعض املسائل الهاّمة يف 

تاريخ الغرب، من قبيل: مسألة اإلصالح الديني والثورات املختلفة، قد جذبت األذهان إىل 

حقيقة هاّمة، وهي أّن الثقافات والحضارات تقوم عىل رؤيٍة كونيٍّة وعىل فلسفة. إّن الغربيني 

قد أولوا هذه املسألة اهتامًما ثانويًّا، وقاموا عىل أساسها بدراسة ثقافتهم مبارشة. وعىل أساس 

هذا االتّجاه صاروا بصدد استخراج العقائد والتعريف بالفلسفات. من ذلك ـ مثالً ـ أنّهم قد 

تعرّضوا إىل هذه املسألة وهي: ملاذا اتّخذ اإلنسان الغريب هذا املوقف من الصنعة؟ وأدركوا 

أّن السبب يف ذلك يعود إىل أّن اإلنسان الحديث إنساٌن أناينٌّ، ويسعى إىل نفي التنظري ليجعل 

من عقالنيّته هي املحور. ومن هنا فإنّهم يعتقدون بأّن عىل اإلنسان أن يخلق جّنته بيده وأن 

يحدث تغيريًا يف البيئة املحيطة به دون االستعانة بالغيب. وبالتايل فإّن هذه الرؤية قد عصفت 

حتى باملتديّنني أيًضا؛ حيث أخذوا مييلون من النزعة اإللهيّة إىل النزعة اإلنسانيّة. وكذلك 

نتيجة لهذه الرؤية تغدو رؤيتنا إىل الطبيعة مختلفة أيًضا. نحن يف الرؤية التقليدية من الطبيعة، 

ويف الطبيعة، ونتعايش مع الطبيعة، ونعترب األشياء جميعها مخلوقات لله، وإّن كّل يشء محرتم، 
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وأنّه ميثّل آية من آيات الله. نحن نعيش مع الشجر والحجر واألرض والبحار، وإن الله سبحانه 

وتعاىل قد خلقنا جميًعا. إّن هذه الرؤية مختلفة للغاية عن ذلك االتّجاه القائل بوجوب أن أعمل 

بنفيس عىل إيجاد ما أراه ضامًنا للسعادة يف األرض، وأن أبسط سيطريت عىل الطبيعة. إّن هذه 

السيطرة عىل الطبيعة، توجد أهميّة للتكنولوجيا، ونتيجة لذلك تغدو العلوم التجريبيّة رضوريّة، 

وبذلك نصل إىل ما نحن عليه حاليًا. يف الثقافات التقليدية ال يوجد شعور برضورة السيطرة 

الواسع. من ذلك مثالً يف الساللة حيث تنشب الحرب والقتال،  الطبيعة بهذا الشكل  عىل 

تصبح الغلبة يف غاية األهميّة، حتى أّن األخ يقتل أخاه من أجل تحقيق هذه الغلبة، يف حني أّن 

الجميع قبل اندالع الحرب واحتدام القتال كانوا متعايشني، ومل يكن هناك لدى أّي منهم شعور 

بالحاجة إىل الغلبة عىل اآلخر. وعىل هذا األساس فإّن الفلسفة الغربية نوع فلسفة تقوم بدورها 

وترتك تأثريها وتفعل فعلها سواء أدركنا ذلك أم مل ندركه. وبعبارة أخرى: حيث نظّم اإلنسان 

نسبته وعالقته مع الطبيعة بهذا الشكل، فإنّه قد اتّجه إىل التكنولوجيا، والسيطرة عىل الطبيعة، 

يطالب  التفكري  هذا  بسبب  الغريب  اإلنسان  فإّن  الحقيقة  والرفاه. ويف  الجديدة  الحياة  وبناء 

بالسيطرة عىل الطبيعة. إّن هذه الفلسفة والرؤية الكونيّة تتسلّل إىل الرتبية والتعليم، وتصبح 

شاملة بسعة فائقة، ويتبّنى الجميع الرأي القائل برضورة االستفادة من الطبيعة والسيطرة عليها 

واستثامرها. ويغدو الرأي هو أّن الطبيعة يف نهاية املطاف ليست بذات أهميّة، بل إّن املخاوف 

إّنا تعود إىل اللحظة التي يشعر اإلنسان فيها بالخطر وأنّه مهّدد. ويف هذه الصورة فقط يتّم 

طرح أزمة البيئة. وعىل هذا األساس فإّن أزمة البيئة، ال متثّل دمعة تسكب حزنًا عىل الطبيعة، 

الطبيعة؛ وذلك ألّن  أنفسنا وعىل استفادتنا وتنّعمنا بهذه  وإّنا هي دمعة تسكب حزنًا عىل 

استمرار هذا الوضع مينعنا من التنّعم واالستفادة من الطبيعة واستثامرها يف املستقبل. وعىل 

هذا األساس يجب أن نعمل عىل إدارة األوضاع وتحسينها. وعىل هذا األساس فإّن الفلسفة 

هاّمة يف الثقافات جميعها؛ ولكّنها يف الثقافة الغربية قد اكتسبت أهميّة مضاعفة؛ وذلك ألّن 

الثقافة، ميثّل وسيلًة لتحقيق أهدافهم وأداًة؛  الفلسفيّة وقواعدها لهذه  التعرّف عىل األصول 

بعنى أّن اإلنسان الذي يريد بناء الجّنة عىل األرض والسيطرة عىل الطبيعة، يعمل دامئًا عىل 

نبذ اآلراء اإللهيّة والغيبيّة واألخرويّة. وعىل هذا األساس تكون الفلسفة قد قامت بالتعريف عن 

نفسها، وتعمل عىل بيان الفوائد واملنافع التي تساعد عىل تطّور الحضارة وشموليّتها للجميع، 

يك يتّم بذلك إيجاد رشيك ومساعد أكرب لتطوير الحضارة.

االسترشاق  الرشقيّة يف  الفلسفة  إىل  الرجوع  بأّن  االّدعاء  التقرير، هل ميكن  لهذا  طبًقا 
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أقّل أهميّة بالقياس إىل الرجوع إىل الفلسفة الغربيّة يف االستغراب؟ بعنى: إّن االتّجاهات 

العمليّة واالجتامعيّة الشائعة يف الغرب من التجّذر يف مبانيهم الفلسفيّة بحيث يجب الرجوع 

حتاًم إىل الفلسفة الغربية للتعريف بالغرب، ولكن هذا ما ال نستشعر الحاجة إليه كثريًا يف 

دراسة الرشق.

إّن دور الفلسفة الرسميّة يف الثقافة الرشقيّة يعّد مختلًفا بالقياس إىل الثقافة الغربيّة. إنّهم 

قد سعوا ـ يف إطار املدارس الفلسفيّة املختلفة ـ إىل بسط املاّدة األصليّة للرؤية الغربيّة. 

كانت  للفلسفة،  الرسمي  العنوان  تندرج ضمن  كانت  والتي  بيننا  املوجودة  التيّارات  أّن  بيد 

تيّارات هامشيّة. لقد كان الفالسفة يف عزلة دامئة عىل مدى التاريخ اإلسالمي، وكان يُنظر إليه 

بعني الشك واالرتياب. كام ينظر البعض حاليًا إىل الفلسفة بنظرٍة سلبيٍّة، ويعتربون الفالسفة 

أشخاًصا متأثّرين بالغرب. ويف الحقيقة فإّن املسلمني يف الكثري من املراحل الثقافيّة قد نظروا 

إىل أصحاب الفلسفة برؤيٍة سلبيٍّة؛ ومل يتمّكن الفالسفة من تحقيق نجاح ملحوظ يف الدخول 

إىل صلب حياة الناس. وبطبيعة الحال فإّن التعريف بتلك الفلسفة التي تعّد مقّدمة ملعرفة أّي 

ثقافة ـ ناظرة إىل الثقافة اإلسالمية ـ ال الفلسفات املتداولة من قبيل فلسفة ابن سينا وصدر 

املتألهني؛ إذ إّن الرؤية الكالميّة والرؤية العرفانية بدورهام بنزلة الفلسفة. وقد كان لجميع 

هذه األنظمة الفكرية نفوذ يف ثقافة البلدان اإلسالمية. ويف الحقيقة فقد تّم بناء ثقافة البلدان 

اإلسالمية عىل أساس هذه املنظومات. وعىل هذا األساس فإّن التعرّف عىل الرشق ال يستغني 

بدوره عن الرجوع إىل الفلسفة الرشقية تحت ذلك املعنى العام. كام قاموا بثل هذا الجهد 

أيضاً؛ إذ عند مراجعة الدراسات التي أجريت حول ابن سينا، نجد أن األعامل الغربية كثرية. وإّن 

السبب يف جانب من كرثة الدراسات يعود إىل أنّهم يعتربون فلسفة ابن سينا الصيغة املتنزلة من 

تراث الغرب املتقّدم. وبطبيعة الحال فإّن جانبًا من ذلك يعود سببه أيًضا إىل التعريف بالرّشق؛ 

إذ إّن التعرّف عىل الفالسفة الرشقيني من لوازم املعرفة الكاملة للرشق. وعىل هذا األساس فإّن 

دراسة فلسفة الرشق يف غاية األهميّة؛ كام أّن دراسة فلسفة الغرب هاّمة يف معرفة الثقافة الغربية 

أيًضا، ويف الحقيقة فإّن كال األمرين عىل درجة كبرية من األهميّة.

* كيف هي انطالقة وطريقة تطوير مرشوع يحمل عنوان »االستغراب النقدي«؟ وبعبارة 
أخرى: كيف ندير هذا املرشوع، يك نكون قد طوينا املسار املنطقي ونصل كذلك يف نهاية 

املطاف إىل النتائج املنشودة أيضاً؟
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التعرّف  يتّم  بداية كالمي يف غاية األهميّة؛ وهي أن ال  أكّدت عليها يف  التي  النقطة  إّن 

عىل الغرب يف إطار التفكري الغريب. وال إشكال ـ بطبيعة الحال ـ يف أن نستفيد من أساليبهم 

ومنهجيّتهم؛ غاية األمر يجب أن نعتربها إطارًا ذهنيًّا، وإّنا علينا أن نعمل عىل توظيف إطارنا 

للرشوع  جوهريّة  النقطة  وهذه  الغرب.  عىل  التعرّف  إىل  ذلك  خالل  من  ونسعى  الذهني، 

يف العمل. النقطة األخرى هي وجوب ورضورة التعرف عىل الجذور التاريخية لالستغراب 

بشكل جيّد. من ذلك أنّه يجب علينا أن ننظر إىل الغربيني أنفسهم ونرى إىل أّي حّد قد سعوا 

يف التعرّف عىل الغرب تحت عنوان الثقافة الغربية. وهذا ما قام به الفالسفة وعلامء االجتامع 

الغربيني. حيث درسوا االختالف بني الثقافات الداخلية يف الغرب، وبيّنواـ  عىل سبيل املثالـ  

االختالف القائم بني أوروبا الشاملية والالتينية وأحصوا املناشئ التاريخيّة لهذه االختالفات. 

علينا أن ننظر حتاًم يف الدراسات املتقّدمة، وأن نلتفت إىل هذه الحقيقة الهاّمة أيًضا وهي أّن 

القامئني عىل هذا الّنوع من التحقيقات قد مارسوا دراستهم طبًقا لتبويباتهم الخاّصة بهم، ومن 

هنا يجب أن ال نظهر بظهر املقهورين والتابعني لهم. إّن الروس يف حقبة الحكم املاركيس 

قد اهتّموا باالستغراب عىل أساس من مثل هذه الدوافع والحوافز. كام خاض الرشقيون ـ 

هناك  الحالة  هذه  غري  ويف  أيًضا.  الدراسات  هذه  مثل  يف  ـ  األقىص  الرشق  يف  سيّام  وال 

إمكانيّة العمل املتكّرر؛ ويف الوقت نفسه سوف نصل إىل غايتنا عىل املدى البعيد. يجب 

علينا اتّخاذ التدابري الالزمة بحيث ال يحدث مثل هذا األمر مهام أمكن. وعىل هذا األساس 

فإّن تحقيقنا سوف يكون إىل فرتة ما تحقيًقا تاريخيًّا وفكريًّا. ورّبا أطلقتم عىل ذلك عنوان 

الرتجمة، واعتربمتوه نشاطًا قليل األهميّة، ولكن ال محيص عنه أبًدا.

* ما هي الجذور التاريخّية لالستغراب يف الغرب وما هي اتّجاهاته؟

مل أقم بتناول االستغراب عىل نحو الحمل األّويل؛ يك أمتّكن من اإلشارة إىل بيان أنواع 

الحداثة  أجريت حول  التي  الّدراسات  أّن  اإلجامل  نحو  يبدو يل عىل  ولكن  االتّجاهات؛ 

والتنوير وغريهام يتّم فهمها عىل هامش االستغراب. لقد قام الغربيون بهذه الدراسات -يف 

الرغم من  انرثوبولوجيًّا. وعىل  توّجًها  لبعضهم  وانتزاعيٍّة، وكان  فلسفيٍّة  زاويٍة  الغالب- من 

أنّهم كانوا  الغربية، إال  الغالب- بخارج املجتمعات  الغربيني -يف  اهتامم األنرثوبولوجيني 

مهتّمني باملجتمعات الغربيّة أيًضا. وعىل هذا األساس ويف حدود معلومايت فإّن جانبًا من 

الّدراسات التي متّت حول معرفة الغرب من قبل الغربيني يشتمل عىل هويّة فلسفية، والجانب 
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اآلخر يشتمل عىل هويّة اجتامعيّة باملعنى العام للكلمة. إّن هذه الّدراسات تستوعب طيًفا 

واسًعا يف متنها، وعىل الّرغم من عدم إدراجها ضمن االستغراب، ولكّنها تعّد يف واقع األمر 

نوًعا من االستغراب. من ذلك -عىل سبيل املثال- يف األبحاث والتحقيقات الخاّصة بالرتبية 

هناك  وأّن  الغربيّة،  الّدراسات  الجامعات يف  بني  باالختالف  ا  خاصًّ اهتامًما  نجد  والتعليم 

اختالفًا ماهويًّا بني الجامعة األملانيّة والجامعة االسكتلنديّة أو جامعة سيسيليا. إنّهم قد سعوا 

إىل تحليل االختالفات املرتبطة بالتعليم. وعىل أساس الخصائص املوجودة يف مثل هذه 

الجامعات أضحت بعض املسائل أولويّة يف منطقة، بينام أضحت بعض املسائل األخرى 

هي األولويّة يف جامعة بلد آخر. ويف الحقيقة فإّن جميع هذه التحقيقات إّنا ميكن فهمها 

عىل هامش االستغراب.

* نعلم أّن هناك الكثري من املوافقني واملخالفني الذين تقّدموا بآرائهم حول النسبة القامئة 
بني العلم والدين، ويف األساس فإّن التعارض بني العلم والدين من بني املسائل التي كرث 

الجدل بشأنها يف الجامعات الغربية. ويف هذا الشأن ما هي التداعيات واألزمات التي طالت 

الغرب من أنواع التعارض التي تّم إحصاؤها؟ ويف الواقع إىل أّي حّد ميكن لهذه التعارضات 

أن تشكّل تحديًا للحضارة الغربية؟

إّن هذا األمر يتوقّف عىل املوضع الذي تقفون عليه عندما تواجهون التّعارض. فإن كنت 

شخًصا غربيًّا سوف يشتمل هذا التعارض بالنسبة لكم عىل مفهوم خاص، وإن كنت واقًفا 

يف جانب الرتاث، سوف يكون املعنى واملفهوم مختلفني بالنسبة لكم. إّن التعارض بني 

العلم والدين -باملعنى الذي يتّم بحثه حاليًّا- مقولة غربيّة. يف التفكري الغريب أضحت هناك 

أّن كّل مقولة يراد لها  القائم عىل  محوريّة لعقالنيّة خاّصة، وتبلور هذا املطلب الجامعي 

االستقرار يف تفكري اإلنسان، يجب أن تكون عقالنيّة. من ذلك مثالً أّن الهاجس الرئيس يف 

كتب فلسفة الدين يكمن يف السؤال القائل: هل ميكن إثبات التعاليم الدينيّة بالربهان؟ وهل 

ميكن إثبات قيامة السيد املسيح بالدليل؟ وهل ميكن جعل املعجزة أمرًا عقالنيًّا؟ وما 

إىل ذلك من األسئلة األخرى. إّن هذا الّنوع من األسئلة يعود سببه إىل محوريّة العقل يف فكر 

اإلنسان الغريب. وبطبيعة الحال لطاملا كّنا غربيني منذ زمن بعيد؛ بعنى أّن العقالنيّة كانت 

لها مثل هذه الوضعية يف حقل التفكري الشيعي، خالفًا للقسم األعظم من الثقافة اإلسالمية 

التي يغلب عليها التفكري األشعري. ويف الحقيقة فإّن العقالنية كانت تحظى بأهميّة كبرية بني 
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الشيعة وال سيّام اإلماميّة منهم. وعىل كّل حال لو أعطينا املحوريّة إىل العقالنيّة بخصائصها 

بشأن جميع  بالدليل  املطالبة  والدين بعنى  العلم  بني  التعارض  مسألة  الخاّصة، ستكون 

التعاليم الدينيّة. ويف املقابل إذا كانت املحوريّة لتفكري اإلنسان، سوف تتلّخص مسألته يف 

كيفيّة القابليّة عىل تطابق نط الحياة الدينيّة مع العقالنيّة ولوازمها؟ ومن هنا يسعى اإلنسان 

املتديّن إىل إيضاح عالقته وارتباطه بعطيات العلم والعقل. وبطبيعة الحال فإّن املتدينني 

الذين يحملون هذا النوع من األسئلة، ينقسمون إىل أقساٍم عّدٍة. إذ هناك من املتدينني من 

أّن  ويرى  ونجًسا،  رجًسا  بوصفها  ويعرّفها  كامل،  بشكل  الجديدة  العلمية  املعطيات  ينفي 

هذه املعطيات تتعارض مع الحياة الدينيّة. ويسعى متدينون آخرون إىل العمل عىل أسلمة 

املعطيات  من  االستفادة  بوجوب  االعتقاد  إىل  املجموعة  هذه  وتذهب  املعطيات،  هذه 

الجديدة بعد إجراء بعض اإلصالحات عليها، ولكن بحيث ال تخّل بطريقة حياتنا الدينيّة. إّن 

هؤالء األشخاص حيث يقفون إىل جانب الدين يسعون عىل الدوام إىل التصويت لصالح 

ثنائيًّا؛ فقد  الغربيني بدورهم دوًرا  بالنسبة إىل  العلم والدين  للتعارض بني  الدين. كام كان 

وقف بعضهم إىل جانب الدين، وسعى إىل بيان وتوضيح تكليفه تجاه العقالنية. مل يكن 

املطلب األساس لهذا البعض يتمثّل بالبحث عن الدليل عىل إثبات التعاليم الدينيّة؛ ألنّهم 

يفرتضون أّن صحة التعاليم الدينية أمٌر مسلٌّم. بل إّن سؤالهم يقول: إذا أردنا الحفاظ عىل 

الدين وصيانته، كيف يجب علينا التعاطي مع العقالنية؟ ويف املقابل فإّن السؤال الرئيس 

الذي يطرحه الغربيون املدافعون عن العقالنية والتنوير هو: هل ميكن الحفاظ عىل الدين 

يف ظّل هذا التعارض القائم بني العلم والدين؟ هل ميكن اعتبار املجتمع املتديّن مجتمًعا 

القضاء  تستهدف  التي  التيّارات  بثابة  املتديّن  املجتمع  يُعّد  هل  معه؟  والتعايش  عقالئيًّا 

بها  يتبّجح  التي  الحريّة  فإّن  الحقيقة  ويف  بوجهه؟  الوقوف  لذلك  ويجب  الحضارة،  عىل 

الغربيون إىل هذا املستوى ال تشمل الجميع. فالذين تتعارض أفكارهم مع الحريّة ال يتم 

احتواؤهم واستيعابهم، ويتّم التعاطي معهم بوصفهم إرهابيني ومخالفني للدميقراطية وتياًرا 

للفرد  األسايس  السؤال  فإّن  هنا  ومن  بشّدة.  التيّارات  هذه  يواجهون  الغربيني  إّن  معارًضا. 

املعتقد بأصالة العقالنيّة هو: هل ميكن فيام يتعلّق بواجهة التعارض بني العلم والدين إبقاء 

التيّارات الدينيّة يف الصدارة، أم يجب تهميشها؟ والقصد هو أنّه ال توجد رّدة فعل واحدة 

تجاه التعارض بني العلم والدين. وبعبارة أخرى: هناك تقسيامت يف هذا الشأن. وإحدى 

الحاالت تتمثّل بالنظر إىل مسألة التعارض من زاوية الغرب الحديث، والحالة األخرى أن 
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يتّم الّنظر إليها من زاوية الرتاث. كام ينقسم هذان القسامن بدورهام إىل أنواع أخرى أيًضا.

نافًعا  النقدي  االستغراب  مقام  يف  التعارض  هذا  إىل  االلتفات  يعترب  مدى  أّي  إىل   *
ومجديًا؟ وبعبارة أخرى: هل هناك مسائل هاّمة أخرى لتكون لها األولوية يف دراستنا؟

إّن التعارض بحث هام. بيد أّن االلتفات إىل بحث التّعارض؛ بغية فهم كيفيّة نظر اإلنسان 

الغريب إىل العامل، فهو ال ينطوي عىل كبري فائدة. ويف الحقيقة هناك مسارات أخرى أقرص. 

من ذلك عىل سبيل املثال: إّن االلتفات إىل مثل هذه التعارضات من قبل فيلسوف الدين 

يؤّدي بالفرد إىل تيّار يُسلب بوجبه القدرة عىل النظر من األعىل. لو دخلنا يف هذا النوع 

من األبحاث فسوف نخوض يف تعقيدات الرباهني الصغرية والكبرية للفالسفة واملخالفني 

واملتدينني وغري املتدينني الغربيني، بحيث تتحّول رؤيتنا إىل رؤية تخّصصيّة ودقيقة. كام 

نفقد يف الوقت نفسه الرؤية من األعىل أيًضا. إّن التعارض بحث هام، رشيطة أن يكون ضمن 

التي  واملنزلة  املكانة  وهي  أيًضا،  النقطة  هذه  إىل  االلتفات  إىل  باإلضافة  وموقعه،  إطاره 

يتمتّع بها التعارض يف الثقافة والحضارة. إذا مل يفقد الشخص رؤيته االسترشافيّة كان ذلك 

جيًّدا للغاية. بيد أّن ذلك يبدو بعيد املنال. وعىل هذا األساس فإّن التعارض من بني تجلّيات 

يف  موجوًدا  كان  التعارضات  من  الّنوع  هذا  فإّن  الحال  وبطبيعة  الحديثة.  العقالنيّة  الرؤية 

التفكري اإلسالمي بنحو من األنحاء. من ذلك عىل سبيل املثال مسألة التعارض بني الفلسفة 

والدين التي كانت مطروحة يف تراث الفالسفة املسلمني؛ بيد أّن هذا املوضوع مل يقع يف 

سياقه الراهن. إّن التعارض من بني األدلّة عىل أهميّة بحث العقالنيّة الحديثة واختالفها مع 

الدين والعقالنية التقليدية. إًذا، ملاذا نخوض يف مسألة التعارض؟ كام أن بحث العقالنيّة 

الحديثة واختالفها عن العقالنية التقليدية، وموقع العقالنية يف التفكري اإلسالمي من األبحاث 

الهاّمة للغاية أيًضا. وعىل هذا األساس فإيّن أذهب إىل االعتقاد بأّن بحث العقالنيّة يحظى 

بأهميّة أكرب بالقياس إىل التعارض؛ كام تحظى املسائل املرتبطة باإلنسان واألنرثوبولوجيا 

مبارشة  األمر  بنا  يؤّدي  سوف  نبدأ  األنرثوبولوجيا  من  مسألة  أّي  من  أيًضا.  خاّصة  بأهميّة 

إىل إدراك االختالف بني التفكري الرشقي والتفكري الغريب. من ذلك عىل سبيل املثال يف 

بحث االقتصاد ويف مسألة اإلنسان االقتصادي نشعر بالغرابة مبارشة ونعلن بأن اإلنسان ليس 

الفرد املسلم لإلنسان يختلف كثريًا عن اإلنسان  إدراك  فإّن  الحقيقة  الكائن. ويف  هو هذا 

االقتصادي املنشود يف التفكري الغريب، وإّن هذا االختالف قابل لإلدراك بيس. وعىل هذا 
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األساس فإّن مسائل من قبيل: العقالنية، واألنرثوبولوجيا، والتكنولوجيا، والفلسفة السياسية 

الناظرة إىل الحرية، والعدالة واملسائل املرتبطة بفلسفة األخالق وما إىل ذلك، من جملة 

األبحاث الجديرة بالدراسة.

هل املواجهة االنتقائيّة مع الغرب صحيحة وممكنة؟ بعنى أن نعمل من خالل التفكيك 

و»القبيح«، عىل  »الحسن«  الغربية يف حقل  والتداعيات واملعطيات  العقائد  بني  والفصل 

أخذ كل ما هو من الغرب حسن، ونجتّنب كل ما هو من الغرب قبيح.

أهّم دليل عىل  إّن  تأّمل. فام هو املراد من اإلمكانيّة هنا؟   السؤال يحتاج إىل  إّن هذا 

إمكان يشء هو تحّققه. ونحن اآلن عىل قيد الحياة ونعيش يف صلب الحياة الغربيّة املنتقاة؛ 

إذا هي ممكنة ومتحّققة.

* إّن املشكلة تكمن يف أّن منط الحياة الغربّية املنتقاة، قد انطوى عىل تبعات وتداعيات 
بالنسبة إىل املسلمني، وأّدى إىل تعارضات ومشاكل ثقافّية. ويف مقام ترشيح هذه املشاكل 

الغربية إىل هذا  لرمّبا أّدى االنتخاب املزدوج للمعتقدات واملواجهة االنتقائّية للمعطيات 

التحّدي. فإن كنتم تّتفقون مع هذا املّدعى، فام الذي يجب فعله من أجل التغلّب عىل هذا 

التحّدي؟

من الواضح أّن التكنولوجيا قد اشتملت عىل تداعيات مدّمرة بالنسبة إىل اإلنسان الغريب 

وغري الغريب عىل السواء. كام أّن نط حياة اإلنسان الغريب قد تغرّي أيًضا. من ذلك ـ عىل 

سبيل املثال ـ أّن أزمة الطأمنينة واالستقرار، والتكنولوجيا، والعالقات اإلنسانية املتبادلة، 

تعّد من بني املشاكل املشرتكة بني اإلنسان الغريب وغري الغريب. كام اشتملت عىل مشاكل 

خاصة بالنسبة إىل املسلمني أيًضا؛ إذ أخذنا نعاين من ازدواجية الشخصية؛ من ذلك ـ مثالً 

ـ أننا عندما نذهب إىل املسجد، يتبلور لدينا تصّور عن العامل وعن أنفسنا، وما أن نخرج 

من املسجد حتى يستحوذ علينا تصّور آخر. فعندما نتعاطى مع النظام الرضيبي واملرصيف 

وعندما  مختلف.  بشكل  العامل  إىل  ننظر  والطائرات،  السيارات  قبيل:  من  واملواصالت، 

معضلًة  االزدواجية متثّل  هذه  إّن  آخر.  بشكل  الدنيا  نفهم  واملدرسة  املسجد  مع  نتعاطى 

كبريًة ناشئًة عن تعّدد شخصيّة الفرد املسلم. لو أجمع املسلمون قاطبة عىل بناء الجّنة عىل 

األرض؛ ألصبحت املدن اإلسالمية مثل املدن الغربية جميلة ونظيفة، ولسعينا إىل إصالح 



405ال ينبغي علينا التعرُّف إلى الغرب من خالل التقيُّد بمناهجه ونظرّياته

وقودنا وماكناتنا؛ بعنى أنّنا سوف نقوم باألمور ذاتها التي يقوم بها الغربيون. ولكن عندما 

نذهب إىل املسجد يتّم تعليمنا بأّن الدنيا ومستلزماتها ال تنطوي عىل أولويّة أو أهميّة، وإّنا 

املهّم يف الواقع أمور أخرى، ويجب السعي وراء تحقيق تلك األمور. ونتيجة لذلك نكتفي 

السنة،  أيّام  يوم من  الله، يف  بالتوكّل عىل  أنّنا  ونتصّور  الله«،  »التوكّل عىل  بـ  الدوام  عىل 

سوف نغدو أفضل مدينة يف العامل. وبذلك فإنّنا نعمل عىل تحريف مفهوم التوكّل وتدمريه. 

املنظومة  يف  حتى  يؤثّر  الشخصيّة  تعّدد  إّن  الشخصيّة.  تعّدد  إىل  يعود  بدوره  األمر  وهذا 

اإلدارية للمسلمني أيًضا؛ من ذلك أنّنا نعترب الدميقراطية واالنتخابات ـ طبًقا للتأيّس بالغرب 

ـ بنزلة استبدال الدول بعد كّل أربع سنوات، وال شأن لنا بالسنوات األربعة القادمة. إّن هذا 

العارض املدّمر ناشئ عن تعّدد الشخصيّة. وعىل هذا األساس فإّن تبّني الفكر والتكنولوجيا 

نواجه  أنّنا  هو  أقوله  الذي  لالختيار؟  إمكانية  هناك  هل  ولكن  باملسلمني،  مرّض  الغربيني 

تحّقق ذلك، وهذا خري دليل عىل إمكانه. وعليه يجب طرح هذا السؤال عىل النحو اآليت: 

هل هناك إمكانيّة لعدم االنتقاء؟ يبدو أّن هذا غري ممكن.

* واآلن حيث ال يكون أمامنا من خيار سوى االنتقاء؛ فام هي التداعيات املرتتّبة عىل 
ذلك، وما هو الحّل للخروج من هذا املأزق؟

نحن مواطنون يف القرية العاملية؛ ولكّننا ال نتحىّل باملسؤوليّة بوصفنا مواطنني يف هذه 

القرية. بعنى أنّنا يف هذا العامل املنسجم والذي يسري إىل جهة ما، ال ننشد اإلصالح. ولو 

أردنا اإلصالح فسوف نكون مواطنني مسؤولني يف هذه القرية العاملية. وأّما إذا ذهبنا إىل 

االعتقاد بأّن كّل يشء يف هذه القرية العاملية تحت سيطرة اآلخرين والرأسامليني وأنّنا مجرّد 

لن نكون مواطنني  لدينا والعمل عىل صيانته،  ما  الحفاظ عىل  ما علينا هو  تيار، وأّن جّل 

مسؤولني. ويف هذه الحالة سوف يتم اعتبارنا من وجهة نظر الغربيني إرهابيني أو مخربني، 

وبعبارة أخرى:  البرشيّة ومواكبتها.  القافلة  تطوير حركة وتقدم هذه  نروم املشاركة يف  وال 

نحن جميًعا يف سفينة واحدة، وعلينا السعي من أجل تنبيه القبطان يك ال يتنّكب بنا الطريق 

ويسري بنا نحو االتّجاه الخاطئ. أو إذا مل يكن من أهل التحاور والتفاهم، يجب العمل عىل 

تفهيم سائر ركّاب السفينة وحثّهم عىل التفكري من أجل البحث عن قبطان جديد؛ إذ إّن هذا 

القبطان ال ميلك أذنًا صاغية، وعليه يجب عليكم التوّصل إىل تفاهم مشرتك مع سائر ركاب 

السفينة، وإال سوف تتحولون إىل ثوار ومناضلني. إذا أردنا أن يكون لنا حضور مسؤول يف 
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النظام العاملي، وكنا نهدف إىل تغيريه التدريجي، سوف تتّجه إلينا بعض التكاليف. نحن 

تاريخي  مسار  إىل  يحتاج  مسارها  تغيري  أّن  بيد  خاطئًا،  طريًقا  بنا  تسلك  سفينة  ظهر  عىل 

طويل األمد. لو فكرنا بعمق يف تغيري هذا املسار، سوف تكون لدينا تكاليف مختلفة؛ وأما 

إذا أردنا النجاة بأنفسنا أو عقدنا العزم عىل إنقاذ أنفسنا والبحث عن زورق أو أطواق نجاة، 

هذه  من  تنشأ  حاليًا  املسلمني  بني  الداخليّة  االختالفات  إّن  مختلًفا.  سيكون  الوضع  فإّن 

اآلراء. إًذا، ال بحث يف إمكانية االنتقاء. وللبقاء بنًجى من األرضار واآلفات ميكن تصّور 

اتّجاهني. االتّجاه املعارض، واالتّجاه املتامهي أو املسؤول. واملراد من االتّجاه املسؤول 

ليس هو املنحى األخالقي. بعنى أّن اإلنسان املعارض ليس مسؤوالً. ولرّبا كان إحساسه 

باملسؤوليّة أكرب؛ ألنّه يخاطر ويلقي بنفسه يف أتون الخطر. وعليه فإّن املراد من االتّجاه 

أحد  وإّن  عاّمان،  اتّجاهان  هناك  وعليه  املنظومة.  داخل  املسؤول  االتّجاه  هو  املسؤول 

املسائل املشرتكة يف هذين االتّجاهني يكمن يف مرشوع أبحاث العلوم اإلسالمية والعلم 

متّكن  ولو  بالغرب.  املتمثّلة  إنتاجه  لبيئة  الثقايف  الثقل  عىل  يحتوي  العلم  إّن  اإلسالمي. 

املسلمون من إنتاج علم بديل يحتوي عىل الثقل الثقايف لتفكري واعتقاد املسلمني، سوف 

يكون ذلك العلم بنزلة النور والضوء الكاشفني من أجل رفع املشاكل واجتثاثها. إّن هذا 

العلم يؤّدي إىل تحصني املسلمني تجاه اآلفات يف إطار التعاطي الثقايف مع العامل. من ذلك 

عىل سبيل املثال إذا كانت لدينا القدرة عىل الفصل بني التكنولوجيا اإلسالمية والتكنولوجيا 

الغربية، كان تصّور حدوث اآلفات يف املواجهة مع الغرب أقل. ولربا أمكن إعداد بعض 

املزايا للعامل اإلسالمي؛ يك يجنح الغربيون نحو تحصيل هذه املزايا، وبذلك يتم العلم يف 

الوقت نفسه عىل تحّدي التكنولوجيا والثقافة الغربيّتني. لو أمكن تقديم تكنولوجيا ونط 

حياة مختلف، بحيث يشعر الناس فيه باملزيد من الهدوء واألمن والطأمنينة، فإّن اآلخرين 

بدورهم سوف ينشدون ويطالبون بهذا النمط من الحياة. وميكن ملثل هذه املنتوجات أن 

تعمل ـ يف الوقت نفسه ـ عىل دعم االتّجاه املعارض واالتّجاه املسامل ومساعدتهام، وأن 

تحافظ علينا يف مواجهة آفات التعاطي مع الغرب أيًضا.



األساس في علم االستغراب 

هو معرفة المباني المعرفّية والفلسفّية للحداثة

[[[

حوار مع الدكتور مهدي نصريي)*(

يرتكّز هذا الحوار مع الدكتور مهدي نصريي عىل معنى االستغراب النقدي وداللته يف 

ثقافة الّنخب املسلمة اليوم. واالستاذ نصريي هو من رؤساء التحرير والصحفيني املخرضمني 

يف إيران. وقد شغل منصب رئيس التحرير واملدير املسؤول يف صحيفة صبح األسبوعية 

وصحيفة كيهان سابقاً. وحالياً يعمل عىل إصدار مجلة سامت الفصلية. كام نرش عرشات 

األبحاث والدراسات، نذكر منها: )اإلسالم والتجديد(، و)الشهيد مرتىض آويني والحداثة(، 

و)الظهور والسقوط الحديث(، و)األسس النظرية للغرب الحديث(، و)النصف املحتجب 

من أمريكا(، و )سيادة رأس املال(، و )نهب العلم والطبيعة(، و)أزمة العلم الحديث(. نسعى 

يف هذا الحوار إىل الخوض مع فضيلته يف بعض املسائل الخاصة باالستغراب.

»املحّرر«

* ما هو املنطلق وطريقة التقّدم مبرشوع يحمل عنوان »االستغراب االنتقادي«؟ .. ثم 
ونتائجه  خواتيمه  إىل  يصل  أن  أجل  من  املرشوع  هذا  مثل  إدارة  عىل  نعمل  أن  لنا  كيف 

املطلوبة؟

ـ الطبقة األعمق يف االستغراب تكمن يف املباين املعرفية والفلسفية. إّن مبنى الحداثة 

يقوم عىل الذات الجوهرية املعرفيّة والفكريّة لإلنسان، الذي يتّم التعبري عنه حالياً من قبل 

املعريف  واألساس  اإلنسويّة  من  العبور  يتم  املعرفيّة.  اإلنسوية  أو  باملوضوعيّة  البعض 

منشأ  ويكون  يشء،  كّل  يف  محوراً  اإلنسان  ويصبح  األنطولوجيّة،  اإلنسويّة  إىل  الذايت 

]*[ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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األهم يف  واملعريف  الفلسفي  العنرص  إّن  واملحظورات.  الواجبات  ويحّدد  القيَم،  لجميع 

الحداثة هو االنفصال عن الله والغيب وحرص الحقيقة يف الحس واملاّدة، وإّن جميع األبعاد 

األخرى املثرية للتأزّم تنشأ من هذا العنرص. وأقرتح أن نعمـل ـ بعد الفهم الصحيح للمبانـي 

انتقادات بعض املفكرين  الفلسفيــة والفكريـة للحداثـة ـ عىل نقـدها ـ بدالً من تأصيل 

الحداثويني ـ عىل أساس القرآن والسنة ومعارف أهل البيت، رغم عدم وجود إشكال 

يف االستفادة من املسائل االنتقادية ملفكري الحداثة أو ما بعد الحداثة أيضاً، بل إّن ذلك 

رينيه ديكارت، وديفد هيوم، وإميانوئيل كانط،  أمثال:  لقد كان املفكرون من  أيضاً.  مفيد 

الفكرية  واملباين  األصول  نقد  الرضوري  ومن  الحداثة،  لفلسفة  املؤّسسني  من  وغريهم 

لهؤالء املفكرين عىل أساس موازين العقل والوحي، ثم العمل بعد ذلك عىل توظيف أداة 

العقل والوحي يف نقد العلوم الجديدة ـ األعم من العلوم اإلنسانية والطبيعية ـ والتكنولوجيا 

الخوض  يجب  التي  املوضوعات  أهم  بني  من  إّن  الجديدة.  الحضارية  واألبنية  الحديثة 

الهمجيّة والجهل  التاريخ، من  لتطور  نظرية املسار املستقيم  نقد  الحداثة،  نقد  فيها حول 

والتخلف إىل الكامل والتطور، القائم عىل أساس مدعيات ديفد هيوم الواهية واملختلقة؛ 

ولكن كان لها التأثري األكرث تدمرياً عىل املباين الفكرية الدينية التقليدية، وترسيخ الحداثة 

يف األذهان واملجتمعات. إّن هذه الّنظريّة ـ التي تحظى تقريباً بالسيادة واملقبوليّة من قبل 

الدينية  املسلامت  خالف  عىل  ـ  والالهوتيني  املتدينني  قبل  من  وحتى  القاطعة  األكرثيّة 

من  االستفادة  تتّم  أن  يجب  الالحقة  الخطوة  املعتربة. ويف  التاريخية  والنصوص  والعقلية 

الكتب واملقاالت التي كتبها الكتّاب واملستنريون الغربيون يف نقد التجديد ورشح األزمات 

الناجمة عن الحضارة الجديدة، ملا يف ذلك من الفائدة الجّمة واملقنعة.

اإلسالمي  الحضاري  اإلحياء  يف  االستغراب  علم  رضورة  إىل  الحاجة  متّس  ملاذا   *
املعارص؟

مقبول ومقنع يف  الحضارة اإلسالمية عىل مستوى  تحّقق  بإمكانيّة  القائلني  ـ لست من 

محدود  مقدار  إمكانيّة  مجرّد  أرى  وإّنا  الحداثة،  الغيبة، وال سيام يف عرص سيطرة  عرص 

هذا  يحتوي  كبرية، وسوف  أهمية  ـ عىل  الحال  بطبيعة  ـ  اليوم  يحظى  املقدار  وهذا  منها، 

املقدار عىل منجزات عظيمة، ومن هنا فإّن متابعة هذا األمر واجب يقع عىل عاتق املتدينني 

وهيمنة  املعصوم  اإلمام  غيبة  أو  الدين  مع  املتناسبة  الحضارة  أّن  تصّور  وأّما  واملؤمنني، 
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وسيطرة الحضارة اإلنسوية الحديثة قابلة للتحق، فهو تصّور خاطئ. وهذا هو املّدعى الذي 

سوف أبحثه وأثبته يف كتاب قيد التأليف بعنوان »عرص الحرية«. إّن موضوع هذا الكتاب هو 

بحث إمكان أو امتناع تحّقق الحضارة اإلسالمية يف عرص الغيبة وسيطرة الحداثة. ومع ذلك 

فإّن االستغراب رضوري جداً لتحّقق القدر املقدور من إقامة املجتمع الديني، وكذلك حفظ 

العقيدة واإلميان الديني، وكذلك الحصانة يف مواجهة الفنت والشبهات يف آخر الزمان، وكام 

يقول أمري املؤمنني: »لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه«. وعليه فإّن فهم مسار الهداية 

يف العرص الراهن يكمن ـ يف األساس ـ يف التعرّف عىل أهم تيارات الضاللة، ويتمثل هذا 

التيار بال شك يف الحضارة اإللحادية واإلنسوية والشيطانية يف عامل الغرب. ويف الحقيقة فإّن 

التجديد والحداثة عبارة عن تيّار ُغرست بذرته النظرية والفلسفية بشكل رئيس يف أوروبا يف 

القرن السادس عرش للميالد، وانتهى بالتدريج عرب القرون الالحقة إىل تبلور العلوم الجديدة 

والتكنولوجيا الحديثة واألنظمة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية الجديدة، وتحول 

يف القرن العرشين إىل أكرث الحضارات البرشية سلطة يف التاريخ، وأخضع جميع الحضارات 

تحت تأثريه مع اختالف بني هذه الحضارات يف الشّدة والضعف. وال بّد من اإلشارة إىل هذه 

الحقيقة ـ بطبيعة الحال ـ وهي أّن البارود واألسلحة النارية الحديثة كانت ممّهدة للحضارة 

البارود  رائحة  كانت  الحقيقة  ويف  وأفريقيا،  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  إىل  وتصديرها  الجديدة 

تتصاعد من فتوح البلدان الحديثة بغية استعامرها ونهب خرياتها ومصادرة ثرواتها، ولكن عىل 

كّل حال وبعد اجتياح البلدان متّكنت بالتدريج من تصدير فلسفتها وأيديولوجيتها، والعمل 

بذلك عىل غزو األذهان والقلوب أيضاً. إنّني يف مسار نقد التنوير الغريب أدركت أّن االغرتاب 

والتأثّر بالغرب ال يقترص عىل املستنريين فقط، بل ميكن العثور عىل بعض طبقاته حتى بني 

مختلف الطبقات التقليدية، بل وحتى بني املخالفني للمستنريين، بل وبني املنتسبني إىل 

الحوزة العلمية وجميعنا أيضاً. من ذلك أنّنا بأجمعنا ـ عىل سبيل املثال ـ نثني بشكل وآخر 

عىل التنمية والعلم والتكنولوجيا الغربية ونجدها، أو أنّنا نقبل بها عىل نحو الاّل برشط، أو 

يف طبقة أشّد خفاء واستتاراً من االغرتاب نتصّور جميعاً أّن ما وراء ذلك كان عبارة عن العرص 

الحجري، وأّن تاريخ البرش قد بدأ مع الجهل والصبا والسكن يف الكهوف واملغارات ـ يف 

حني أّن القرآن الكريم ومئات الروايات رصيحة يف أّن تاريخ البرش قد بدأ بالعلم والنبوة ـ 

وعليه يكون هذا التصّور منا عني االغرتاب.
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الغربية عىل اجتامع وثقافة  الحضارة  الذي ترتكه  التأثري  أنواع  لنا  تذكروا  أن  هل لكم   *
املسلمني؟

ـ لقد كانت الحضارة الغربية الجديدة مؤثّرة تقريباً ويف جميع األبعاد ـ مع االختالف يف 

الشّدة والضعف ـ عىل مجتمع وثقافة املسلمني والتشيّع.  وإّن أعمق وجه فيها يكمن يف 

البُعد املعريف واألبستيمولوجي الذي شغل أكرث الُنَخب واملستنريين وحتى أغلب علامء 

الدين فيام يتعلق بالحقول العلمية والتقنية والعنارص الحضارية، وبعد ذلك ـ كام سبق أن 

ذكرنا ـ التأثري البالغ التدمريي لنظريّة الحداثة التاريخيّة، التي اجتاحت أذهان الجميع من 

الشباب والشيوخ، وأّدت بالجميع إىل اإلذعان بأّن التاريخ البرشي ـ أو يف الحد األدىن يف 

الحقل املادي واملعييش والعلوم التجريبية والتقنية ـ قد بلغ مرحلة الكامل، وإّن الحداثة 

هي التي أوجدت هذا الكامل. لقد كان السيد جامل الدين األسدآبادي هو املؤّسس لصورة 

املسألة الخاطئة لتطّور الغرب وتخلف الرشق وال سيّام املسلمني يف إيران وبعض البلدان 

اإلسالمية األخرى، األمر الذي أّدى إىل سوء الفهم الجوهري بشأن ماهيّة الحضارة الغربية 

إىل يوم الناس هذا. إّن السيد جامل الدين وأمثاله من املتأثرين باملظاهر الخادعة واملزّوقة 

الدنيا،  الحقيقيّة واملادية املذمومة للغرب يف طلب  يتمّكنوا من رؤية املاهيّة  للغرب، مل 

ٺ   الكريم:  القرآن  ورد يف  وكام  األرض،  إىل  الخلود  إىل  امليل  يكمن يف  والذي 

]الروم- 7[. طبقاً للمباين القرآنية والروائية،  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹَ
هناك عاملان، وهام أّوالً: عامل البالغ، الذي هو مزرعة اآلخرة، وثانياً: العامل امللعون، وهو 

عامل من دون آخرة. والحداثة تسعى بالكامل إىل بناء عامل من دون آخرة، بل هي يف عني 

إنكارها لعامل اآلخرة، تسعى إىل تحقيق جنتها يف هذه األرض، ولكّنها وللمفارقة مل تحّق 

يف نهاية املطاف غري الجحيم الذي نشاهده اآلن ماثالً أمامنا؛ حيث العامل زاخر بالضياع 

والضالل املادي واملعنوي، وهو باإلضافة إىل ذلك يواجه مختلف األزمات عىل مستوى 

وانهيار  واألخالقية،  املعرفية  العدميّة  وتفيش  واألغنياء،  الفقراء  بني  الفجوة  واتّساع  البيئة، 

كل  يف  عرضة  العامل  حيث  األمن،  وانعدام  املفتوحة،  والحروب  االجتامعية،  املنظومة 

لحظة الندالع حرب كونية ذرية ال تبقي وال تذر. إّن غلبة نط الحياة الحديثة يف مختلف 

األبعاد، يُعّد من اآلثار املدّمرة األخرى للحضارة الجديدة عىل املسلمني. إّن حياتنا تسري يف 

ُصلب التشبّه بالكفار يف جميع األبعاد الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، ويزداد 

االنتقادي  االستغراب  يكون  أن  يجب  األساس  هذا  وعىل  يوم.  بعد  يوماً  حّدة  التشبّه  هذا 
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من أهم األولويات الفكرية والثقافية للمجتمعات اإلسالمية والشيعية واملؤّسسات التعليمية 

واإلعالمية والثقافية والفنية. فام مل تنرصف األذهان والقلوب لدى عموم أفراد املجتمع ـ 

وال سيّام بني الشباب ـ عن الغرب، وما مل يتّم إثبات خواء الغرب لهم، فإّن جميع الجهود 

الفكريّة والثقافيّة سوف تكون برتاء وناقصة. بل حتى الفهم العميق لبعض اآليات والتعاليم 

القرآنية وروايات أهل البيت«، رهن بفهم ماهية وأبعاد الحداثة. قال اإلمام الصادق يف حديثه 

ليك  الرشك،  تعليم  يُطلقوا  ومل  اإلميان،  تعليم  للناس  أطلقوا  أمية  بني  »إن  أمية:  بني  عن 

إذا حملوهم عليه مل يعرفوه«. واليوم ال شّك يف أنّه من دون التعرّف عىل الرشك والباطل 

الذي يتجىل تجسيده العميل حالياً يف الحضارة الغربية، ال ميكن لنا أن نحصل عىل معرفة 

صحيحة وجامعة ومؤثّرة لإلسالم. وإّن معرفة اإلسالم دون معرفة الغرب ستبقى برتاء وناقصة، 

بل ومن املمكن أن تنتهي حتى إىل االستسالم لسيطرة الغرب.

* ما هي برأيكم أبعاد وتداعيات الغزو الثقايف الغريب عىل العامل اإلسالمي؟

ـ لقد نجح الغرب الحديث ـ من خالل التسخري الفكري للنَخب يف العامل اإلسالمي، 

وتلقينهم التخلف الحضاري- يف دفع العامل اإلسالمي إىل االنفعال والتبعية له يف مختلف 

ـ  أو غري رسمية  ـ رسمية  مستعمرات  إال  ما هي  عام  بشكل  اإلسالمية  البلدان  إّن  األبعاد. 

الذي  املسار  للوصول إىل مستقبلها سوى سلوك  أمامها من طريق  الغريب، وليس  للعامل 

يضعه الغرب أمامها. إّن العامل اإلسالمي يفتقر إىل املفكرين الذين يتمتعون بتحليل عميق 

وجذري للحداثة، وإنّهم يف أفضل حاالتهم إّنا يقترصون عىل معارضة األنظمة السياسية 

واإلمربيالية الغربية، مع البقاء عىل عجزهم عن النفوذ يف صلب الخلفيات الفلسفية والنظرية 

السلطة  بقاليد  ميسكوا  أن  لهم  قيّض  إذا  حتى  املفكرين  هؤالء  فإّن  هنا  ومن  للحداثة، 

السياسية يف موضع ما، سوف يسقطون مجدداً يف حبائل الغرب. إّن كتايب بعنوان »اإلسالم 

والتجديد« تحقيق حول نسبة اإلسالم إىل الحداثة والتجديد يف صلب القرآن والسنة وآثار 

العلامء املتقدمني. لقد قمت يف هذا الكتاب بالدفاع عن نظرية التقابل والتعارض التام بني 

اإلسالم والحداثة، وقد أثبت ـ من خالل االستناد إىل اآليات والروايات وأقوال بعض علامء 

والتقنية  العلمية  أبعادها  بجميع  الحداثة  أّن  ـ  الغربيني  املفكرين  بعض  واعرتافات  الدين 

والبنيوية والحضارية ليست سوى بدعة يف قبال التعاليم الساموية. ويف الحقيقة فإّن هذه 

تّم رسمها من قبل الوحي واألنبياء واملرسلني.  التي  إّنا هي يف قبال الحضارة  الحضارة 
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وبطبيعة الحال فإّن هذه مصيبة كربى تحيق بنا بسبب ضياع حاكميّة وإدارة اإلمام املعصوم 

ميكن  وال  األرض،  يف  وغيبته  ـ  الطاهرين  آبائه  وعىل  عليه  الله  سالم  ـ  املنتظر  والحجة 

الخالص من ذلك بالكامل إال بظهور هذا اإلنسان، ولكن يف الوقت نفسه إذا أمكن للعامل 

اإلسالمي أن يكّون معرفة عميقة بالغرب قامئة عىل التعاليم القرآنية والسنة الدينية، فسوف 

يتمّكن إىل حد كبري من تحدي القيَم الغربية، والعودة إىل القيَم الدينيّة والسامويّة يف البُعد 

النظري عىل مستوى كبري، ويف البُعد العميل عىل مستوى محدود.

* ما هي األرضيات التي ميكن للعامل اإلسالمي أن ينافس الغرب فيها عىل املستوى 
الفكري والثقايف؟

وتخلّف  الغرب  تقّدم  أكذوبة  من  يتخلّصوا  أن  يشء  كّل  قبل  املسلمني  عىل  يتعنّي  ـ 

إعادة  يجب  اإلسالمي.  العامل  الّنَخب يف  عاتق  يقع عىل  األمر  وهذا  واملسلمني،  الرشق 

قراءة الغرب الجديد وتقييمه بعيداً عن املشهورات املختلقة واملوضوعة من قبل الغربيني 

أنفسهم، والتي عمدوا عىل نرشها وتوسيعها من خالل منظومة الرتبية والتعليم واملدارس 

الغرب وانتقاده مسلحني  الحديثة والوسائل اإلعالمية. لو توّجهنا إىل دراسة  والجامعات 

آثار  إىل  نظرة  لنا  تكون  وأن  البيت«،  أهل  وروايات  النبوية  بالتعاليم  مدعومة  قرآنيٍة  برؤيٍة 

املفكرين الغربيني املنتقدين للحداثة ـ من الذين ملسوا وعاشوا تجربة الحداثة والتجديد 

عن كثب ـ فسوف نكون قادرين عىل بلورة منظومة ومنهج جديد يف قبال املنهج املهيمن 

والحديث، وسوف نتمكن من توجيه املجتمعات البرشية وهدايتها إىل الله ونداء السامء، 

الحداثة،  من  الناشئة  الحضارية   األطالل  بناء  وإعادة  الجراح  تضميد  من خالل  والعمل 

عىل توجيه البرشية إىل موعود جميع األديان، وبذلك سوف نعمل عىل إحياء جذوة األمل 

العامل اإلسالمي  الحال قد ال يجد  العدميّة. وبطبيعة  بداء  يف قلب املجتمعات املصابة 

والعلم  والتكنولوجيا  االقتصاد  حقل  يف  الغرب  سلكه  الذي  املسار  سلوك  من  مندوحة 

أّوالً: ميكن كبح هذا االضطرار والسيطرة عليه إىل حّد ما. وثانياً:  أنّه  وما إىل ذلك، إال 

ميكن له أن يتحّرر من السيطرة املادية واالستعامرية للغرب والواليات املتحدة األمريكية. 

بانتظار  يتمثّل  يتّم وضع أفق واضح إىل املستقبل أمام اإلنسان املسلم، وهذا  أْن  وثالثاً: 

إىل  اإلسالمي  العامل  لرؤية  مُيكن  نفسه،  الوقت  ويف  واملوعود.  املنجي  وظهور  الفرج 

متثّل  أن  والغرب،  الرشق  العظمى يف  القوى  بني  القائم  التنافس  من  واالستفادة  الرشق، 

خطوة أخرى إىل تحقيق االستقالل والحد من السيطرة والهيمنة الغربية.
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خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني الحسن والقبيح يف الثقافة الغربية؟ 

إّن الغرب الجديد والحديث بثابة مجموعة متكاملة عبارة عن مذهب مشتمل عىل  ـ 

رؤية أبستيمولوجية، وعقدية، وإنرثوبولوجية، وأيديولوجية، وعلمية، وتكنولوجية، باإلضافة 

إىل بنيته الخاصة، وهوـ  بطبيعة الحالـ  متعارض يف جميع هذه األبعاد مع التعاليم الساموية 

والعقالنية. ال ميكن جني الثامر اليانعة والنافعة من الشجرة الخبيثة، قال تعاىل: ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
يف  سواء  الغربية،  الحداثة  وجوه  من  وجٍه  أّي  أخذ  إّن   .]58 ٿ]األعراف-  ٿ    
ذلك محاصيلها الّنظريّة والفلسفيّة والعلميّة أو مثارها التقنيّة وأبنيتها الحضارية، أو أسلوب 

حياتها، من مصاديق التشبّه بالكفار، وهو محظور ومحرّم. وقد ورد يف املروي عن اإلمام 

لباس  تلبسوا  للمؤمنني: ال  أنبيائه قل  نبي من  الله إىل  »إنّه أوحى  قال:  أنّه  الصادق  جعفر 

أعدايئ، وال تطعموا مطاعم أعدايئ، وال تسلكوا مسالك أعدايئ فتكونوا أعدايئ كام هم 

الرواية: »إن عبارة »وال  أبو الحسن الشعراين يف رشح هذه  الشيخ  الله  آية  أعدايئ«. وقال 

تسلكوا مسالك أعدايئ« تشمل جميع حاالت التشبّه بالكفار. يذهب علامء االجتامع من 

أمثال ابن خلدون، وكذلك الفهم الفطري ألهل الورع والتقوى الذي ال يتطرّق إليه الخطأ، 

والذي ينفر كّل شعار وسلوك صادر عن الكفار، إىل تأييد مضمون هذا الحديث. يقول ابن 

خلدون: إّن التشبّه بالكفار أمارة ضعف وذّل، وهو مدعاة لقبول سلطة الكفار. وعندما رأى 

ابن خلدون تشبّه املسلمني يف األندلس بالنصارى يف سلوكهم، تنبأ بأنّهم سوف يخضعون 

يتلبس  كّل من  يجتنبون  فإنّهم  التقوى  أهل  وأما  نبوءته.  تحّققت  الكفار، وقد  لسلطة  قريباً 

الكبائر؛ وذلك  يقرتفون  الذين  إىل  ينظرون  الرضا، كام  بعدم  إليه  وينظرون  الكفار،  بلباس 

ألنّهم أدركوا بفطرتهم السليمة أنّهم سبب هوان املسلمني، وأمارة ضعف سلطة الدين. ومن 

هنا فإّن أهل الورع والتقوى، يقاومون ويعارضون كل جديد آت من قبل الكفار، حتى إذا 

كان مشتمالً عىل جانب حسن ونافع؛ وذلك ألنّه من حيث انتسابه إىل الكفار يعترب عالمة 

إمكانيّة  حالياً  توجد  بأنّه ال  القول  أكّرر  أن  من  بّد  ال  الحال  وبطبيعة  والفساد«.  الرش  عىل 

التخيل عن الكثري من املنتجات والوسائل واألدوات الحديثة؛ ألّن هذا املسعى يؤّدي إىل 

اإلخالل يف النظام االجتامعي واملعايش، وهذا ليس مطلوباً من الناحية الرشعية، ومن هنا 

تعترب االستفادة االضطرارية من الحداثة أمراً جائزًا. بيد أّن املهّم هو وجوب وضع الحدود 
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الرضورية عىل املستوى النظري بني اإلسالم والتجديد، وتجنب القبول بتصّورات الحداثة 

التي يؤّدي أكرثها إىل التالزم مع إنكار العقائد الدينية، والعمل عىل وضع الحدود ما أمكن 

عىل املستوى العميل أيضاً.

* هل ميكن لكم أن تذكروا لنا أسامء الناقدين للغرب سواء الغربيني منهم أو العرب أو 
املسلمني؟ 

ـ يف القرن األخري ظهر الكثري من املفكرين يف الغرب، حيث انتقدوا الحداثة من جهات 

عديدة، وبيّنوا جانباً أو أكرث من أزمات الحضارة الجديدة. ومن بني هؤالء بعض املنتمني 

إىل تيّار ما بعد الحداثة. وميكن للراغبني وال سيّام منهم املختّصني يف حقل االستغراب 

أن يستفيدوا من آثار هؤالء املفكرين دون الدخول يف تأييد ما ذهبوا إليه بشكل كامل. ومن 

وهربرت  ليوتار،  وفرانسوا  هايدغر،  مارتن  من:  كل  تسمية  لنا  املفكرين ميكن  هؤالء  بني 

ماركوزه، وميشال فوكو، وجان بودريار وغريهم. وإّن كتاب رينيه غينون بعنوان »أزمة العامل 

الوهاب املسريي مقاالت جديرة  للكاتب املرصي عبد  أّن  بالقراءة. كام  املتجّدد« جدير 

بالقراءة يف نقد الحداثة، وقد متّت ترجمة بعضها إىل اللغة الفارسية يف كتاب تحت عنوان 

»الحداثة ورائحة البارود«، وقد صدر عن دار نرش كتاب صبح. ومن بني املؤلفني اإليرانيني 

املنتقدين للحداثة تعّد مؤلفات السيد مرتىض آويني من أفضل األعامل يف هذا املجال. 

كام أّن أعامل املفكرين اآلخرين من أمثال: الراحل أحمد فرديد، والراحل مدد بور، ورضا 

داوري، وشهريار زرشناس جديرة باملطالعة ومفيدة أيضاً.



العقل الغربي حوَّل الوجود اإلنساني 
إلى فائض قيمة في السوق الرأسمالّية

حوار مع الدكتور يوسف طباجة

محاولة  طباجة  يوسف  الدكتور  اللبنانّية  الجامعة  الفلسفة يف  أستاذ  مع  الحوار  هذا  يف 

لإلحاطة بأبرز املحطات التي مرَّ بها الفكر الفلسفي الغريب، وبيان املشكالت الناجمة عنها، 

وقد جاءت اإلجابات لتقارب املحطات املشار إليها برؤيٍة تحليلّيٍة نقديٍّة. وخصوًصا لجهة 

توظيف النظريات واألفكار واملفاهيم يف سياق الهيمنة الكولونيالّية عىل املجتمعات العربّية 

واإلسالمّية.

ويف ما ييل نص الحوار:

»املحّرر«

* يخترص بعض مؤّرخي تاريخ الفلسفة أّن العقل الفلسفي الغريب دار ضمن ثالث دوائر 
أساسّية متداخلة، وهي:

دائرة األنسنة، أي أّن اإلنسان وحده محور الكون والوجود.

دائرة العقالنّية، أي أّن العقل هو أداة التوّسل الوحيدة للتعرّف عىل العامل.

دائرة التاريخ أي أّن فهم حضور اإلنسان يف العامل ومصريه خاضع لقوانني الزمان واملكان، 

أفال تؤّدي هذه الدوائر الثالث إىل إضفاء الشيئّية عىل الوجود اإلنساين وتجريده من بعده 

املعنوي والروحاين، وبالتايل تحويله إىل مجرّد كائٍن كسائر الكائنات األخرى؟

بفعل املرحلة السوداء – غرّي الطاعون األسود أو الوباء العظيم - من تاريخ أوروبا يف 
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القرون الوسطى، وإسهام الكنيسة يف تكريس النظام االقطاعي الغريب )Féudal( ومساندته، 

باءت معضمها  التي  التعبري(  )إذا صّح  الكنيس  البيت  العديدة إلصالح  ورغم املحاوالت 

دون   – للرأسامليّة  التأسيس  يف  الكنسيّة  اإلصالحيّة  الحركة  أسهمت  حيث  بالفشل؛ 

أو  ماركس،  بحسب  الغريب،  اإلقطاع  أحشاء  من  ولدت  الرأسامليّة  أّن  باعتبار   – تدري  أن 

للنظام  الرشعيّة  والشقيقة  الغريب...  اإلقطاعي  النظام  لتطّور  الطبيعي  الوليد  هي  باألحرى 

املاركيس، وإن كانا متغايرين بطبيعة الحال ديناميًا يف عامل التطبيق العميل، الذي كاد أن 

يصل تنافسهام – بعد تقاسمهام العامل بعد الحرب الكونيّة الثانية - مرحلة الرصاع إىل أن 

انهارت املنظومة االشرتاكيّة انهياًرا مدويًا – باستثناء الصني التي انفتحت عىل نظام السوق 

عرب  حيث    -...2001 سنة  العاملية  التجارة  ملنظمة  االنتامء  عىل  وإرصارها  جرأتها  عرب 

فوكوياما )1992( وبصوٍت عاٍل عن نهاية التاريخ معتقًدا بانتصار الرأسامليّة، التي سانده 

فيها هنتغتون )1993(، منظّرًا لعامٍل جديٍد تسوده رصاعات الحضارات.. إاّل أنّهام تراجعا 

عن أطروحتيهام... التي جاءت أزمة 2007 – 2008 يف وول سرتيت وتداعياتها؛ لتنسف 

أعامل كّل من نظّروا للنظام العاملي الجديد بعد انهيار االتّحاد السوفيايت... حيث ال زال 

العامل يعيش اليوم تداعياتها- جمرًا تحت الرماد -.  

وعليه، كانت حركة التنوير التي هيّأت للثورة الفرنسيّة )1789(، والتي ألّه فالسفتها العقل 

كخطوٍة  البعض  أعلن  بل  ال  الكنيسة،  عن  االنعتاق  عىل  مسحوبة  السامء،  عن  واالنقطاع 

راديكاليٍّة ضّد الديانة عن »ديانة العقل« )Culte de la Raison /Cult of Reason(. علاًم أّن 

الثورة البلشفية )1917( يف أوروبا الرشقية. وفلسفتها )الدين أفيون الشعوب( مل تكن أكرث 

إلحاًدا من الثورة الفرنسيّة، لكن الفارق أّن البالشفة أحرقوا الكنيسة وعطّلوها، يف حني أّن 

الثورة الفرنسيّة ورغم املجازر التي ألحقتها باملتديّنني، إاّل أنّها أبقت عىل الكنيسة، ولكن 

داخل أروقة أو جدران بيت العبادة، مشّددة عىل الكهنة بعدم التدخل يف السياسة ترسيًخا – 

بحسب رأيهم – ملقولة السيد املسيح عليه السالم » ما لقيرص لقيرص وما لله لله ».

يف  السعادة  وتجليات  تعاىل،  بالباري  وتعلّقها  وعلّوها،  الّروح  سمّو  عن  االبتعاد  هذا 

تعاظم  ألجل  بلغت  التي  الرأسامليّة  املادية  يف  واالستغراق  عقيل،   / الروحي  االتّصال 

أوروبا  مرحلة  تعيد  وكأنّها  التوحش،  حّد   – املعارصين  الغرب  فالسفة  وبحسب   – الربح 

القرون الوسطى ولكن بآلياٍت ومظاهَر مختلفٍة... بعنى أّن التقّدم يعود القهقري الذي قال 
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Structura- الفلسفية، والبنيوية العلمية Herméneutique  به توينبي. لتصبح الهرمينوطيقا

العلامنية منذ جورج هوليأوك G. Holyoake عام 1846،  lisme – مبنية عىل إرث طرح 

والالئكية Laicus وبالفرنسية الئيسيته Laïcité - ومن بعده بعد الحرب العامليّة الثانية أو منذ 

مطلع النصف الثاين من القرن العرشين، طريقتني محوريتني متنافستني للجواب عن أزمة  

أوروبا و محنتها الروحية. تلك األزمة واملحنة تجلّت بكتابات ميشال فوكو)ت 1984( التي 

بدأت كحدٍّ تاريخيٍّ منذ القرن السادس عرش، ليربهن عن قطائع خفيّة يف أساليب التفكري 

انطالقًا من أّن ذلك التاريخ ال يُجّسد تقّدًما متواصاًل للعقل. ومن نهاية عرص النهضة إىل 

نهايته...  نستشعر  ولكّننا  إنقاذه  العديد  الذي حاول  الحداثة  إىل عرص  الكالسييك  العرص 

أو من دائرة العقالنيّة، أي أّن العقل هو أداة التوّسل الوحيدة للتعرّف عىل العامل. إىل دائرة 

األنسنة، أو النزعة اإلنسانية Humanism، أي أّن اإلنسان وحده محور الكون والوجود، ثم 

دائرة التاريخ، أي أّن فهم حضور اإلنسان يف العامل ومصريه خاضع لقوانني الزمان واملكان. 

وعليه، نرى أّن التقهقر والنهايات مستمرّة ضمن التخبّط الغريب يف إرساء فلسفة ما؛ طاملا 

أنّها بعيدة عن السامء. 

فوق إشكالية العقل الغريب، تضاف إشكالية التشييء الرأساميل عىل الوجود اإلنساين 

وتحويله إىل سلعة، لذا تجلّت أطروحة فوكو )العنرصي التوجه وفيلسوف السلطة الكلونيالية( 

عن »موت االنسان«، مل يكن يقصد بها املوت البيولوجي، وإّنا أن يصبح اإلنسان شيئًا 

من أشياء الوجود، أو من أشياء العامل مجرًّدا من كّل ما هو متعايل. واليوم إىل رقم يف عامل 

وفضحها،  لإلشكاية  تصّدى  من  آخر   - للتشيؤ  كعدو   –  Bourdieu بورديو  ولعّل  الرقمنة. 

رشط  هو  التشيّؤ  كون  اإلنتاج«،  »إعادة  عمله  قّمة  يف  نظريّته  محور  بل  ال  لّب،  باعتبارها 

السلطة يف املجتمع.. وينخر التعليم ويقوم مقام الناموس الذي يسوسه، يف فضح آلياتها 

يف »وعي السحر وإغراء شيطان الجهل بالسلطة«.

* مثّة من هؤالء من يرى أّن التاريخ الغريب مل يكن مسريًة مظفرًة نحو النور والسعادة، بل هو 
بخالف ذلك متاًما، فلقد تخلّل ذلك التاريخ انحداٌر أسايسٌّ منذ ما قبل سقراط إىل زماننا الحايل. 

أنّه كان كلّام ازدادت محاولة اإلنسان االستغراق يف عامله االستهاليك  ودليلهم عىل قولهم 

وإنجازاته التقنّية، ازداد نسيانه ما هو جوهري وأصيل يف الوجود. وهكذا كان التاريخ الغريب 

انحداًرا مام هو جوهري نحو دنيا املمكنات. ما رأيكم بهذه الفرضّية وكيف تعلّقون عليها؟
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استغرقت جدليّة املعرفة الدينيّة مجاالت عّدة يف الفلسفة اليونانيّة...حتى القرن السادس 

الفاصل بني عرص  الحد  بريطانيا وشملت أوروبا، ذلك  الصناعيّة يف  الثورة  بدء  عرش عند 

الدين وعرص العقل، ومعها بدأت املاديّة تطغى عىل امليتافيزيقيا، لتتوج عند أكرث فالسفة 

الغرب ومنهم – عىل سبيل املثال – نيتشه )ت 1900( الذي أعلن »موت الله«، وحّل التاريخ 

محّل الله يف املدارس الفلسفيّة التي أنشأها هيغل )ت 1831(، الذي يبدو أنّه تأثّر بالجّو 

الفكري الذي ساد يف أوروبا بعد حركة اإلصالح الكنيس والّنزعة اإلنسانيّة، عندما أعلن بأّن 

الله بحاجة إىل اإلنسان ال العكس... وعّزز الفلسفة الراديكاليّة الرافضة للعقائد امليتافيزيقية 

السائدة مقابل تبنيهم للعلم ومنجزاته، إطالق أوغسيت كانت )ت1857( ملذهبه الوضعي 

أو الفلسفة الوضعية... ليتفرغ يف سنواته األخرية من عمره »لوضع معامل ديانة وضعية، كان 

يريد منها أن تحّل محّل العقائد الشائعة. وهكذا كان كتابه املقدس الجديد يجعل اإلنسانية 

هي العليا، بداًل من األلوهيّة« ـ والعياذة بالله ـ... وتربز فلسفة جون بول سارتر)ت1980( 

نظريّته  يف  برزت  وهايدغر،  هورسل  بظواهريّة  متأثّرًا  املتشامئة،  الوجوديّة  رّواد  من  كرائد 

حول أصالة اإلنسان...بعد أن أعلن عام 1900 عام الربجوازية أو حالوة العيش والرتف إثر 

التقّدم العلمي وإنجازاته باعتباره انتصاًرا لإلنسان عىل الطبيعة... 

بأّن وجود  القول  لدرجة  )املادية(،  الوجودية  الغرب حول  الفكري يف  الرصاع  واحتدم 

اإلنسان يف البداية يعود إىل الطبيعة... ما سبّب أزمًة فكريًّة حاّدًة بعد الحرب العاملية الثانية، 

ذلك أّن وجوديّتهم أضحت وجوديًّة مجرّدًة من الله، وتفاقمت تلك األزمة يف القرن العرشين 

مع استفحال العقل الكولونيايل، أحد تجليات الرأساملية املستبدة، والتي نظّر لها فالسفة 

كبار عىل خلفية عنرصية )ال زالت معشعشة يف عقول أصحاب السلطة خصوًصا يف أمريكا- 

األبارتايد( وصواًل إىل طرح العلامنيّة ومأزقها، والدعوة إىل التخلص منها أيًضا.     

* يف مرحلٍة متأّخرٍة دعا الفيلسوف األملاين املعارص مارتن هايدغر إىل تأسيس ميتافيزيقا 
جديدة تشكّل نقطة انعطاف يف تاريخ الفلسفة منذ اليونان إىل عرص ما بعد الحداثة. وكانت 

دعواه مستندة إىل أطروحته الشهرية حول ما أسامه »نسيان الكينونة«. أي الغفلة عن املبدأ 

هذه  عىل  بإيجاز  ولو  تعليقكم  ما  التقني..  العقل  مبنجزات  واالنشغال  للوجود  املؤّسس 

األطروحة؟

تعّد أطروحة الفيلسوف األملاين هايدغر »نسيان الكينونة« انعطافًة عن سّكة امليتافيزيقيا 
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الغربيّة يف الفلسفة الباحثة عن املوجود، تحّولت مع هايدغر إىل بحٍث عن الوجود. هذه 

الئيستيه  الفرنسية  والعلامنية   Laicus الئيكية  االنكليزية  العلامنية  طرح  سبقها  األطروحة 

»مل  أنّه  املوت  فراش  عىل  وهو  رّصح  الذي  امللحد  )ت1778(-  فولتري  أمثال   Laїcité

كالهندسة،  األخالق  بجعل  األخالق،  عن  الدين  فصل  حاول  الذي  هو  أبًدا..«،  لله  أصل 

أّن الهندسة واحدة ولكّنها متعّددة املجاالت، وهذا  مسألة مستقلّة تقوم بالدين، والحقيقة 

الوحدة.  يف  التنّوع  عن  )ت991م(  العامري  الحسن  أبو  املغمور  الفيلسوف  به  أبكر  ما 

حتى هايدغر يعيب عىل نتيشه ضياعه وعدم فهمه للميتافيزيقيا وخفايها، وهذا ما يدّل عىل 

الحرية والتّخبّط، ال بل الضياع الذي تعاين منه الفلسفة الغربية عموًما بابتعادها عن السامء 

وانغامسها الكيل يف املادية.. وتأليه اآللة )التقنية( بعد تأليهها العقل.. ولعّل هايدغر ملّا 

التفت إىل الوراء ناشًدا فلسفة الوجود )الوجود واملوجود( أو الكينونة عند أقرانه، ثم إىل 

اإلنسان نفسه الذي سامه »الدازاين« ككائن إنسايّن يبحث عن رّس حضوره، انعطف عنهم ال 

بل انقطع عنهم ليلتمس الطريق املؤدية إىل الله تعاىل... مختزاًل العقل يف العقل األدايت أو 

العقل التقني، معتربًا هذا الّنوع من العقل أو العقالنيّة هو الشكل الوحيد للعقل يف حني أّن 

مفهوم العقل والعقالنيّة أوسع من ذلك بكثري... باملقابل كان النقد قاسيًا للعقل األدايت من 

مدرسة فرانكفورت إىل حد التشكيك يف أنّه عقل باألساس. وكذلك هابرماس الذي يعترب أّن 

فكرة العقل األدايت كانت استعاماًل تهكميًا، كون العقل األدايت ليس عقاًل أبًدا... ومعضلته 

بوصفه صانع تراجيديا الحداثة ومنتج ضحالتها... وغريه...

الغربية  الحضارة  اليوم  الذي تعربه  الكالم عىل املأزق األخالقي  * جوابكم يحيلنا إىل 
بدائله  ما ميكنِّه من صوغ  اليوم  الغرب  املأزق وهل ميتلك  ترون إىل هذا  الحديثة. كيف 

الليربالّية  الرأساملّية  مصالح  به  وتستبّد  املنفعة،  فلسفة  عليه  تطغى  عرص  يف  األخالقّية 

املتوّحشة؟

مل تكن الرأسامليّة )املتوحشة( يوًما تتاميز أخالقيًا عن اإلقطاعيّة Féodale، لذلك كان 

الهمُّ األخالقي عند معظم فالسفة الغرب؛ من كانط إىل اليوم ... باحثني عن بديل يقّوض 

العالقة مع السامء وتجيّل الخالق تعاىل شأنه... فكانت أحالمهم  و .. ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ   چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ... وۀ  ۀ  
ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ.  ذلك 
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صحراء  يف  األخري  طوافه  بعد  الغربية،  الفلسفة  سامء  يف  مدويًة  رصخًة  أعلن  هيدغر  أّن 

امليتافيزيقا الظأمى، أن: »وحده الله بإمكانه أن مينحنا النجاة...«، متاًما كام حّصل كانط 

إنزال  الكانطية  املحاولة  باعتبار  األخالق...  إىل  طريقه  يف   – يقصد  أن  دون   – الوجوديّة 

خالل  من  تعاىل  الله  وجود  عىل  األدلّة  أقوى  قّدم  الفكرة  وبفشل  الدين..  منزلة  األخالق 

االضطراب املنهجي الذي وقع فيه )سبحان الله(. وهذا ما عابه عليه نيتشه )عدو األخالق( 

الذي يرى فيه االنحطاط والبالهة. فالوعي التاريخي أكّد بعد املحاولة الكانطيّة أّن األخالق 

هي أعجز ما تكون عن القيام يف دنيا الخلق خارج الدين، أو عىل األقل بال رشطه. فالغرب 

– بحسب سريج التوش - ال رسالة أخالقيّة عنده، وال حتى مجااًل مسيحيًا باملعنى الرسمي 

للعبارة...فقد حلّت ديانة »االقتصاد السيايس« محّل الديانة الروحية لتجعل من الهوية الغربية 

ذات االمتداد العاملي هويًّة سلعيًّة ال تشغل القيم منها سوى مساحة عارضة، » فكّل مجتمع 

توجد فيه العالقات السلعية ينطوي عىل خمرية تدمري للنظام السيايس واألخالقي«... لذلك 

العامل اليوم يعيش أزمة قيم وأخالق بقدر ما يعيش أزمة دين.

املتعاقبة  االنهيارات  ظّل  يف  واإلسالمّية  العربّية  املجتمعات  حال  إىل  ترون  كيف   *
للنظام األخالقي العاملي، وهل مثة بدائل ميكن أن يقّدمها املسلمون يف هذا املضامر؟ 

  -  بعد حقبة االستعامر التي تركت آثارها عىل بالدنا العربيّة واإلسالميّة، وزرع الجسم 

الرتهيبي  بفعلها  متامديٍة  استعامريٍّة  كوظيفٍة  وسطها،  يف   - الصهيوين  الكيان   – الغريب 

املقّنعة، خصوًصا يف املجال  السيطرة  أو  الهيمنة  استمرّت  الرتهات...  والتخريبي وخلق 

من  الكثري  واندرجت  مقّدمتها(.  يف  )والرتبية  االجتامعي  وبالتايل  واالقتصادي  السيايس 

املثقفني  بعض  منها  خصوًصا  األورويب،  والعقل  الفكر  سياقات  يف  العربية  املجتمعات 

يشاركوها  أن  الطبيعي  من  فكان  فيها،  الدراسة  مقاعد  عىل  الغربية  الثقافة  اكتسبوا  الذين 

تلك االنهيارات يف نظمها األخالقيّة، وانعكاسها عىل أجيالنا املتعاقبة. لكن بالدنا كمهد 

والتي  املفتعلة  واألزمات  الخضات  رغم  راسخة،  جذورها  زالت  ال  الساموية  للديانات 

ساهمت بتخلّعها وبتخلّفها.. فإّن تراثنا الديني والعلمي كفيل بعاودة املبادرة عىل القاعدة 

التي سّنها اإلمام عيل عليه السالم من أنّه »رُّب هّمة أحيت أمة«.  وقال نبينا صىل الله عليه 

وآله وسلم: »الدين األخالق«، وقال: »إّنا بعثت ألمُتّم مكارم األخالق«.

   إًذا، البديل موجود والنموذج حارض، ولو تخلّت األمة عنه يف فرتة ضياع أو يف فرتة 
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انعدام الوزن بفعل الرضبات املتعاقبة جرّاء الهيمنة واالستالب، فقد علّمنا االمام الحسني 

األّمة... حيث  مذبح  الّروح عىل  كان مثنها  ولو  األخالقيّة  بالنهضة  ننترص  أن  السالم  عليه 

ليتّمم  بعث  الذي  وآله وسلم(  الله عليه  أّمة جده محمد )صىل  لطلب اإلصالح يف  سعى 

مكارم األخالق، كونه تُوَِّج بالخلق العظيم من رب العاملني. 

* شهدت العقود القليلة املنرصمة منًوا الفًتا لسؤال الدين بني الّنخب الفكريّة واألكادميّية 
يف أوروبا والواليات املّتحدة األمريكّية، بعضهم فّس ذلك بأنّه يعكس بداية النهاية لتاريخ 

العلمنة بعدما استنفدت أغراضها الكربى سواء يف مجال التنظري الفلسفي أو عىل مستوى 

تطبيقاتها يف الحضارة الغربّية املعارصة.. كيف تقاربون هذه القضّية؟ 

َ الكثري من الفالسفة واملفكرين الغربيني بوت الغرب )موت أخالقي ...وموت  - برشَّ

بيولوجي بتناقص أعدادهم السكانية( بعد االنسداد الحضاري وعقم ثقافته التي انقلبت رأًسا 

غري  كان  وما  وكذب،  خطأ  اليوم  هو  باألمس  وصدقًا  ا  حقًّ كان  ما   « أن  ذلك  عقٍب،  عىل 

أخالقي ومخزيًا – الزنا، واإلجهاض، واالنتحار، والفتل الرحيم، - قد صار تقّدميًّا ويستحق 

الثناء، وقد سّمى نيتشه Nietzsche ذلك نقل التقييم لكّل القيم، الفضائل القدمية تتحّول إىل 

خطيئات، والخطيئات تتحّول إىل فضائل«.

تلك الثقافة ترفض الله الذي أنزل تعاليمه يف العهد القديم ووغريه من الكتب الساموية، 

الشاعر كبلينغ وملّخص  بأفكار  الرأساملية املتوّحشة... متباهية  لتقّدم بخورها عىل مذبح 

املنارصين  أشّد  أحد  أبًدا–   يلتقيا  ولن  غرب،  والغرب  رشق  الرّشق  أّن  العنرصيّة  رؤيته 

أمثال فوكو.. وكيسنجر .. واليوم  الديني واإلنساين  الفكر  لثنائيّة  لالستعامر بعد إسقاطهم 

والسلطة،  واملال،  والشهرة،  الجنس،  االنجيل جانبًا. وغدا  نّحت رب  التي   – ليفي  برنارد 

واللذة السادية.. هي كّل ما تدور حوله أمريكا ومن يدور يف فلكها... وكأنّها تعيش اللحظة 

اإلله  الشيوعيّة هي  باعتبارها  لبنائها،  مدويًا  وثقافتها سقوطًا  أيًضا  التي سقطت  السوفياتيّة 

الذي فشل بعد سبعني عاًما. والذي تنبّأ به الشهيد السيد محمد باقر الصدر يف كتابه الشهري 

فلسفتنا. 

العرب للغرب، ال بل  التقليد األعمى ألكرث  السادية، راودتني فكرة  عندما ذكرت أعاله 

مجتمعاتهم  كون  ينتظرهم.  املستقبل  أّي يشٍء يف  فعل  دون  ينهار،  كنموذٍج  به  االلتحاق 
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أمست تعتمد عىل ريعية املردود املايل للنفط، هذا وقد حدثني أحد أصحاب دور النرش يف 

بريوت أّن العرب أكرث ما يهتمون بالجنس واألكل والشعوذة )اللذة السادية(... 

بناء عىل ما تقّدم، فإّن الكثري من رّواد الفكر والفلسفة الغربيني أعلنوا نهاية تشّدق الغرب 

بالعلامنيّة... والعود عىل بدء إىل الله تعاىل وكتبه الساموية، وإْن بخجٍل كام تظهره الساحة 

الروسيّة واألمريكية واألوروبية...     

* هل نستطيع أن نقول إنّنا بتنا عند أبواب هذه اللحظة من تاريخ اإلنسان التي تدعونا إىل 
تنظريٍ جديٍد يتصالح فيه الفكر الفلسفي مع اإلميان الديني والُبعد الروحي والكائن اإلنساين؟

تشري الوقائع والتنظريات الفكريّة والفلسفيّة – منهم فالسفة كبار يف الغرب وأيًضا يهود 

والفكر  الفلسفة  فيه  تكون  التي  التاريخيّة،  اللحظة  ستأيت  البعيد  غري  األفق  يف  أنّه  عىل   -

بخدمة اإلميان الديني والبُعد الروحي،  لتكون كلّها يف خدمة اإلنسان امللتزم برشائع الله 

باللّغة  اهتامًما  أّن  من  إليه  يشار  ما  متاًما   ،][[ں ڱ   ڱ   ڱ   تعاىل:ڱ  

العربية يف الدول الغربية وخصوًصا يف أمريكا – املجتمع – فيطالعنا كّل يوم من أعلن إسالمه، 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ       تقول:  التي  القرآنية  بالحقيقة  وانبهاره 

چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ..]][ و ڦڦ  ڦ  
 .][[ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

* مع بداية القرن الحادي والعرشين، وتحديًدا يف العام )2020م( بدأ العامل كلّه يعيش 
أّن  تبنّي  انتشار وباء كورونا.. فقد  الغربّية مع  القيمّية  تحّوالت هائلة وجذريّة يف املنظومة 

قامت  التي  الثوابت  مجمل  لتطاول  البيئي  الجانب  تتعّدى  الوباء  هذا  عىل  املرتتّبة  اآلثار 

عليها العلوم اإلنسانّية مبا فيها الفلسفة.. كيف ترون هذا الحدث الجلل انطالًقا من رؤيتكم 

الفلسفّية؟

اهتّز العامل عىل وقع جائحة »كورونا«، وشّكل الصدمة لإلنسانيّة املتفلتة من األخالق 

جانب  من  صنعه...  ممن  لذلك  أو  لذاك  اتّهاًما  به  يُهمس  ما  أن  عىل  خصوًصا،  والدين 

]1] - املائدة/ 48.

]2] - االنعام/ 38.

]3] - النحل/ 89.
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 ﴿ تعاىل:  قوله  الرباين بوجب  التدخل  من  كواحدة  اإللهيّة  املعاجز  إىل  ننظر  نحن  آخر 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  
حت﴾]][. ويشري القرآن الكريم يف قصصه إىل مثل هذه االبتالءات ومنها ابتالء آل لوط 
مثال. عىل أن يغرّيوا ما بأنفسهم يف لحظة التأّمل والتفكري، هذه اللحظة الحاسمة يتعرّض فيها 

الفكر اإلنساين لعمليّة تحّول، باعتبار ما قبل كورونا ليس كام بعده، وهنا ويف هذه اللحظة 

ال   – وتعاليمه  تعاىل  بالله  واإلمياين  الديني  البعد  ومفكري  وفالسفة  فقهاء  مسؤوليّة  تأيت 

ضري إن كانت إسالميّة أو مسيحيّة أو يهوديّة غري الصهيونيّة – لتأتلف وتطبع اللحظة بطابعها 

الديني األخالقي كنموذج تظهره للعامل... خصوًصا أّن الثورة التكنولوجيّة قد أتاحت فعل 

التواصل الذي يؤّدي إىل حوار يكشف عن املحّجة البيضاء، أي الطريق الواضح إىل الله 

تعاىل: ... ۉ  ۉ  ې  ې .][[َڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ]][. لهذا تتحّدث الصحافة عن نسبٍة كبريٍة من الناس بدأت تقصد دور العبادة 
يصيب  ال  الداء  هذا  بأّن  يعتقدون  املسلمني  من  رشيحة  وأن  والدعاء،  والتوّسل  للصالة 

املؤمنني..

باملقابل الحظنا أّن الرشكات الرأسامليّة بارشت بالعمل عىل االستثامر واستغالل الفرصة 

يف إنتاج اللقاح أو مضاد للفريوس، وبدأ الكالم عن مقدار األرباح التي ميكن أن تجنيها. 

التي ال هدف عندها  الرأسامليّة املتوّحشة  يقود  العقل األدايت  أن  أمر طبيعي طاملا  وهذا 

كبار  من  أحبابكم«  »وّدعوا  إىل  بالدعوة  الرباغاميت  الفكر  هذا  بلغ  إذ  األرباح؛  تعاظم  إال 

السن، باعتبارهم غري منتجني وهم عالة عىل املجتمع، حيث كان الحديث يف أوروبا قبل 

جائحة كورونا عن أزمة أماكن إليواء العجزة بعد أن ارتفع متوّسط عمر اإلنسان وترافق مع 

تفّكٍك أرسيٍّ وانهيار يف القيم واللحمة االجتامعيّة... كاشًفا عن األزمة األخالقيّة يف الغرب 

الذي ما تواىن عن صنع األسلحة الفتاكة بالبرش، كالتي استخدمت ضّدنا يف لبنان والجنوب 

من  والعنقودية واملصنعة  النابامل  كقنابل  الغربية(  )األداة  الصهيوين  العدو  قبل  من  خاّصة 

اليورانيوم املخصب... 

]1] - الروم / 41.

]2] - املطففني/ 26.

]3] - األعراف / 134.
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أّما لجهة االقتصاد العاملي، خصوًصا اقتصاديات الدول الفقرية، وذوي الدخل املحدود 

والذين فقدوا وظائفهم... انكشف العقل األدايت )للرأساملية( ال بل فضيحة السقات التي 

متّت بصادرة بعض الدول لبضائع دول أخرى. باملقابل أحيت املجتمعات املتدينة منظومة 

الوحدة والتضامن واإليثار والتكافل والتكامل، إن كان عىل املستوى الفردي أو املجتمعي. 

هذا ونعلم أّن اإلنسان اجتامعيٌّ بطبعه وفطرته، لكن تداعيات جائحة كورونا ألقت بالالمئة 

عىل تلك املسلمة تقتيض االنعزال والتباعد االجتامعي.. ما يؤثر للعاملني يف ميدان الطب 

والصحة. كاشفة عن مدى األزمة األخالقيّة يف املجتمعات البرشيّة خصوًصا إذا ما ثبت أّن 

هذا الفريوس من صنع البرش، متاًما كام كشف عن العديد من الفريوسات التي دخلت حلبة 

الرصاع الجرثومي كالجمرة الخبيثة وسارس وغريها.

لن تكون رصخة كانط وال بيرت برغر وال هايدغر وال روجيه غارودي وغريهم من فالسفة 

الغرب الذين أعلنوا أو تبنّي لهم بأّن كّل الطرق تؤدي إىل الله تعاىل، مع أّن الكثري ال زال 

يكيد كيده.
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حوار مع الدكتور عمر األمني أحمد عبد هللا

التاريخّية  الجذور  بيان  الله، هو  األمني أحمد عبد  الدكتور عمر  الحوار مع  محور هذا 

والالَّهوتّية والثقافّية لالستعامر الفكري. فقد بدا واضًحا يف سياق أجوبته العميقة عىل أسئلتنا 

الّربط الوطيد بني التنوير والقيم التي أعلنها فالسفته وعلامؤه وبني الحركة االستعامريّة التي 

أطلقت فكًرا سياسًيا يسوغ لالحتالل والسيطرة عىل مقّدرات الشعوب.

هذا  جرى  والغرب  اإلسالم  بني  االحتدام  تاريخ  شهدها  التي  الكربى  التحّوالت  حول 

الحوار مع الربوفسور عمر األمني عبد الله؛ حيث اعترب أّن مهّمة علم االستغراب الكربى هي 

غ إليديولوجّية الهيمنة واالستعالء. دحض األساس املعريف والفكري والالَّهويت الذي سوَّ

»املحّرر«

* نوّد أن نستهّل حوارنا معكم حول الجدل الذي ينتهي بصدد عالقة دامئة االحتدام بني 
االسالم والغرب. والسؤال هو أين يقع املرشوع النهضوي اإلسالمي اليوم بعد سلسلٍة طويلٍة 

من املواجهات مع الحركة االستعامرية؟

يبدو أّن عمليّة التحّرر من نتاج الهيمنة االستعامريّة بختلف تجلّياتها قد أصبح هاجًسا 

طال وجوده حتى صبغ بصبغته أخّص خصائص حركات التحّرر املعريف والعلمي والثقايف 

أّن املؤّسسة  القفز من فوقها، بفعل  السيطرة االستعامرية. وتلك حقيقة ال ميكن  من هذه 

املعرفيّة التي ننطلق منها يف عاملينا العريب واإلسالمي هي نفسها نتاج لالشتباك املعريف 

االستعامري بثقافتنا العربية ومرشوعنا العريب اإلسالمي.
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الثقايف  املرشوع  مقّومات  عىل  النهضة  عرص  قبله  ورّبا  التنوير  عرص  استوىل  فقد 

العريب اإلسالمي، ودخل معها يف رصاٍع غري متكافٍئ، فاستسلمت التشكيالت الفوقيّة لهذا 

املرشوع، حتى أصبحت الّنهضة األوروبية نفسها كأّنا هي نهضة رشقيّة إسالميّة، وكذلك 

التي  أّن عصور الظالم األورويب، وهي  التنوير، دون أن نالحظ كمفكرين إسالميني  عرص 

سبقت حركتي الّنهضة والتنوير، ثم الحًقا عهد الحداثة وما بعد الحداثة، كانت تتزامن مع 

ما كان يعّم العامل اإلسالمي من شموس علوٍم سواطع، كانت هي املحرّك األّول واألصيل 

إلخراج أوروبا من ظالمها الدامس.

الّناظر بحذاقٍة من خالل هذا النور الساطع يف العامل اإلسالمي كان وما يزال ينظر من 

واملعريف  األخالقي  الرتقي  قيَم  إىل  الصعود  ثم  اإلسالمي،  التحّرر  مرشوع  حدود  داخل 

والعلمي منذ بداية ظهور ديانات التوحيد يف الرشق املتوّسط، وذلك إلخراج اإلنسان من 

طفولته املعرفيّة وحيوانيّته إىل عرص التحّرر الذي الزم انفكاك اإلنسان من تلك الحيوانية. 

فقد كان الفداء اإلسامعييل العظيم، وبدايات ديانة التوحيد الحنيفيّة، هي بداية سري اإلنسان 

الحيوانيّة  بهذه  مختلطٍة  إنسانيٍّة  عرب  الحيوانيّة،  هذه  من  وخالصه  تحّرره  مرشوع  إطار  يف 

إىل بني آدمية وبرشية خالية من أي شوائب حيوانيّة. فالبني آدميّة هي نفسها متخارجة من 

آدمية،  وبني  برشية  برشي  إىل  الحيوانيّة  من  منظف  إنسان  برشي  إلهيٍّ  وعٍد  إىل  اإلنسان 

تستظلّها ظالل الحقيقة املحّمديّة الساطعة املتنّورة بالعلم، مبدؤها علم بسم الله متزامن مع 

قراءة باسمه، ومنتهاها علم بعيّة إلهيّة كام يف قوله جل وعال: ڎ  ڎ   ڈ. التي أتت 

.  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  :بعد قوله

ذلك مرشوع وإن تقارص طموح اإلنسانيّة عن بلوغه فإّن الحّق جّل وعال قد وعد بحمل 

 ،ڌ  ڌ  ڎ     ڎ :اإلنسان إىل بلوغه طوًعا أو كرًها، لقوله جل وعال لنبيّه

ويعلم الكثري من العارفني أّن رضا خاتم أنبياء البرشيّة ال يكون إال بتحقيق كامل محمديته 

فينا كلّنا، خاّصة أنّنا ندعو لها صباح مساء، بعلم مّنا أو بدونه قائلني: )وابعثه مقاماً محُموداً 

الذي وَعدته(، وال يظّن جاهلنا أّن املوعود ببلوغ املقام املحمود هو نفسه ما ننطلق نحوه 
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بألسنتنا داعني له ببلوغ هذا املقام. وال نتوقّع من جهلنا وظلمنا ألنفسنا أنّه سينتظر تحقيق 

دعوتنا هذه حتى يبلغ املقام املحمود يف يوم الدين. فمن نظّن أنّنا ندعو له ببلوغ املقام 

املحمود. هو صاحب املقام املحمود، بل هو املقام املحمود نفسه، عليه أفضل وأكمل 

الصالة وأتم وأوجب التسليم. ولكن ال يخيب ظّننا يف صاحب املقام املحمود، يف دعوتنا 

له بحسب أنّها دعوٌة ألجل أنفسنا، ولكأّنا نقول )وابعثه فينا مقاًما محُموًدا، الذي وَعدته، 

إنّك ال تُخلُف امليعاد(. فذلك الوعد اإللهي هو بعث الحقيقة املحمدية كاملة وصافية يف 

أّمته، أي أّن ما يرضاه ويرتضيه املصطفى، هو أن يتّفق تطّور أّمته يف سلم البني آدميّة 

والبرشيّة إىل مرحلة العلم، ذلك الذي يتحّقق فيه بعث الحقيقة املحمدية يف كاملها عىل 

مطلق البرش، وهذا الرتقي القيمي املعريف العلمي الذي سيحمل الحّق جّل وعال اإلنسانيّة 

تركناه  الذي  فاملرشوع  وراء ظهورنا.  إلهي  من مرشوٍع  تركناه  ما  وهو  كرًها،  أو  طوًعا  إليه 

نحن مطلق اإلنسانيّة وراء ظهورنا يالحقنا تحت مسؤوليّة صاحب التنزيل الذي سيتم نوره 

ولو كره الكافرون. يف حني أنّنا يف مطلق إنسانيتنا األّوليّة البسيطة فارقنا هذا املرشوع فراقًا 

بيًّنا، انظر لقوله جل وعال:  ک  ک      گ    گ فدأب اإلنسان هو املفارقة، أّما دأب 

الذين يعملون من الذين أوتوا العلم فهو ما يُباعد بينهم وبني أحالم طيش اإلنسانيّة وهواها، 

الذي مل يغادر مرحلة طفولة معرفيتها بعد. يف مثل هذا الحديث يحيلنا إىل بدء؛ إذ نالحظ 

أّن قصوًرا منهجيًّا أساسيًّا يعرتض تساؤالتنا هذه حتى نكاد نرى فعل امتداد االستعامر عىل 

كأّنا  ومصطلحيتنا،  معرفيتنا  ورّبا  املؤّسسات  هذه  عىل  مهيمن  هو  والذي  مؤّسساتنا، 

هنالك منهجيّة متكاملة تُطَرح كبديٍل مؤّسٍس يبطل مفعول مؤّسس التنزيل الحكيم، بحاولة 

دؤوبة الجتثاثها ال عن أرض اإلسالم فقط، بل عن ارتيادها مرشوع الرتقي اإلنساين إىل البني 

آدمية والبرشية.

 لكّننا إذا ما الحظنا إىل أقىص مدى بلوغ ما تبلغه املعرفة اإلنسانيّة هو االعرتاف بطفولتها 

هذا  إىل  الوصول  هذا  يومنا  إىل  له  يتسّن  مل  األورويب  اإلنسان  فإّن  واملعرفيّة،  الفكريّة 

االعرتاف، وإذا كان يل أن أمثّل ما يعيشه هذا اإلنسان متثيالً ببزوغ أنواع املعرفة املحمديّة 



حوارات تأسيسّية في علم االستغراب )رؤى وآراء نقدّية للفكر الفلسفي الغربي( 428

امليالدي،  الخامس  القرن  منذ  أوروبا  التقطته  ما  لكن  الدامس.  املعريف  الظالم  هذا  عىل 

القديس  بها  بوثنيّة جاء  الرومانيّة إىل نرصانيّة مدجنة  الوثنيّة  فيه أوروبا من  والذي تحّولت 

بولص أخذ بها األمرباطور قسطنطني، فتحّولت بواسطته أوروبا إىل ديانة التوحيد النرصانيّة، 

من  معترب  قدٌر  حارب  ثم  ذلك.  سبقت  التي  اليهوديّة  التوحيد  ديانة  برحلة  املرور  دون 

أوروبا الديانة اإلسالمية، تلك التي فتحت عني أوروبا إىل العلم والبحث العلمي، فحاربته 

أوروبا بحاكم تفتيشها، وقاتلت العلم والعلامء متّسًكا بذهنيّة الفيلسوف اإلغريقي أرسطو 

ومنهجيّته يف االستنباط املعريف. ثم خاضت أوروبا بعد ذلك عرًصا للتنوير قد يكون مبدؤه 

ديكارت،  وقبله  كانط،  إميانويل  منهم  آخرون،  فالسفة  قبله  وكان  هيغل،  األملاين  املفكر 

وكذلك اإلنجليزيان روجر، وفرانسيس بيكون، ثم انتهى التنوير إىل الفيلسوف الفرنيس جان 

جاك روسو، ثم املدرسة األملانيّة، وعىل رأسها كال ماركس، وفردريك إنجلز. كّل هؤالء 

خرجوا من أوروبا إىل مواعيد الثورة الفرنسيّة تلك التي انطرح فيها وبعدها تحول مجتمع 

القنانه إىل مجتمع رأساميل حديث، دونا أّي طفراٍت علميٍّة سواء يف بعض العلوم التطبيقية 

التي رافقت ظهور الجامعات يف أوروبا يف القرن الثامن عرش امليالدي. وال يظّن أّن نشأة 

إىل  األوروبية  العلوم  زالت  فام   ، علميٍّ تحّوٍل  بداية  كانت  العريقة  األوروبية  األكادمييات 

يومنا هذا تقبع تحت خطوط املعرفة اإلنسانيّة التي تحبو يف طفولٍة علميٍّة رغبًة يف الوصول 

إىل مصاف العلم، فالعلمنة كمصطلح يتمّدد ليشمل معرفة اإلنسان بنفسه، ثم معرفته بالكون 

الذي من حوله ثم ترقية يف سلم إنسانيّته إىل مرحلة بلوغ شأن مرحلة علميّة مّدخرة ما زالت 

البرشيّة تحبو يف طفوليتها نحوه.

املحارض  إبراهيم  عيل  الله  عبد  الربوفيسور  ألستاذنا  بوصف  قبلت  أن  يل  سبق  ولقد 

بالواليات املتحدة األمريكية؛ حيث وصف محاولتي لالعرتاض عىل فهم الغرب ملصطلحي 

العلم واملعرفة مع عدم توافقه مع مصطلح العقل ذي الوجود العريب اإلسالمي الواضح، 

وبالتايل ُضعف منهج البحث العلمي يف أوروبا، وقد وصف الربوفيسور دراستي تلك، والتي 

صدرت يف كتيب بعدها تحت عنوان: )العلم واملعرفة والعقل مقاربات نقدية ومفاهيمية(، 

ردٌّ  هو  ذاك  جهدي  وأّن  أوروبا،  بواسطة  بحثًا  مقتولة  أّمة  أنّنا  ذاكرًا  اع(  الصَّ )رّد  بـ  وصفها 
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لصاع ذلك البحث ببحث مقابل يرّد ألوروبا صاع ما اقرتفته فينا، وقد قبلت بذلك التوصيف 

ووضعته كمقّدمة ألستاذنا العزيز ملكتويب بعد صدوره، وها أنا اليوم أستلفه مشريًا إىل كيفيّة 

أّن دراسات االستغراب هي بثابة ردٍّ لصاع دراسات االسترشاق، والتي حاول من خاللها 

االستعامر األورويب أن يفرض بها هيمنته املعرفيّة والعلميّة والثقافيّة.

* أال ترون أن مثة مفارقة شديدة التعقيد عىل املستوى املعريف بني قيم التنوير يف أوروبا 
والسلوك االستعامري حيال الشعوب يف أفريقيا وآسيا وخصوًصا يف بالدنا اإلسالمية؟ 

- يجب أاّل نفصل تاريخ التنوير والحداثة وما بعدها يف أوروبا عاّم قبلها، حتى ننظر إىل 

حقيقة االستعامر وما يقع حوله من هيمنٍة استرشاقيٍّة فكريٍّة فهاًم قد نعي ونالحظ من خالله 

جهل االستعامر األورويب، وحركته االسترشاقية وعرص حداثته وما بعدها، عن فهم الضعف 

الظاهر البنّي يف أصوله املعرفيّة، التي ال تدخله باب حرضة العلم، فيظّل الهثًا يف طفولٍة 

وذكرت  بالنساء،  الغرب  شبهت  عندما  ذكرت  كام  والدين،  العقل  فقدانه  إىل  تشري  معرفيٍة 

النساء لسامح إلهي عظيم أصبحن ناقصات عقل ودين، با يشري إىل كامل متّمم بغري ما يف 

العقل والدين من حجى تعربه النساء بحسب السامح اإللهي، لكن تظّل أوروبا فاقدة العقل 

فهم  الصدد هو  وأعنيه يف هذا  أقصده  إلهي. وما  مرّبٍر، ودون أي سامح  أّي  والدين دون 

طبيعة اإلنسان واملجتمع األورويب فهاًم ال بّد أن ينسحب عىل الحق املشاريع األوروبية، 

األوروبيّة هي شخصيّة  فالشخصيّة  األوريب،  اإلنسان  يلحظه  قد ال  تأثريًا  فيها  مؤثّرًا  فيظّل 

ذات وجوٍد تاريخيٍّ وجغرايفٍّ ال تنفّك عاّم نشأت فيه من بيئة، وال تخرج عاّم أودعته فيها 

تلك البيئة. أوروبا تاريخيًا وجغرافيًا هي ليست موطًنا أصيالً لنشأة إنسانيّة تنتمي إىل بيئتها، 

بل هي أرض مهجر بدأت هجرة اإلنسان األّول إليها، مع بداية ذوبان عرص الجليد، أي قبل 

حوايل خمسة عرش ألف سنة )15000 سنة( قبل ميالد سيدنا عيىس، وبالطبع فقد كانت 

البحر األبيض املتوسط، أي أقايص  ما يحيط بحوض  التاريخية تلك هي  أوروبا  جغرافيا 

جنوبها؛ إذ إّن شاملها استمّر يعاين من غطاء جليدي ما ذاب عن أواسطها إال صيًفا، ويف 

آخر أربعة آالف عام قبل امليالد. وقد بدأ الّنشاط اإلنساين يف أوروبا ونشأ نشأًة مرصيًة، إذ 
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إّن حوض البحر األحمر املتوّسط وجزر بحر إيجا املتاخمة لليونان وأملانيا كانت أّول ما 

شهدت آثاًرا لوجود اإلنسان املهاجر من إفريقيا، وتحديًدا من مرص عرب السفن. وقد أقام 

ذلك اإلنسان ما ميكن أن نسّميه امتداد الحضارة املرصية القدمية، تحديًدا يف منطقة جزر 

بحر إيجا وبالد اليونان، وقد استقبلت أوروبا هجرة أخرى جاءت إليها من القارة اآلسيوية، 

تلك التي استقبلت هجرات أقدم من القارة األفريقية، كان عمرها هو عمر ذوبان الجليد عن 

جنوب وأواسط آسيا 40000/30000 عام قبل امليالد، وهناك آثار يف بالد ما بني الرافدين 

الحقبة، والتي متيّزت  السند ومناطق أخرى يف آسيا لهجرات تلك  وبعض مناطق حوض 

بامتالك اإلنسان لصناعة اآلالت الحجريّة وصناعة الخزف، وتلك ما وجدت لها مخلّفات 

ترجع لتلك الحقبة يف تلك املناطق.

* قد يكون من أبرز ما شهده الفكر السيايس الغريب املعارص هو سيطرة الّنزعة الّنفعّية 
واملاكيافلّية املفرطة عىل منظومات القيم األخالقّية والسياسّية. ما هو برأيكم أثر هذه السيطرة 

يف انعكاسها عىل العالقات التي تحكم النظام العاملي الراهن؟

- معرفة أثر املركز السيايس األورويب عىل مجمل نشاطه، مضافًا إليه نشاط االجتامع 

األورويب، أي يف بنيته الفوقيّة والتحتيّة أنّه نشاط مل يرتِق مواقع ذات أخالقيّة معرفيّة رفيعة، 

بل ظّل يتمحور حول نشاطه النفعي. وحتى نشاطه الّنفعي هذا ما اكتىس بصفات اإلنسانية، 

بني  ما  حاد  طبقي  لفرز  الرومانية  الدولة  ثم  أثينا،  دولة  منذ  األورويب  االجتامع  الرتباط 

أو مالكني ومملوكني، ثم أخريًا أصحاب رأسامل وإجراء عند أصحاب هذا  سادة وعبيد، 

الرأسامل. ومن باب البداهة واملنطق أّن محاوالت ذلك املجتمع ذا السامت الطبقية، هي 

املتبادلة يف أحسن حاالتها،  املنافع  قيَم  اإلنساين، وتضلّلها  البعد  عنها  ينتفي  محاوالت 

والتنافس الرشس عىل امتالكها يف حاالت هي الغالبة. وأتّفق هنا مع السؤال األّول أن سيطرة 

الّنزعة األخالقيّة، وتراجعت معها  النفعي و»امليكافيلية« كآليّة قد تسبّبت يف تراجع  الفكر 

بصفة  األوروبية  السياسية  املنظومة  السيايس وفعل  الفكر  فسبقت  النبيلة؛  القيَم األخالقيّة 

النفعيّة وامليكافيلية، وصفة البُعد والتخيّل عن القيَم األخالقيّة الرفيعة، وهذه صيغة واضحة 
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أصبحت سمة مالزمة للمجتمع األورويب، ال تحتاج منا إىل متثيل، أو تشخيص، أو حتى 

الذي  بالقانون  الصارم  االلتزام  األورويب هو  الفرض  معلومايت. فمجمل حسن سري  تثبت 

الفرض األورويب موجبات  تّم  ما  وإذا  الفاعليّة االجتامعيّة.  ال يضمن سواء سداد ومضاء 

هذا االلتزام القانوين فال يسأل عاّم يفعله بنفسه أخالقيًّا، وهذا ما جعل االعرتاف بالشذوذ 

الجنيس حقيقًة اجتامعيًّة أوروبيًّة مامثلة درجة تجويز زواج املثليني جنسيًّا، ولو كانا من نوع 

جنس واحد. 

اتّفقنا فيام سبق أّن الغرب قد بدأ حياة التمدين فيه، فجعلها تقوم عىل الطبقية. أي أّن 

هنالك طبقة سادة وحاكمة تتحّكم يف طبقتني برجوازية وسيطة، وطبقة كادحة مملوكة أو 

أجرية. ويبدو أّن تحّكم الطبقة العليا هو نفسه تنزّل تاريخّي عن تحكم نخبة هي يف واقع 

أمرها نخبة املالك العقاريني، أي اإلقطاعيني والنبالء؛ حيث تعترب ملكية األرض يف أوروبا 

هي مركب النبالة وبداعتها. فليس هنالك من نبيٍل إال ويكون إقطاعيًّا وصاحب أمالك فردية 

تجارتهم  أثروا من  الذين  اليهود  التجار  بشّدة  ونتذكر كيف حاول  قولنا هذا  نقول  شاسعة، 

الشهرية  موليري يف مسحيته  الشهري  الكاتب  وراجع  اقرأ  وهيهات.  النبالء  طبقة  يرتادوا  أن 

الركوب يف مركب  اليهود إىل  التجار  الربجوازية من  أثرياء  تطلع طبقة  لفهم  الربجوازيني، 

موليري،  الشهري  الفرنيس  الكاتب  السخرية  أشّد  منهم  الذين سخر  األوروبية، هؤالء  النبالة 

أوروبية  نبالًة  نعترب  وال  البندقية(.  )تاجر  اإلنجليزي يف مسحيته  الشاعر  ذلك  وشايعه يف 

ظاهرًة أصيلة منبتة بل راجعة للرتاث األورويب األمرباطوري )األثينو روماين(؛ حيث امللكية 

األمرباطورية الكامنة لإلنسان واألرض، وصف األمرباطور هو نفسه صاحب حقوٍق ملكية 

األمرباطوري  االصطالح  آل  وقد  األباطرة،  هؤالء  عليه  حاز  خاص،  إلهي  بعطاء  ترتبط 

مواتيٍة  قياًم غري  غالبه  مثّل يف  ميثوبولوجّي،  إطاٍر  الحصار ضمن  إىل  السيايس  الفكر  يف 

اجتامعيًّا، كام هي يف مصطلح إمربيالية وانعكاساتها السالبة يف الفكر السيايس املعارص. 

وحتى ظاهرة اإلمربيالية هذه املتمثلة يف حقوق السلوك االمرباطوري األورويب، فهي ليست 

»خاتم  الشهري  كتابه  يف  فوكوياما  فرانسيس  الكبري  األورويب  املفكر  أورد  فقد  مصطلًحا، 

البرش« أّن الرصاع العسكري هو حامل أوروبا بالتطور والتفوق يف عاملنا املعارص، وقد ذكر 
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أّن تاريخ اإلنسان األورويب يف أّول سريته وقبل مرحلة التمدين، بحيث إّن األوروبيني كانوا 

الباكر فهام سيقتتالن  التاريخ  التقى أوروبيان يف ذلك  أناًسا متقاتلني ومتشاكسني، فإذا ما 

ويشتبكان بختلف أنواع األسلحة التي ميتلكانها حتى يقتل أحدهام اآلخر، فيسود الحي 

عىل املقتول، ويستويل عىل أمالكه، أو ينهزم أحد الطرفني أو يستسلم، ويف تلك الحالني 

أو  نساء  من  أمالكه  اغتصاب  ذلك  يف  با  واملستسلم،  املنهزم  باستعباد  املنترص  يقوم 

خريات أو أراض. وهذه مرجعيّة أوروبيّة واضحة تاريخيّة ظلّت مالزمة لإلنسان األورويب 

عرب مختلف تجلياته.

تشكُّل  إىل  تُشري  التي  الكربى  التحّوالت  ظّل  اآلن، يف  الغرب  مركزيّة  أصبحت  أين   *
عامل متعّدد األقطاب، وهل مثّة إمكانّية واقعّية لقيام مثل هذا النظام املتكافئ يف العالقات 

الدولية؟

يتنقل املركز األورويب عادة بني السادة املنترصين واملمسكني بالّسلطة كاإلمرباطور، إىل 

النبالء، وإىل طبقة الرأسامليّة. ويالحظ مصاحبة الدولة لهذا التفّوق املركزي منذ املركزيّة 

األثينيّة التي غزت واستولت عىل مملكة إسبارطة القويّة والغنية املجاورة، ثم استيالء روما 

عىل كل أوروبا، وشامل إفريقيا، والرشق األوسط، حتى نهر السند، ثم تحّولت سيطرة الدولة 

وإسبانيا،  وإنجلرتا،  وأملانيا،  فرنسا،  استعمرت  فقد  أوروبيًّا،  متشاكسة  متفرّقة  مراكز  إىل 

قد  امليالدي  الخامس  القرن  قبل  وفيام  األريض.  عاملنا  أجزاء  كّل  استعمرت  والربتغال، 

كانت روما هي مركز العامل الغريب األورويب. وباستيالء القوط عىل أوروبا يف العام أربعمئة 

وخمسني ميالدية، برزت دولتان مركزيتان أملانيا وفرنسا، تنافسان املركز اإليطايل، ثم برزت 

إىل  التاسع عرش  القرن  مطلع  وذلك  البحرية،  األساطيل  سيادة  بداية  مع  العظمى  بريطانيا 

منتصف خمسينيات القرن العرشين؛ حيث ظهرت الواليات املتحدة األمريكية قّوة مضافة 

إىل الرصاع األورويب عىل السيطرة والهيمنة، ما ميكننا أن نطلق عليه املركز األورويب، ويبدو 

أنّه يف الواليات املتحدة األمريكية عىل أيامنا هذه، بحسب القطبية الحالية، وذلك بعد انهيار 

القطب الثاين املضاد للمركز الرأساميل، أال وهو االتحاد السوفيتي. ولكن املتأّمل بحذاقة 

للطبيعة األحادية القطبية يف الواليات املتحدة يالحظ أنّها سيادة لطبقة متثل املنحدرين من 

أصول أنجلوسوكسونية، فليس هناك من رئيس خارج هذه النخبة للواليات املتحدة خالل 
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كارتر.  أوباما، وجيمي  باراك  مثل  سياسيًة،  فلتًة  انتخابهم  كان  رؤساء  ثالثة  تاريخها سوى 

عىل  السياسية  القطبية  ألحادية  واملمثّلة  املسيطرة،  األنجلوسوكسونية  النخبة  إىل  الناظر 

نطاق العامل، يالحظ أّن رؤساء الواليات املتحدة عىل اختالفهم ال ميثلون أكرث من مدراء 

تنفيذيني يف »تروستات« ماليّة كبرية لهذه النخبة، والتي ما زالت قيادتها الفعلية يف بريطانيا 

العظمى، وتحديًدا إنجلرتا. ويالحظ أّن انقسامات سياسيّة طرأت عىل تساؤل هرم القطبية 

األمريكية وملحقاتها يف االتحاد األورويب، وذلك إثر »زوبعة سياسية« ذات مرجعيّة وخلفيّة 

اقتصاديّة قامت نتيجة للرصاع املستعر بني الواليات املتحدة من ناحية، والصني وروسيا من 

ناحية أخرى؛ ذلك الرصاع الذي يقرتح عىل عاملنا تعّدد قطبانيته.

السياسية  الساحة  عىل  سيفرضه  جديد  قّوة  توازن  أّن  يبدو  الذي  الجديد   فالشكل 

واالقتصادية رّبا قطبية ثالثيّة، حيث االتحاد األورويب قُطٌب متاميز، يف حني أّن الصني يف 

املستقبل القريب هي املرشحة للصعود وقيادة االقتصاد العاملي، ثم ينضم إليها االتحاد 

سيكونان  وإيران  وباكستان  الهند  أّن  يبدو  الذي  الرشقي،  املركز  تقوية  ألجل  السوفيتي، 

ضمن أعمدته. تعّدد القطبيّة يف عاملنا املعارص، والتي أصبحت واقًعا ال ميكن اإلفالت 

من بني براثنه تعلن إعالنًا واضًحا: موت منظمة التجارة العاملية. وهذا يعني ضمن ما يعنيه 

أّن املخطّطات األحاديّة القطبانيّة التي كان العامل مجبوًرا عىل خوضها قد ذهبت إىل غري 

رجعة. والحال هذه فسيقف الغرب والرشق يف حوار يبدو فيه أن كثريًا من الخري ميكن أن 

إنسانيّة.  يعّم العامل، نتيجة لضعضعة مركزيّة الغرب التي كانت تتسم بالحامقة والالَّ

تحوالٍَّت  الجاري  القرن  من  األوَّالن  والعقدان  العرشين  القرن  من  األخري  الربع  * شهد 
جذريًّة يف املفاهيم التي انبنى عليها الفكر السيايس، ال سّيام لجهة تحكُّم الليربالّية الجديدة 

مبصري العامل املعارص وتحّوالته. ما هي برأيكم اآلثار التي ترتّبت عىل اتّجاهات التفكري يف 

إدارة الّنزاعات الدولّية، وخصوًصا ما يتعلّق منها مبسارات الحرب والسالم؟

التفكري  براكز  ارتباطها  ومدى  األوروبية  التحّوليّة  السياسات  طبيعة  مالحظة  أّن  -يبدو 

السيايس. فهي ضمن األزمة التي تعيشها أوروبا منذ األمرباطور الروماين قسطنطني يف القرن 

الرابع امليالدي. إّن تحّوالٍت عميقًة ذات صبغٍة تحتيٍّة انتظمت خلفها الطبقات الدنيا، والتي 

اللغة  الشعب، حسب  العرص، وعامة  لغة ذلك  إقطاعيًّا حسب  تتمثّل يف اململوكني  كانت 
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السياسيّة املعارصة. فقد أحدثت رحلة سيدنا عيىس عليه السالم من اليمن الحايل عرب إثيوبيا 

الحالية، ثم السودان الحايل، إىل صعيد مرص، والتي ابتدأت وعمره مثانية أعوام، واستمرّت 

عرشة أعوام، إىل أن وصل عرب العريش ودمياط، إىل أرض فلسطني الحالية التي كان يتحكم 

فيها حلف يهودي روماين. ويبدو أّن والدة سيدنا عيىس بساحل اليمن، يف جبل الجليل املقابل 

لجبل القدس، بالقرب من سهل تهامة، أي ميناء الحديدة الحايل، ومعجزته أثناء والدته، تلك 

التي انترشت انتشار النار يف الهشيم يف أعراب اليمن وسكان الحبشة إىل حوض وادي النيل، 

فتلك كانت منطقة امتداد جغرايف واحد، أصبحت عن بكرة أبيها تؤمن بابن العذراء الذي نطق 

يف مهده بالحق الرّصاح، ذلك اإلميان الذي جعل رحلة العذراء مريم من سهل تهامة عرب إثيوبيا، 

ثم عرب وادي النيل، وعرب أسيوط ودمياط إىل العريش، ثم فلسطني شأناً يشري إىل نهوض أمة 

جديدة ال تؤمن بآخر ملوك مرص، وال باألباطرة الرومانيني، أصحاب السلطة يف ذلك العهد، 

الرومانية، ومل يكن  بفعل بشارته سطوة االمرباطورية  الذي سقطت  بل باملخلِّص واملبرشِّ 

االمرباطور قسطنطني يأبه بأي قيمة توحيدية أت بها سيدنا عيىس وهو يحمل رسالته، فهو ال 

يفرق بينها وبني ما كان يجري من وثنيٍّة يُقيمها كهنة املعابد الوثنيّة الرومانيّة، فهو مل يطالع كتابًا 

مسيحيًّا جديًدا، أو يتعرّف عىل مفرق ما كان يطرحه سيدنا عيىس عن الوثنية الرومانية، 

أو ما طرحه القديس بولس من مزاوجة وثنيّة مسيحيّة، عرب أطروحته األقانني الثالثة: األب، 

واالبن، والروح القدس. فاألمرباطور قسطنطني كان يأمل يف استقطاب جموٍع غفريٍة كانت كلّها 

تطلب الخالص عن طريق سيدنا عيىس عليه السالم وديانته، فعمل عىل مللمة ذلك، وذلك 

بإضافة ما عرف بعدها باإلكلريوس الكنيس، كمكّوٍن أسايسٍّ من مكّونات الدولة يف روما، 

فاألمرباطور قسطنطني )كان متعّجالً إلعالن واليته عىل أهل الصليب، حتى إنّه مل يرص عىل 

دعوته املسكونيّة للمجمع، إىل حني اكتامل مدينته الجديدة القسطنطينية، فعقد املجمع يف 

الواليات املجاورة »نيقية« التي كانت لسوء اختيار موضعها تسمى أيامها مدينة العميان! وقبلها 

بعام واحٍد كان األمرباطور يقيض حياته مشغوالً بأمٍر وحيد، هو تثبيت سلطان الحرب ضّد 

رفاقه القدامى العسكريني. وملّا انتهى من حروبه إىل الظفر بهم، أراد الظفر بالوالية الدينيّة عىل 

رعاياه، فدعى كّل رؤوس الكنائس إىل املجمع املسكوين، وأدار جلسته وتدخل يف الحوار 

أنّه مل يكن يعرف  القرارات، مع  الالهويت، ثم أمىل عىل الحارضين من األساقفة والُقُسس 

اللغة اليونانية، وأظّنه مل يقرأ كتابًا واحًدا يف الالهوت، وحني كان يحتدم بها الحوار الالهويت 
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القس آريوس، وأسقف  بالخالف الالهويت بني  نيقية، مل يكن يهتم أصالً  بني األساقفة يف 

االسكندرية. يظهر ذلك من رسالة األمرباطور إليهام، التي يصف فيها خالفهام حول طبيعة 

يسوع املسيح، بأنّه خالٌف تافٌه وسوقّي وأحمق ووضيع! يؤكد عليهام أن يحتفظا بآرائهام يف 

باطنهام، وال يشغال بها الناس. الرسالة مشهورة ويف األسقفيات نسٌخ منها. ثم انترص األمرباطور 

لألسقف إسكندر؛ ليضمن قمح مرص ومحصول العنب السنوي، وحرّم الرّاهب آريوس وحرّم 

تعاليمه وحكم بهرطقته، يك يصري بذلك مصري املسيحية. لقد ُضيّع اليوم عىل يد الجهلة الذين 

يزعمون أنّهم أتباعه، ويتخذونه مدخالً للهرطقة ونقض الديانة. إّن اآلريوسيني الذين ميلؤون 

اليوم البالد من حولنا، يجنون عىل آريوس مثلام جنى عليه األمرباطور قسطنطني قبل مئة عام، 

وارتىض باغتياله يف وضح النهار( انتهى. القديس الشهيد نسطور بطريرك كنيسة أنطاكيا ثم 

القسطنطينية بعدها يف حديث ورد 27 شهر سبتمر )توت - أيلول( من العام مئة وسبعة وأربعني 

ميالدية، ونرش بقلم الطبيب املرصي هيبا يف الرق الثاين من مدوناته البالغة واحد وثالثني 

رِقًّا، وجدت كأثر تاريخي بأطالل دير الرهبان املتاخم ملدينة حلب، والتي ما زالت أطالله 

ظاهرة إىل يومنا هذا، ومعلوم قصة ذلك اإلنسان الشهيد، والقديس التي تتوافق أنوار هدايته 

وقداسته مع ما جاء بعدها يف التنزيل الحكيم بعد ذلك بأربعة قرون، فقد مات شهيًدا نستور 

القديس تيودور املصييص، أسقف  كام مات قبله أستاذه الشهيد آريوس، وأستاذه املبارش 

كنسية أنطاكيا، ومعهم صديقهم االسكندراين الشهري الشهيد القديس يوحنا فم الذهب، وهؤالء 

كلهم قتلوا وهم يدافعون عن طبيعة سيدنا عيىس عليه السالم اإلنسانية، يف مقابل ما كانت 

تقوده كنيسة االسكندرية من وثنيٍّة مفرطٍة؛ تقول بألوهيّة سيدنا عيىس عليه السالم، وتشايعها يف 

ذلك روما بإمرباطورها، ووثنيّته الصارخة. يبدو أّن نضال هؤالء الشهداء مقروًءا مع سفسطائيّة 

ودمياغوجيّة الكنيستني الكاثولوكيّة واألرثوذوكسيّة يف روما واالسكندرية يف محاولة تفرّدهام 

الجمع بني السلطتني الزمانيّة واملكانيّة. وقد قامت بعد ذلك ببضعة قرون ثورٌة عارمة يف فرنسا، 

ابتدأت بكيمونة باريس، ثم انتهت بثورة ومقتلة عظيمة، طالت امللوك والكرادنة املتحالفني، 

فتّم عىل إثرها إعالن الجمهورية الفرنسية. وهي الجمهورية ذات النظام الرأساميل والعمل 

األجري، والذي هو أكرث إنسانيًة من استعباد النبالء والقيرص لعامة أفراد الشعب. كان ال بّد لنا أن 

نالحظ أن مجمع نيقية املنعقد يف العام ثالمثئة وواحد وثالثني ميالدية، أن ذلك اندراًجا باكرًا 

للفكر السيايس، صاَحب تحّوالت عميقة يف بنية االجتامع األورويب، نتيجًة النعتاق العامة 
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تبع الثورة العيسوية الضخمة، ومحاولة القيارصة لالستئناس بذلك التحّول الخطري، ثم تبع 

بعد ذلك تحّول الفكر السيايس بظهور بوادر الثورة الفرنسية، كام هو عند املفكر الفرنيس 

جان جاك روسو، والشاعر فولتري، وبرزت قيم الحرية واإلخاء واملساواة كشعاٍر أسايس للثورة 

الفرنسية، التّف حوله واستأنست به طبقة املالك الرأسامليني الجديدة، والتي يبدو عىل أيامنا 

هذه أّن عقدها االجتامعي الذي انتظمت أوروبا حوله هو عقد مجحف يف حّق الكادحني. 

فراء يف فرنسا( و)اهدموا( )وول سرتيت( يف أمريكا؛  رتات الصَّ لذلك رأينا ظهور ثورة مثل )السُّ

حيث تعمل هذه الحركات القويّة الناهضة عىل إصدار عقٍد اجتامعٍي جديٍد، يحّد من سطوة 

الطبقة الرأساملية، ويُبّدد سيطرتها االحتكاريّة. ونالحظ انحسار سري نفوذ األباِطرة بعد ثورة 

سيدنا عيىس عليه السالم، ثم انحس شأن الكنيسة يف أوروبا، وخرجت عن التأثري الحيوي 

االجتامعي خروًجا كامالً. وكانت قد خرجت وانحرفت قبلها الّنخبة اليهودية، تلك التي مل تُِدر 

ساقية العلم املوسوي لتسقي به اإلنسانية، لكّنها احتكرته لنفسها كنخبة واستعملته لصالحها، 

فاحتكرت الديانة اليهوديّة وعلومها كعلم حساب العقود احتكارًا جعل منها فئة عنرصية، ال 

يشغل بالها إال شأنها الخاص غري املوضوعي. الخروج اليهودي عن موضعة نفسه ضمن األثر 

اإلنساين العام، ثم ما تبعه من خروج كنيس عن الحياة السياسية والدولة يف أوروبا، فذلك مام 

أحدث فصاالً عميًقا تطاول أثره حتى بلغ املؤّسسة األكادميية، فام زال الفصل قامئًا ما بني 

التاريخ اإلنساين وتجريبهم عرب هذا التاريخ وحركة الدين وتجريدته. فالثورة العيسويّة والثورة 

املحمديّة بعد ذلك هي شأن خاص ال يندرج ضمن العام وعلومه، وهو يتحّدث قائالً: إّن سيدنا 

موىس موجود يف الدين وليس يف التاريخ، إّن لفلسطني تاريًخا ليس من بني مؤثّراته العلمية 

الديانات التوحيدية الثالث، وهذا فصل متعّسف. يحتاج للتميل البرصي الذي يعيد إليها الحياة 

فننظر إىل شهداء دين التوحيد الثالثة: القديس نسطور، وتيودور، وآريوس، كفاعلني يف التاريخ 

فعل طال املؤّسسة السياسيّة ومّسها مسٌّ مبارش مهّدًدا متّسكها باستقاللها باإلنسان. وذلك هو 

.نفس ما قام به شهيد اإلسالم الكبري سيدنا الحسني بن سيدنا عيل

قة األساس الذي حكم النظام الدويل عىل مدى ثالثة عقود  * بدأت نظريّة الفوىض الخالَّ
متتالية، ماذا عن العوامل التي أّدت إىل والدة النظريّة، وما هي األسباب التي جعلت تطبيقها 

يجري بشكٍل متزامٍن مع الحروب الكالسيكّية مثل االحتالل املبارش وعمليات الغزو؟
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أثينا  منذ  األوروبية  السياسيّة  الحياة  عليه  قامت  الذي  القهر واالستعباد  منطق  أّن  -يبدو 

وروما، قد أخذ يستأنس ويتجّدد يف دوراٍت سياسيٍّة متعاقبٍة، كان طابعها رصاع املستضعفني 

تأنسنت  ثم  والقنانة،  اإلقطاع  بدولة  تأنسنت  األوىل  األمرباطورية  فالدولة  حقوقهم،  لنيل 

التي تدّق أبواب  الليرباليّة الجديدة،  التأنسن جريًا وراء  بالدولة الرأسامليّة، وهي آخذة يف 

االجتامع األورويب بقّوة. ويبدو أّن أوروبا بامتالكها السالح الناري، وضعف قبضة الطبقة 

وحكمه.  العامل  استعامر  إىل  أوروبا  اتّجهت  ذلك  إثر  وعىل  البرش،  مصائر  عىل  املالكة 

متزامنًة  الوطني،  والتحّرر  االستقالل  حركات  للعامل  األورويب  االستعامر  واقع  أفرز  وقد 

الدولة  سيادة  إىل  أفضت  التي  الحركات  تلك  و)األبارتايد(.  العنرصية  التفرقة  مع حركات 

الوطنية القطرية، بعد أن تّم إحاللها خوفًا من ثورة شعوب العامل الثالث، فتّم وضع أنظمة 

حكم عميلة يف الدولة الوطنيّة القطريّة، تسري تحت قيادة العامل القيادي األورويب سياسيًّا 

واقتصاديًّا. مع ذلك فقد عجزت  أوروبا من أن تلحق عنارص الثقافة املجتمعيّة يف العامل 

الثالث، فرتغمها عىل االنكسار أمام السيادة السياسية، والتعايل الطبقي الغريب، وقد واجه 

الثقافيّة املجتمعيّة،  بأنظمته  الثالث  العامل  إثر متّسك  األنفة،  ثقافيّة شديدة  مقاومًة  الغرب 

وعىل أخّص الخصوص أكرثها مضاء، وهي الثقافة املجتمعيّة التي تحكم الرّشق األوسط، 

أي العامل العريب اإلسالمي خاّصة. ففي ذلك العامل أي الرشق األوسط وحدٌة ثقافيٌّة عربية 

الحاكمة  السياسية  النخبة  عن  ا  تامًّ انفصاالً  ومنفصلة  السياسية،  للحدود  عابرة  إسالميّة 

الرأسامليّة، فعجزت هذه الّنخبة عن الدخول عىل العالقات البينيّة الثقافية، ومن ثم عجزت 

امتالك  يتحّقق من خاللها  تباع وتشرتى،  الثقايف إىل سلع  اإلنتاج املجتمعي  عن تحويل 

السياسة  مخطّطي  إحدى  عبقريّة  فتفتّقت  وسياسيًّا،  واقتصاديًّا  ثقافيًّا  املجتمعات  ناصية 

الخارجية األمريكية، ويُسمى هرني كسينجر، عن مخطٍّط شيطايّن أسامه الفوىض الخاّلقة، 

الثالث،  العامل  للثقافة املجتمعيّة يف  أمره تخريبًا  نهاية  معناه ويف  يعني يف  وهو مصطلح 

التخليق هنا تخليق  العريب اإلسالمي تخريبًا خالقًا. ويعني  وعىل أخّصها الرشق األوسط 

أنفها عىل األرض معلنًة  الثقافة، وتضع سوار  نُخبٍة أي طبقة حاكمة ومتحّكمة تلوي عنق 

فال  العاملية،  التجارة  منظامت  سلع  ضمن  املجتمع،  فعاليات  تسويق  لسيادة  االستسالم 

يكتب الشعراء أو األدباء إال شعرًا متّفًقا عليه ومأجورين عىل فعلته، وال يُغّني املغّنون رسميًّا 

إاّل تحت قياد مؤّسسة التسويق الثقايف، فتموت وتنتهي إىل األبد املبادرة املجتمعيّة، ويحّل 

بدالً عنها قانون العرض والطلب التجاري. وهم يعلمون أّن هذا األمر صعب التنفيذ. رغم 
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ذلك فقد جندت قّوة أمنيّة واستخباراتيّة خاّصة ساعدت عىل ارتخاء قبضة الدولة الوطنيّة، 

ومن ثم انفكاك قبضتها عىل مجتمعاتها، وهو ما سمح بقيام انتفاضات الربيع العريب.

 وهم يعلمون أّن الظروف املوضوعيّة لثورات الشعوب العربية اإلسالمية هي ظروف مكتملة 

األركان، ومعلوم كذلك فشل االنتفاضات وثورات الربيع العريب، وقد متّت بفعل فاعل، ذلك أّن 

املكّون الذايت لثورات املجتمعات اإلسالميّة مل يكتمل بعد، واملتمثّل يف عدم وضوح برامج 

التغيري، وعدم وجود قيادٍة ملهمة تحمل تلك الجامهري عرب تلك الربامج لذا فهم يعتربون ما 

حدث من ثورات هو ضمن فعل الفوىض الخاّلقة. لكن غاب عن وعيهم أنّها ثوارات مجتمعات 

تبحت عن دولٍة ضايعٍة منهم كان من ضيّعها هم مخططو الفوىض الخالقة أنفسهم .

الرشق  يف  الغربية  االستعامريّة  للحركة  مّهدت  التي  االسترشاقّية  الثقافة  عن  ماذا   *
ورافقتها، هل انتهت أم إنّها ال تزال تجري عىل خطوٍط مستأنفٍة ولكن بأشكال أخرى؟ ثم أال 

تعتقد أّن األطروحات التي شاعت مؤّخًرا حول اإلسالموفوبيا هي استئناف لثقافة االسترشاق 

وتوظيفاتها يف الفكر السيايس االستعامري؟

- مام هو معروف أّن الفوىض الخالقة نفسها هي حركة استرشاقيّة مغطاة. وسبب تغطيتها 

اكتشاف مهم. وإّن يف  ثقافة الرشق، ما هو جدير باالحرتام لفكٍر تام التناسل، وسبب التغطية 

هو اكتشاف ناتج عن اعرتاف ضعف الحيلة، مع عدم إمكانيّة النزول إىل حوض هذه الثقافة، 

ومن ثم الغوص فيه، والحال هذه فقتل هذه الثقافة جرمية غري معرتف بها، يتّم بوجبها إفراغ 

حوضها، مام ميكن أن يغوصوا فيها، أو يغرقوا يف بحر إنسانيته العامر بالروح واإلميان. لذلك 

فجرمية قتل الثقافة املجتمعية )شنيعة ومنكورة( وهذا سبب كاف العتبار الفوىض الخالقة هي 

حركة استرشاقية مغطاة كذلك، فدراسات االسترشاق هي نفسها اعرتاف بالتفّوق الثقايف العريب 

فهنالك محاوالت ملجاراته  ذلك  مع  واإلنسانية.  اإلميان  من  الكبرية  وبحمولته  اإلسالمي، 

وابتزازه فقط دون قتله، أو االسرتواء من دمه، لذلك فدراسة االسترشاق هي أقّل خجالً من 

إىل  تعمد  التي  »اإلسالموفوبيا« وحركته  معها مصطلح  تصطحب  وربا  الخالقة،  الفوىض 

السياسية، كام هي منظامت اإلرهاب  تفتعل اإلسالمية  استجالب روح الخوف من أطراٍف 

املتمسح باإلسالم، تلك التي تطلقها املخابرات الغربية والصهيونية بالتضامن واالنفراد. 

* أخذت نظريّة ما بعد االستعامر وال تزال، مساحة جدٍل واسعة بني الّنخب يف الغرب 
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والرشق مًعا.. كيف ترون إىل هذه النظريّة التي ظهرت يف حقبة ما بعد الحداثة؛ لتؤّسس لفكٍر 

سيايسٍّ يُعيد تأسيس الهيمنة بأدوات ومناهج كثرية، وخصوًصا يف حقول العلوم اإلنسانية. 

وميكن أن نشري يف هذا الصدد إىل ما سّمي باالستعامر األكادميي واملعريف، الذي يُعيد 

إنتاج نفسه من خالل اخرتاق البنية الثقافّية والفكريّة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.. كيف 

تنظرون إىل هذه النظريّة يف ميدان التطبيق، وما هي األسس التي تقرتحونها ملواجهة اآلثار 

الناتجة عنها؟ 

- بات معلوًما أّن االستعامر الحديث؛ وهو الذي ورث االستعامر االستيطاين التقليدي، قد 

أّسس مؤّسساته بصفتها مؤّسسات تُعلن استمرارية مؤّسسات االستعامر االستيطاين التقليدي 

املنتهية واليتاتها، بدايات ومنصف القرن العرشين. ومام هو معلوم أّن املؤّسسات الثقافيّة 

نشأت عىل بناءات منهجيّة الثقافة الغربية، حيث إنّها جعلت فعلها ألجل تسجية الفراغ واإلبداع 

يف مكتشفات اللعب واللهو، كام هي ُدور السينام واملراقص واملالهي واملسارح...، أما 

املؤّسسة األكادميية فقد كانت يف غالب أمرها مؤّسسة توظيف ملخطّطات الحكومة يف الواقع 

السيايس واالقتصادي للدولة املتخارجة من االستعامر، فلم تنل تلك الدول صفة املباحثيّة إاّل 

مؤخرًا ما بعد سيتينيات القرن العرشين، أي بعد أن تأهل لها بروفيسريات وأساتذة ودكاترة يف 

مؤّسسات الغرب، فتم تدريبهم عىل سياقات معرفيّة منتقاة تعلن أستاذية الغرب عليهم إىل أبد 

األبدين. والحال هذا ال مهرب من أّن اخرتاقًا كبريًا للمخططات الثقافية والسياسية واالقتصادية 

والعلمية للعامل الثالث تضمن سيادة الطفولة املعرفية األوروبية، والتي ذكرنا أنّها متخارجة 

من دولة اإلقطاع، ومن اصطفائيّة منهجيّة املفكر اإلغريقي أرسطو، والتي أرشنا إىل طفولته 

ويفاعته املعرفية الظاهرة وما نقرتحه يف هذا املجال هو ان فعل الهيمنة والسيطرة الثقافية هو 

فعل يفضحه نهج التطّور اإلنساين وتراكم معرفيّته ناهيك عن بث روح العلم ذلك الذي تقرتحه 

الحقيقة املحمدية. )فالله متّم نوره لو كره الكافرون(.

للمواجهة  معرفّية  اسرتاتيجيات  صوغ  مجتمعاتنا  يف  الّنخب  تستطيع  مدى  أّي  إىل   *
التأسيس لعلم االستغراب وهو العلم الذي يقيض  الحضارية مع الغرب، يف إطار مرشوع 

الثقافية  الهيمنة  نزعات  من  تحمله  التاريخّية، مبا  وتجربته  الغرب كام هو يف مساره  بفهم 

والسيطرة السياسية واالقتصادية عىل العاملني العريب واإلسالمي؟

مرحلة  بلوغ  عن  املتقارصة  وكينونتها  بذاتيتها  الغربيّة  االسترشاقيّة  معرفيّة  ضعف  -إّن 
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مؤطّرة  موضوعيّة  من  الحدود  تلك  بعد  ما  إىل  وذاتيتها  املعرفية  الطفولة  حدود  تخطي 

بالعلم، ذلك الذي مل تدخل أوروبا إىل حقله إىل يومنا هذا كام ذكرنا سابًقا، لذلك فنظريّة 

ا ليد املساعدة ألوروبا، يك تعرب بها الحّد الفاصل ما بني ذاتية  االستغراب ينبغي أن تكون مدًّ

الثقافة  فدأب  تعرتيها.  ذاتية  أو  أنا  الذي ال  العلم  األوربيّة، إىل موضوعيّة  املعرفيّة  )األنا( 

املجتمعيّة اإلسالميّة التي ينبغي أن نتمنطق بها؛ أال وهي اإلفشاء بالحقيقة املحمدية، ومن 

ثم إحاللها بدالً عن أنا ذاتيتنا وفردانيتنا، حتى نكون من داخيل مدينة علمه، الوالجني إليها 

من بابها الوحيد، عليه تكون حركة االستغراب ليست ترياقًا مضاًدا لحركة االسترشاق وال ردًّا 

لصاعها، بل هي محاولة جادة لألخذ بيد أوروبا، محاولة إخرجها من طفولة معرفيتها، إثر ما 

بُث فيها من علٍم ما نزال نستقرئه من مدينة العلم. فتصري حركة االستغراب بناء عىل ذلك، 

وبعدها حركة االستغراب هذه هي حركة هدايا تأخذ بيد أوروبا فتساعدها عىل سلوك الطريق 

املستقيم، ذلك الذي يعرب بها حاجز املعرفة إىل بحر العلم، كام عرب سيدنا الخرض بسيدنا 

موىس عليهام السالم قبلها. وهذا بال شّك معروف ومذكور فامتطاء مطية علم االستغراب 

هو يف ذاته ميكن أن يتطابق مع غربة بدأ بها الدين وسينتهي إليها. قال املصطفى عليه أفضل 

الصالة وأتم التسليم يف شأن هؤالء املتمنطقون بغربتها: )طوىب للغرباء( وهم كام قال عليه 

أفضل الصالة وأتّم التسليم )الذين يُحيون سنتي بعَد اندثارِها(، وليس هنا من إحياء للسنة 

أكرث من اإلمساك بنهج الهداية من الرصاط املستقيم ومن ثم الولوج من باب مدينة العلم. 
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