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إيمان "ما بعد العلمانية"..
حممود حيدر

عقل
م َّر تاريخ كامل استحلَّت فيه عبار ُة "إزالة السحر عن العامل" (َ )désenchantement
الحداثة الغربية برمته .كان الدين عىل وجه الحرص هو املقصود من العبارة التي تحولت مع
تقادم الزمن إىل ما يشبه األيقونة اإليديولوجية.
مل يكد القرن العرشون يطوي سجله املكت َّ
ظ باألفكار واألحداث والحروب الكربى،
حتى قَفَل الغرب عائدا ً إىل أسئلة بَدئية طواها سحر الحداثة وضجيجها .من أظهر تلك
الديني" .وما كان
األسئلة ،ما عكسته مناخات الجدل املستحدث يف ما أسموه "رجوع
ّ
الديني" هنا ،إال اإلعراب عام يسفر عنه سؤال الدين من أث ٍر مبني يف ثقافة
القص ُد من "رجوع
ِّ
الصمء .مل يفارق الدين أرض الحداثة سحابة القرون الخمسة
الغرب املثقلة ب َعلامنيتها
َّ
الديني هواجس الغرب وتعقُّالته ،ال يف حداثته األوىل،
من عمرها املديد .كذلك مل يغادر
ُّ
يظل الدين باعث الحراك يف الفلسفة
وال يف أطواره ما بعد حداثية .كأمنا قد ٌر قىض أن ّ
والفكر والثقافة واالجتامع ..حتى لقد بدا أشبه مبرآة صقيل ٍة يَظهر عىل صفحتها امللساء
حس ُن الحداثة املزعوم .فالدين ـ عىل ما يبني فالسفة التنويرـ مل يكُف عن كونه وظيفة أبدية
ُ
للروح اإلنساين .لهذا راحوا يُنبِّهون إىل رضورة أالَّ تتنازل الفلسفة يوماً عن حقّها يف بحث
املشكالت الدينية األساسية وحلِّها.
كان فيلسوف الدين الرويس نيقوال برديائيف يرى أن لليقظات الفلسفية دامئاً مصدرا ً
دينيّاً .ولقد نال من كالمه هذا الكثري من النعوت املذمومة ممن جايَلَهم من علامء املاركسية
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وفالسفتها .لكنه رغم َس ْيلِ االنتقادات التي انهمرت عليه ،ظل عىل قناعته بأن جهالً مطبقاً
رضب العقل األورويب حيال الدين .كان برديائيف يدعو عىل الدوام إىل التبرص باإلميان
الديني مبا هو حالة فوق تاريخية ال يستطيع العقل العلامين أن يقاربها بيرس .بل انه سيميض
يف مطارح كثرية من مساجالته إىل ما هو أبعد من ذلك .فقد أعرب عن اعتقاده بأن الفلسفة
الحديثة عموماً ،واألملانية خصوصاً ،هي أشد مسيحية يف جوهرها من فلسفة العرص الوسيط.
حيث نفذت املسيحية ـ برأيه ـ إىل ماهية الفكر نفسه ابتدا ًء من فجر عصور الحداثة.
* * * * *
"رجوع الديني" ،هو بال ريب ،عنوان إشكايل سيكون له آثاره الب ِّينة عىل املفاهيم واألفكار
والقيم التي تجتاح املجتمعات الغربية اليوم .من بني تلك اآلثار ما ينربي إىل تداوله جم ٌع
من فالسفة ومفكري الغرب سعياً للعثور عىل منظور معريف يُنهي االختصام املديد بني
الدين والعلمنة .والذي تسالَ َم عليه الجم ُع يف ما عرف بنظرية "ما بعد العلامنية" ،هو أحد
أكرث النوافذ املقرتحة حساسية يف هذا االتجاه .ما يعزز آمال القائلني بهذه النظرية أن أوروبا
الغنية باملرياثني العلامين والديني قادرة عىل إبداع صيغة تناظر تجمع املرياثني معاً بعد ِفرقة
طال أمدها .رمبا هذا هو السبب الذي ألجله ذهب بعض منظِّري "ما بعد العلامنية" ـ ومنهم
الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس ـ إىل وجوب تخصيص إطار مرجعي يحضن أهل
الديانات وأتباع العلمنة سواء بسواء بغية العيش املتناغم يف أوروبا تعددية.
شغف التساؤل حول صريورة االحتدام الديني العلامين ومآالته ،مل يتوقف عند هذا
املفرق ..كان مثة منحى آخر ترتجمه امللتقيات الحميمة بني الالَّهوت والفلسفة .واللقاء
املثري الذي جمع قبل بضعة أعوام البابا بينيدكتوس السادس عرش إىل الفيلسوف هابرماس،
شكَّل يف العمق أحد أبرز منعطفات التحاور الخالّق بني اإلميان الديني والعلمنة يف أوروبا.
ٍ
يومئذ عام ميكن اعتباره ميثاقاً أول ّياً للمصالحة بني التفكري الالهويت
ومع أن اللقاء مل يسفر
والتفكري العلامين ،إال أنه أطلق جدالً قد ال ينتهي إىل مستقر يف األمد املنظور.
اللقاء الفريد بني الرجلني ،ظَ َّه َر املسلَّامت التي ينبغي األخذ بها لتحصني كرامة اإلنسان
يف زمن بلغت فيه اختبارات الحداثة ح َّد التهافت .وجد هابرماس يف العقل العميل لـ"الفكر
ما بعد امليتافيزيقي العلامين" نافذة نجاة ..بينام وجده البابا بنيديكتوس يف اإلنسان كمخلوق
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إلهي .يومها اعرتف هابرماس باستعداد الفلسفة التعلُّم من الدين .كان لسان حاله يقول:
ما دام العقل مل يستطع القضاء عىل الوحي يف فضاء علامين ،فليهتم الفيلسوف باإلميان
رشعة للقوانني كل
يل الدولة امل ِّ
رص عىل رضورة أن تو َ
عوض االستمرار يف الحرب معه .ثم أ َّ
َ
تعرتف لها بفضاء خاص يف إطار ما سامه بالوعي
الثقافات والتمثُّالت الدينية عنايتها ،وأن
ين" للمجتمع .أما إجاميل ما ذهب إليه البابا فهو دعوته إىل تحصني الحضارة
"ما بعد العلام ّ
الغربية املعارصة عرب خمس ركائز :التعاون بني العقل واإلميان ـ مواجهة التحديات
الجديدة التي تواجه اإلنسان ـ فكرة الحق الطبيعي كحق عقيل ـ التعدد الثقايف كفضاء
الرتباط العقل واإلميان ـ العقل واإلميان مدعوان لتنظيف وإشفاء بعضهام البعض...
َص مام أبداه الرجالن ،لقلنا إن ما حصل هو أشبه بإعالن ينبئ
لو كان لنا من عرب ٍة ت ُستخل ُ
عن انرصام تاريخ غريب كامل من الجدل املزمن حول "بِدعة" االختصام بني الوحي والعقل.
* * * * *
ما بعد العلامنية إذا ً ،تجربة مستجدة يف التفكري الغريب بشقيه العلامين والالهويت .تجرب ٌة
تتغ َّيا وضع ح ّد لالحرتاب املديد بني خطّني متعاكسني :إما اإلميان املطلق بقوانني الالّهوت
وسلطاته املعرفية ،وإما اإلميان مبطلق العقل املحض ،وما يقرره من أحكام الدينية لفهم
العامل.
لنئ َّ
كل ذلك عىل يشء ،فعىل تحول غري مسبوق يف التفكري "املا بعد حدايث"
دل ّ
بجناحيه الديني والدنيوي .مثلام يشري إىل وجود منفسحات معرفية ذات وزن داخل
البيئة الغربية ،كانت وال تزال ترى بهدوء إىل موقعية اإلميان الحاسمة يف وجدان األفراد
والحضارات .لقد أسفرت هذه املنفسحات عن أم ٍر ذي داللة جوهرية يف التحول املشار
إليه :أن ليس مثة من تضا ٍّد بني اإلميان يف طبيعته الحقيقية ،والعقل يف طبيعته الحقيقية.
وأن ليس مثة رصاع جوهري بني اإلميان بالوحي والوظيفة اإلدراكية للعقل .ومتى فُ ِه َم ذلك
عىل النحو األت ّم ،ظهرت الرصاعات السابقة بني اإلميان والعلم يف ضو ٍء مختلف متاماً.
فالرصاع يف حقيقته مل يكن بني اإلميان والعلم ،بل بني إميانٍ
وعلم ال يعي كل منهام
ٍ
بعده الحقيقي .من قبيل املثال غري الحرصي :مل يكن الرصاع الشهري بني نظرية التطور
الداروينية ،والهوت بعض الطوائف املسيحية رصاعاً بني العلم واإلميان ،بل رصاعاً بني

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

10

املبتدأ

علم يجرد إميان اإلنسان من إنسانيته ،وإميان ح ّوله الهوت السلطة إىل أيديولوجيا ،ومن
ٍ
ث َ َّم إىل حرب مفتوحة عىل العقل.

لقد رسى سؤال الدين يف الغرب مرسى خطبة الحداثة من مبت َدئِها إىل خربها .فلو عاي َّنا
قليالً منها ،السيام الفلسفي والسوسيولوجي ،لعرثنا بيرس عىل أصلها الديني .كام لو كان
من أمر الحداثة حني أرادت تظهري غايتها الكربى ،أن تتخذ لنفسها صف َة متعالية .رمبا هذا
هو السبب الذي ن ُِظ َر فيه إىل الحداثة وما بعدها ،كظاهرة ميتافيزيق ّية رغم دنيويتها الصارمة.
رشعت أسئلتَها .وهي أول ما سألت ،سا َءلَت الكنيسة
رشع سيوفها َ
فالحداثة من قبل أن ت َ
املسيحية كخصيم لها بال هوادة .لكنها حني مضت يف السؤال لتمنح نفسها بعض اليقني،
متأصل يف ذاتها .فقد
هبطت إىل عمق الزمان الديني .مل تفعل الحداثة ما فعلت إال عن أمر
ِّ
جة بالكامن الديني .وغالباً ما انرصفت إىل املسيحية
"استفرغت" ما
يعرب عن سريتها الضا ّ
ُ
القديس ومزاياه ...أو ..رمبا ألنها بحثت عن
لحاجتها إىل متعا ٍل يضفي عىل أزمنتها فضائل
ِّ
اعتالئها األريض فلم تجده إال يف فضاء الدين .لذا كان عليها ان تهيمن عىل معنى املسيحية
لتقوم مقامه ،أو لرتتدي بواسطته لبوس الفضيلة .لهذا الداعي ـ عىل غالب الظن ـ تناهى لنا
كيف بدت أسئلة الحداثة وأفعالها محمولة عىل أجنحة امليتافيزيقا.
منشأ املفارقة أن سؤال الحداثة ،جاءنا باألصل من حقول املسيحية الواسعة؛ فإنه بهذه
الداللة وليدها الرشعي .بل أن سرية الحداثة مع املسيحية كانت أشبه بديانة خرجت من
ديانة عارصتها ،ثم سبقتها ،ثم من بعد أن ارتوت من عداوتها لها عادت لتحاورها ولو عىل
ٍ
كيد ُمضْ مرٍ.

حني تص ّدت الفلسفة املعارصة لتجيب عىل السؤال الصعب حول املآل الذي ميكن
أن يسفر عنه اللقاء الحذر بني اإلميان الديني والعلمنة ،مل تستطع الفصل بني خصمني
انحكم إليهام الغرب جيالً إثر جيل .مع ذلك مل تستيئس الفلسفة من متاخمة الفضاءات
القصوى ألسئلة الدين .فمن خصائص التفلسف ـ عىل ح ِّد درايتنا ـ أن كل سؤال يولد
نتيجة عالقة بني ض َّدين ،وأن عنارصه تتشكل من هذين الض َّدين معاً .وأن كل سؤال يحيط
دامئاً مبجمل إشكالية الفضاء الذي منه جاء ،ويكون يف كل م ّرة هو هذا املجمل نفسه.
بي مارتن هايدغر ـ من
وعىل هذا النحو ال ُيكن ألي سؤال ميتافيزيقي أن يُطرح ،ـ كام يُ ّ
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دون أن يكون السائل نفسه ،ـ ُمتَض َّمنا ـ يف السؤال ،أي عالقاً يف هذا السؤال.
* * * * *
لقد حطَّت املنازع ُة بني الحداثة والكنيسة عىل أرض الفصل بني "دنيوية العلمنة"
وجوهر املسيحية .مل تتوقف "العلامنية الحادة" مل ّا نازعت الكنيسة مقامها ،عىل احتكار
قيم السياسة واالجتامع ووضع نظريات الدولة .فإذا بها ،متيض إىل نهاية الرحلة لتنقلب
عىل الكنيسة ،وت ُطيح الهوتها السيايس ،وتحكم عىل ادعائه الحقيقة بالبطالن .بل إنها
ستذهب مسافة أبعد يف املواجهة ،لتفتح باب املساءلة ،مجمل ما أنجزته الفلسفة الحديثة
يف صعيديها القيمي واألخالقي .مثال ال حرص :تح ّولت مقولة الواجب عند كانط إىل
مجرد طاعة مطلقة لنظام الدولة  /األمة و"أمريها الحديث" .ذاك الذي نزع من الحداثة
أخالقها حني استفرغها من جوهرها املسيحي ،ثم واصل "رضاوته" حتى أوشك أالّ يبقي
الصمء.
من الكنيسة سوى حجارتها
ّ

كانط نفسه مل توفِّره سيوف الحداثة .فقد جاء شغفه بالتفكري النقدي ليفتح عىل مامرسة
فلسفية ال ت ُبقي منجزات التنوير يف منأى من النقد .كانت غاية "ناقد العقل الخالص" ،موقوفة
عىل سعيه إىل حفظ األنوار العقلية باألخالق العملية .وكذلك عىل رؤيته بأن اإلنسان كائ ٌن
أخالقي ،ومبا أنه أخالقي فهو كائن ديِّ ٌن.
عاقل فهو كائ ٌن
عاقل ،ومبا أنه ٌ
ٌ
ٌّ
ملا انترصت الحداثة عىل الالّهوت ،وابتنت علامنيتها الحادة بعقل بارد ،راحت تنظر
إىل الكنيسة بوصفها نابض إرجاع للزمن ،وإىل املؤمنني بوصفهم كائنات أسطورية تُغر ُِق
العاملَ بالظلامت .لكن يبدو أن تلك النظرة طفقت تته َّيأ ملنقلب آخر ..صحيح أن الحداثة
انترصت عىل الالّهوت ،لكنها مل تستيقظ من نوام انتصارها بعد ..كان الفرنسيون يقولون أن
جمهوريتهم مل تنترص إال بدحر الكنيسة ..لكنهم مل يلبثوا حتى أدركوا أن هذا النرص كان
أشبه بانتصار فرنسا عىل نصفها اآلخر.
مثة من شبَّه مآالت ما بعد الحداثة بتلك الصورة املنسوبة إىل جاهلية القرون الوسطى.
تكنولوجي "ما بعد
وقد عنى بها تلك الجاهلية املستأنفة ،والتي تأتينا هذه امل ّرة بردا ٍء
ّ
صب جام نقده
يث" .وهذا بالضبط ما قصده الالهويت األملاين ديرتيش بونهوفر حني
حدا ّ
َّ
مل صار عبدا ً ألهوائه وأشيائه .حداثة تحول فيها س ّي ُد اآللة إىل
عىل حداث ٍة باتت مهووسة بعا ٍ
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املبتدأ

ٍ
عبد لها ،وانتهى تحرر الجامهري إىل رعب املقصلة .والقومية انتهت إىل الحرب ..وتفتَّحت
مع الحداثة أبواب العدمية".
* * * * *
لزمن ليس ببعيد كان مثة تساؤل عام إذا كان الغرب سيتحول إىل مجتمع بال دين ..تساؤل
مرير مأل تاريخ الكنيسة الكاثوليكية املعارصة ،من البابا بولس السادس يف الستينيات،
إىل يوحنا بولس الثاين يف الثامنينيات والتسعينيات ،وصوالً إىل البابا املستقيل بنديكت
السادس عرش فالبابا الحايل فرانسيس.
الصورة الراهنة للتساؤل املذكور تظهر يف أكرث لحظاتها غشاوة .مل يعد العقل الذي
ابتنت عليه الحداثة منجزاتها العظمى عىل امتداد قرون متصلة ،قادرا ً وبأدواته املعرفية
املألوفة ،عىل مواجهة عامل ممتلئ بالضجر والخشية والالّيقني .وما عادت العلمنة التي
"ق َّدست" مسالكها ونعوتها وأسام َءها قادرة عىل مواصلة مرشوعها التاريخي عرب استئناف
الديني.
عداوتها لإلميان
ّ

أما حني انتهت ما بعد الحداثة إىل الحديث عن اإلنسان األخري وعن موته ،فإنها مل تكن
جاذب إىل معنى ما فوق ميتافيزيقي ..بل رمبا عن رغبة كامنة
لتفعل ذلك إال لتكشف عن
ٍ
بيوم تستعاد فيه اإلنسانيّة عىل نشأة الجمع بني أفق األلوهة وأفق األنسنة عىل نصاب واحد.
ٍ
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ــ حوار مع عامل األنثروبولوجيا طالل أسد
الدين األصيل ليس مغلقا ً أمام العقل النقدي
حاوره:كريغمارتني

حوار مع عالم األنثروبولوجيا طالل أسد
الدين األصيل ليس مغلق ًا أمام العقل النقدي
حاوره :كريغ مارتني

[*]
[[[

(( ..حني أدركت أن سنة  2013تعني انقضاء عرشين عاماً عىل صدور كتاب «سالالت
الدين :االنضباط وأسباب السلطة يف املسيحية واإلسالم» قررت أن أقابل مؤلف الكتاب
الربوفسور طالل أسد ـ وهو أستاذ متميز يف األنرثوبولوجيا يف جامعة نيويورك ـ وأن أناقشه
حول أهم أطروحاته يف هذا الكتاب وكيف تلقاه الوسط األكادميي وأثره عليه)).

بهذه الكلامت يقدّ م الباحث يف جامعة القديس توما األكويني كريغ مارتني إىل حواره مع
الربوفسور أسد .إال أنه سيضيف ما يعكس تأثره بأطروحات أسد يف مجال أنرثوبولوجيا الدين.
فقد كان للكتاب املشار إليه عىل وجه الخصوص تأثري شخيص عليه وهو يف مرحلة مبكرة
من دراساته العليا ،وخاصة يف ما تضم ّنه فصله املعنون« :بناء الدين كفئة أنرثوبولوجية».
يبي يف هذا الفصل أن مفهوم «الدين» يف الكثري من سياقاته املعارصة قد تشكل يف
حيث ّ
أساسه تبعاً للقواعد والفرضيات الربوتستانتية.
			
ويف ما ييل النص الكامل للحوار:

املحرر

كريغ مارتني :أميكنك أن تخربين بروفسور أسد عام أحببت أن تنجزه من خالل تأليفك لـ«سالالت

األديان»؟ وهل تعتقد أن الكتاب استُقبل من جانب النخب عىل النحو الذي مت َّنيت أن يُستقبل به؟

*ـ كريغ مارتني ،األستاذ املساعد يف الدراسات الدينية ،جامعة القديس توما األكويني ـ أمريكا.
ـ املصدر :مجلة "دراسة الدين" ،املجلّد  ،43العدد / 1شباط .2014
ـ العنوان األصيل للحوارGenealogies of Religion, Twenty Years On: An Interview with Talal Asad :
BULLETIN FOR THE STUDY OF RELIGION, VOLUME 43, NUMBER 1 / FEBRUARY 2014.
ـ تعريب :رامي طوقان .مراجعة د .كريم عبد الرحمن.
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طالل أسد :بحسب تقديري ،فإ ّن معظم الناس قد فهموا ما كنت أعتقده بالنسبة إىل الدين
كمامرسة وكلغة وكحساسية يف العالقات العامة بدالً من أن يكون مجموعة أنظمة من املعاين.
لقد حاولت يف خذت الكتاب ،ويف الكثري من أعاميل التي تلته أن أفكر عرب قطع صغرية من
التاريخني املسيحي واإلسالمي لتوسعة فهمي ملاهية وحياة الناس وكيفيتها ،حني يستخدمون
مفردات «الدين» .أنا بكل تأكيد مل أرغب يف اإلدعاء بأن «الدين» كبناء تاريخي كان إشارة إىل
«غياب» ما ،أي مجرد أيديولوجية تعرب عن السلطة املهيمنة .كان عدم رضاي عن الفكرة املاركسية
الكالسيكية حول األيديولوجية هو بالضبط ما دفعني إىل تحويل انتباهي إىل الدين .وقد توصلت
يل أن أفكر فيه هو ما كان فيتنغشتاين يردده يف أكرث من
تدريجيّاً إىل فهم أن السؤال الذي يجب ع َّ
مناسبة :كيف ميكن تعلم لعبة لغة ما من خالل شكل معني من الحياة؟ إن مسألة تعريف الدين
هي السؤال األكرب حول الطرق الالمتناهية التي ميكن فيها للغة أن تدخل إىل الحياة .لقد أردت
أن أنأى بنفيس من الحجج التي ت ُقدم تعاريف أساسية أو تُستمد منها مثل قولهم« :الدين استجابة
لحاجة إنسانية أساسية» أو «الدين قد يقدم الراحة ألناس يعانون من املشاكل ولكنه يؤكد أشياء غري
حقيقية» أو «الدين يف جوهره هو ما يتعلق باملقدس» أو «الدين يضفي معنى وغاية عىل الحياة»
أو«الدين والعلم متوافقان أو غري متوافقني» أو «الدين مصدر الكثري من الرشور»« ،وكذلك العلم
رش ،كام هي حال الدين غالباً.
والدين أيضاً مصدر للكثري من الخري» .ال ،إن العلم ليس مصدر لل ّ
ـ كريغ مارتني :أيــن تكمــن مشــكلة التعريــف إذا ً؟ هــل هــي يف لغــة الديــن أم يف مــكان
آخــر؟..
ـ طالل أسد :لقد بيَّنت أن تعريف الدين يعني اإلحاطة بأشياء معينة (األزمنة واألمكنة والقوى
واملعارف واملعتقدات والسلوكيات والنصوص واألغاين والصور) عىل أنها من أساسيات «الدين»،
والتعامل مع أشياء أخرى عىل أنها عرضية عليه .إن عملية التعرف هذه ـ عىل ما ينتمي إىل تعريف
ما ـ ال يتم نتيجة التجربة ذاتها .فاألشياء يف نفسها متنوعة والطريقة التي يتفاعل بها الناس معها أو
يستخدمونها مختلفة للغاية .دعني أعرب عن األمر بالشكل التايل :حني نتعرف عىل هذه األشياء كلها
من خالل مفهوم «الدين» فإن سبب ذلك أننا نرى التعريفات جميعها متشابهة إىل حد كبري .وما
يجعلها متشابهة ليس تجربة فريدة مشرتكة بني جميع األشياء التي يجمع بينها الدين (مثل القدسية
واأللوهية والروحانية والتعايل إلخ ،)...بل إن ما يجعلها متشابهة هو التعريف نفسه الذي يقنعنا
من خالل ما يسميه فيتنغشتاين« :الصورة اآلخذة باأللباب» أي بوجود ذات جوهرية تكمن خلفها
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محاورات

جميع حاالت «الدين» .إن األشياء املرتبطة مع بعضها يف تصور معني للدين ترتابط بطريقة شديدة
«ديني» إىل آخ َر أمرا ً يف غاية اإلشكال،
االختالف يف تصور آخر ،ولهذا غالباً ما تكون ترجم ُة مفهوم
ٍّ
ولكن كتاب «السالالت» ال يحاول أن يقول إن تعريف الدين هو مجرد مسألة متثيل لغوي ،فاللغة
الدينية مثل أي لغة أخرى مرتبطة أشد االرتباط مع الحياة نفسها ،ولذلك فمحاولة تعريف «الدين»
هي من وج ٍه محاولة إلدراك الكل الشامل الذي ال يدرك .وأشدد هنا عىل أن تعريفات الدين مض ّمنة
يف الحوارات والنشاطات والعالقات واملؤسسات التي يتم الحفاظ عليها إما بدافع املحبة أو حتى
العادة ،بل والتي قد ينقلب الناس عليها أو ببساطة يهملونها ،ويتم التصارع حول هذه التعريفات بل
وقد تُفرض حتى عىل القانون الذي يحكم الدولة.
إن تعريفات الدين ليست أعامالً فريدة وتا َّمة ومحددة بوضوح ،بل متتد هذه األعامل عرب
الزمن وتتطور مع املامرسات االجتامعية ،ومن خالل استخدامها املستمر تتع َّدل ويجري صياغتها
بشكل أدق وأعمق .ميكننا القول إن تعريف الدين هو بحد ذاته «عمل ديني» يقوم به «املؤمنون»
و«غري املؤمنني» وقد يكون أيضاً محاولة للهجوم عىل إرث ديني ،أو محاولة لتعزيز ذلك اإلرث أو
إصالحه أو حتى إطالق إرث ديني جديد.
لذلك تكمن مشكلتي يف «التعريف الكيل الشمويل للدين» يف أن اإلرصار عىل الجوهر الكيل
مينعنا من السؤال حول ما تتضمنه التعريفات هذه وما تستثنيه ،وكيف تفعل ذلك ومن فعل ذلك
وألي غاية ،وبالتايل يف أي سياق لغوي واجتامعي يكون من املنطقي لنا أن نطرح تعريفاً
فيها
ِّ
محددا ً ويف أيها ال يكون كذلك.
إن محاولة بناء سالالت من املفاهيم هي إحدى طرق معالجة أسئلة كهذه ،وبالنسبة يل فإ ّن
مصدر االهتامم األكرب يف جميع كتابايت كان« :ما هو السؤال الصحيح يف هذا األمر»؟ ولذلك ففي
كتاب «سالالت األديان» مل أحاول أن أق ّدم تعريفاً أفضل ملفهوم «الدين» وال أن أقوض مفهوم
الدين من أساسه ،بل ما كنت أحاول فعله هو البحث عن الطرق األفضل لصياغة األسئلة األكرث
بس ّن األشياء وإعالنها وااللتزام بها ـ أو ر ّدها ورفضها ـ حني يتحدثون
فائدة حول كيفية قيام الناس َ
عن «الدين» .وهكذا ويف الفصل الرابع ويف أثناء استكشايف لرواية هيو أوف سانت فيكتور عن
األرسار املقدسة وللمواعظ التي ألقاها برينارد دو كلريفو يف األديرة ،حاولت أن أبتعد عن أفكار
مثل «التلقني» ،أي التلقي السلبي لقوة مهيمنة .ثم سعيت يف املقابل إىل يشء أكرث تعقيدا ً ،وهكذا
كتبت« :إن برينارد ال يتحكم بالرغبات (مبعنى أن رهبانه مل يعلموا ما الذي كان يجري لهم) بل كان
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بدالً من ذلك يعمل عىل إنشاء مساحة أخالقية جديدة لتنشيط دوافع متميزة» .ما أثار اهتاممي كانت
الكيفية التي ميكن بها لعمليات ذاتية مثل هذه أن تتعلق بالتجسد واالنضباط .أو بكلامت أخرى:
كيف ميكن للظروف املوضوعية التي يجد فيها األشخاص أنفسهم قادرين عىل أن يق ِّرروا ما يجب
أن يفكر فيه كل واحد منهم ،وكيف يجب أن يعيش حياته وكيف يتمكن من أن يعيش حياته .لقد
انشغلت به يف الوقت الذي كنت أكتب فيه كتاب «السالالت» ،وهو
كان هذا هو املرشوع الذي
ُ
األمر الذي ال أزال مشغوالً به حتى اآلن .ال أرى أن هذا الكتاب منعزل عن باقي أعاميل.
لقد فهم الكثري من القراء ما كنت أحاول القيام به وتعاطفوا مع جهودي (مع بعض الحذر)،
ولكن بعضهم مل يتعاطف مع هذه الجهود أبدا ً ،بل لقد برز من بني هذه الفئة األخرية من فاجأين
بأن اتهمني مبعاداة «الدين» ،وخاصة الدين املسيحي ،وأين قد طورت هذه الروح العدائية أثناء
طفولتي حني افرتض املدعون بأين «تعرضت للمهانة» يف املدرسة الداخلية التي أدارها الرهبان يف
الهند والتي درست فيها ،وفقط ألين ذكرت مرة أن هذه املرحلة املدرسية املبكرة املدرسة كانت
الفرتة التي تعلمت فيها أن «أناقش» وأن «أكون مشاكساً» مع رفاق صفي من املسيحيني! لكني مل
أتعرض للمهانة من قبل الرهبان ومل أقل قط أين تعرضت للمهانة عىل أيديهم .واألهم من ذلك أنه
يستحيل عىل كل من قرأ «سالالت األديان» ببعض االنتباه أن يتقدم بادعاء مثل هذا .بل الواقع هو
أين تعلمت الكثري حول تعقيد «الدين» من خالل قراءة كتاب مسيحيني يف حقبات تاريخية مختلفة،
وبكل تأكيد ال أعتقد أن أولئك الناس يتكلمون عن مجرد بنيويات حني يستخدمون املفردات
الدينية أي عن تكوينات أيديولوجية ال يتجاوز دورها تقديم تربير للسيطرة االجتامعية .بالطبع فإن
«شيئاً ما» يتم بناؤه وإعادة بنائ ِه هنا ،لكن هذا البناء ليس غائيّاً (مصنوعاً ومت ّمامً لغاية محددة) وال
ميكن وصفه بأنه يف جوهره اجتامعي .إن هذا السعي وراء «توظيف» مفهوم الدين هو بالضبط ما
كنت أريد الهروب منه يف كتاب «السالالت».
نقد التدين الرسمي
كريغ مارتني :هل لك أن تعلق عىل ردات الفعل املختلفة التي ظهرت يف االختصاصات
الرئيسية والفرعية األخرى؟ أنا أعي متام الوعي كيف كانت ردات فعل األكادمييني املتخصصني
يف الدراسات الدينية ،ولكن هل تشعر أن ذلك العمل كان له األثر الذي كنت تتوخاه يف مجال
األنرثوبولوجيا عىل سبيل املثال ،أو يف مجال العلوم السياسية أو االجتامعية أو املجاالت
املختلفة يف الدراسات الدينية؟
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طالل أسد :أنا ح ّقاً ال أعلم ما كان تأثري «السالالت» عىل العلوم االجتامعية عموماً ،كل ما
أعلمه أن عددا ً من علامء األنرثوبولوجيا الشباب املوهوبني استخدموا أفكارا ً يف هذا الكتاب حول
تجسد القيم واألحاسيس والتقاليد واألخالق الفاضلة يف دراساتهم اإلثنوغرافية حول اإلسالم.
ولقد تعرض هؤالء مؤخرا ً لنقد بعض الناس نتيجة مبالغتهم يف أهمية «التدين الرسمي» عىل حساب
الس ّيئ ـ قبل أن يتابعوا
«املعتقدات الروحية العادية» .وقد الموين ألين كنت من بدأ هذا االتجاه ّ
الفكرة إىل نظرة «رجعية» إىل العلامنية .ليس هذا هو املكان املناسب ملعالجة هذه الشكاوى
خصوصاً وأنها تتعلق بالدرجة األوىل بأنرثوبولوجيا اإلسالم ،ولذلك فهؤالء الناس يركزون بشكل
أكرب عىل مقاالت يل صدرت قبل هذا الكتاب وكتاب «تشكّالت العلامين».
ثم أين توصلت إىل رأي مفاده أن الكثري من علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا الذي يدرسون
املهاجرين املسلمني يف أوروبا يشعرون بأن عميل معياري بشكل منحرف ،وأنه يتعمد إهامل
التجارب االجتامعية التي مير بها املسلمون وردة فعلهم الدينية .باختصار :أنه يهمل معضلتهم
املعارصة يف البلدان العلامنية الليربالية .أعتقد أن هذا أحد أنواع ردات الفعل عىل عميل ،ولكن
ينتابني الفضول حول سبب شعورهم القوي بأن عميل يهدد الحقيقة التي توصلوا إليها ،حني
كنت طالب جامعة يف األنرثوبولوجيا كنا منزح كيف أن علامء اإلثنوغرافيا الكبار كانوا يستجيبون
للنقاشات النظرية يف الحلقات األكادميية بقولهم «لكن يف قبيلتي يعتقد الناس أن ،»...إن هذه
النزعة التجريبية ال تزال لسوء الحظ تجتاحنا .فالكثري من علامء اإلثنوغرافيا يعتقدون أنّهم صاروا
ميتلكون الفهم الصحيح لتجارب من يوصل إليهم املعلومات (مبا يف ذلك الفهم الصحيح ملا
يعتقدونه دينيّاً وما ال يعتقدونه) فقط لكونهم أمضوا بعض الوقت املحدود معهم يف طريقة عيشهم،
وكأن تجربة مصادر معلوماتهم كانت متناسقة وتامة ومتوافقة ،وكأن طريقة عيشهم التي شاركهم
فيها عامل اإلثنوغرافيا لفرتة قصرية من الزمن ميكن لها أن تُلخَّص بتمثيل محدود يعكس حقيقة غري
قابلة للنقاش ،وكأنها قد ال تكون هي ذاتها مجرد تفسري داخيل غامض ،أو لكأن لغتهم العادية قد
تكون أكرث أصالة من لغة نصوصهم الدينية.
ين" بشكل أكرب
عىل جميع األحوال فقد اهتم دارسو العلوم السياسية بكتاب "تشكّالت العلام ّ
من «سالالت الدين» ،رغم إين أرى أن الكتاب األول مرتبط بشكل وثيق باآلخر ،وأن أسئلته حول
العلامنية متقدمة بشكل أكرب من تلك املوجودة يف «السالالت» .قد يعود هذا االهتامم إىل األسئلة
حول األمل والعنف واملعاناة التي أشاركها مع بعضهم ،فهم يعلمون بالفعل أن األمور ليست
بالبساطة التي تزعم األيديولوجيا الليربالية أنها عليها.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

حوار مع البروفسور طالل أسد

19

أعمل شخص ّياً حول «البنية االجتامعية للدين» وأرى أن الفصل
ُ
كريغ مارتني :بالنسبة يل،
األول من هذا الكتاب يُستشهد به يف كل مكان ،ولكن :هل تعتقد أن العلامء ـ سواء يف مجال
الدراسات الدينية أو يف أي اختصاص آخر ـ قد توصلوا إىل فكر أكرث تقدماً حول مصطلح «الدين»
وارتباطه مع «االعتقاد»؟ أي :هل تحسنت األمور خالل السنوات العرشين األخرية؟
طالل أسد :ال يزال هناك اتجاه نحو تعريف «االعتقاد» كالجوهر الذي يع ِّرف الدين ،ولكن
هل هناك فكر متطور مبا فيه الكفاية حول ما يعنيه «االعتقاد»؟ نحن نعي متاماً فكرة أن حقبة
العصور الوسطى كانت عرص االعتقاد واإلميان ،حيث كان «يستحيل عىل الناس يف الغالب أال
يؤمنوا بالله» ،أما يف عرصنا ،عرص العلامنية ،فاإلميان بالله واحد من خيارات كثرية .ولكن ما هو
«االعتقاد» أو «اإلميان»؟ لقد تحدث الفالسفة حوله عىل أنه «شعور» كام فعل هيوم ،أو « َم ْي ٌل» كام
فعل رايل ،أو بشكل أعم :عىل أنه «حالة عقلية» .إن القواعد اللغوية املرتبطة مع اسم «االعتقاد»
(والفعل :أعتقد) يختلف من معنى إىل آخر وبني مجموعات مختلفة من املعاين .إذا كانت النظرة
إىل «الدين» عىل أنه مفهوم كيل ثابت ليست هي النظرة األمثل (كام هو رأيي) فإن نسبة معتقدات
معيارية إىل دين ما (أو باألحرى إىل متبعيه) تصبح مشكلة .إن االختالفات يف قواعد «االعتقاد
اللغوية مرتبطة مع التغريات يف أشكال الحياة وصورها ،ولذلك فحني يشري الناس إىل «االعتقاد»
فعادة ما يتحدثون حول مجموعات يستحيل قياسها من املفاهيم واألحاسيس وااللتزامات واآلثار
إلخ.
لقد ميز العلامء املتخصصون يف العصور الوسطى صعوبة ترجمة الكلامت الالتينية التي
نعتقد اليوم أنها تتامهى مع الكلامت التي تشري إىل «االعتقاد» يف اللغات الحديثة (مثل belief
باللغة اإلنجليزية و( )croyanceباللغة الفرنسية .لنأخذ مثالً كلمة مثل ،»infidelitas« :والتي ترتجم
إجامالً ببساطة كـ «الكفر» أو «عدم اإلميان» :لكن هذه الكلمة كانت أيضاً تستخدم يف سياقات
علامنية دنيوية أيضاً مثل القوانني واملراسيم والروايات التاريخية .وهو يف العادة تعني عدم االلتزام
يف ،أو خيانة ثقة شخص ما .فإذن كلمة
بعقد ما أو الحنث بقسم ما ،أو الترصف بشكل غري و ٍّ
 Infidelesال تعني ببساطة فقط هؤالء الذين مل يؤمنوا بتعاليم الكنيسة ،بل بالدرجة األوىل أولئك
الذين ترصفوا بطريقة غري مخلصة بشكل أو بآخر ،أو أولئك الذين من خالل أعامل الخيانة أو
سوء الحظ املحض مل يعودوا جزءا ً من العالقات التي تربط اإلله مع املسيحيني الالَّتني مع
ملكهم ومع بعضهم بعضاً .أما الكلمة الالتينية «  »Credereوالتي ترجمت باللغة اإلنجليزية إىل
فعل «االعتقاد» فعادة ما كانت تستخدم باملعنى األخالقي ال املعريف ،فهي تشري إىل «ثقتك
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بشخص ما» بدالً من «قناعتك بأن مجموعة أطروحات صحيحة» ،وهكذا استشهدت دوروثيا
فيلتيكه التي كتبت حول هذا املوضوع بحالة "أود فوري" ،وهي إمرأة فالحة شابة مثلت أمام
محاكم التفتيش ألنها وبحسب قولها مل تكن قادرة عىل «[ »credere in Deumحرفياً :أن تؤمن
بالله] ،لكن ما تعنيه هذه العبارة كام تقول فيلتيكه يجب أن يؤخذ يف إطاره املفصل الخاص
به :فوجود الله مسلم به يف هذا السياق ،ولكن "أود فوري" كانت تشعر باليأس ألنها غري قادرة
أن ترى يف طقس اإلفخارستيا أكرث من الخبز ،وألنها كانت تنتابها أفكار مزعجة حول مفهوم
التجسد اإللهي لدرجة أنها مل تعد تأمل يف الدخول يف رحمة الله.
تقول فيلتيكه أنه ال يظهر يف السياق أي يشء يتحدى املعتقد بأن جسد اإلله يظهر يف شكل
الخبز ،ولكن ما يظهر بكل تأكيد هو التعبري عن عالقة "أو ّد فوري" املعذبة مع الله نتيجة عجزها
هي عن رؤية أي يشء غري الخبز .هل كانت تؤمن بالله؟ ستقول محكمة التفتيش أنها غري مؤمنة،
أما الناقد الحديث فسيقول أنها مؤمنة .باختصار :ليست النقطة التي أود أن أثريها هي أن مفهومنا
املعارص لإلميان أو االعتقاد (أي تصديق أن شيئاً ما صحيح وحق ،أو أن شخصاً ما لديه شعور
معني مرتبط برفض تعريف معني لإلله أو أن االعتقاد باإلله يضع املرء يف حالة ذهنية محددة)
مل يكن موجودا ً يف ذلك الزمن ،بل هي أن عبارة «اإلميان بالله» كانت تطرح مفاهيم وارتباطات
اجتامعية ومخاوف وآمال شخصية مميزة ،وأن القواعد اللغوية التي تشري إىل تلك العبارة يف
العصور الوسطى مختلفة متام االختالف عن القواعد التي تشري إليها اليوم.
من الواضح أن مسألة الرتجمة كثريا ً ما تصبح يف غاية األهمية الستيعاب هذه املفاهيم ،وهكذا
فكثريا ً ما ترتجم الكلمة العربية «إميان» إىل « »beliefـ كام هو الحال يف العبارة التي وردت يف
القرآن الكريم« :يا أيها املؤمنون» ـ مع أن الرتجمة األفضل هي « ،»faithفاإلميان بهذا املعنى
يفهم عىل أنه حالة دامئة من الزاوية النفسية بدالً من كونها حالة متقلبة بني اإلميان وعدمه ،وهذه
الحالة مندرجة يف مامرسة الطقوس والشعائر واملامرسات الشخصية واالجتامعية األخرى.
وبهذا املعنى أعرف مسلامً يصف نفسه بأنه «ضعيف اإلميان» ويستخدم هذا كعذر لعدم تأدية
الصلوات املفروضة يف اليوم .إن هذه العبارة بحد ذاتها وكام أفهمها ليست تعبريا ً ال عن الشك
وال عن عدم اإلميان وال أي نوع من أنواع اليقني (مبا يف ذلك يقني الالأدري الذي يرفض اتخاذ
موقف محدد من وجود الله أو عدمه) ،ولكنها أيضاً ليست لحظة من لحظات الكالم غري العقالين،
فلو كانت كذلك ملا كان هناك أي دا ٍع ألي أحد أن يصف نفسه بأنه «ضعيف اإلميان» ،بل هي نوع
صفُوه بهذه الطريقة.
من اإلميان املرتبط بالحياة العادية التي يجد بعضنا أنفسهم مضطرين أن يُ َو ِّ
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امليثاق بني اإلنسان واهلل
كريغ مارتني :يذهــب البعــض إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ،لــري إىل االعتقــاد عــى أنــه
ميثــاق بــن اإلنســان واللــه ..مــا الــذي تقولونــه يف هــذا الخصــوص؟
طالل أسد :من الكلامت األخرى التي عادة ما يشار بها إىل هذا املفهوم هي «االعتقاد»،
واملشتقة من جذر «عقد» أي «ربط األشياء مع بعضها» ،وهو أيضاً جذر كلمة َعقد املشار إليها
باللغة اإلنجليزية بكلمة « »contractفتحمل معنى ارتباط يربط املؤمن مع الله وكذلك مع املجتمع
من حوله .ولذلك فاملوقف الكالسييك للرشيعة اإلسالمية هو أن املعتقد الشخيص هو مسألة
«بني الفرد وربه» .فام يقوله القانون ليس أبدا ً أنه ال يوجد يشء اسمه حالة ذهنية فردية وبالتايل
فليس هناك أي معنى للحديث عن اإلميان بوجود الله :ما يهم القانون هو لغة الفرد ومامرسته التي
تؤسس سلوكياته ضمن شبكة السلوكيات اإلسالمية املعيارية ،والواجبات االجتامعية إلخ.
إ َّن أي محاولة الخرتاق معتقد الفرد «الحقيقي» (كام هو الحال يف محاكم التفتيش» مرفوضة
عىل أسس قانونية وسياسية وليس كموقف معريف ،فام يعتقده الناس يف الله ومدى قوة هذا
املعتقد ،مسألة شخصية يف عالقة املؤمن بالله ،وبالطبع فإن مفهوم «النفاق» قد استخدم يف
النصوص اإلسالمية منذ بدايتها ولكنه يعرب عن تنافر بني ما يقوله الشخص يف أحوال معينة وكالمه
وترصفاته يف أحوال أخرى ،وال تفرتض «مساحة داخلية» عميقة يوجد فيها اإلميان الحقيقي.
إن فكرة أن «اإلميان» هو جوهر «الدين» وأنه يف أساسه مسألة خاصة قد يعرب عنها املرء يف
كلامته وسلوكه كام يشاء هي نقطة مركزية يف الكثري من النظريات حول البنى االجتامعية والسياسية
التي تقوم عليها العلامنية .عادة ما يكون الحديث حول «خصوصية االعتقاد» بهدف ضامن حامية
لغته حني يتحدث عن «الدين» ،وال تعني بالرضورة ـ وليس من الرضوري لها أن تعني ـ أن املعتقد
الديني غري قابل للمس يف جوهره ولذلك فهو خاص .إنه ملن الخطأ ـ وكثري من امللحدين يقعون
فيه ـ االفرتاض بأن املعتقد الديني «األصيل» مغلق أمام العقل النقدي .أما السؤال عن الكيفية التي
يتغري بها املعتقد فجوابه معقد وحني يحصل التغيري تكون نتائجه هامة بالنسبة إىل الطريقة التي
يعيش بها الفرد حياته.
إن لغة إقناع الناس من خالل النقد ،وحثِّهم عىل تغيري معتقدهم ،أو عىل الترصف بطريقة مختلفة
هو جزء مام كان يسمى «الخطابة» .وقد اشتهرت الخطابيات السياسية باستخدامها (يف املايض
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والحارض) ألساليب اإلثارة العاطفية ،ولكنها أيضاً تقدم أسباباً داخلية توفِّر للمستمعني مساحة
أخالقية لصنع دوافعهم الخاصة .الخيار املتاح أمام الخطيب السيايس بني الوسيلتني ال تقرره
عادة اعتبارات الحقيقة بل الوسيلة األكرث فعالية .عىل جميع األحوال علينا أن منيز بني «اإلقناع»
و«االقتناع» حيث قد يكون غرض املق ِنع النقدي املصلحة الشخصية ،أو عىل األقل يكون متحيِّزا ً
(أي بكلامت أخرى :يصنع اإلقتناع دون أن يوفر التربير له) أو يكون مؤ ِّهالً (أي يعني املستمع عىل
العمل باتجاه الحقيقة) .حتى لو كان الهدف من عملية اإلقناع طيباً ،فالعملية بحد ذاتها ـ وسواء
كانت دينية أم سياسية ـ وسيلة يف غاية الغموض ملامرسة السلطة عىل اآلخرين ،وإن كان هذا ال
يعني أنها ستنجح دامئاً بالطريقة نفسها التي تنجح بها السلطة .يف أثناء حامسنا العلامين للفكر
النقدي كثريا ً ما ننىس أن اإلقناع ينجح فقط من خالل خصائص اللغة العادية (مبا يف ذلك استخدام
القصص واألمثال والطرف وال ِع َب والسخرية والوعود والخجل واإلشارات املبطنة إلخ )...ومن
خالل تفاهات الحياة العادية املشرتكة بني املق ِنع واملق َنع .معظم وجوه الحياة الدينية تنجح بدون
«النقد» فقط ألن معظم وجوه أي حياة تنجح بهذه الطريقة.

كريغ مارتني :لقد أصبح انتقاد البنى االجتامعية للدين من الصناعات األولية يف الدراسات
أي مصالح تقدمت من
الدينية .هل لديك أي أفكار ملاذا أصبح هذا النقد رائجاً حني فعل ذلك؟ ُّ
خالل رواجه (أو من خالل الحدة التي يستثريها)؟ وملاذا أصبح رجال من العرق األبيض هم غالبية
(ولكن ليسوا كل) من يقوم بالنقد؟
طالل أسد :لست متأكدا ً من قدريت عىل اإلجابة عن هذا السؤال نظرا ً ألين مل أتابع األفكار
والحجج التي برزت مؤخرا ً حول صحة اعتبار الدراسات الدينية كتخصص منفصل .لرمبا عاد رواج
هذه االنتقادات إىل تزايد نشاط املتطرفني اإلسالميني يف العامل وزيادة بروز األصوليني املسيحيني
يف السياسة األمريكية والحركة الهندوسية اليمينية يف الهند إلخ ...لرمبا كان انتقاد الدين كبنية اجتامعية
وسيلة ملجابهة هذه االتجاهات و«التهديدات األخرى التي تواجهها الدميوقراطية» ،ولكنها يف الوقت
ذاته وسيلة لتأخري األمل يف انتصار «التديُّن الليربايل» املعاد بناؤه آخر األمر ،وهو التديُّن املتجذر يف
فكرة املعتقد الشخيص .عىل جميع األحوال ففكرة البنية االجتامعية الدينية تنتقد رمبا بسبب متسك
الناس بفكرة أن «الدين» ال بد وأن يحمل جوهرا ً ،وأن االعتقاد بهذا يخون الحقيقة التي يقدمها دين ما.
كريغ مارتني :هل شعرت يف أي وقت من األوقات أن بقية فصول كتاب «السالالت» قد
تع ّرضت لإلهامل بسبب التأثري الكبري الذي مارسه الفصل األول؟ مثالً :مع أن «األمل» و«الوكالة»
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كانت من املواضيع الرئيسية يف كل من «سالالت الدين» و«تشكُّالت العلامين» ،ففي معظم
األحيان التي أرى فيها إشارة إىل هذين الكتابني يكون ذلك يف سياق «الدين» و«العلامنية» .هل
توجد أسباب بنيوية وجيهة للتغايض عن عملك يف موضوعي «األمل» و«الوكالة»؟
طالل أسد :كنت أود أن أرى املزيد من التفاعل مع الفصول التي كتبتها حول األمل ،ألن كتايب
حول السالالت الدينية يحمل بعض النقاشات حول التوبة والندم والعقاب ـ أي حول التجليات
النفسية والجسدية لألمل ككيفية متعدية وغري متعدية من االنضباط ـ أجد أن االدعاء القديم بأن
الدين كان سبباً للكثري من املعاناة اإلنسانية ساذجاً وممالًَّ ،وال يهمني يف حقيقة األمر أن أرد عىل
هذه التص ّورات ،أو أن أوازنها من خالل إيضاح «الخري» الذي جلبه الدين .علينا أن نصل إىل فهم
أفضل للنتائج الفكرية والحضارية للطرق املختلفة التي تنجم عن تصوراتنا املختلفة حول األمل
وندمجها يف طرق حياتنا ـ مبا يف ذلك ما نسميه الدين .لرمبا كانت أفضل هذه التصورات ما
نسميه «التضحية» ـ وهي مفهوم ديني وعلامين يف الوقت ذاته .ولدينا مفردات غنية للتحدث عن
األمل يف عاملنا العلامين :املعاناة والعنف واألىس والشعور باألذى والعذاب والتعذيب والحزن
وهكذا ...لقد قيل أن التنوير العلامين ساعد البرش املعارصين عىل تجاوز بربرية «تديُّن القرون
الوسطى» وتطوير سلوكيات من الحساسية الشديدة حني نواجه األمل اإلنساين مع رغبة يف التقليل
من املعاناة اإلنسانية (الخري الكيل الشامل) ،ولكن علينا باملقابل أن نسأل أنفسنا عن السبب الذي
يدفعنا إىل الشعور بالصدمة واملهانة أمام بعض تجليات األمل بينام نتقبل تجليات غريها عىل
أنها مجرد مناسبات الستعراض فضيلة التعاطف والرحمة لدينا .لقد شغلتني فكرة األمل يف عميل
بشكل عام وأحد أسباب ذلك هو أنها يف واجهة الجسد والعقل ،وخاصة ألن هذه الفكرة هي من
املواضيع املركزية سواء يف الدين أو الليربالية أو العلامنية.
مارتني كريغ :أنا أعلم أن عددا ً من مزاعم الكتاب عوملت عىل أنها مثرية للجدل .هل ميكنك
أن تعلق عىل أي من االنتقادات الجدية التي تعرض لها الكتاب؟ هل كان هناك انتقادات عادلة
ومقنعة أدت بك إىل رفض أو إعادة النظر يف أي من املزاعم التي تقدمت بها يف الكتاب؟
طالل أسد :أنا مل أقرأ جميع االنتقادات التي وجهت إىل الكتاب رغم أين ذكرت بعضها خالل
هذا الحوار .بالطبع لقد تلقيت تعليقات وانتقادات عىل محتوى عميل من أصدقاء يل ومن زماليئ
األكادمييني وقد ساعدين ذلك عىل القيام بالكثري من إعادة التفكري يف ما كتبته حتى عندما ال أكون
راغباً يف التخيل عن الركائز األساسية للحجج التي بنيت الكتاب عليها .لقد تقدمت بالشكر إىل
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هؤالء النقاد باإلسم يف الكتب التي نرشتها ،وكذلك استفدت من قراءة األشياء التي تالمس عميل
بالفعل .عىل جميع األحوال فأنا اآلن مقتنع أن مقدمة الكتاب الطويلة التي كتبتها وأنا عىل عجلة
من أمري نتيجة موعد تسليم قصري هي أقل أجزاء الكتاب التي تلقى الرضا مني ،فهي ال تجمع
بني املواضيع املختلفة التي تناقشها فصول الكتاب بشكل ف ّعال ،والتي علينا أن نتذكر أنها كتبت
كمقاالت مختلفة عرب سنني سبقت طباعة الكتاب (لقد طبع تحليل فئة الدين األنرثوبولوجية للمرة
األوىل عام  )1982ولكن ملاذا أيسء فهم الكتاب ،كام حصل بالفعل يف بعض األحيان؟ أفرتض أنه
يل أن أجعل
من اإلنصاف علينا أن نقول أن املسؤولية تقع بشكل جزيئ عىل الكتاب نفسه .كان ع َّ
الحجج التي أبنيها أوضح مام فعلت ،ولكن باملقابل علينا أن نتذكر أين كنت ال أزال أتحسس
طريقي وقتها من غري أن أكون متأكدا ً من املكان الذي ستؤدي إليه هذه الحجج .أدرك مثالً أنه كان
يجب أن يقال عن الطقوس أشياء أكرث بكثري مام فعلت يف الفصل الثاين من الكتاب مع أين ال أزال
أعتقد أننا نحتاج إىل أنساب ساللية أكمل يف ما يتعلق بفئة «الطقوس» ،والتي أصبحت موضوع
التفسري العلمي .إن هذا يشء مل يتنبه إليه النقاد كثريا ً ،إن املسوحات التي أجريت حول املقاربات
املختلفة للطقوس مفيدة ولكنها ليست ما أعنيه بساللة فئة معينة.

مارتني كريغ :ما هي املشاريع الحالية التي تعمل عليها؟ هل هناك أي يشء يبني عىل كتاب
«السالالت» أو ينطلق منه أو يسري مبوازاته؟
طالل أسد :لقد تزايد تفكريي يف موضوع األمل واملعاناة والعنف ،وخاصة يف التفرقة غري
الواضحة بني الديني والعلامين ،وبني التقاليد والعادات .أنا أحاول أن أفكر يف هذه املسائل
بالعالقة مع أوجه من تاريخ حقوق اإلنسان األورويب والرشق أوسطي ،يف املايض ويف الحارض.
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ا لملــف
ــ التفكري الالّهويت عند بول تيليش
ال يصدق املطلق إال على الله

ـ أنطوني تيسلتون
ــ الدين يف الفلسفة
ـ قراءة في الرؤية الهيجلية

ـ شريف الدين بن دوبه
ــ علم نفس الدين
ـ قراءة حتليلية في تنظيرات فرويد ويونغ

ـ مسعود آذربيجاني
ــ الدين والسياسة
ـ مسار النظريات العلمانية واملا بعد العلمانية

ـ كونستانتينوس د ـ جيانيس
ــ اجلدل الالّهويت بني هيغل ونيتشه

فويرباخ راهن ًا
ـ أحمد عبد الحليم عطية

ــ الدنيوة يف مواجهة اإليامن

ـ جــان لــوي شــليغل
ــ مستقبل الدين
ـ مطارحات إميل دوركامي وماكس فيبر

ـ غريغــوري بــوم
ــ حقيقة الدين
ـ تأصيل فلسفي ،الهوتي ،كالمي

ـ عبــد الحســين خســروبناه

التفكير الالّهوتي عند بول تيليش
ال يصدق املطلق إال عىل اهلل
]*[][1

أنطوين تيسلتون Anthony Thiselton

من يتناول فلسفة بول تيليش بالقراءة والفحص والنقد يكتشف ما تتسم به هذه الفلسفة من
والبي ـ كام سرنى ـ أن
جرأة ورؤية نقدية عميقة لتفكريه الديني وتساؤالته الروحية والالهوتية.
ِّ
موقف االستقالل الذي اتخذه عىل التخوم الفاصلة بني الفلسفة والالّهوت مكّنه من مواجهة
هذه املشكالت بكثري من الحرية .وسنالحظ من خالل أعامله املتميزة كيف جرت مساعيه
باتجاهات مختلفة :محاولة عرصنة الالهوت ،وإنهاء التبعية الالهوتية لألفكار السائدة ،واتخاذ
موقف االستقالل الفكري إزاء املناقشات الالهوتية حول طبيعة املسيح ،وإىل ذلك أيضاً،
النقد التاريخي للكتاب املقدس ،والالهوت الدفاعي ،ومشكلة االنفتاح ،والنزعة الفائقة
للطبيعة ،ومفهوم الخالص ،وعالقة الالهوت بالتطور العلمي ،ولغة الدين ،والسلطة الكنسية
حساً نقديّاً ،ورؤية مع ّمقة ألهم املشكالت
الخ ..هذا إىل تأثّره ببعض الفالسفة حيث منّى لديه ّ
الدينية والالهوتية والحضارية يف عرصه							 .
							

املحرر

ال ميكن تصنيف بول تيليش ( )Paul Tillich 1886 -1965ضمن فئة مح ّددة من فئات الالهوت
يعب عن
املعروفة .هذا ال يعني إنكار أنه يدين بالكثري لشاليرماخر ولغريه من املفكّرين .فهو نفسه ّ
أسفه لـ «الطريقة الرخيصة والخرقاء يف تقسيم الالهوتيني إىل طبيعيني  naturalistsوفوق طبيعيني
 supernaturalistsأو ليرباليني وأرثودوكس» .من هنا ميكن تحديد مجال واتجاه اهتاممات تيليش
من خالل الرتكيز عىل أربعة موضوعات يف كتاباته.
* ـ الهويت وأكادميي بريطاين ،له الكثري من املؤلفات يف الالهوت املسيحي وفلسفة الدين.
ـ العنوان األصيل للمقال.The Theology of Paul Tillich :
ـ نقالً عن موقع الدراسات اإلنجيلية يف لندن/http://biblicalstudies.org.uk .
ـ تعريب :طارق عسييل .مراجعة :د .جاد مقديس
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أوالً ،إ ّن تيليش يفكّر ويكتب انطالقاً من كونه متكلامً (مدافعاً ) مسيح ّياً  .Apologistفهو يحاول
أن يدرس املسيحية من الخارج كام يدرسها من الداخل ،وهو بالتايل شديد االهتامم باألزمات
اإلنسانية يف القرن العرشين .يقول« :إن معظم كتابايت تحاول تحديد طريقة ارتباط املسيحية
بالرتاث العلامين»[[[ .وقد ُعرض أهم مؤلفات تيليش «الالهوت النسقي» ()Systematic Theology
ذي الثالث مجلدات عىل شكل خمس مجموعات من األسئلة واألجوبة صيغت بلغة دفاعية .يبدأ
مفصل للمنهج ،يليه أسئلة حول العقل اإلنساين ،وهذا يوحي بإجابات ترتبط
املجلّد األ ّول بنقاش ّ
اقتحت لها إجابات رمزية تشري إىل «اإلله» .يف املجلّد
بالوحي .ييل ذلك أسئلة حول «الوجود» ُ
الثاين أسئلة عن الوجود املادي ترتبط بأسئلة إضافية تتعلّق باملسيح بوصفه الوجود الجديد.
وأخريا ً يف املجلد الثالث ،غوامض الحياة التي ترتبط بعقيدة الروح؛ وتساؤالت حول معنى التاريخ
تجد إجابات الهوتية يف عقائد متعلقة مبملكة الله .ومن الركائز التي تقوم عليها أعامل تيليش
أن «الدفاعيات وعىل الرغم مام يكتنفها من غموض تفرتض وجود أرضية مشرتكة»[[[ .بناء عىل
ذلك يع ّرف تيليش الالهوت الدفاعي بأنه الهوت جوايب  .answering theologyحيث يقول:
«باستخدام منهج التضايف ،يستم ّر الالهوت النسقي عىل الشكل التايل :إنه يحلّل الحالة اإلنسانية
ويبي أن الرموز املستعملة يف الرسالة املسيحية تحمل أجوبة عن
التي ت ُثار منها األسئلة الوجوديةّ ،
هذه األسئلة»[[[.
بول تيليش سرية ذاتية مقتضبة
بول يوهانس أوسكار تيليش ( )Paul.J.O.Tillich ) (1886 -1965فيلسوف والهويت أملاين،
حصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة بأطروحته يف تطوير فلسفة شلينغ ( )1911من جامعة برسالف،
و ُر ّسم قسيساً عام ( .)1912كان مدرساً مساعدا ً بهال يف برلني ثم يف ماربورغ وأستاذا ً يف درسدن ثم
فرانكفورت حتى هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية بعد أن طرده النازيون عام ( ،)1933وصار
أستاذا ً يف املعهد الالهويت ( ) Union Theological Seminaryيف نيويورك ومدرساً يف جامعة
هارفرد .حصل عىل جائزة السالم عام( )1962من جانب رابطة النارشين األملان ،ويعده الكثريون
من أعظم وأبرز فالسفة املسيحية يف القرن العرشين وأحد مؤسيس االنطولوجيا املعارصة.
[1]- P. Tillich, Theology of Culture (New York 1964) p. v. a.
[2]- Tillich, Systematic Theology, vol. 1 (London 1953) p. 6. Hereafter abbreviated as S. T.
[3]- Ibid. p. 70.
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لكننا قد نخطئ ،إذا تص ّورنا أن تيليش يفرط يف العقالن ّية عندما يشخّص أسئلة اإلنسان العلامين.

ففي أكرث كتبه شعبية «الشجاعة يف أن تكون»  the courage to beمثالً ،يسرب غور القلق اإلنساين

حول املصري واملوت ،وتجربته يف الخواء والالَّمعنى ،ويف شعوره بالذنب واإلدانة[[[ .فلتيليش

عالقة مه ّمة بالرومانسية ،من موسيقى وعامرة وأدب ،وبصورة خاصة الرسم الذي يحتل مكانة مهمة
يف حياته .من هنا ال يشكّل الالهوت الدفاعي بالنسبة له ،عىل اإلطالق ،مسألة تفكري مج ّرد .إنّه

مهتم مبشاكل الحياة ،وليس باملشاكل الفكرية فحسب ،حيث متثّل مواقفه السياسية املتعاطفة مع
االشرتاكية وجهاً من هذا االهتامم املتع ّدد الجوانب.

ثانياً ،تيليش مهتم بأن املطلق ينبغي أن يصدق عىل الله فقط .وميكن التعبري بشكل أسهل عن

هذه النقطة بالطريقة السالبة :ال ميكن إ ّدعاء اإلطالق أو الالَّتناهي ألي حقيقة متناهية سواء أكانت
شخصاً أو رمزا ً أو حدثاً أو حتى كتابة مق ّدسة .النعمة غري مقيّدة بأي شكل متنا ٍه ،سواء أكان كنيسة ،أو

رسا ً مق ّدساً .والقيمة األكرث إيجابية لجميع هذه الصيغ الدينية تكمن فقط يف إمكان إشارتها
كتاباً أو ّ
إىل املطلق الذي يتجاوز ذواتها .وهذا املبدأ كام سرنى ،ينطبق حتى عىل الصيغ املفهومية الدالة

عىل الله .فال يشء سوى «الله» الذي هو فوق ووراء هذه الصيغ من ّزه عن النقد والنسبوية من بني
املوجودات املتناهية األخرى.

إن االعتقاد بأن أي يشء يف العامل ،حتّى التعاليم والكتاب املق ّدس والكنيسة ،يجب أن يخضع

للنقد ،يس ّميه تيليش «املبدأ الربوتستانتي» ،ويجعله محورا ً أساسياً يف فكره الالهويت .فعىل األقل،
يلزم عن مبدإ اإلصالح الربوتستانتي أن تكون الربوتستانتية نفسها عرضة للمناقشة .هكذا يعلن

تيليش «الحاجة لتح ّول ديني وثقايف بروتستانتي عميق واضح ...فنهاية املرحلة الربوتستانتية
هي ...ليست العودة إىل املسيحية األوىل ،وال هي خطوة نحو شكل جديد من العلامنية .إنها
يشء يتجاوز جميع هذه األشكال ،شكل جديد من املسيحية ،يجب توقّعه والتحضري له ،مل تتم

تسميته بعد»[[[.

مث ّة عامل إضايف يف إعداد تيليش ملبدإ الربوتستانتية ،هو ح ّبه املبكر للبحث الفلسفي .يف

كتابه  Autobiographical Reflectionsيستذكر كيف ساهمت الفلسفة يف مساعدته مبناقشاته

قسيساً لوثريّاً .فقد بدأ يشعر بضغط هائل ج ّراء التحفّظ
الالهوتية املبكرة مع والده ،الذي كان ّ
[1]- P. Tillich, The Courage to Be (London 1952) especially pp. 37 -59.
[2]- P. Tillich, The Protestant Era, p. xviii.
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الالَّهويت لوالده الذي كان أيضاً يتب ّنى الرؤية اللوثرية الكالسيكية والتي تفيد بأن أي فلسفة أصيلة
ال ميكن أن تتعارض مع الحقيقة النابعة من الوحي .يذكر تيليش امل ّدة الزمنية التي استنفذتها
النقاشات الفلسفية بينهام ،حتى «من موقع فلسفي مستقل انترشت حالة االستقاللية يف جميع

محصناً من أي نظام
االتجاهات»[[[ .يصف هذه التجربة بأنها «خرق نحو االستقاللية التي جعلتني
ّ

فكري أو حياة تطلب التنازل عن هذه االستقاللية»[[[.

ثالثاً ،يرى تيليش أنه يؤ ّدي مهمة وسائطية .فهو يؤكّد عىل هذا األمر بش ّدة يف سريته الذاتية

معبا ً «عىل الح ّد»  .on the boundaryإنه يتم ّنى أن يقوم بدور
املط ّولة التي وضع لها عنواناً ّ

الوسيط أو املرتجم عىل الحدود بني الالهوت والفلسفة ،بني الدين والرتاث ،بني اللوثرية
واالشرتاكية ،بني الحياة العقلية األملانية ونظريتها األمريكية وهل ّم ج ّرا ً [[[ .يشن تيليش حرباً عىل
االنقسام والتجزئة ،فالتشظي واألخذ بالجزئيات وإهامل الكليات بالنسبة لتيليش يُرمز إليه مبارشة

بالشيطاين فقط .غايته إذا ً ،رأب الصدع الذي يحجب الرؤية بطريقة تعيق النظر إىل الحياة والفكر
ككل واحد .ويعتقد أن نقصان املعرفة وقلّة االهتامم يض ّيقان آفاقنا لنصل إىل املستوى الذي ال
نرى فيه الكليات ،بل نرى األشياء أجزاء مستقلة ومجاالت تخصصية .وهذا ،بالنسبة لتيليش ،يرشح

عىل نحو جزيئ ،سبب فشل اإلنسان الحديث يف عرص التكنولوجيا والتخصص ،يف طرح أسئلة
عن الوجود ،أو عن اإلله الذي يشكّل أساس كل املوجودات.

رابعاً ،ميكننا هنا أن نذكر بإيجاز ،وكمقدمة ملناقشة الحقة تتناول محاوالت تيليش يف أن

يعدل بني ثالث مجموعات من األفكار التي يستلّها من املفكرين الذين أث ّروا فيه .فمن جهة هو
مدين جدا ً لسيكولوجيا يونغ  ،Youngالذي كان لرأيه يف الرموز والالَّوعي أثر عميق يف مقاربة

تيليش للرموز الدينية .ومن جهة ثانية ال تختلف كليّاً ،هو مدين بالكثري إىل نظرية شاليرماخر يف

التجربة الدينية[[[ .يذكرنا كارل براتن  Carl Braatenأن تيليش يتذكّر عندما كان شاليرماخر «مرفوضاً

كصويف»[[[.وأخريا ً ،ومن جهة مختلفة كل ّياً أخذ تيليش عن مارتن هايدغر رضوباً من التفكري أو
[1]- P. Tillich, ‘Autobiographical Reflection’ in C. W. Kegley and R. W. Bretall (eds.). The Theology of
Paul Tillich (New York 1964) p. 8.
[2]- Ibid.
[3]- See the chapter headings of P. Tillich, On the Boundary-An Autobiographical Sketch (Eng. London
1967) which is a revised translation of Part I of The Interpretation of History (New York 1936).
[4]-For Tillich’s view of Schleiermacher see especially P. Tillich, Perspectives on Nineteenth and
Twentieth Century Protestant Theology (London 1967) pp. 90114 .
[5]-Ibid. p. XXX.
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الصور املفهومية التي ميكن استخدامها يف الالهوت .أو بدقة أكرث إنه يقبل اقرتاح هيدغر أن اللغة

حول «الوجود» أو «اإلله» سوف تتعاىل عىل مقوالت الذات ـ املوضوع يف التفكري املفهومي.
وهذا يق ّدم له مساعدة يف محاولته تج ّنب الخطاب املعريف حول الله كبديل للغة الرمزية.
عندما نضع هذه املجموعات األربع معاً ،لن نتفاجأ بتعبري بعضهم عن إعجابه بأعامل تيليش،
وال بأن يرى فيه آخرون عد ّوا ً لإلنجيل .فهناك من اعترب كتاباته الهوتاً دفاع ّياً وسائطياً ،مثالً يصف
ت .م .غرين  T. M. Greenتيليش بأنه «الالهويت األكرث تنويرا ً يف زماننا»؛ كام يس ّميه و .م.
هارتن  W. m. Hortonاألمل األكرث إرشاقاً من أجل الهوت للمصالحة املسكونية[[[ .من جهة
أخرى ،يربز التفكري يف املبدإ الربوتستانتي ،حيث يعلن كنث هاملتون  Kenneth Hamiltonأن
اليشء الوحيد الذي مل يقصده تيليش مطلقاً هو أن «الالهوت املسيحي» رسالة سلطوية يجب
القبول بها»[[[ و«إن فهم نظام تيليش ككل يعني أن نعرف أنه متعارض مع اإلنجيل املسيحي»[[[.
جلوا املوقف التايل[[[ :يضعنا تيليش
ومن جديد لن نتفاجأ أن بعض الكتّاب «الروم ـ كاثوليك» س ّ
أمام السؤال التايل :إىل أي ح ّد ميكننا توسعة آفاقنا الالهوتية قبل أن يفقد الهوتنا مسيح ّيته؟ كم من
املك ّونات ميكننا ضخَّها يف الفكر الديني من قبل أن يصل إىل االنفجار تحت وطأة ضغط هذه
املك ّونات؟ بالتأكيد ال ينبغي أن نختلف حول حقيقة أن تيليش كان مدركاً هذه الصعوبات ،وأنه
قصد تج ّنبها .لكن مسألة النية تختلف عن مسألة النجاح.
الالهوت الدفاعي ومشكلة االنفتاح
لقد أوجزنا يف ما م ّر معنا ،الخطوط العريضة ملنهج األسئلة واألجوبة الدفاعية الذي اعتمده تيليش
يف كتاب الالهوت النسقي  .Systematic Theologyواآلن يجب أن ندرس بعض العقبات .يؤكّد
تيليش بحرية أن الختيار وصياغة أسئلته تأثريا ً واضحاً عىل شكل ومضمون إجاباته[[[ .فهو يصف عالقة
السؤال-الجواب هذه بعالقة التضايف .لكن بهذه الطريقة يثري ش ّكاً فوريّاً من جهتني .فمن جهة يعتقد

كثري من الالهوتيني أن أسئلة تيليش تح ّدد إجاباته بشكل انتقايئ وهذا ما يؤ ّدي إىل التحريف .ومن جهة
[1]-C. W. Kegley and R. W. Bretall (eds.) op. cit., p. 50 (T. M. Greene), and pp. 43 -44 (W. M. Horton).
[2]-K. Hamilton, The System and the Gospel (London 1963) p. 21.
[3]-Ibid. p. 227.
[4]-See T. A. O’Meara and C. D. Weisser (eds.), Paul Tillich in Catholic Thought (London 1965) e.g. E.
D. O’Connor, Paul Tillich: An Impression’ p. 33; cf. also pp. 292 -299.
[[[  -يرى أحد الكتّب أنه وفقا لتلش يكون السؤال والجواب مرتابطان يف الشكل ولكن من حيث املضمون يكونان منفصلني ومستقلني؛
cf. B. Martin, Tillich’s Doctrine of Man (London 1966) p. 29. But in contrast see S.T. vol. 1, p. 68: ‘The
method of correlation.
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جه صياغتها.
أخرى ،يعتقد عدد من الفالسفة أن املعرفة املسبقة إلجاباته املفرتضة تشحن األسئلة وتو ّ

من خالل توقع هذه االنتقادات ،يؤكّد تيليش أن محتويات إجاباته «ال ميكن أن تستم ّد من
األسئلة ،أي من تحليل الوجود اإلنساين .إنها «منطوقة» للوجود اإلنساين من وراء هذا الوجود،
وإال ملا كانت أجوبة»[[[ .إنه يدعونا الختبار دفاعياته عن طريق السؤال بانتظام ،كام يفعل هو،
«هل ميكن للرسالة املسيحية أن تتك ّيف مع العقل الغريب من دون أن تفقد خاصيتها األساسية
والفريدة؟[[[ يؤكّد أنه «من الرضوري أن نسأل يف كل مسألة خاصة ما إذا كان انحراف الالهوت
الدفاعي قد أضعف أم مل يضعف الرسالة املسيحية»[[[ .لكن يف اإلجابة ،علينا أن نق ّرر أن تيليش،
انطالقاً من منهج التضايف ،قد صاغ أسئلته بصيغة غري مرضية دامئاً لالهوتيني أخرين عىل الرغم
من أنه ينبغي تقدير كل مسألة جزئية بحسب أهل ّيتها.

لكن املشكلة من جهة الفلسفة مازالت أخطر .فعندما بدأ تيليش بكتابة «الالهوت النسقي»
 Systematic Theologyعام  ،1925قصد التفكري بـ «الفيلسوف» كشخص شديد االهتامم بنوع
من املسائل واملناهج التي عالجها هايدغر يف كتاب «الكينونة والزمن» .لكننا رغم أن أشهر
غي جذريّاً تص ّوره
أعامل تيليش صدرت يف مرحلته األمريكية األخرية ،ال منلك دليالً يشري إىل أنه ّ
للفيلسوف الذي يخاطبه .فإذا قارنّا الفيلسوف يف كتابات تيليش مع الفالسفة الحاليني ،سنزداد
وربا قليل ج ّدا ً منهم ،قد يندرج يف الفئة التي يقصدها تيليش .بالتأكيد هذا
معرفة أن بعضهم فقطّ ،
صحيح يف بريطانيا وأمريكا ،حيث يندر وجود فالسفة مثل هايدغر.
رمبا كانت الحقيقة أن تيليش نتيجة للتناقص الرسيع يف االهتامم بامليتافيزيقا واألنطولوجيا،
قد اضطر إىل اتخاذ مواقف فريدة .ففي كتاب «بواعث اإلميان» « »Dynamics of faithمثالً،
أعلن تيليش أن للفيلسوف «تصورا ً مأزوماً للكون واإلنسان»[[[ .فالفلسفة مبعناها الحقيقي
تجل
ّ
ميارسها أناس يتّحد يف داخلهم عشق اهتامم مطلق مع مالحظة جلية ومنفصلة لطريقة
الحقيقة املطلقة يف صريورات الكون[[[ .لكن يبدو أن هذا التعريف للفلسفة ال يصف املوضوع
كام يزا َول عادة يف التقليد األنغلو ـ أمرييك.
[1]-S. T. vol. 1, p. 72.
[2]- Ibid. p. 8.
 Systematic Theology vol. 2 (London 1957) pp. 14 -17.يوجد ملخص مهم لرد تليش يف كتاب الالهوت النسقي [3]- Ibid.
[4]-P. Tillich, Dynamics of Faith (London 1957) p. 92.
[5]-Ibid.
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لو طُلب من الفيلسوف أو السائل أن يض ّم الجدية العاطفية إىل االنفتاح الفكري نحصل عىل
الهويت .يقول تيليش« :كل الهويت ملتزم ومنعزل فهو دامئاً يف حالة إميان وشك .إنه داخل الدائرة
الالهوتية وخارجها»[[[ .ال ميكننا الشك يف أن تيليش ينوي البقاء جزئ ّياً داخل دائرة الالهوت
املسيحي .فمكانته يف السياسة األملانية ورفضه للهتلرية ّ
يدل عىل يشء واحد ،أنه ال ميكن أبدا ً
أن يتنازل عن منزلته الالهوتية .ولكن هل ميكن ،ح ّقاً ،لالهويت أن يعيش «يف إميان وشك» يف
الوقت نفسه؟ يجب اإلعرتاف بحقيقتني :أوالً ،ميكن أن يكون للشك دور تطهريي وإيجايب يف
الالهوت والدين من خالل فتح األفق إلمكانية النقد الذايت .لو مل يكن الشك موجودا ً قط ،ملا كان
مبقدور املرء أن يخترب وميتحن أفكاره ،وملا تس ّنى له تطويرها .ثانياً ،كل مدافع يقف خارج الدائرة
الالَّهوتية ال ميكن إال أن يكون متعاطفاً ومؤيّدا ً .لكن تيليش ال يقول ببساطة «لو كنت خارج الدائرة
الالهوتية .»...إنه يف الواقع يتوقف هنا .غري أن هذا قد يحصل فقط من خالل إبدال فكرة اإلميان
التقليدية بوصفها ثقة والتزام مبفهوم اإلميان املم ّيز عند تيليش كـ «اهتامم مطلق» .يف إحدى
ندواته الحديثة أبدى مالحظة حول االلتزام املسيحي« :للكلمة بالنسبة يل وقع سيّئ جدا ً .أنا ال
أي ميثاق أبدي «مستحيل،
أحبه ...إننا ال نستطيع أن نلزم أنفسنا بيشء عىل نحو جازم»[[[ً .
مثال ،إن ّ
ألنه يعطي للحظة املتناهية التي نريد فيها فعل هذا االلتزام سم ّوا ً مطلقاً عىل جميع اللحظات
الالحقة يف حياتنا»[[[ .فطلب االلتزام يعني التغافل عن «نسبية الدين اإلنساين»[[[.
اهلل واالهتامم املطلق
إن دون رغبة تيليش بإبدال هذين املفهومني صعوبات كثرية ،خصوصاً يف ضوء إعالنه عدم
مثال ،إن لغة بولس الحاسمة حول موت وقيامة
التنازل عن أي جزء من أخبار الكتاب املق ّدس»[[[ ً
املسيح تفقد معناها لو أراد مسيحي الرجوع إىل وجهة نظره املذكورة سابقاً .يف املقابل ،ال ريب
يبي أن بولس بالنسبة لليهود أصبح كاليهود و«ألولئك الخارجني عن القانون
أن بإمكان تيليش أن ّ
لتخل
ّ
أصبحت كواحد خارج القانون» (كورونتس األوىل  )21-9:20لكن بينام يبدو أمر التص ّدي
[1]-S.T. vol. 1, p. 13 (Tillich’s italics); cf. 1114-.
[2]-D. M. Brown (ed.) Ultimate Concern-Tillich in Dialogue (London 1965) p. 195.
[3]- Ibid.
[4]- P. Tillich, On the Boundary, p. 40; cf. pp. 36 -45.
, cf. also D. H. Kelsey, The Fabricملناقشة موقف تيليش اإليجايب تجاه الكتاب املقدس [5]- Cf. S.T. vol. 1, p. 40ff.
of Paul Tillich’s Theology (Yale 1967) pp. 18-. ‘Can a Man Serve Two Masters?’ in Theology Today, vol.
xv (1958) pp. 59 -77.
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تيليش عن أهمية االلتزام مغرياً ورمبا رضوريّاً ،إال أن األمر األكرث إلحاحاً هو دراسة ما يقرتحه
كبديل ،أي فكرة االهتامم املطلق.
ترتبط فكرة االهتامم املطلق عند تيليش بتصوره لإلله ،وباعتبارات أخرى تتعلّق بالالهوت
الدفاعي .ميكن أن نع ّرف باملوضوع من خالل توصيف وجهة نظر دفاعية قد يتعاطف معها حتى
أكرث املفكرين تحفّظاً .يفرتض تيليش أن الكافر يتص ّور ،أحياناً ،أنه رفض الله ،فقط عندما يرفض
صورة طفلية أو مفهوماً وضعه أحد الالهوتيني .وهو بهذا يعتقد أنه حسم الجدل يف مسألة «الله»
بشكل نهايئ .يف حني أن كل ما حسمه هو موقفه من فكرة ما .وهكذا يدعو تيليش الباحث إىل
تعب عنه صورة مفهومية
إعادة فتح مسار بحثه عىل أساس أن فهم الحقيقة اإللهية أعمق من «إله» ّ
جزئية« .قد نكون قادرين عىل طرده من وعينا ملدة من الزمن ...وعىل مناقشة عدم وجوده باقناع...
لكن يف النهاية سنعرف إنه ليس هو من رفضنا ونسينا ،بل صورة مش ّوهة عنه»[[[ .وليك يتخلّص
تيليش من هذه الصور املش ّوهة يحاول إعادة ترتيب بعض الرموز التقليدية املتعلقة بالله .إذا ً،
ميكن فقط من خالل استعامل مجموعة من الرموز الخالقة مبا يكفي ،واملرنة و«غري املطلقة»
اجتناب الخلط بني «الله» وغريه من «اآللهة».
جة نفسها ميكن أن ت ُقلب رأساً عىل عقب ،وتنطبق باملستوى نفسه والتأثري عىل
غري أن الح ّ
موقف املؤمن .وبالضبط كام نستطيع دفع غري املؤمن إىل رفض مج ّرد رمز ،كذلك نستطيع دفع
املؤمن إىل قبول مج ّرد رمز ،بوضع الرمز مكان الله .فكلّام وجد الرمز مزيدا ً من القبول ،كّلام ازداد
املأزق ح َرجاً .فمج ّرد الرضا بالرمز الديني ،ال يضمن بالرضورة صدقاً يصل إىل مستوى يتجاوز
الحالة النفسية .إن تيليش مدرك متاماً لهذا الخطر ،لذلك يصفه بالوثنية من دون أية مراعاة .ويعلن
برصاحة أن «اإلله الذي ميكننا تح ّمله بسهولة ،واإلله الذي ال نضطر إىل إخفائه ،واإلله الذي ال
نكرهه يف بعض اللحظات ...ليس إلهاً البتّة»[[[.
بالتأكيد تيليش ليس فريدا ً يف عرض هذه املسألة[[[ .لكن اإلجابة التي يقدمها تنطوي عىل
إعادة تعريف الالهوت بصورة جذرية .فعنوان أحد كتبه «زعزعة األسس» the shaking of the
يعب عن وجهة نظر املؤمن ،وهذا بالضبط ما يريده تيليش .إنه يرغب أن يصدمه
ّ foundations
[1]- P. Tillich, The Shaking of the Foundations (London, 1962) p. 49.
[2]-Ibid. p. 50.
[[[ -نفس املالحظة صدرت عن عدد من الكتاب مثل:
Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison (Fontana ed. 1963) pp. 9495- and 107 -108.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

34

امللف

بتقدير املوقف من زاوية مختلفة متاماً .يؤكّد تيليش أن سؤال ما هي العقيدة التي عىل املرء
يحل املشكلة؛ ألن أي إنسان ميكن أن يفكر يف
اإلميان بها؟ أو أي دين عليه أن يعتنق؟ لن ّ
أسباب تؤ ّدي إىل اعتناق عقيدة جذّابة مبا يكفي .فام يه ّم وما ينبغي أخذه بالحسبان هو موقف
املرء تجاه ما يؤمن به .فال ميكن تج ّنب الوثنية إال إذا كان هذا املوقف هو «اهتامم مطلق» .إذا
عب هذا عن وجهة نظره يكون كل يشء يف موضعه .إذ مهام كان مضمون إميانه النوعي ،فإذا
ّ
كان يوصل إىل اهتامم مطلق .فهو يًشكل رموزا ً صالحة توصله إىل الله الذي يسمو عىل أي إله.
يشكّل «االهتامم املطلق» مصطلحاً تقنيّاً يف مفردات تيليش .يعمل أحياناً أكرث من مجرد
مرادف لإلميان .فهو يقول« :اإلميان هو حالة من االهتامم املطلق؛ فديناميات اإلميان هي
ديناميات االهتامم املطلق لإلنسان»[[[ .لكن اإلميان يعني ،أيضاً ،أكرث من ذلك .يؤكّد تيليش
أنه يشري إىل املوقف اإلمياين لإلنسان وإىل موضوع اإلميان املق ّدس معاً ،فهو يعتقد أ ّن «فعل
اإلميان املطلق واملطلق يف فعل االميان متطابقان ومتّحدان»[[[.

متسك ناقدو تيليش ،وبيشء من اإلنصاف ،بهذه العبارة كنموذج متع ّمد للغموض الذي صاغه
ّ
تيليش ليستخدمه يف دعم مواقفه الالهوتية .فإذا رغب أحد بالدفاع عنه أو بفهمه بطريقة فيها
تعاطف ،قد ال يستطيع رشح العبارة إال بشكل مخالف لخلفية تص ّور تيليش للمق ّدس وللعالقة
بتجارب تيليش األوىل .فهو يستذكر يف سريته الذاتية «»autobiographical Reflections
الكنيسة القوطية  Gothic churchالجميلة التي شغل فيها والده موقع أحد اآلباء الناجحني،
كام يتذكر األشخاص واملدرسة التابعة للكنيسة .كام أنه يرشح كيف منحته هذه البيئة شعورا ً
بالقدسية ،تجربة يصفها يف ما بعد بأنها ال تقل عن كونها «أساس كل أعاميل الدينية والالهوتية».
ثم يتابع «عندما قرأت للمرة األوىل كتاب «فكرة القديس»  The Idea of the Holyلرودولف
أوتو  Rudolf Ottoفهمته مبارشة عىل ضوء تلك التجارب القدمية ...حدّدتُ منهجي يف فلسفة
الدين ،حيث بدأت باختبارات للقديس ثم ارتقيت إىل فكرة الله ،ال بالطريقة املعكوسة»[[[.
كل ما مر يساعدنا يف أن نفهم ملاذا ع ّرف تيليش االهتامم املطلق بغموض متع ّمد .فهو يتب ّنى
نفس مواقف أوتو وشالير ماخر الدينية نفسها .يتطلّب وصف أوتو للقديس وصفاً للمواقف
واملشاعر اإلنسانية تجاه القديس .لكن أوتو يؤكّد أن هذه املواقف تشري إىل يشء يتجاوز
[1]-P. Tillich, Dynamics of Faith p. 1.
[2]-Ibid. p. 11.
[3]-P. Tillich, ‘Autobiographical Reflections’ in C. W. Kegley and R. W. Bretall (eds.) op. cit., p. 6.
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اإلنسان ذاته .هنا يعرتض تيليش ،ففي هذه النقطة بالتحديد متّت إساءة فهم شاليرماخر بشكل
ج ًها إله ّياً ،إنه
كبري»[[[ .إن تصوره لـ «للشعور» يف الدين مل يكن قط «مج ّرد» شعور ،بل كان شعو ًرا مو ّ
نفسه .فقط ألن املشاعر أصبحت تُرى كـ «مج ّرد»
شعور باملطلق .كام أن هايدغر يعالج املوضوع َ
مشاعر ،وجد نفسه مكرهاً عىل صياغة مصطلحات مثل «الحالة الشعورية» أو «القلق الوجودي» .إذا ً،
صف أوتو
تيليش ليس فريدا ً بإرصاره عىل عدم إمكان تج ّنب هذا الغموض ،لكن هذا يضعه قطعاً يف ّ
وشاليرماخر.
وهذا ال ب ّد أن يثري مشاكل هائلة تتعلق مبحاولة التمييز بني التص ّور «الصحيح» لله والتصورات
الخاطئة .عىل األقل هذا ما يحصل من وجهة نظر األرثوذوكس أو التقليديني .إذ مل يعد لدينا معيار
الهويت يتعلّق باملضمون املعريف العقيل .لكن الله موجود مهام كان موضوع االهتامم املطلق؛
إنه موجود مهام كان مصدر اختبار القديس .هنا يكتب تيليش« :الله هو االسم الذي ألجله يهتم
اإلنسان عىل نحو مطلق .هذا ال يعني أن هناك أوالً موجودا ً يُ ْدعى «الله» ثم يطلب من اإلنسان أن
يهتم به اهتامما مطلقاً .بل يعني أن أي أمر يه ّم اإلنسان عىل نحو مطلق يصري إلهاً بالنسبة إليه»[[[.
لكن رغم ما يف هذا الرأي من مشاكل من وجهة نظر أرثوذوكسية ،إال أنه ينسجم كل ّياً مع نظام تيليش
الالَّهويت .ال حاجة ألن نعترب أن مفردات االهتامم املطلق متناقضة بحيث ال ميكن للمرء أن يختار
منها إال واحدة .لكن ليس فيها واحدة تتامهى حرفيّاً مع «الله» .ميكننا اختبار مواضيع االهتامم
املطلق عىل أساس معيار واحد فقط ،وهو أنه ينبغي لها أن تشري إىل ما يتجاوزها .وعندما يفقد
الخاصية يفقد مقامه كاهتامم مطلق .وهذا ما يزيد يف إيضاح سبب عدم مطابقة
أي موضوع هذه
ِّ
تيليش لالهتامم املطلق بجانب ثابت من العقيدة .إذ إن اهتامم اإلنسان مبعتقد ميكن أن يصبح
بذاته غاية ،وبذلك ميكن أن يتوقف عن اإلشارة إىل الله .لكن «الالّهوت الربوتستانتي» الذي بقي
عليه تيليش «يعرتض باسم مبدإ الربوتستانتية عىل متاهي اهتاممنا املطلق مع أي مخلوق كنيس،
أوال،
مبا يف ذلك الكتاب املقدس»[[[ .بدل ذلك يقرتح ما يسميه «معياران أساسيان لكل الهوت» ً
«إن موضوع الالهوت هو ما يهمنا اهتامماً مطلقاً .فالقضايا الالهوتية هي فقط القضايا التي تتعامل
مع موضوعها عىل قدر قابليته ألن يصري اهتامماً مطلقاً بالنسبة لنا»[[[ .ومعياره الثاين ،ببساطة،
يربط االهتامم املطلق بـ «الوجود أو الالوجود»« .فاهتاممنا املطلق هو الذي يحدد وجودنا أو
[1]-S.T. vol. 1, pp. 18, 47 and 170; cf. J. Macquarrie Studies in Christian Existentialism (London 1966) pp. 31 -42.
[2]-S.T. vol. 1, p. 234.
[3]-Ibid. p. 42.
[4]-Ibid. p. 15 (Tillich’s italics) cf. pp. 14 -18.
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عدم وجودنا .والقضايا الالَّهوتية هي فقط القضايا التي تتعامل مع موضوعها بقدر ما يصبح مسألة
وجود أو ال وجود بالنسبة لنا»[[[.
«الوجود» و«الالَّوجود» يف معجم تيليش يتشاركان بوظائف ذات هدف مزدوج تشبه وظائف
«االهتامم املطلق» .فأحياناً يتض ّمن «الوجود» مع ًنى أ ّول ّياً هو الشعور بالتغلّب عىل الشك أو
القلق ،يف حني أن «الالَّوجود» يصف شعور اإلنسان بأن مث ّة خطرا ً يته ّدد وجوده .من جهة
يدلن عىل حقائق تتجاوز اإلنسان حيث يفرتض أن تنبثق تلك
أخرى «الوجود» و«الالَّوجود» ّ
املشاعر.
غري أن االهتامم املطلق يف فكر تيليش يشكّل مقولة أوسع من املق ّدس .يبدو أحياناً كأنه
حد كل طاقاته ومطامحه يف مطلب أو هدف شامل.
ميثل أي اهتامم يستحوذ عىل اإلنسان ويو ّ
وعىل هذا األساس يقارن يف إحدى ِعظاته بني اهتامم مريم بـ «اليشء الواحد»؛ واهتامم مارتا
بأشياء كثرية»[[[ .لكن أال ميكن لهذا االهتامم أن يشمل بعض األنظمة الشمولية كاملاركسية
مثالً؟
كان تيليش يستبق هذا النوع من الحرج ،فهو يف مكان آخر يع ّرف االهتامم املطلق بأنه
ب إِل َه َك ِم ْن ك ُِّل قَلْب َ
ِك،
«الرتجمة املج ّردة للوصية الكربى« :الرب ،ربنا ،الرب واحد؛ أحبِب ال َّر َّ
َو ِم ْن ك ُِّل نَف ِْس َكَ ،و ِم ْن ك ُِّل قُ ْد َرتِ َكَ ،و ِم ْن ك ُِّل ِف ْكر َِك»[[[ .لكن وكام يرى تيليش ،فإن هذه «الرتجمة»
لالهتامم املطلق ما زالت تغطّي مجاالً ملحوظاً من املواقف .يقول يف تعليق له« :لقد رشحتها
يف بعض األحيان بنجاح ...كام يُعامل يشء بجدية مطلقة ...مثالً ،ما هو اليشء الذي ميكن
أن تكون جاهزا ً لتتأمل أو حتى لتموت ألجله؟»[[[ ثم يتابع «سوف تكتشف أنه حتى الساخر
يأخذ سخريته بجدية مطلقة ،وميكن الحديث عن آخرين ممن قد يكونون طبيعيني naturalists
ماديني شيوعيني أو أي يشء آخر»[[[ .يعتقد تيليش ،عمل ّياً ،أن موضوعات االهتامم املطلق
تحقّق رشطني :فمن جهة ،ينبغي أن يكون لها خصائص يكون اإلنسان مستع ًّدا للتضحية بكل
يشء من أجلها .لكن من جهة أخرى ،ينبغي أن تشري بعيدا ً عن ذواتها إىل يشء يتجاوز هذه
الذوات .وانطالقاً من املرجعية الخاصة للرشط الثاين يرجع تيليش إىل املسيحية.
[1]-Ibid. p. 17 (his italics).
[2]-P. Tillich, The New Being (London 1956) pp. 152160-; cf. D. M. Brown (ed.) op. cit., p. 7ff.
[3]-S.T. vol. 1, p. 14.
[4]-In D. M. Brown (ed.) op. cit., pp. 7 - 8.
[5]-Ibid. p. 8.
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اهلل واإليامن املسيحي
إذا ح ّدد تيليش «املعيار لكل الهوت» عىل أساس الشكل ال املضمون ،فكيف ميكننا التح ّدث
عن متيّز ،بل فرادة اإلميان املسيحي؟ بالرجوع مج ّددا ً إىل شالير ماخر ،يقول إن «الالهوت
أي دين من األديان الخامتية أو األفضلية»[[[ .حتى أن تيليش
التح ّرري
ّ
محق يف رفضه زعم ّ
املبشين املسيحيني تحويل الناس عن
تت ّبع التسلسل املنطقي لهذا الزعم مشكّكاً مبحاوالت
ّ
أديانهم[[[ .فهو يستنتج أن «املسيحية كمسيحية ال هي خامتة وال هي عاملية .أ ّما بالنسبة ملا تشهد
عليه فهو خاتم وعاملي»[[[.
لكن تيليش يزعم أنه يكتب بوصفه مدافعاً مسيح ّياً .فهو يعتقد أن «الالهوت الدفاعي يجب
الحل املسيحي»[[[ .ثم
ّ
يبي أن املسارات البارزة يف جميع األديان والثقافات تسري باتجاه
أن ّ
يضيف« ،لالهوت املسيحي أساس يتسامى بإطالق عىل كل األسس يف تاريخ الدين وهو ما
ميكن وسمه بـ «الالهوت»[[[ .هذا األساس هو ظهور يسوع بصفة املسيح[[[ .برأي تيليش تشكّل
رمزية الصليب تعبريا ً متسامياً ال يعىل عليه عن االهتامم املطلق .فبموته عىل الصليب ،ويف الحياة
جه يسوع بوصفه مسيحاً بعيدا ً عن نفسه ،وإىل ما وراء وجوده
جهة كليّاً إليه ،و ّ
التي كانت متو ّ
املحدود املتمثّل بيسوع النارصي .يقول تيليش «املسيح هو املسيح فقط ألنه مل يطلب مساواته
ربأ من هذا ...والالهوت املسيحي ميكنه تأكيد نهائية الوحي يف يسوع بوصفه املسيح،
بالله ،بل ت ّ
فقط عىل هذا األساس»[[[.
هذا يعني أن املسيحية يف تأويل تيليش تكون مطلقة فقط بقدر ما تنكر اإلطالق عن نفسها ،عىل
فرض ات ّباع مثل يسوع يف إشارته لله وحده .يق ّر تيليش أن هذا األمر يتض ّمن توترا ً ،يس ّميه «التوتر
ي أن هذا انعكاس ملفارقة الصليب .فرمز
بني املسيحية كدين واملسيحية كنفي للدين»[[[ .إال أنه يب ّ
يعب عن قبول اإلنسان مبحدوديته ويؤكّد إطالق الله وحده[[[.
الصليب ّ
[1]-S.T. vol. 1, p. 150.
[2]-P. Tillich, Christianity and the Encounter of World Religions (Columbia, USA 1964) pp. 94 - 95.
[3]-S.T. volt, p. 150.
[4]-Ibid. p. 18.
[5]-Ibid. p. 21.
[6]-Cf. P. Tillich, Christianity and the Encounter of World Religions, p. 79.
[7]-S.T. vol. 1, p. 149.
[8]-P. Tillich, Christianity and the Encounter of World Religions, p. 81.
[9]-Cf. S.T. vol. 1, pp. 147ff. and vol. 2, pp. 182 ff.
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يق ّدم تيليش دعامً لهذا التأويل للمسيحية من عقيدة التربير بواسطة النعمة من خالل اإلميان
واصفاً ذلك بأنه« :املقولة التي تصمد بها الربوتستانتية أو تسقط» وبأنه «املبدأ الذي يتخلّل كل
دفاع يف النظام الالَّهويت»[[[ .وفقاً لرواية تيليش لهذا التعليم ،فإن ذلك يعني أن االنتامء ألي معتقد،
إضافة إىل أنه ال يق ّدم شيئاً لوقوف اإلنسان مع الله ،يجب أيضاً الشك فيه كادعاء ديني مزيّف أو
كعمل فكري ج ّيد .فهو يؤكّد أن الله «ال ميكن إدراكه بالعمل الفكري كام ال ميكن الوصول إليه
بالعمل األخالقي»[[[ .وكل ما يهم هو أن «عىل االنسان أن يقبل أنه مقبول وعليه القبول بالقبول»[[[.
[[[

ينبغي القول ـ وبعد تجاوز أن هذه الحجة غري مقنعة ـ يف هذه النقطة كام يف بعض النقاط
وغريها ،أن تيليش ،وبغياب أي حس نقدي ،يحذو حذو معلّمه الالهويت مارتن كاهلر Martin
 .[[[ Kählerيؤكّد كاهلر أنه ال ميكن القول أن تربير اإلميان يرتبط باملعرفة التاريخية أو الالهوتية،
ألنه يف هذه الحالة قد يكون للمثقّف أفضلية عىل أبسط املؤمنني املسيحيني .لكن ا ّدعاء أن تربير
اإلميان يحوي عنرص اعتقاد عقالين ال يعني أن املامرسة تح ّول اإلميان إىل عمل[[[ .الكاتب
للعربانيني ال يطرح مبدأ استحقاق مق ّنع عندما يعلن أن «من يقبل عىل الله عليه أن يؤمن أنه
موجود( »...عربانيون )11:6؛ إنه ببساطة يكشف جزءا ً من معنى اإلقبال عىل الله .وعىل نحو
مشابه ،القول إن اإلميان يحوي عنرص اعتقاد ال يعنى جعل اإلميان نوعاً
خاصاً من العمل ،بل رشح
ّ
كرب يصبح بال معنى إذا مل يحمل
لجزء مام يشتمل عليه التربير باإلميان .اإلميان بيسوع املسيح ّ
معه مضمون إميان معريف بيسوع املسيح.
وكام أن املسيح بالنسبة لتيليش هو مطلق فقط مبقدار ما يشري بعيدا ً عن نفسه إىل الله ،إذا ً ال
يشء ميكن أن يقال عن الله ذاته الذي هو «مطلق» باستثناء أن الله هو «الوجود ذاته»« .ال يشء
عادال مع ألوهة الله
ً
آخر غري رمزي ميكن أن يقال عن الله بوصفه الله»[[[ .يحاول تيليش أن يكون
[1]-Cf. S.T. vol. 2, pp. 204207-, and Systematic Theology vol. 3 (London 1964) pp. 238 - 243.
[2]-S.T. vol. 3, p. 238.
[3]-Ibid. p. 242.
[4]-S.T. vol. 2, p. 206.
[5]-Cf. P. Tillich, On the Boundary, pp. 4749- (or The Interpretation of History, p. 32). Paul Althaus
exposes the difficulties of Kahler’s position in an excellent essay ‘Fact and Faith in the Kerygma’ in C.
F. H. Henry (ed.), Jesus of Nazareth: Saviour and Lord (London 1966) pp. 201 - 212. Several other essays
in this book relate to this question.
[6]-Cf. D. E. H. Whiteley, The Theology of St. Paul (Oxford 1964) pp. 161 - 5.
[7]-S.T. vol. 1, p. 265; cf. especially pp. 234 - 279. Tillich summarises the basic points in S.T. vol. 2, pp.
511-, and in Theology in Culture, pp. 59ff.
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مع هذه الغريية املتعالية .فالله ليس ذاك النوع من الوجود الذي ميكن الحديث عنه باملصطلحات
نفسها التي نستخدمها للكائنات .بالتايل يكتب تيليش« :وجود الله ال ميكن فهمه كوجود كائن
إىل جانب الكائنات أو فوقها .إذا كان الله موجودا ً بهذا املعنى يكون عرضة للمقوالت املتناهية
خاصة مقولتي الجوهر واملكان .حتى لو س ّمي «املوجود األسمى» مبعنى الوجود «األكمل»
يتغي .فعند تطبيق صيغ التفضيل عىل الله تصبح صيغاً تصغريية .إنهم
و»األقوى» فإن الوضع ال ّ
يضعونه يف مستوى املوجودات األخرى عندما يرفعونه فوقها جميعها؟»[[[.
لهذا السبب ال يستطيع تيليش قبول ما يسميه التص ّور «فوق الطبيعي» لله .إذ وفقاً لهذا
التص ّور ،فإن الله أوجد الكون يف لحظة مع ّينة ،وهو يديره وفقاً لخطّة ،ويتدخّل بني الحني واألخر
جة الرئيسية ضده هي أنه يح ّول التناهي الله
يف مجريات أحداثه العادية[[[ .يعلّق تيليش« :الح ّ
إىل تنا ٍه هو مج ّرد امتداد للمقوالت املتناهية [[[».لكن تيليش يرفض باملستوى ِ
نفسه املذهب
الطبيعي أو وحدة الوجود .ال ينبغي أن يتامهى الله مع مجموعية األشياء ،ألن هذا أيضاً سينفي
املسافة املتناهية بني الكل املتناهي لألشياء وأساسها الالمتناهي»[[[ .املقصد األسايس لعقيدته
يف الله هو صياغة وجهة نظر ثالثة «تجاوز املذهب الطبيعي ومذهب ما فوق الطبيعة».
لكن هل ميكن اعتبار املسألة التي يطرحها تيليش والحل الذي اقرتحه جديدين؟ كان
الفالسفة الالهوتون مدركني دامئاً لحقيقة أننا إذا أردنا أن نكون عادلني مع التعايل اإللهي ،فعلينا
أال نفكر بالله كأنه يشء من األشياء األخرى يف عامله هو ،وال كموجود خارج الكون متاماً،
وبالتايل ال عالقة له به .يؤكّد تيليش أن األدلة والرباهني التقليدية عىل وجود الله تق ّدم خدمة
جليلة يف الطرح الحاد لهذه املعضلة .إال أنه يذهب إىل ما مل يذهب إليه أكرث الالهوتيني عندما
يبي أننا إذا أردنا أن نجعل الله موضوعاً للتفكري املفهومي علينا وضعه يف العامل كأي مخلوق
ّ
جه إليه الفعل املعريف يعترب
من مخلوقاته األخرى .فقد قال« :يف الحقل املعريف ،كل ما يو ّ
موضوعاً سواء أكان إلهاً أم حجرا ً .فخطورة التشيّؤ أنه أبعد ما يكون عن املنطق ...فلو أدخلنا
الله يف بنية الذات ـ املوضوع للوجود ،ال يعود اإلله الذي هو الله بحق»[[[.
[1]-S.T. vol. 1, p. 261.
[2]-S.T. vol. 2, p. 6.
[3]-Ibid.
[4]-Ibid. p. 7.
[5]-S.T. vol. 1, p. 191.
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الرموز الدينية
بالطبع قبِل تيليش مبصطلحات املسألة كام صاغها مارتن هايدغر .لذلك من األهمية مبكان

مالحظة أن ما يدعوه إلحادا ً ،ال يندرج يف سياق الالهوت ،بل يف سياق األسئلة الفلسفية حول

رص تيليش عىل أن «االستدالل عىل وجود الله
صياغة املفاهيم ،أو املقوالت الفكرية .لهذا ي ّ
يعني إنكاره»[[[ .نحن ال «نعرف» الله بالتفكري املفهومي ،بل باالهتامم املطلق .هذا أحد أسباب
استخدام لغة الرموز الدينية يف الحديث عن الله بدل الخطاب املعريف.

يفضّ ل تيليش التح ّدث عن اللغة الدينية مبصطلحات رمزية أكرث من التح ّدث عنها باألمثلة

أو بالخطاب التشبيهي .ولذلك سببان :أوالً ،إن استخدام التشبيه يشتمل عىل خطاب معريف

يُحىك فيه عن الله من خالل استخدام املفاهيم .لكن كام سبق ورأينا أن الله من وجهة نظر
تيليش ال يبقى «الله» عندما نحاول وصفه أو عندما ندافع عنه بواسطة املفاهيم .إذ يُفرتض
تج ّنب هذه املشكلة عند استخدام الرموز« ،الرموز الدينية ...هي متثّالت لِام يتجاوز الدائرة
املفهومية بشكل ال مرشوط ...الرموز الدينية متثّل املتعايل...إنها ال تجعل الله جزءا ً من العامل
املادي»[[[ .إنها تتعاىل عىل الحقل «املقسوم بني الذاتية واملوضوعية»[[[.

يلف املسألة ،نجد أن تيليش مدين كثريا ً لعلم النفس اليونغي
ثانياً ،رغم الغموض الذي ّ

شح الرموز .فإن جزءا ً من
 .psychology of Jungيعتقد يونغ أن اإلنسان الحديث يعاين من ّ
مرض واضطراب الوعي الحديث ينبعث من فساد الصور والرموز التي كان لها يف املايض
يبي يونغ أن النتيجة النهائية لهذا االتجاه ،سوف تكون شلالً وتعطّالً؛ ألن الرموز
قوة حيويةّ .
حيوية من أجل التفاعل الرضوري بني الوعي والالوعي .هكذا يؤكّد تيليش ،متاشياً مع يونغ،

أن الرس املق ّدس ،بخالف الكلمة املج ّردة ،إذا كان ح ّياً ،يستحوذ عىل الوعينا وعىل وجودنا
الواعي .فهو يستحوذ عىل األساس الخالق لوجودنا»[[[ .ومبا أن الله أيضاً بالنسبة لتيليش،
أساس لوجودنا ،نستطيع القول أ ّن الرمز الذي يتغلغل إىل الوعينا يدل عىل الله .عندما ت ُوضَ ع

هاتان املجموعتان من االعتبارات جانباً لن يكون مفاجئاً عندما يؤكّد تيليش أن «مرتكز عقيديت
[1]-Ibid. p. 227.
[2]-P. Tillich, ‘The Religious Symbol’ inS. Hook (ed.) Religious Experience and Truth (Edinburgh 1962) p. 303.
[3]-Ibid.
[4]-P. Tillich, The Shaking of the Foundations, p. 86; cf. F. W. Dillistone, Christianity and Symbolism
(London 1955) pp. 285 - 290.
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ب الدين من
الالهوتية يف العلم هو مفهوم الرمز»[[[« .الرموز الدينية ...هي الطريقة الوحيدة التي يع ّ
خاللها عن نفسه مبارشة»[[[.
يق ّدم تيليش عددا ً من التقريرات املتشابهة عن الرموز ،يف كل واحد منها يضع نفس الخمس أو
الست خصائص ِ
وكأي عالمة عادية ميثل شيئاً مغايرا ً ،ومن هنا
نفسها للرموز يف قامئة .أوالً ،الرمز
ّ
فهو يشري إىل ما وراء ذاته .لكن ثانياً ،الرمز يختلف عن العالمات التقليدية ،ألنها يُفرتض أن «تشارك
ي تيليش من خالل تشبي ٍه كيف أن ال َعلَم
يف ما تشري إليه»[[[ .ومبحاولة لرشح هذه الفكرة الغامضة يب ّ
(ربا علينا التفكري هنا بصورة خاصة يف مكانة العلم يف الحياة األمريكية).
«يشارك يف» كرامة األمةّ .
وهذا بدوره يوحي مبيزة ثالثة ،يصفها تيليش بـ «الوظيفة األساسية للرمز ،أي فتح مستويات الواقع
التي تكون مخف ّية والتي ال ميكن إدراكها بأي طريقة أخرى»[[[.
بالنظر إىل تأثري الرموز عىل لغة الدين علينا أن نفحص عن قرب ما يؤث ّر يف هذه املسألة.
طبيعي لروبنز « :Rubensما يحاول
يرضب تيليش مثالً من املجال الفني ،عندما يعلّق عىل منظر
ّ
هذا الرسم إيصاله لك ال ميكن التعبري عنه بأي طريقة أخرى غري الرسم»[[[ .ثم يتابع« ،األمر نفسه
يصح أيضاً يف عالقة الشعر بالفلسفة .قد يكون الجامل غالباً يف التشويش عىل املسألة من خالل
ّ
إقحام عدد كبري من املفاهيم الفلسفية يف القصيدة .واآلن املشكلة الحقيقية هي؛ أن املرء ال
يستطيع فعل ذلك .فإذا استعمل اللغة الفلسفية أو اللغة العلمية ،فإن هذه اللغة ال تستطيع التوسط
نفسه الذي تتوسط يف إيصاله لغة الشعر من دون مزجها بأي لغة أخرى»[[[.
يف إيصال األم َر َ

يف هذه الحالة ،ماذا ميكن أن نقول عن إنسان ال يكرتث للمواضيع الجاملية؟ يجيب تيليش،
بتحديد ميزة خامسة للرموز .وكام أرشنا سابقاً فإ ّن الرمز يتغلغل عميقاً يف الالوعي .إذا كان الرمز
صحيحاً لإلنسانِ املع ِن ِّي ،فهو يستطيع أن يحدث فعل الداللة التي يقتضيها .وهكذا يؤكّد تيليش
«لكل رمز ح ّدان :االنفتاح عىل الواقع ،واالنفتاح عىل الروح»[[[« .إنه يستكشف األعامق املخفية
لوجودنا»[[[ .وعىل هذا األساس «لكل رمز وظيفة خاصة وحرصية وال ميكن إبدالها برموز أكرث
[1]-P. Tillich, ‘Reply to Interpretation and Criticism’ in C. W. Kegley and R. W. Bretall (eds.) op. cit. p. 333.
[2]-P. Tillich, ‘The Mean~ng and Justification of Religious Symbols’ inS. Hook (ed.) op. cit. p. 3.
[3]-P. Tillich, Dynamics of Faith, p. 42; cf. Theology of Culture, pp. 5455-.
[4]-P. Tillich, Theology of Culture, p. 56.
[5]-P. Tillich, Theology of Culture, p. 57.
[6]-Ibid.

[7]-Ibid.
[8]-P. Tillich, Dynamics of Faith, p. 43.
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أو أقل مناسبة»[[[ .كام ميكن أن تكون الرموز مرعبة بقدرتها .فهي تستطيع أن تخلق أو تد ّمر ،وتستطيع
تضميد الجروح وتوحيد الحياة وجعلها أكرث استقرارا ً .لكنها تستطيع أيضاًإفساد الحياة وزعزعة استقرارها.
تتعلّق عالمتا الرمز الخامسة والسادسة بوالدته واحتامل اضمحالله .ينجذب تيليش بشدة
إىل علم النفس الحديث ،خاصة كام قلنا سابقاً ،إىل أعامل يونغ .فهو يعتقد أن الرموز «تنمو
يف الالَّوعي الفردي أو الجمعي ،وال ميكن أن تؤ ّدي وظيفتها من غري أن تكون مقبولة من البعد
الالواعي لوجودنا ...إنها كاملوجودات الح ّية ،تحيا ومتوت»[[[ .وهذا ينطبق عىل الرموز الدينية:
«الرموز الدينية تنفتح عىل تجربة العمق يف نفس اإلنسان .إذا توقّف رمز ديني عن أداء وظيفته ،فإنه
ميوت»[[[ .وهكذا بالعادة ،تتطلّب العالقة املتغرية مع الله رموزا ً دينية جديدة .وقد يكون البديل أن
يكون التغيري مطلب وجهات نظر ثقافية جديدة ،وكمثال عىل ذلك ،عندما يكون لـ «ملك» داللة
غري مرغوبة يف جمهورية متطرفة.
سنجد صعوبات كبرية يف نظرية الرموز عند تيليش إذا ت ّم تب ّنيها كنظرية شاملة للغة تتعلّق بالله .ال
أحد ّ
يشك يف قدرة الرموز ،أو قيمتها كوسيلة لغوية مك ِّملة تساعد يف إيصال ما ميكن إيصاله بطريقة
مختلفة عن الخطاب املعريف .لكن تيليش يرى يف الرموز ركيزة لفكره الالهويت .فالهوته يدعم
أبي ،أن
ّ
ويرسخ نظريته يف الرموز الدينية والعكس صحيح .أرغب أن أعلن ،وسوف أحاول اآلن أن ّ
تقرير تيليش عن اللغة الدينية لفت االنتباه بش ّدة إىل الصعوبات التي تكتنف جديّاً نظامه الالهويت.
بعض املشاكل الكبرية
عم فعله الله يف املايض
يف البداية يؤكّد تيليش أن الرموز الدينية ال ميكن أن توصل «معلومات ّ
عم سيفعله يف املستقبل»[[[ .ال متكّننا الرموز من كتابة تقارير عن األحداث التاريخية؛ فهي
وال ّ
«مبنأى عن أي نقد تجريبي»[[[.
لكن موقف تيليش العام من التاريخ ،ومن املسيحية بوصفها اإلبالغ عن األحداث التاريخية،
ال يخلو من التباس .غري أن الهوته عن املسيح بوصفه الوجود الجديد يفرتض مسبقاً التجسد:
«يسوع بوصفه مسيحاً هو ...حقيقة تاريخية»[[[ .لكن من جهة أخرى ،وتأث ّرا ً بتشاؤم ألربت شفيتزر
[1]-P. Tillich, Theology of Culture, pp. 5758-.
[2]-P. Tillich, Dynamics of Faith, p. 43.
[3]-P. Tillich, Theology of Culture, p. 59.
[4]-P. Tillich, Dynamics of Faith, p. 47.
[5]-P. Tillich, Theology of Culture, p. 65.
[6]-S.T. vol. 2, p. 113.
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 Albert Sweitzerحول أسئلة تتعلّق بيسوع التاريخي ،كلف نفسه مبهمة السؤال« :كيف ميكن
تصوير اإلميان املسيحي إذا صار الوجود يسوع التاريخي غري ممكناً من وجهة نظر تاريخية»[[[.
يبدو أنه يسلّم بأن شيئاً ما سيبقى ميكن تسميته اإلميان املسيحي .فهو يقول «عندما يضمن اإلميان
املسيحي حياة شخصية يقهر فيها الوجو ُد الجدي ُد الوجو َد القدي َم ،فإنه ال يضمن أن يكون اسمه
يسوع النارصي»[[[ .ومن هنا فإن استحالة استخدام الرموز إلنتاج عبارات معرفية حول أفعال الله
بشخص يسوع ال يقلق تيليش ،بل ينسجم مع مجمل مقاربته ويدعمها .ولكن إذا كانت الرموز «هي
يعب من خاللها عن نفسه» سيشكّل هذا الفراغ اللغوي صعوبة
الطريقة الوحيدة التي ميكن للدين أن ّ
جدية ألولئك الذين يتب ّنون تراثاً الهوتيّاً أرثوذوكسيّاً يف إعالن أن أفعال الله الخالصية يف التاريخ
أساسية للتواصل والتعبري عن اإلميان املسيحي.
إن حقيقة عدم قدرة الرموز الدينية عىل إيصال أوصاف الحوادث التاريخية ،يشكّل جزءا ً من
مشكلة أكرب سببها موقف تيليش من املفاهيم وصياغة املفاهيم .فهل ميكن وجود شكل من اللغة
ال يستدعي صياغة مفهومية؟ يثري هذا السؤال بعض املشاكل املعقدة ج ًّدا التي ال ينبغي الخلط
بينها وبني غريها من املشاكل.
أوالً ،إحدى أهم البديهيات يف األلسنيات العامة منذ أعامل فرديناند وسوسري عام  1900عىل
األقل ،هي أن للغة وظيفةً ،أو أ ّن لها
معان تقوم عىل التعاقد .فليس مث ّة انطباق «طبيعي» بني اللغة
َِ
وإل إلستَحال رشح ظواهر مثل االشرتاكات اللفظية (حيث يكون للّفظ الواحد معانٍ عد ٌة
والواقعّ ،
والتغي التاريخي للّغة ،والحقيقة األ ّولية أن
مختلفةٌ) ،واالنسجام ،واالعتباطية يف قواعد النحو،
ّ
تعب عن يشء واحد يف لغات مختلفة .يؤكد دي سوسري أن املبدأ األول للدراسة
كلامت مختلفة ّ
اللغوية هو «اعتباطية اإلشارات»[[[ لقد أكّدت عىل أهمية هذا التصور بالنسبة لالهوت يف مقالة
نرشت يف مكان آخر[[[ .لكن محاولة تيليش تجاوز املفهمة يف اللغة الدينية ترتكز جزئ ّياً عىل
اعتقاده أن الرموز «ت ُشارِك يف» ما ترمز إليه .بكالم آخر ،إنه يعتقد أن اإلشارات تتوقّف فقط عىل
االصطالح من أجل معناها ،يف حني أن للرموز بعض االرتباط املبارش والطبيعي بالواقع.
[1]-P. Tillich, On the Boundary, p. 50; cf. S.T. vol. 2, pp. 112135-.
[2]-S.T. vol. 2, p. 131.
[3]-F. de Saussure, Cours de linguistique genirale (edition critique, parR. Engler, Wiesbaden 1967) pp.
146157-. Cf. J. Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics (Cambridge 1968) pp. 4272 ,75-59 ,38 ,8and 403; and S. Ullmann, Semantics (Oxford 1962) pp. 80115-.
[4]-A. C. Thiselton, ‘The Supposed Power of Words in the Biblical Writings’, forthcoming in Journal of
Theological Studies.
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هناك من انتقد تيليش يف هذه النقطة .فقد ناقش فنسنت توماس  Vincent Tomasنظرية تيليش
يف الرموز من خالل استحضار صورة البساط املزخرف برسم وحيد القرن يف متحف الكلواسرتز
 Cloistersبنيويورك ،ال بد من االعرتاف أن لهذه النقوش املزخرفة «طاقة أصيلة ترمز إىل حيوان
لطيف جميل ذي قرن واحد .لكنه واقعاً ال يرتبط بحيوان من هذا النوع ،وال ميكن أن يشارك بلطف
وجامل حيوان من هذا النوع ...ألنه ال وجود لهذا الحيوان ...وحيد القرن «املوجود يف الصورة» ال
ميكن أن يشارك يف...وحيد القرن «خارج الصورة» التي يُشري إليها ،ألنه ال وحيد قرن خارج الصورة...
فجميع الرموز «تشري إىل ما وراء ذاتها» ،لكن...اليشء املشار إليه قد ال يكون موجودا ً»[[[.
ّ
أشك أن يكون ما يعنيه تيليش هنا هو حيث تأسيس العالمات عىل االصطالح وعادات الكالم التي
يعتمدها األفراد ،تنشأ الرموز عن االستعامالت املنترشة واألولية للعالمات التي تتح ّول إىل عادات كالمية
ربا لعرق ،ميكن للرموز وفقاً للنتائج التي توصل إليها يونغ ،أن تجد أصداء حتى يف العقل
ملجموعة أو ّ
الالواعي .لكن القول أن الرموز مرتبطة بالالَّوعي يعني شيئاً مختلفاً عن ادعاء أنطولوجي يالحظ أن
الرموز «تشارك يف» الحقيقة التي تشري إليها .بكالم آخر ،إنه قول يشء عن فاعليتها ال عن حقيقتها.
عندما نعود إىل السؤال عن املفهمة ،نالحظ أن مبدأ أساسيّاً آخر يف اللغة والتواصل هو املوضع
الرضوري للتعارض أو االختالف الداليل .فكلمة ما قد ّ
تدل عىل يشء أو آخر ،وجملة ما قد مت ّيز
ظرفاً عن غريه .إن إيضاحنا لهذه النقطة ال يعني التزامنا بنظرية مقرتحة يف اللغة بل هو اعرتاف
مبسلّمة أ ّولية يف األلسنيات ويف فلسفة األلسنيات وهي أنه من دون فرق يف املعنى ،ال ميكن أن
يكون مث ّة معنى .ورمبا بعد اعرتاف جزيئ تقريباً بهذا املبدأ ،يسمح تيليش إلمكان جملة واحدة
جة بأكملها إىل دور منطقي»،
عىل األقل غري رمزية عن الله لكن من جهة أخرى «قد تؤ ّدي الح ّ
و«تذوب اللغة الدينية يف النسبية»[[[ ولكن عمل ّياً ما الذي ميكن أن يقال من غري رموز؟ فتيليش ال
يسمح إال بجملة واحدة غري رمزية عن الله ،هي بالتحديد «الله هو الوجود بذاته ...ال يشء آخر
ميكن أن يقال عن الله بوصفه الله وال يكون رمزيّاً»[[[.

لكن ما هي الظروف التي تختلف ،وتتم ّيز ،أو تستثنى ،بتأكيدنا أن الله هو الوجود بذاته؟ عمل ّياً
ال ميكن لتيليش أن يقصد بهذه الجملة تقريرا ً وصفيّاً ،ألن ذلك قد يق ّوض كل ما قاله عن عدم فهمنا
لله كـموضوع «موجود» .إن استعامالته ملفردات «وجود» «عدم» أو «اليشء» شبيهة باستعامالت
[1]-V. Tomas, ‘Darkness on Light?’ inS. Hook (ed.) op. cit., p. 81 (my italics).
[2]-P. Tillich ‘The Meaning and Justification of Religious Symbols’ in S. Hook (ed) op. cit., p. 6.
[3]-S.T. vol. 1, p. 265.
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هايدغر لها؛ ووفقاً لكارناب وآير ،أن القصد من هذه املفردات يف فلسفة هايدغر هو أن ت ُوظّف
ّ
«لتدل عىل يشء متم ّيز بغموضه»[[[ .بكالم آخر ،إن التأكيد غري الرمزي الوحيد عن
ببساطة
الله يرجعنا إىل فكرة االهتامم املطلق التي يكشف فيها املوقف السيكولوجي بعض األسس
االفرتاضية لواقع يتجاوز اإلنسان نفسه.
إذا ً ،لو تخلينا عن «املفاهيم» سيصعب علينا أن نح ّدد كيف ميكننا أن نقول أن الله هو هذا
أو ذاك .وإن سامح تيليش بجملة الرمزية واحدة عن الله ال يساهم يف حل هذه املشكلة .لكن
علينا قبل إنهاء هذا املوضوع أن نضيف أن تيليش اقرتف خطأ لغويّاً فاضحاً إضاف ّياً .فهناك مبدأ
ثالث مقبول بشكل عام يف علم األلسنيات ،هو أن الجملة ،أو بدقة أكرث الفعل الكالمي ،هو
الوحدة األساسية للمعنى وليس الكلمة .مج ّددا ً ،لقد ناقشت هذه النقطة بالتفصيل يف مكان
آخر[[[ ،إن رمزا ً مثل «امللك» أو «الوجود الجديد» ال يقول شيئاً إال بعد أن يأخذ مكانه يف شبكة
من الكلامت والتعابري .وإن فشل «نظرية الصورة» يف املعنى لفتغنشتاين ت ُوضح األمر أكرث من
البنية الداللية لسوسري وتراير  .Trier and Saussureلكن بحسب تيليش يف أي أنواع الخطاب
تؤ ّدي الرموز وظيفتها؟
ميكن الشعور مبزيد من التعاطف مع محاوالت هايدغر ،خاصة يف أعامله األخرية ،يف
الوصول إىل فكرة اللغة الالتشييئية عندما يتكلم عنها كأنها خلق «عوامل» واقعية سابقة للفصل
الديكاريت بني الذات واملوضوع الذي ينتج عنه مفهمة معرفية[[[ .ألن هايدغر ،وبعده هيرنيش
أوت  Heinrich Ottوجزئيا فوكس وأبلنغ  ،Fuchs and Ebelingيجيزون خلق عوامل من هذا
النوع ال من خالل رموز بسيطة ،بل من خالل الشعر واألمثال ،أو األعامل الف ّنية املنترشة .فضالً
عن ذلك ،وبعيدا ً عن االنبثاق من الالوعي كام يف الهوت تيليش ،فإن «الحدث اللغوي» عند
هايدغر نشأ من ال ِ
حح وجود الفرضيات والتوجهات
ج ّدة« ،الحدوث» الذي يواجه ويتح ّدى ويص ّ
قبل ـ الواعية لإلنسان[[[.
[1]-A. J. Ayer, Language, Truth, and Logic (London 1946) p. 44.
[2]-A. C. Thiselton, ‘Semantics and New Testament Interpretation’ in I. H. Marshall (ed.) New
Testament Interpretation (forthcoming).
[3]-See A. C. Thiselton, ‘The New Hermeneutic’ especially the section • “World” in Heidegger and the

Parables’, ibid.; and ‘The Parables as Language EventSome Comments on Fuchs’s Hermeneutics in the
Light of Linguistic Philosophy’ in Scottish Journal of Theology 23 (1970) pp. 437488-.
[4] - Cf. M. Heidegger, Unterwegs zur Sprache (Pfullingen 1960) and J. M. Robinson and J. B. Cobb
(eds.). New Frontiers in Theology: 1, The Later Heidegger and Theology (New York 1963) passim.
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بي بول فان برين
لكن علينا أن نقول أكرث من هذا ،كل بطريقته املختلفة متاماً ،فقد ّ
 Paul Van Burenووليام هوردرن  William Hordernأن تخصيص اللغة ليس غري ضار فحسب،
بل هو رضوري بالتأكيد إذا رغبنا بالكالم عن األشخاض كأشخاص[[[ .إذ ميكن للرموز أن تدلّنا عىل
األنوثة والجامل ،واللطافة وغري ذلك من الصفات .لكن هذه الصفات األولية ال تصف شخصاً
محددا ً .كام يعلّق هوردرن بحق« :عند الحديث عن األشخاص نكون مهت ّمني بالدرجة األوىل
بالفرد .فالشاب ال يقع يف حب طبقة محددة من النساء ،يف العرشين من عمرها ،جميلة ،محبوبة
وهكذا .عىل العكس ،إنه يقع يف غرام ماري جونز»[[[ .للتقرير عن «ذات» الشخص فإننا ال نضع
الئحة بـ«مراتب» صفاته مثل «رجل أعامل يف منتصف العمر»؛ لكن «علينا أن نبدأ بإخبار قصص
عنهِ ،
رصف إزاءه[[[ .فعندما يتحدث الكتاب املقدس عن الله كشخص إنه
نصف موقفاً وكيف ت ّ
ترصف الله يف مواقف
يجذب االنتباه إىل «خصوصية الوحي اليهو ـ مسيحي»[[[.فهو يخرب كيف ّ
محددة وال ينقل كثريا ً عن «الحقائق العامة» عن طبيعته.

لقد قيل أن أحد املشاكل األساسية التي تجعل الهوت تيليش غري مقنع هو فشله يف الوصول
إىل تصالح مع «عقبة الخصوصية» التي متثّلها املسيحية .فتاريخ الكتاب املق ّدس هو بالتحديد
تاريخ اختيار الله وفعله لهذا األمر دون ذاك .مع ذلك فإن تيليش يعترب أن الخصوصية يشء يق ّوض
غريية الله ويجعل «الله» مجرد إله.
تظهر املشكلة األساسية الثانية يف الهوت تيليش مبحاولة ربط الله كأساس لوجودنا ،بـ
«األعامق» الالواعية يف اإلنسان .مث ّة انطباع أوجده  J. A. T. Robinsonيف كتاب Honest To
 Godأن هذا باألساس مسألة تح ّد لتصورنا عن الله ،حيث أن اللغة حول الله «يف عليائه» ميكن
إبدالها برموز تشري إىل الله «من الداخل»[[[ .لك ّن هاتني الطريقتني ليستا طريقتني متناوبتني يف
الكالم عن اإلله ِ
نفسها .فإله نظام تيليش مختلف ج ًّدا عن إله الالهوت املسيحي التقليدي .وعندما
نستثني الرموز من املعيار الذي يضعه الفكر العقيل ،ميكن أن يكون «الله» ال يشء أكرث أو أقل من
طف ٍو مفاجئ للصور الالواعية ،واألهواء ،أو املخاوف .وهذا ما قد يضفي علينا شعورا ً بالقديس أو
[1]-P. van Buren, Theological Explorations (London 1968) pp. 79105-; and W. Hordern, Speaking of
God (London 1965) pp. 131183-.
[2]-W. Hordern, op. cit., p. 147.
[3]-Ibid. p. 149.

[4]-Ibid. p. 163.
[5]-J. A. T. Robinson, Honest to God (London 1963) pp. 2950-45 ,32-, and 5461-.
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قد يدل عىل يشء مختلف كل ّياً .لكن يبدو أن تيليش قد سقط يف الفخ ِ
نفسه الذي سعى الجميع
الجتنابه ،أي جعل الله عىل صورة اإلنسان.
إن تأكيد انتشار هذه املشكلة بطريقتني مختلفتني .أوالً ،يذكّرنا بيفان  Bevanمرة أخرى بأن قوة
الرموز ال تضمن حقيقتها .فالذين يعانون من بعض األمراض العقلية ،مثالً ،قد يح ّولون أي يشء
أو كل يشء إىل رموز .وقد يرون «أشياء حولهم مشحونة مبعنى رشير أو مرعب...كام قد ينظرون
إىل طاولة أو باب ويشعرون بالخوف إىل ح ّد الرعب [[[»...لكن هذه «الرموز» ال أساس لها من
الصحة .ثانياً ،بالرغم من مقاربة يونغ ،فقد تكلّم علامء نفس آخرون عن «رشيعة غاب» الالَّوعي.
ففي بعض الحاالت ـ كام يقول أ .ن .دكر  E. N. Dukerـ أن البحث عن الله كأساس لوجوده
هو «تهكّم شيطاين» ،يعني أنه يحتاج الوصول إىل خارج ذاته إىل خالقه ومخلّصه[[[ .يف مقابل
تحذيرات الكتاب املق ّدس من خداع «قلب» اإلنسان ،يحتمل أن يكون قلق تيليش حول التأثريات
التحريفية إلضفاء الطابع املفهومي عىل «الله» تصل إىل درجة التفاهة مقارنة بالتحريف الذي
ميكن أن ينتج عن البحث عنه من خالل الرموز واالهتامم املطلق.
إننا مل نعالج كل املشاكل التي أثارها حديث تيليش عن لغة الدين .فمثالً ،ميكن أن نسأل ما
العالقة بني رفضه االلتزام ،وبني استخدام لغة تفويضية يف تعابري االنشغال بالذات؟ مثل «أنا أؤمن»
أو «أنا أعتقد»[[[ .فهل ميكن أن نتخلّص من اللغة التفويضية يف الدين؟ وإذا كنا ال نستطيع ،أال
يجدر بنا أن نستعيد فكرة «االلتزام» حتى لو بقيت متنكّرة يف شكل عبارات اهتامم بالذات؟ ليس
لدينا متّسع ملناقشة مزيد من هذه األسئلة ،لقد قيل ما يكفي للكشف عن وجود مشاكل ج ّدية يف
ما ق ّرره تيليش عن الالهوت واللغة الدينية.
تيليش واألنكليكانية راهن ًا
بنا ًء لطلب املحرر ،أضفت مالحظة استنتاجية عن العالقة بني الهوت تيليش واألنكليكانية
راهناً .قد يبدو للوهلة األوىل أن اهتاممات تيليش محصورة باألسئلة الكربى التي ترتبط بطبيعة
جهاته التفكريية
املسيحية ذاتها ،وعالقتها بالثقافة العلامنية .من ناحية أخرى ما زال كثري من تو ّ
ذات سمة أملانية بامتياز رغم تواجده لسنوات عديدة يف الواليات املتحدة األمريكية .ومل يكن
[1]-E. Bevan, Symbolism and Belief(Fontana ed. London 1962) p. 244.

[2]-E. N. Ducker, Psychotherapy-A Christian Approach (London 1964) p. 112.
[3]-Cf. D. D. Evans, The Logic of Self-Involvement (London 1963) pp. 2778-.
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األثر الذي تركه كتاب مخلص لله لـ ج .أ .ت .روبنسون J. A. T. Robinson’s Honest to God
يف االتحاد اإلمياين االنكليكاين مرتبطاً متاماً بأسئلة حول تيليش ،فأنا لست مقتنعاً بأن الكتاب
نجح يف إيصال املسائل األكرث أهمية يف فكر تيليش .لقد رأينا أن األمر ليس مج ّرد مسألة تغيري
«لتصورنا» عن الله ،بل طرح أسئلة أساسية وعميقة .من جهة أخرى ميكن تحديد بعض األمور
األساسية التي ترتبط باالهتاممات االنكليكانية.
أوالً ،يطرح الهوت تيليش أسئلة حول الشمولية العقدية وعالقتها مبكانة املعايري العقدية أو
االعرتافية .فاملادة الثامنة من املواد التسعة والثالثني تركّز االنتباه عىل قيمة قواعد اإلميان الثالثة ،فقد
وصف مؤمتر المبث  Lambethالذي عقد عام  1920كتاب الصالة بـ«املعيار االنكليكاين للعقيدة
والتطبيق» .من جهة أخرى يرفض تيليش فكرة تحديد «املعايري الالهوتية» انطالقاً من مضمون عقدي
معني .مشرتطاً أن يكون «الله» موضوع االهتامم املطلق الذي ميكن أن يكون غري مح ّدد وتقريباً شامالً
لكل يشء من الناحية الالهوتية .إذ ال ميكن ألي مجموعة من الرموز التي تحيك عن الله أن تكون
أكرث «نهائية» « »finalمن غريها ،طاملا أنها تشري إىل ما ورا َءها .وبسبب هذه السعة أو الشمولية ،رأى
جة لالستغناء عن االعرتافات وأسس االعتقاد.
البعض يف الهوت تيليش إلهاماً للحركة املسكونية ،وح ّ
ب ّينت مناقشتنا أنه ال فكرة االهتامم املطلق عند تيليش ،وال لغته حول «الوجود» متأل الفراغ الذي
تخلّفه إزالة املعايري الالهوتية التقليدية .ويصعب فعالً تسويغ تسمية ما يطرحه «معايري الهوتية».
ألنه يف النهاية ،مهام كانت مقاصده يصعب متييز «الله» يف الهوت تيليش من خالل إيحاءات
دينية صادقة لإلنسان« .الله هو االسم الذي يهت ّم له اإلنسان اهتامماً مطلقاً» .يرى البعض أن هذه
املقاربة املرتبطة بشاليرماخر هي املقاربة الصحيحة .لكن آخرين كرث ال يرون ذلك .إن ملقاربة
تيليش هذه قيمة أساسية ،ألنها تحذّرنا من الوصول إىل طريق مسدود يف حال سعينا إىل التخلّص
من جميع املعايري اإلعرتافية.

ثانياً ،يطرح الهوت تيليش أسئلة حول املكان النسبي وسلطة الكتاب املقدس ،واألكلريوس،
والقانون الكنيس ،والتقاليد املذهبية .فمنجهة ،هو ال يرغب بوضع التقليد الالهويتجانباً أو تجاهله،
للهويتّ النسقي ،حتى لو استعمله عىل مستوى
يقول« :التقليد املذهبي مصدر حاسم بالنسبة ّ
عاملي»[[[ .هنا يقف تيليش إىل جانب األنكليكان ضد من يرغبون يف العودة إىل القرون األوىل والبدء
من جديد .ورغم تأكيده أن املعتقدات ليست «معايري» الهوتية« ،مع ذلك حتى الكنائس الربوتستانتية
[1]-S.T. vol. 1, p. 43.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

التفكير ال ّ
الهوتي عند بول تيليش

49

عليها أن تشكّل أسسها االعتقادية وتدافع عنها ضد الهجامت من جانب ممثليها أنفسهم»[[[ .من
جهة أخرى ،رأينا أن تيليش يستخدم «املبدأ الربوتستانتي» للتشكيك يف مطلقية ونهائية أي مؤسسة
متناهية أو كنسية عىل عكس الله ذاته .فمن جهة ،قد يبدو منافحاً ضد التقليد األنكليكاين حول
سلطة الكتاب املقدس ،ألن تيليش يدرج الكتاب املقدس بني السلطات التي ال ميكن أن تكون
«نهائية» .لكن من جهة أخرى ،فإن تليش يضفي بعدا ً نسبيّاً عىل السلطات الكنسية األخرى كام يؤكّد
عىل الصلة بالتقليد املِ ّل ،ويتب ّنى األنكليكانية عرب وسائل اإلعالم .بينام تدافع املادتان  20و21
عن السلطة املحدودة للكنيسة واملجامع العامة ،فإنهام تؤكّدان أيضاً أن املجالس «قد تخطئ».
بي تيليش بحق أن هذا
مل تكن الشمولية يف الحياة الكنسية سمة من سامت األنكليكانية قط ،فقد ّ
املبدأ مدين بالكثري للحركة اإلصالحية .عىل هذا األساس ال ميكن لسلطة األساقفة أن تكون جزءا ً
رضوريّاً من «ماهية» الكنيسة حتى لو كانت مقبولة كجزء من «التقليد املِ ّل».
ثالثاً ،عند تيليش نظائر مثرية لالهتامم ،كام لديه بعض االختالفات عن اإلصالح واآلراء
االنكليكانية يف العامل واألرسار املقدسة ،والتربير بالنعمة ،وكهانة جميع املؤمنني.

إنه ال يرغب بالفصل التا ّم بني الكاهن واملؤمن العادي .مثالً« ،ميكن للمؤمن العادي الذي
يستحوذ عليه الروح القدس أن يكون وسيط وحي بالنسبة لآلخرين» .من جهة أخرى« ،ميكن
لكل مؤمن أن يكون ق ّديساً بقدر انتامئه إىل اإلتحاد اإلمياين للقديسني ...فكل قديس هو مؤمن
عادي ،بقدر انتامئه إىل الذين يحتاجون غفران الذنوب»[[[ .ألن الكنيسة تساهم يف غموض الحياة
عموماً ،هي أيضاً متثّل «الحياة الواضحة للجامعة الروحية» .يتب ّنى تيليش أيضاً التمييز التقليدي
بني الكنيسة املرئية والكنيسة غري املرئية[[[ .لقد سبق ورأينا أن التربير بالنعمة من خالل اإلميان
جه أي نقد لهذا ،يكون فقط تحميالً لهذا التعليم ما ال
فائق األهمية بالنسبة إليه وبالفعل أنه لو ُو ّ
يحتمله أو مبالغة يف تطبيقه .رأينا أيضاً أن تيليش يش ّدد عىل القيمة اإليجابية لألرسار املق ّدسة،
عىل األقل ألنها بوصفها رموزا ً متت ّد لتشكّل جرسا ً بني الوعي والالوعي .إنه يتكلم بقناعة كيف
ينبغي لل ِعظة أن ترتافق مع األرسار املق ّدسة ،وعن «ثنائية الكلمة واألرسار» .فال يجب اعتبارها
مج ّرد وسائل تقنية للنعمة .لكنه يعتقد أيضاً أن رموز األرسار املق ّدسة «أقدم من» ،أو «سابقة» عىل
الرموز اللفظية»[[[ .وهذا يتوافق متاماً مع نظريته يف «عدم مفهمة» الرموز وقد نقدنا مقاربته يف
[1]-S.T. vol 3, p. 188.
[2]-S.T. vol. 1, p. 135.
[3]-S.T. vol. 3, p. 176184-.
[4]-Ibid. p. 128; cf. pp. 129133-, and vol 1, pp. 135 and 157.
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هذه املسألة .باملقابل ،يؤكّد اإلصالحيون أنفسهم أن إمكان فهم الرس ،يف ثنائية الكلمة والرس
املق ّدس ،يتوقّف عىل الكلمة .لكن إشارات افرتاق تيليش عن اإلصالحيني ال تفاجئ من منظور
خصائص نظامه ككل أكرث من نقاط كثرية أظهرت رغبته بتب ّني هذه اآلراء .واألهمية هنا لعدد امل ّرات
التي لجأ فيها هذا الالهويت «املسكوين» املعارص إىل اإلصالحيني وبشكل خاص إىل لوثر من
أجل الهداية واإللهام[[[.
أخريا ً ،ميكن أن نرى تطابقاً إضافيّاً بني الهوت تيليش والتقليد األنكليكاين حول العالقة بني الكنيسة
واملجتمع العلامين .وهذا ينطبق يف طريقتني .أوالً ،ال تيليش وال الالوهوتيون األنكليكانيون يعتربون
أن الكنيسة منطوية عىل ذاتها ،ومتحفظة وجامعة غيتوية .ففي إنكلرتا ،عىل األقل ،ميكن القول أن
الكنيسة جزء من األمة ،أي وفقاً للنموذج التقليدي للحياة األبرشية ،ميكن الهتاممات الكنيسة واألمة
أن تتشابك .يقارن تيليش بني هذا النمط «الكنيس» املفضل لدى لوثر وزفنكيل وكالفن وبني النمط
«الطائفي» الذي يفضّ له «املبرشون اإلنجيليون» .حيث يكتب أن «النموذج اإلكلرييك للكنيسة هو األم
التي جئنا منها .إنه مختلف متام االختالف عن كنائس األصوليني املتح ّمسني ،حيث يكون الفرد...
هو الطاقة الخالقة للكنيسة» .ووفقاً لوجهات نظر الحقة« ،الكنيسة املرئية يجب أن تُط ّهر وتُنظف...
من أي شخص ليس عضوا ً يف الكنيسة عىل املستوى الروحي .هذا يفرتض أننا نستطيع مسبقاً معرفة
من يكون عضوا ً روح ّياً يف الكنيسة .لكن هذا ما ال يقدر عليه إال الله وحده .مل يستطع اإلصالحيون
قبول هذا األمر ألنهم عرفوا أنه ليس مث ّة من ال ينتمي إىل «املأوى» الذي هو الكنيسة»[[[ .إن هذا
ينسجم إىل ح ّد كبري مع اعتقاد تيليش بأن الالهوت املسيحي يرتبط بكل أبعاد حياة اإلنسان يف الدنيا،
من الهوت أو فن أو فلسفة ،أو سياسة ،أو علم نفس ،أو علم اجتامع.
يظهر التطابق أيضاً يف األهمية التي أعطاها الهوت تيليش الدفاعي للعقل والحجج املنطقية،
فقد رفض الرأي القائل أن اإلنجيل ميكن أن « يُرمى كالحجر» عىل السامع ،انطالقاً من اعتقاده ،كام
يف الالهوت االنكليكاين الكالسييك ،بتقديم الحقيقة بالطرق املنطقية واإلقناع العقيل .لكن ال
ينبغي الخلط بني هذا وبني الرأي املختلف متاماً بإمكان الوصول إىل الله عن طريق العقل من دون
الوحي .يحاول تيليش الوقوف مكان السامع بصدق ،ليتشارك معه يف املناقشات واملحاججات
الدفاعية .فعندما يخاطب نفسه مبنتهى الدقة ويسأل أسئلة ال يسألها إال جيل سابق يف أملانيا ،هذا
ال يضعف رشعية املبدإ العام ،العتقاده أن محتويات اإلنجيل ،ورغم بقائها عىل حالها ،يجب أن
تق ّدم مبصطلحات جديدة لكل جيل.
[1]-P. Tillich, A History of Christian Thought (London 1968) pp. 227256-.
[2]-Ibid. p. 252; cf. On the Boundary, pp. 5868-.
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الدين في الفلسفة
قراءة يف الرؤية اهليجل َّية

رشيف الدين بن دوبه

[*]
[[[

تبي
تقدم هذه املقالة تأصيالً فلسفياً لرؤية الفيلسوف األملاين فريدريك هيغل للدين ،كام َّ
طائفة من القراءات حول فلسفة الدين الهيغلية والكيفيات التي جرت خاللها مقاربة املسألة
الدينية يف الغرب سواء عىل املستوى الالهويت ،أو فيام يتصل بدور املسيحية يف تشكيل العقل
الحضاري األورويب يف العرص الحديث.
يالحظ كاتب البحث الربوفسور رشيف الدين بن دوبه وجود ثالث مسلامت رئيسية تشكل
منظومة هيغل الدينية وهي :العقيدة املسيحية بوصفها الحقيقة املطلقة ـ التسليم مبوضوعية
العوامل التي أدت إىل االنحراف يف العقيدة املسيحية ـ وعقيدة الثالوث مبا هي حقل لالختالف
حول قواعد اإلميان املسيحي.
املحرر
األخالقي،
من األ ّوليات املؤلِّفة للبِنية الرتكيبيَّة لجبِّلة اإلنسان بع َد القابليات الذهنيَّة والنزوع
ّ
طبيعي يف بنية الذات اإلنسانيَّة ،وحيثيَّة ماهويَّة غري عرضية كحال
الحاج ُة إىل الدين .فهي استعداد
ّ
إل أداة وآلة تحقق بها الذات مطالبها وغاياتها الفرديَّة واملتعالية .من
كتعي ليس َّ
الجسد ،فالجسد
ُّ
النصوص املرسلة يف العقيدة اإلسالمية التي ُّ
تدل عىل أصالة الفطرة التي ُجب َِل عليها اإلنسان،
جسانه» كام
قول الرسول محمد« :sكل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه يه ِّودانه أو ِّ
ينصانه أو مي ِّ
وردت الفطرة كثريا ً يف القرآن الكريم يف ع ّدة صيغ منها يف قوله تعاىلP :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ Oسورة األنبياء ،56 :وقوله تعاىل P :ﮥ ﮦ
*ـ باحث وأستاذ مادة الفلسفة الغربية ،جامعة سعيدة ـ الجزائر.
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  Oسورة األنعام ،79 :ومل ترد صيغة (الفطرة) أي وزن (فعلة)
إل يف آية واحدة هي قوله تعاىل P :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
َّ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ  .Oسورة الروم30 :

ّ
«تدل صيغة ( ِفعلة)عىل املصدر الدال عىل هيئة الفعل ونوعه ،فإذا قلنا
ويف اللغة العربية:
جلسة فهذه تعني الجلوس مرة واحدة ولكن إذا قلنا جِلسة فإنها تعني هيئة الجلوس ،وعليه فكلمة
َ
(فطرة) تعني تلك الهيئة التي خلق بها اإلنسان[[[ ،ومن بني مضامني الفطرة الحاجة إىل الدين الذي

هو الطاعة والجزاء يف اللغة ،وقد جاء هذان املعنيان يف القرآن الكريم كام يف قوله تعاىلP :ﭞ
ﭟ ﭠ Oأي يوم الجزاء ،وكذلك جاءت لفظة الدين متض ّمنة ملعنى الطاعة واالنقياد ،كام يف

قوله تعاىل يف حكاية يوسف وأخيهP :ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  Oأي
يف طاعة امللك ورشيعته.

ويف االصطالح هو جملة الرشائع التي جاء بها األنبياء واملرسلني ،والديانات التوحيديَّة الكربى

النظري يف العقائد من حيث الحجاج واالحتجاج
هي اليهوديَّة واملسيحيَّة واإلسالم ،والبحث
ّ
هو أصل الخالف بني البرش ،ومل تكن يوما الحاجة إىل الدين مسألة خالفيَّة بني البرش ،إذ مل
إل مسأل ًة ثانويَّةً ،وطبيعة العقيدة املسيح َّية
يكن االختالف حول األهم َّية التي تحتلها الديانات َّ
وإشكاالتها العقديَّة طرحت الكثري من املصاعب أمام الفالسفة الذين ينتمون إىل هذه العقيدة ،وال
سيَّام اإلشكاالت املنطقيَّة ،مثل مسألة األلوهية بني الوحدة وبني التثليث وعليه فإن علامء الكالم
أو علامء الالهوت يف املسيحيَّة قد انربوا للدفاع عن عقيدتهم بالحجج العقلية.

فريدريك هيجل « »1831/1770أعظم الفالسفة الذين عرفتهم البرشية ،لدرجة اعتربه بعض
الباحثني الفلسفة ذاتها بلحمها ودمها ،فهو املفكر الوحيد الذي استطاع بعد أرسطو أن يسيطر
عىل العامل بعقله ،بالقدر نفسه الذي حاول فيه االسكندر ونابليون االستيالء عىل العامل بقوتهام
العسكريَّة ،وقد اختلف الفالسفة والنقاد حول األصالة الفلسف َّية يف النسق الهيجيل ،فاعتربه بعضهم
الفيلسوف الذي جرؤ عىل وضع الفلسفة فوق مستوى الدين كام قال عنه الفيلسوف الدامناريك «
بعض آخر من الباحثني يف فلسفته
سورين كريكيغارد  .Soren Kierkegaard 1855/1813ومل يجد ٌ
إل صورة مق ّنعة من صور الفلسفة املسيح َّية،
أكرث من مجرد عامل الهويتّ ،ومذهبه الفلسفي ليس َّ
[[[ـ مرتىض املطهري ،الفطرة ،ترجمة جعفر صادق الخلييل ،مؤسسة البعثة ،بريوت ،ط 2ـ  1992ص11 :
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فهو آخر عبقريَّة كام يصفه كروتشه ـ ظهرت يف تاريخ الفلسفة ..عبقريَّة ضارعت عبقرية أفالطون،
وأرسطو ،وديكارت ،وفيكو ،وكانط ..ومل تظهر بعده سوى مواهب صغرى ،كان أصحابها مج ّرد
أتباع مل يكن لهم شأن كبري.
الفلسفي ،ولتحقيق هذا الغرض ينبغي التسليم
تشكِّل املوضوع َّية املطلب الرئيس يف البحث
ّ
الفلسفي ال تلغي املرجع َّية التاريخ َّية التي يستند
باملبدأ التايل الذي ي ّنص عىل أن أصالة املوقف
ّ
ويتأسس .واملالمح العامة للنظريَّة الهيجليِّة يف فلسفة الدين ال تخرج عن محاولة التنظري أو
عليها
ّ
يف للفيلسوف ،فمسار العقيدة املسيحيَّة
التربير للمعتقد
املسيحي الذي كان يشكِّل املحيط الثقا ّ
ّ
ٍ
توحيد تدعو إىل
التاريخي لع ّدة أزمات ،حيث كانت املسيح َّية يف البداية ديان َة
تتع ّرض يف محيطه
ّ
ٍ
جديد ورشيع ٍة جديد ٍة كام
املسيح إنسان من البرش أرسله الله تعاىل بدين
عبادة إله واحد ،وتقرر أن
َ
أرسل رسالً من قبله..وأ ُّم ُه ص ّديق ٌة من البرش قد ك َّرمها الله فنفخ فيها من روحه؛ فحملت املسيح،
ولكن مل متض بضع سنني عىل رفع املسيح حتى أخذت مظاهر الرشك والزيغ واالنحراف تترسب
إىل معتقدات بعض الفرق املسيح َّية ،وافد ًة إليها من فلسفات قدمية أحياناً ،و من رواسب ديانات
ومعتقدات كانت سائدة أحياناً أخرى ،فانقسم حينئذ املسيح ّيون إىل طائفتني طائفة جنحت إىل
الرشك بالله يف عقائدها ،وطائفة ظلت عقائدها محافظة عىل التوحيد[[[.
بيئة هيغل الدينية
قبل البحث يف فلسفة الدين عند هيجل ينبغي اإلشارة إىل املدرسة العقديّة التي كان يرتعرع
فيها الفيلسوف ،عىل قاعة التعدد الذي عرفته الكنيسة املسيحيّة ،وهي الكنيسة الربوتستانتيَّة التي
ظهرت يف أوائل القرن السادس عرش ،وهي نِحلة االحتجاج أو االعرتاض ،وأطلق عىل معتنقيها
اسم «الربوتستانت» أي املحتجون أو املعرتضون .وقد دعا إىل ظهور هذه النحلة أمور كثرية يرجع
أهمها إىل مظاهر الفساد التي بدت يف كثري من شؤون الكنيسة الكاثوليكيَّة ومناهجها وطقوسها،

وما أحدثته من بدع ،ومسلك قسيسيها والق ّوامني عليها ،وإىل تحكّمها يف تفسري كل يشء ،ومحاولة
فرض آرائها عىل أتباعها جميعاً حتى اآلراء التي ال عالقة لها بالدين ،كاآلراء املتعلقة بظواهر الفلك
والطبيعة.
الثوري الذي استمد منه الفيلسوف هيجل نزعته النقديَّة يف التعامل مع الدين
ذلك هو املحيط
ّ
[[[ـ عيل عبد الواحد وايف ،األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1964
ص97 :

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

54

امللف

كجوهر ،ومع الكنيسة كتجسد ومتظهر للعبادة.وهذا ما يظهر يف النص التايل..« :من السطح َّية
والبالهة أن نرى يف الدين بدعة خادعة ،وغالبا ما أيسء استعامل الدين ،وهذا إمكان حصيلة الرشط
الخارجي والوجود الزمني للدين ،ولكن مبا أنه دين من املحتمل جدا أن يرتاخى هنا وهناك ويجري
وراء االنقياد الخارجي ،ولكن الدين هو الذي يقف بثبات يف وجه األهداف املحدودة وتعقيداتها
مشكِّال املنطقة التي ترتفع فوقها ،وهي منطقة الروح التي هي محراب الحقيقة بالذات[[[».
يل) يف الدفاع عن مسائل الكنيسة
فاستعمل هيجل أسلوباً كالميّاً جديدا ً هو(الجدل الهيج ّ
املسيحيَّة الربوتستانتيَّة فدراسته للالهوت مبعهد توبنجن ملدة خمسة أعوام ،ومتيّزه كطالب
يف الكلية الربوتستانت َّية ،أ ّهاله ملرتبة املتكلم واملدافع عن العقيدة املسيح َّية ،كام كانت تلك
الفكري للفيلسوف إذ وقع فيها تحت تأثري جان جاك
الحقبة متثل اللحظات الثوريَّة يف املسار
ّ
روسو « ،»Jean Jack Rousseauو اميانويل كانت « »Kantو فيختة « ،»Fichteوالدليل عىل ذلك
اهتاممه بدراسة كتاب « الدين يف حدود العقل» وكتاب «نقد الوحي» ومناقشتهام واالطالع عىل
انصب اهتاممه عىل دراسة الديانة اليهوديَّة .إ َّن تعدد املراجع الفكريَّة
فلسفة(مندلسون) الذي
ّ
واملشارب الدين َّية يف ثقافة الفيلسوف يعيق اإلحاطة باملفهوم والتصور عنده ،وقبل البدء يف
يئ للدين.
البعد
الكالمي يف فلسفة الدين الهيجليَّة ينبغي م َّنا اإلشارة إىل مفهومه املبد ّ
ّ

إ َّن الدين والفن والفلسفة مفاهيم تتداخل ،وتتخارج مع بعضها البعض يف لحظات الوعي
تارة ،ويف حقب التاريخ تارة أخرى ،كام أن غموض النصوص الفلسف َّية وتعدد األبعاد التي
استبطنتها ،والخصوصيَّة التي أضفاها هيجل عىل املصطلحات الفلسفيَّة التي شكَّلت نسقه
اللغوي أل َّن اللغة هي املفتاح الرئيس نحو سرب املواقف ،واالصطالحات الهيجل ّية
الفلسفي
ّ
ّ
تتميز بدالالت دقيقة ،وفهم املصطلح عىل ضوء فلسفة أخرى يؤدي حتام إىل االنحراف يف فهم
الفكرة ،فتمييزه بني العقل والروح وبني الفهم وبني الذهن من األوليات.
ربره ،أ َّما الداللة العامة
وعليه نجد اختالف الفالسفة يف تفسري النظرة الهيجل ّية وتأويلها له ماي ِّ
جهة نحو
تعب عن التصور الهيجيل للدين هي جعله حال ًة للوعي يف حركته الواعية ،واملت ِّ
التي ِّ
معرفة الالمتناهي ،يقول هيغل« :الدين هو الوعي الذايتّ بالروح املطلق ،عىل نحو ما يتصوره
أو يتمثّله الروح املتناهي»[[[.
[[[ـ هيجل ،محارضات يف تاريخ الفلسفة ،ترجمة خليل أحمد خليل ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ط 1/:ـ 1986
ص.46 :
[[[ـ هيجل ،فينومينولوجيا الفكر
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فهو معرفة الكائن أو وعيه املتناهي أو اإلنسان ،وإن كان مصداق الكائنات املتناهية ال يحرص
ضمنه الكائن البرشي فقط ،فهو إدراك شخيص للذات اإلنسان َّية عىل ضوء تجاربها الشخص َّية،
ومعتقداته الفكريَّة للروح املطلق أو الكائن غري املتناهي ،فالدين إذن هو تلك النظرة أو الرؤية
اإلنسانية للعلة املصدرية للكون ،والتخارج املوجودة بني الله واإلنسان ،وهذا األخري يدفع إىل
البحث عن صيغ وصور التداخل أو البحث عن االكتامل والسعادة يف الكائن املطلق ،فالدين
كام جاء يف كتاب هيجل قراءات يف فلسفة الدين هو« :الروح واعياً بجوهره ،هو ارتفاع الروح من
املتناهي إىل الالمتناهي [[[».
الكل ،فالله كام
ّ
فالدين إذن هو العالقة التي تجمع بني الوعي الذايت بالله أو بالروح املطلق أو
يقول هيجل« :ال يكون هو الله إال مبقدار ما يعي ذاته بذاته ،وفضال عن هذا فإ َّن معرفته بذاته هي
وعيه بها بواسطة اإلنسان ،ومعرفة اإلنسان بالله تتحقق يف معرفته بنفسه يف الله.[[[ »..
إ َّن الدين عند هيجل هو عالقة معرف َّية ووجدان َّية تجمع بني الخالق واملخلوق ،وهي عالقة
ال ميكن إلغاؤها أواحتقارها أو التقليل من شأنها ،مهام كانت األشكال التعبرييَّة عن هذه العالقة
يئ
يل ،وهو الله ،وبني العقل الجز ّ
الساذجة التي عرفتها البرشية يف تاريخها .فالفصل بني العقل الك ّ
يبي ولرت ستيس ـ وهدف الديانات جميعها هو
وهو اإلنسان قائم بالفعل ويشعر به الوعي ـ كام ّ
بالضبط عبور ُهو ّة االنفصال هذه ،أو التوفيق واملصالحة بني الله واإلنسان»[[[.
ين وجودا ً مفتقرا ً ويعيش حالة االحتياج
والتسليم بالبعد االنطولوجي لله ،يجعل من الكائن اإلنسا ّ
ين ،وإذا كان الدين
إىل الله الواحد والقادر عىل تلبية الحاجيات الفطريَّة ،والنفس َّية للوجود اإلنسا ّ
هو الوعي الذايت باملطلق ،والقانون الثابت يف ماهية الوعي هو الصريورة الجدل َّية ،أو الحركة التي
تجد يف نقائضها الذاتية أو املوضوعيَّة مادة لتغريها ،لذا يكون الناتج الالزم عن هذه املقدمات هو
تطور الدين ذاتياً وموضوعياً ،يقول هيغل« :من املؤكد أن الشعوب وضعت يف الديانات طريقة
متثلها جوهر العامل ،مادة الطبيعة والروح وعالقة اإلنسان بهذا املوضوع ،هنا يكون الوجود املطلق
موضوعاً لوعي الشعوب ،وإذا درسنا عىل نحو أدق هذه املوضوعية ،يكون هذا املوضوع يف نظرها
الخي أو املرعب واملعادي ففي الصالة والعبادة يستبعد اإلنسان هذا
هو اآلخر ،املاوراء البعيد،
ِّ
[[[ـ محمد عثامن الخشت ،مدخل إىل فلسفة الدين ،دار قباء للطباعة والنرش ،القاهرة 2001.ص.18 :
[[[ـ املرجع نفسه ص.19 :
[[[ـ ولرت ستيس ،فلسفة الروح ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثالثة  2005ص.179 :
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التعارض ويرتفع إىل وعي الوحدة مع جوهره ،إىل اإلحساس بالنعمة اإللهية وثقته فيها»[[[.
الديني للوعي م ّر بثالث مراحل هي الديانة الطبيعيَّة والديانة
ولذا يعتقد هيجل أن املسار
ّ
الفرديَّة الروحيَّة ،والديانة املطلقة أو املسيحيَّة ..والديانة الطبيعيَّة وهي الديانة التي تنضوي تحتها
«جميع تلك الديانات التي مل تستطع فيها الروح السيطرة بعد عىل الطبيعة ،ومل يعرتف بعد بالروح
أقل من الروح
عىل أنها الكائن األسمى واملطلق .وحيثام يدرك الله أو املطلق عىل أنَّه يشء ّ
الروحي يف جميع الحاالت بصفة عامة ال يعرتف بأنَّه الخالق
كالجوهر مثال ،أو القوة ،فإن املبدأ
ّ
البرشي عىل أنه ال يزال
أو الحاكم أو املسيطر عىل الطبيعة..ومثل هذه الديانات تنظر إىل الروح
ّ
داخل سيطرة الطبيعة[[[».
الفكري
وهذا النموذج األول البديئ إذا جاز التعبري بدال عن البدايئ الذي اقرتن بصورة التخلف
ّ
يف االنرتوبولوجيا الغرب ّية ـ يكشف عن املستوى األدىن يف إدراك الوعي لذاته ،فالشعور بالعجز
أو النقص دفعه إىل اعتبار املطلق كائن سالب لحرية الكائن البرشي املتناهي وإرادته ،وعىل ح ّد
تعبري زكريا إبراهيم« :الروح الذي ال يبلغ درجة الوعي التام بذاته ،أو الذي ال يرى يف الوجود
يل صنيعته الخاصة ،البد من أن ينظر إىل نفسه باعتباره واقعة غريبة ،وكأمنا هو مجرد متثّل
الفع ّ
أو تصوير حيس يف أبسط صورة هي التي تتخّذ طابع املبارشة الطبيعية ،حيث نرى اإلنسان ينشد
صورة مكافئة لروحه يف عامل الطبيعة،وبذلك يعمد إىل تأليه بعض املوضوعات الطبيعية»[[[.
تعب عن هذه اللحظة الدين َّية الصور السحريَّة التي يعرب عنها بالديانة
ومن أهم الصور التي ِّ
املبارشة أو إذا جازت الرتجمة اآلنية  Immédiate Religion ,or Magicالتي تعكس سذاجة الوعي
ين وأوليته ،فهو يف هذه املرحلة عاجز عن اإلدراك الكيل لله ،ألنه مل يدرك بعد العالقة الثابتة
اإلنسا ّ
بينه وبني الخالق أو العقل الكيل ،بل هو جزء من عامل األشياء املوجودة يف هذا الكون ،يقول
هيجل الديانة الطبيعية هي اللحظة التي يكون فيها «الروح العامل بالروح إمنا هو الوعي بنفسه،
ويكون لنفسه عىل صورة املوضوعي أي إنَّه يكون وهو يف ذات الحني الكون لذاته إنه يكون لذاته،
وهو وجه الوعي بالذات ،ويكون ال محالة بإزاء جانب وعيه أو جانب االرتباط بالذات من جهة ما
هي موضوع»[[[.
[[[ـ هيجل ،محارضات يف تاريخ الفلسفة املرجع السابق ،ص.45 :
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.179 :
[[[ـ زكريا إبراهيم ،هيجل،مكتبة مرص ،القاهرة  1970ص « 412د.ط».
[[[ـ هيجل ،فينومينولوجيا الروح ،ترجمة ناجي العونيل ،منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل  2006ص.672:
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والصورة الثانية للتمظهر الديني هي الديانة الجوهريَّة ،أي الديانة التي مينح فيها اإلنسان الله
السمة الجوهريَّة ،والتعايل عن العرضية ،فهو جوهر خالص ورصف ،أ َّما اإلنسان فهو الكائن
املتناهي الذي يبتلعه العدم أمام كلية املطلق ،فاإلنسان يف هذه النامذج فاقد للحرية ،ويف األخري
يكون عاجزا عن أداء نشاطات أخالقيَّة عىل قاعدة أنَّه عدم أمام املطلق الذي هو الله..

تعب عن هذه الحقبة التطوريَّة التي عايشها الوعي الذايت وهي الديانة
ويقدم لنا هيجل مناذج ِّ
الصينيَّة ،والهندوسيَّة ،والبوذيَّة ،ويظهر مضمون الديانة الصينيَّة يف االعتقاد بأ َّن الدين هو طاعة
اإلمرباطور ،فهو اإلله أو ظل الله يف األرض ،وصاحب السلطة املطلقة يف األرض ،أ َّما الهندوسيَّة
املسيحي وهي كلمة ()Trimurti
فقد تضمنت حسب زعم قسمٍ من املفكرين جذور التثليث
ّ
الهندويس املقدس وهو (براهام) الذي يقابل الكيل ،و(فيشنو) الذي يقابل
والتي تعني الثالوث
ّ
الجزيئ وشيفا ( )Sivaاللحظة الفرديَّة؛ فالله يف الهندوسيَّة جوهر غري متعني مجرد من املضمون.
أما يف البوذيَّة فهي اعتقاده لحظة النهاية لديانة الجوهر.

الديني حيث أصبح الله ميلك بعضاً من
أما املراحل التالية فقد عرفت تطورا ً فكرياً لالعتقاد
ّ
التحديدات مثل وصفه بصفة الخري ،وهذا ما وجده هيجل يف الديانة الزرادشتيَّة «أهورا مازدا ـ
أهرميان» والديانة السومريَّة «ادونيس ـ العنقاء» والديانة املرصية «ايزيس ـ اوزيريس»..
واللحظات الكربى التي عرفت فيها الديانات بعضاً من االكتامل ،أو باألحرى بلوغ الكامل
مع الديانة املسيح َّية ،فالديانة اليهوديَّة أو دين الجالل هو إحدى مظاهر الديانة الفرديَّة الروح َّية،
والسبب هو تحديدها األسايس لله بأنه شخص[[[ .ونالحظ أ َّن االنتقاء الهيجيل لحركة وتطور
واملنطقي لصحة العقيدة املسيح َّية ،والدفاع عنها،
النظري
الديانات ينم عن رغبته يف التأسيس
ّ
ّ
فلسفي لها ،يف
فاالنفصال الذي عايشته املسيحية مع الفلسفة دفع الفيلسوف إىل البحث عن تنظري
ّ
هذا الصدد :يقول« :إذا كانت الديانة املسيحية والفلسفة تعتربان يف العامل املسيحي منفصلتني،
الرشقي القديم حيث اعتربت أن الديانة والفلسفة ال تقبالن
فإن األمر خالف ذلك يف التاريخ
ّ
الفصل بينهام حتى وإن كان املضمون يرتدي فيهام شكل الفلسفة»[[[.
كام ينبغي اإلشارة إىل الكتاب الذي أصدره اميانويل كانط «1724ـ  E. Kant »1804يف متحيص
املعتقد املسيحي و نقده «الدين يف حدود العقل» وهو الذي أحدث ضجة كربى يف أملانيا حتى
[[[ـ ولرت ستيس ،فلسفة الروح ،املرجع السابق ص.192:
[[[ـ هيجل ،محارضات يف تاريخ الفلسفة ،املرجع السابق ،ص.48 :
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اضطر «كانط» إىل االعتذار للسلطات الرسم َّية ،والتعهد للملك «فريدريك ويليم» بعدم العودة إىل
الكتابة يف مسائل الدين[[[ .لقد وجدت العقيدة املسيح َّية نفسها يف عرص التنوير يف موقف حرج
يفس الدين
أمام خصومها ،ومت َّيز هذا العرص بسيادة العقل وتعاليه فوق العقائد ،إذ كان كل فرد ِّ
كام يحلو له ،حتى أن العقيدة املسيحيَّة استبدلت بعقيدة العقل ،وأن الدين مل يبق سوى دين
طبيعي[[[.
واألطروحة التي ق ّدمها كانط كانت يف كتابه (الدين يف حدود العقل) تبدأ ببيان األسس التي
تقوم عليها العقيدة املسيحيَّة ،والتي متثل قوام كل دين ومرجعيته يف اعتبار الله مبدأ وغاية لكل
رش ع الواجب احرتامه ،والحكم باألخالق ّية عىل األفعال يرجع إىل تحقيق معيار
واجباتنا ،فهو امل ِّ
املطابقة القامئة بني الفعل والغايات التي رشعها الله للبرش .فالفعل الخلقي من وجهة النظر
الدينيّة هو الفعل الذي يُريض الله والذي نستطيع بفضله أن ندخل إىل ملكوت الله وعىل هذا
األساس كان ديناً طبيعيّاً قوامه اإلرادة الثابتة الساعية ألداء الواجب من أجل الواجب ،و«تكمن
الصعوبة يف تالقي الدين الطبيعي بالدين التاريخي أو الوضعي كدين الكنائس الربوتستانتية.
فمسلّمة خلود النفس ،والله املحب للعدل مباينة جدا ً لعقيدة الله املنتقم يف الربوتستانتية[[[ ألن
أخالقي يرتضيه الله يقوم عىل األسس التي يرتضيها الله ذاته ،وليس من طرف
تكوين مجتمع
ّ
البرش[[[».
فاألخالق يف األطروحة الكانطية هي التي تؤدي إىل الدين وليس العكس ،فمرجعية الدين
تاريخية ووضعية ،قد تؤدي بالرضورة إىل إضفاء الصيغ الرشعية لبعض املامرسات التي ال
يقتضيها وال يرىض بها العقل الخالص ،فالدين الذي تؤدي إليه األخالق الكانطية ليس هو دين
الوحي ،وإمنا دين العقل املحض الذي ال يلجأ مطلقاً إىل دوافع خارجية أجنبية عنه مثل الخوف
والرغبة الذين تتأسس عليهام أخالقية أديان الوحي.
ثالث مس َّلامت
وميكن القول إن األطروحة الكانطية املتضمنة يف كتاب «الدين يف حدود العقل» من
[[[ـ إمام عبد الفتاح إمام ،دراسات هيجلية،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة  1984ص 283 :د.ط.
[[[ـ يوسف حامد الشني ،مبادئ فلسفة هيغل ،منشورات جامعة قان يونس ،بنغازي الطبعة األوىل  1994ص21 :
[[[ـ امييل بريهيه ،تاريخ الفلسفة،ج  6ترجمة جورج طرابييش ،دار الطليعة،بريوت ،الطبعة الثانية  1993ص 292
[4]- Kant -la religion dans les limites de la raison.traduction A. Tremesaygues.librairie Félix alcain,
paris 1913.p117.
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أهم العوامل التي دفعت الفيلسوف هيجل لكتابة أهم انتاجاته الفلسفية يف مجال الالهوت
والتي هي «دين الشعب»« ،نقد املسيح ّية الوضع ّية»« ،حياة يسوع»« ،قراءات يف فلسفة الدين»
يت
«فيومينولوجيا الروح» ،وقد هاجم هيغل النزعة العقل ّية الصوريّة التي أغفلت البعد الذا ّ
والعاطفي يف الذات اإلنسانية ،فاإلنسان ليس كائنا عاقالً رصفاً ،وقد تض ّمنت هذه االنتاجات
ّ
الفكرية فلسفته حول الدين .وهي تقوم عىل مسلامت رئيسة :األوىل :العقيدة املسيح َّية هي
الحقيقة ،وهي الديانة املطلقة ،ومضمونها هو الحق املطلق ،فمضمونها يتحد مع الفلسفة
يل هو الديانة املسيح َّية القارصة عىل فئة قليلة ،وعىل الرغم من أ َّن
الهيغل َّية ،واملذهب الهيغ ّ
املضمون واحد فإن الصورة مختلفة ،والفلسفة تعرض املضمون املطلق يف صورة مطلقة،
وهي صورة الفكر الخالص ،أ ّما املسيح َّية فهي تعرض املضمون نفسه يف صورة حس َّية أو يف
حيس أعني عىل هيئة متثل[[[.
فكر
ّ

ـ املسلمة الثانية ،التي تقوم عليها فلسفته يف الدين ،فهي التسليم مبوضوعية العوامل التي
يف
ساهمت يف انحراف العقيدة املسيح َّية ،فالحركة الجدل َّية للوعي
الديني ،واملحيط الثقا ّ
ّ
واليهودي خصوصاً هو العامل الرئيس يف أزمات املسيح َّية ،ونجد يف كتابه «حياة
عموماً،
ّ
يسوع» هذه الحقيقة ،فيقول :يظهر الرصاع بني الدين الخالص ،الذي هو مذهب يسوع ،وبني
اليهودي.
خارجي متاما هو الدين
الوضعي املتحجر يف شكلية صارمة ،دين
الدين
ّ
ّ
ّ

وأكَّد السيادة الخلق َّية للشخص بالنسبة إىل كل ناموس يريد أن يفرض نفسه عليه من الخارج.
يل صورة وردة فعل لروح تلك البيئة ،ومت ّردا من الطبيعة البرشيَّة الحرة ،أي
فكان املسيح الهيغ ّ
يف جوهرها ضد الشكلية الصارمة للثيوقراطية اليهودية [[[.
الحقيقي شخصيّة ثوريّة عملت عىل االرتقاء باإلنسان من مستوى السامي إىل
فقد كان املسيح
ّ
يل
مستوى الكائن األسمى أو بلغة سارتر من الوجود يف ذاته إىل الوجود لذاته ،أو باملصطلح الهيغ ّ
من وعي العبد إىل الوعي بالذات الذي هو وعي السيد فقد «كان املسيح أول من ثأر ضد املجتمع
يف عرصه؛ وذلك من أجل تحرير اإلنسان ،والتبشري بعقيدة ذات ّية تقوم عىل الحكمة والحريّة [[[.
أ َّما املسلمة الثالثة يف فلسفة الدين الهيغل ّية فتتعلق مبسألة الثالوث الذي يُ َعد من أهم املسائل
املسيحي تص ّدعات وانقسامات تجاوزت
الالهوتية يف العقيدة املسيح َّية ،إذ عرف الداخل
ّ
[[[ـ إمام عبد الفتاح إمام ،املكتبة الهيغلية ،املجلد الثاين ،مكتبة مدبويل ،القاهرة 1996ص.681 :
[[[ـ هيجل ،حياة يسوع ،ترجمة جرجي يعقوب ،دار التنوير للطباعة والنرش ،بريوت ،ص.35 :
[[[ـ يوسف حامد الشني ،املرجع السابق ،ص .81
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النبوي القائل« :افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة كلها يف النار
السبعني بناءا ً عىل النص
ّ
إال واحدة ،وافرتقت النصارى إىل اثنتني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة ،وستفرتق أمتي
إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة».
وقد كان الثالوث حقال لالختالف ،فالكنيسة األرثوذكس َّية تعتقد أن «للمسيح طبيعتني ،إله َّية
وإنسان َّية ،متحدتني يف شخص واحد ،شخص ابن الله املتجسد ،وهذا االتحاد قائم بدون انقسام
أو انفصال أو تحول أو اختالل أو اختالط..فهو إله تام وإنسان تام.[[[»..
إلهي
أما الكنيسة النسطوريَّة فقد اعتقدت أن شخص املسيح من أقنومني أو شخصني احدهام ّ
والثاين إنساين وهام غري متالزمني بالرضورة احدهام لآلخر ،أما موقف « أفتييش» أو «أوطيخا» فيقِّر
بأن الطبيعة اإللهيَّة يف املسيح قد ابتلعت الطبيعة اإلنسانيَّة فهو طبيعة واحدة هي الطبيعة اإللهيَّة
التي ذابت فيها الطبيعة اإلنسان َّية وقد سميت ببدعة الطبيعة الواحدة ،ثم طرحت فكرة شخص
واحد مبشيئتني..وكثرية هي االتجاهات واملذاهب يف مسألة التثليث ،وقد اختلف علامء الالهوت
املسيح ّيون يف تأويل رؤية هيجل لإللوه َّية وتفسريها.
املسيحي حسب بعضهم خصوصاً عندما أعلن
فإله هيجل ال ميكن أن يكون إله مذهب التأليه
ّ
أن النهايئ هو لحظة رئيسة يف حياة الالنهايئ ،وان الله ال يكون الله بدون العامل [[[.
كام أراد (فريدريك هيغل)أن يوفِّق العلم واإلميان الذي كان (اميانويل كانط) قبل ذلك يفصل
بينهام ،حيث وجد هيجل يف عقيدة التثليث حسب بعض املفكرين« :اللحظات الثالث التي مييز
يل ،أي الفكر املحض
يئ،
ّ
يل ،الجز ّ
االفرادي ،فالله هو األب وهو الك ّ
بينهام يف علم املنطق :الك ّ
اإللهي يتخذ بنفسه صفة الجزئية وصفة التفارق ويصري من فكرة واحدة
يل
ونشاطه العلم ،والك ّ
ّ
أفكارا متعددة ،إنَّ ُه اإلله االبن املنبثق من األب انبثاقاً رسمديّاً ،وأخريا ً يعود الله إىل ذاته ،ويتعرف
إىل موضوعه من حيث مطابقته لذاته ،فيبطل التفارق عن طريق املحبة ،وعند ذاك يكون الله روحاً
مطلقة أو شخصية مطلقة»[[[.
يل تؤكّد املحاوالت املتعددة التي قام بها الفيلسوف يف
إ َّن الثالث َّي َة التي حايثت النسق الهيغ ّ
الدفاع عىل عقيدة التثليث ،فمذهبه كام يقول األستاذ عبد الرحمن بدوي يتألف من ثالثة معان
[[[ـ عيل زيعور ،اوغسطينوس ،دار اقرأ بريوت  1983ط 1/ص 22
[[[ـ رينيه رسو ،هيغل والهيغلية ،ترجمة ادونيس العكرة ،دار الطليعة بريوت ،الطبعة األوىل  1993ص50 :
[[[ـ املرجع نفسه47 ،
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رئيسة هي الفكرة والطبيعة والروح[[[ ،وهي املفاهيم املفتاحية لنسق هيغل.
وقد أقام الفيلسوف حركة الفكرة أيضا عىل قاعدة ثالثية وهي تتألف من الوضع « »thèseالذي
ميثل الصورة األوليَّة للوجود ،وهي املرحلة التي يكتشف فيها الوعي محدوديته ،وعجزه ،فيشعر
باالستالب أو حالة السلب التي يصطلح عليها بالنفي أو « ،»anti thèseفاملوجود الخالص كام
يقول (شبتولني) مامثال للعدم عند هيغل ،فهو ليس جامدا ،ال يوجد ازل ّياً يف نفس الحالة ،بل هو
يتحول بفعله مع العدم ،إىل صريورة[[[».
فالوجود اإلنساين يدرك حالة السلب عند إدراكه للعظمة ،واملسيح سالم الله عليه من تجلّيات
هذه العظمة ،أ َّما لحظة املركب « »synthèseوهي آخر مرحلة من املراحل التي يتشكل فيها الوعي،
عندما يدرك وجود املطلق بذاته ،واملسيح النموذج الفريد الذي حقق هذا التشكل ،والروح املطلق
يئ ،وهذا التنظري ليس إال محاولة من هيغل يف تفسري
مل يجد أفضل من املسيح للتعني يف النها ّ
يل»:يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ..والكلمة صار
النص اإلنجي ّ
جسدا ً وحل بيننا ،ورأينا مجده كام لوحيد من اآلب مملوءا نعمة وحقا [[[».
وخالصة القول أن الدين يف نظر هيغل ال يتأسس عىل العقل وحده ،بل هو شعور ووعي
املوضوعي واملطلق ،وهذا ال يعني أن الدين حالة شخص َّية ومسألة فرديَّة
بالذات الفرديَّة وبالروح
ّ
املوضوعي ،فاملطلق الذي هو الله يكون مبدأ الحركة ونهايتها ،وعليه
متت بصلة مع الواقع
ال
ّ
ّ
فالوظيفة الحقيق َّية من الدين هي تحريك اإلرادة ،والحث عىل العمل ،أ َّما مهمة املؤمنني يف نظره
فهي العمل عىل توسيع الدين بحصصيث يشمل الحياة بأرسها ،وبذلك يصل املؤمن إىل إدراك
الالمتناهي يف عامل املتناهيات ،فالدين هو الحياة ،والحياة هي الدين.

[[[ـ عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج 2 :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت الطبعة األوىل  1984ص 580
[[[ـ أ .شبتولني ،مقوالت الجدلية وقوانينها ،ترجمة فؤاد أيوب ،دار دمشق بريوت الطبعة األوىل  1986ص25 :
[[[ـ إنجيل يوحنا ،العهد الجديد جمعيات الكتاب املقدس بريوت  1964ص145 :
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علم نفس الدين
قراءة حتليلية يف تنظريات فرويد ويونغ
مسعود آذربيجاين

[*]

[[[[[[

ثم متيض
تضم هذه املقالة رؤية إجاملية إىل تاريخ علم نفس الدين ،وتعريفه ومكانتهَّ .
كل من فرويد ويونغ للدين ،لتدرس هذه الرؤية دراس ًة نقديّ ًة .والواضح من
إىل بسط رؤية ٍّ
املقالة ـ عىل ما يبدوـ ليس إجراء دراسة نقدية مقارنة بني الرجلني ،مع أنّ الكاتب حرص عىل
أن يأخذ بالحسبان ،نظر َة فرويد السلب َّية إىل الدين ونظر َة يونغ اإليجاب َّية إليه ،وانتامء كل منهام
النفيس.
مذهب واح ٍد هو مذهب التحليل
إىل
ٍ
ّ

يتبي لنا أنَّ األم َر ال يخلو من وجوه التالقي والخالف بينهام يف عرض اآلراء؛ وهو
سوف ّ
سيتم الرتكيز عليه يف سياق الجهد التحلييل الذي يب ّينه هذا البحث.
ما
ّ
املحرر

النفيس ،الواردة يف
الخاصة بالتحليل
لقد اعتمدنا يف طرح تفسري فرويد للدين عىل القواعد
ّ
ّ
كتبه األربعة :الطوطم واملح ّرم (1914م) ،ومستقبل أخدوعة (1927م) ،والحضارة وكُروبُها (1930م)،
يتحصل لنا من كتبه هذه تفسريان سنقوم بدراستهام
وموىس وعقيدة التوحيد (1939م) .بشكل عام
َّ
ذبح
عصاب
دراس ًة نقديّة :التفسري األول ،أ ّن الدين
وسوايس وهو أثر
ٌ
جامعي ،من اآلثار التي خلَّفها ُ
ٌّ
ّ
بالذنب الناجمِ عن ذلك ،وعباد ُة الله (األب
واإلحساس
األب يف القبائل البدائ ّية يف العصور الغابرة،
ِ
ِ
ُ
نفسه الذي اكتسب صفة األلوهيّة) تعويضاً عن ذنب القتل والتفسري الثاين ،أ ّن الدين هو هذا الشعور
األب ودع ِم ِه.
البرشي بالضعف ،من مخلّفات الضعف والخوف
الطفوليي ،والحاجة إىل حامي ِة ِ
ّ
ّ
* -باحث يف علم االجتامع الديني ـ عضو الهيئة العلمية يف مركز بحوث الحوزة والجامعات ـ إيران.
ـ العنوان األصيل للمقال :علم نفس الدين من منظار فرويد ويونغ.
ـ ترجمة :أ.د .دالل ع ّباس.
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ِ
آثاري ،هو خلي ٌ
ط من
ج ٍه
النفيس
تفسري يونغ للدين مستم ٌّد أيضاً من دراسات التحليل
ٍّ
وأسسه ،بتو ّ
ّ
الفلسفة والخيميائ َّية .وقد أورد يونغ آراءه يف آثاره املتع ّددة ،وأفر َد لهذه الرؤية كتاباً
مستقلً عنوانه:
ّ
الدين وعلم النفس ،وهو يُع ُّد الدين أمرا ً إيجاب ّياً ،شافياً قدس ّياً ،مسبوقاً بالعلَّة اإلله ّية والخيميائ َّية
عي،
الفلسفيّة يف نظره حلقة وسطى بني الدين وعلم النفس ،وهي التي تكشف الالوعي ال َ
ج َم ّ
مختلف
الروحي للدين
والصو َر املثال َّية الناجم َة عن املواضعات الدين ّية ،ومع أ ّن يونغ يرى أ ّن البع َد
ٌ
َّ
ِ
والخارجي ،لك َّن جمي َع بحوثه عاملـاً نفس ّياً تتمرك ُز َ
البعد األ ّول .سنجيب
حول
الفلسفي
عن بُع َديه
ّ
ّ
هت إىل يونغ ،وقد عددنا نظريَّتَه مقبول ًة بشكلٍ عام
ج ْ
يف هذه املقالة عن عد ٍد من االنتقادات التي ُو ِّ
أ ّما الحكم عىل النقاط املتعلّقة مبنهجيَّته فمنوط ٌة باملزيد من التحقيقات والبحوث.
النفيس.
الكلامت املفتاح ّية :علم نفس الدين ،تفسري الدين ،فرويد والدين ،يونغ والدين ،التحليل
ّ

املقدمة:
ّ
ِ
العلمي ،أ ّو َل ازدهار
النفس
شهِد القرن التاسع عرش
امليالدي يف الغرب بالتزامن مع والدة علمِ
ُّ
ّ
كبري للمقاربات ووجهات النظر املنهجيّة غري الفئويَّة وغري املذهبيَّة يف دراسة الظواهر الدينيَّة .لقد
ري من علامء النفس لدراسة الدين والظواه ِر الدينيّة ،نشري من بينهم إىل ليوبا (،)Leuba
تط ّرق عد ٌد كب ٌ
صاحب كتاب علم نفس الظواهر الدين ّية (1896م) ،وستارباك  Starbuck, j.rمؤلّف كتاب علم
نفس الدين (1899م) ،وجورج كو  ،Coe, G.Aواضع كتابني يف الحياة املعنويَّة :دراسات يف العلم
املتعلّق بالدين (1900م) ،وعلم نفس الدين (1916م) ،وويليام جيمس  .James, Wصاحب كتاب
ري
أنواع التجربة الدينيَّة (1902م) وغوردون ألبورت  .Allport, Gصاحب كتاب الفرد ودينه :تفس ٌ
نفيس ،وفيكتور فرانكل  Frankle, Wمؤلّف :اإلنسان يف بحثه عن املعنى (1962م) ،والله يف
ٌ
كتاب األديان
واللهوت (1975م) ،وآبراهام مازلو  ،.Maslow, Aمؤلّف
النفيس ّ
الالوعي ،العالج
َ
ّ
والقيم وتجربة التسامي (1946م).

الكتب التي صدرت يف العق َدين األخريين تتم َّيز مبعظمها بصفة الجمع واملوسوع ّية ،من
إ ّن
َ
ِ
واملعاصة ،لديفيد وولف (1991م) ،Wulff, D.M
بينها :علم نفس الدين ،النظريات الكالسيكيّة
تجريبي لرالف هود  .Hood, Rوزمالئه (1996م) .ومبا أ ّن فرويد
جه
وكتاب علم نفس الدين :تو ّ
ّ
يحتلن مكان ًة مميز ًة بني املنظّرين وعلامء النفس الذين تط َّرقوا للبحث حول الدين ،واأل ّول
ّ
ويونغ

نظر إىل الدين نظر ًة سلب َّيةً ،والثاين نظر إليه نظرة إيجاب َّيةً ،سنتط ّرق يف هذه املقالة إىل دراسة آراء
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عالِ َمي النفس َهذين ،وقبل الرشوع بالبحث ،سنتط ّرق إىل تعريف علم نفس الدين ومكانته.

علم نفس الدين فر ٌع من فروع علم النفس ،يتط ّرق إىل دراسة الدين دراس ًة علميّة مبنظار علم
النفس .بعبار ٍة أخرى علم نفس الدين يسعى إىل استخدام قواعد علم النفس الناجمة عن الدراسة
العا ّمة للسلوك ،يف دراسة السلوك الديني ،ليتمكّن من تفسريه وتوضيحه .أ ّما القضايا واملسائل
خاصة؟ هل يبعث
التي تت ّم دراستها فهي :ما هو مصدر التديّن؟ هل لألشخاص املتديّنني شخص ّية
ّ
رب يف الزواج
ال ّدين عىل املزيد من الرىض عن الحياة لدى األفراد ،وهل يضمن لهم نجاحاً أك َ
والعمل؟ وهل يتمتّع املتديّنون ِ
حة جسديّة ونفسيَّة أكرب ،وغري ذلك من األسئلة[[[ .ملعرفة
بص َّ
مكانة علم نفس ال ّدين ،ميكننا االنطالق من رؤيتني :رؤية إبستيمولوج َّية ،ورؤية منهج َّية :من خالل
الديني ،مبوازاة الفروع
الرؤية األوىل ،الدين بصفته معرفة من املعارف ،هو واحد من فروع البحث
ّ
األخرى ومنها :فلسفة الدين ،وعلم اجتامع الدين ،وتاريخ األديان ،والفقه املقارن ،واإللَهيّات مع
أسايس إىل دراسة
الفارق ،أن علم نفس الدين كعلم اجتامع الدين ،وتاريخ األديان ،يتط ّرق بشكل
ِّ
ينصب اهتاممه عىل
تحليل َّية ،وصف َّي ٍة للدين ،وهو عىل العكس من فلسفة الدين واإللَه َّيات ،ال
ُّ
صدق أو كذب املضامني الدين ّية .ومن خالل الرؤية الثانية ،علم نفس الدين أحد مناهج البحث
الديني ،وهو عىل العكس من املناهج :التاريخي والعلم-إجتامعي ،أو الفلسفي-الكالمي ،يدرس
ّ
الدين بشكلٍ
أسايس عىل أساس أنّه ظاهرة نفسانيَّة ،وتت ّم الدراسة بواسطة اتجاهات مختلفة :تحليل
ٍّ
نفيس ودراسة مسلك ّية ،ودراسة معرف ّية ،وغري ذلك[[[.
 -1سيغموند فرويد ( 1856ـ 1939م).

بذل فرويد جهودا ً ج َّم ًة لتقديم تحليلٍ
نفيس للظواهر الثقاف ّية ،ومن بينها الف ّن واألدب والدين،
ٍّ
السلبي لل ّدين ،وإمنا أيضاً،
لك ّن تفسريه للدين ،أثار الكثري من اإلشكاالت ،ليس فقط لتقوميه
ِّ
بسبب القضايا املنهج ّية املثرية لعالمات االستفهام ،التي انبثقت عنها معتقداتُه الالأدريّة.
كل األحوال ميكن القول إ َّن هذه املسائل معقَّدة ،وإ ّن القراءات والتفاسري التي أُنجزت حول
يف ّ
آثار فرويد خالل ستّة عقو ٍد ونيّف،أي امل ّدة التي أعقبت سنة وفاته ،إنّ ا هي حصيلة استنباطاته
النفيس يف دراسة
ومثا ُرها ،مبعنى أنّه حتى وإ ْن كان قد أخطأَ يف سعيِه الستخدام منهج التحليل
ّ
ٍ
ح َ
احتامالت جديدة ،وجعل التحقيقات
ح
آفاق جديد ٍة وطر ِ
الظواهر الثقاف ّية ،لك ّنه نجح يف فت ِ

[[[ .كورسيني Corsiny، 2001م.
[[[ .إيالد Eilade 1374ش[1995م].
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واألبحات أكرث غ ًنى وعمقاً واألمنوذج األكمل يف هذا الصدد تحقيقاته وأبحاثه املتعلّقة بالدين[[[.
النفيس للدين ،والتي ال ميكن تجاهلها
إ ّن آراء فرويد املتعلّقة بالدين ،من أشهر نظريّات التحليل
ّ
يف تحليل املعتقدات الدين َّية ،وإنّ ا بسبب تأثريه يف علامء النفس الالحقني ،وإىل ح ٍّد ما تغلغله
يف الحقول الف ّنيّة واألدبيّة.

ينتمي فرويد إىل عائلة يهوديّة ،لك ّنه مل ميارس مطلقاً الطقوس والعبادات اليهوديّة ،ومع أنّه كان
ي أحياناً دورا ً يف التخلّص من األعراض ال ُعصابيَّة ،لك ّنه كان يؤمن إمياناً
يؤمن أ ّن الدين ميكن أن يؤ ّد َ
يب وإميانه
راسخاً أ ّن اإلميان
الديني وه ٌم يف الطريق إىل تحقّق األمل[[[ .لقد ح ّول فرويد بإبداعه األد ِّ
ّ
النفيس إىل طاقة مه ّمة .إ َن هذه النظرة املطلق َة األحكام ،والتعمي َم
التحليل
َ
حة آرائه
املطلق بص َّ
ّ
املبالغ فيه ،أفقداه حتى زمالءه املق ّربني كآدلر وستيكل و يونغ ورانك وآخرين .أ ّول من عارضه
كان زميله برويري الذي يقول« :إ ّن فرويد شخص لديه مجموعات من القواعد الدوغامتيّة الوثوقيّة
الحرصيّة .وأنا أعتقد أ َن هذه حاجة روحيّة لديه ،تدفعه إىل تعميم القضايا عىل نح ٍو مفرِط[[[» .إ ّن
تتجل يف آرا ٍء منها إرجاع االمراض العصب ّية إىل التجربة
ّ
الفكري لفرويد
النقاط املحوريّة يف النظام
ّ
الجنس ّية الطفول ّية ،وعقدة أوديب ،وبنية الشخص ّية عىل أساس ثالث ّية الهو و األنا و األنا األعىل،
والتأكيد عىل حرص الغرائز باثنتني هام الغريزة الجنسيّة وتناقض (الحياة واملوت)؛ وبالتأكيد كذلك
البرشي ،ويف الوقت عينه
عىل أ ّن بعض جوانب الحياة الروحيّة والعقليّة ليست يف متناول الالوعي
ّ
رصفات اإلنسان يف الكثري من مجاالت الحياة .الالفت واملثري
هي املصدر والواقع الالواعي لت ّ
ُ
دخول آرائه يف املجاالت الف ّن ّية واألدب ّية والثقاف ّية والدين ّية .فعىل سبيل
لالنتباه والجدير بالتأ ّمل
أي أنّه كان
املثال كان فرويد يعتقد أ ّن االرتقاء بالليبيدو املكبوت ،يؤ ّدي إىل إنتاج الف ّن واألدب ْ
يؤمن أ َّن الف ّنانني يتخلّصون من عقدهم الجنسيّة املرتبطة بالطفولة ،من خالل تحويلها إىل صور
غري غريزيّة .وعىل أساس هذه القاعدة كتب ع ّدة مقاالت عن الف ّن والف ّنانني أشهرها :ليوناردو
دوفنيش وذكرى طفولته ،وموىس ميكيل آنج و دستويفسيك وقتل األب وهو يف هذه املقاالت
الثالثة قد أرجع مصادر اإلبداع الف ّن ّي لدى النوابغ الثالثة ميكيل آنج و دوفنيش ودستويفسيك إىل
الدوافع الجنسيّة[[[.
ميكننا استخالص بعض قواعد فرويد الفكر ّية والفلسف ّية كام ييل:

[[[ .ميسرن Meissner، 1981مً ،
نقال عن دائرة معارف فرويد ،لـ إد ِفن إروين  ،Edvin Erwinص .473
[[[ .ستور (  ،Storr, Antony، (1375 - 1996ص .122
[[[ .م.ن ،ص  16و .17
[[[ .م.ن ،ص .114 - 102
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أ  -كان فرويد ،يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش يعيش يف خض ِّم نوع من التفكري
ألي نوع من أنواع املاورائ ّيات ،والذي يعتقد أ َّن الكون يجب
الفلسفي الرائج يف أوروبا ،الرافض ّ
ّ
أ ْن يُدرس دراسة علم ّية؛ نوع من العلمويّة املفرطة الناجمة عن الفلسفة الوضع ّية ،واالكتفاء بالعلم
وبالوسائل العلميّة التجريبيَّة لفهم العامل .وقد أ ّدت هذه النظرة إىل إلغاء الروح من علم النفس،
والحيويّة من علم األحياء ،والغائ ّية من التطور .يف كتاب فرويد مستقبل أخدوعة نالحظ بوضوح
خليطاً من الوضع ّية والعلمويّة واإللحاد[[[.

النفيس .ي ّدعي
ب  -يذكر فرويد يف سريته الذاتيّة معرفتَه بنظريّة شوبنهاور و قرابتها إىل التحليل
ّ
عد ٌد من الكتّاب ،من بينهم توماس مان وفيليب ريف ،وهرني برغر ،أ ّن فرويد قبل نجاحه ،كان
كل
متأث ّرا ً بشوبنهاور ونيتشه[[[ .من العنارص التي أث ّرت يف مذهب فرويد نظرت ُ ُه إىل اإلنسان ،ور ّد ّ
الظواهر النفسيّة إىل التجارب الجنسيّة (يعتقد شوبنهاور أيضاً أ ّن اإلرادة والنفس هام أصل العامل
وحقيقته ،والعلم والعقل فرعان و َع َرضان ،والنفس تتغلّب عىل العقل[[[.
ج ُ -منادولوج َّية اليب نيتس (الجواهر البسيطة الحقيق ّية ليست ما ّديّة ،لك ّنها حني ترتاكم مبا
يكفي تخلق مصداقاً) ،التي انترشت من بعده عىل ِ
كل من هاربرت وفاغرن ،قد ساعدت يف تطور
يد ِّ
ري
نظريّة الالوعي .فقد استخدم فاغرن برصاحة مفهوم جبل الجليد السابح ،الذي يقبع جز ٌء كب ٌ
منه تحت املاء ،تعبريا ً عن ذهن اإلنسان أو نفسه[[[.
اإلنجليزي بنثام ،املبن ّية عىل مبدأ اللذّة ،التي أيّدها بعض
د -نظريّة النفع ّية ال ُدغامت ّية للفيلسوف
ّ
أصحاب نظريّة تداعي األفكار اإلنجليز ،قد لفتت انتباه فرويد .فهذا املبدأ من مبادئ اإلناسة يؤكّد
عىل أ ّن اإلنسان يسعى جاهدا ً الكتساب اللذّة ليتخلّص من األمل[[[.
هـ -مبدا الحتم ّية ،الذي يؤكد عىل الجربيّة العلّ ّية واملعلول ّية ،كان قد أث ّر عىل فرويد أيضاً.

أي مجال لإلرادة الح ّرة[[[.
فهو يعتقد أ ّن الظواهر النفس ّية تابعة كلّ ّياً لقوانني العلَّة واملعلول ،وليس هناك ّ

أي عامل آخر .فمعظم الفرضيّات
وـ ميكن القول إ ّن فرويد قد تأث ّر تأث ّرا ً عميقاً بداروين أكرث من ّ

[[[ .مذاهب علم النفس ونقدها ،مج  ،1ص  284و .285
[[[ .ستور 1375ش [1996م] ،ص .163-162
[[[ .فروغي ،مج  ،3ص .90-81
[[[ .مذاهب علم النفس ونقدها ،مج ،1ص .280-279
[[[ .م.ن ،ص .286
[[[ .ستور 1375ش [1996م] ،ص .158
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املسبقة األساس ّية املعتمدة يف التحليل النفيس ،كمفهوم النضج ،ومفهوم التغيري ،ومفهومي التثبيت
واالرتكاس مصدرها املبارش فكرة التط ّور .من ناحية أخرى يع ّرف داروين علم النفس املرتكز عىل
عزيزت العدوان ّية و العشق[[[ .كام أ ّن داروين يف حطّه من
َ
خاص عىل
الغرائز ،والذي يؤكّد بشكل
ّ
قيمة اإلنسان يف مسرية تط ّور حياة الحيوان ،واإلشارة إىل قرابته من الحيوانات (بحسب زعمه) ،قد
نفسه ،ويصغي أكرث مام هو
م ّهد األرض ّية املناسبة لفرويد الذي ا ّدعى أ ّن اإلنسا َن أحق ُر مام يظ ّن َ
معلوم إىل أوامر وساوسه ،وحتى أرفع منجزات البرش الف ّن ّية والفلسف ّية ،ليست سوى تسامي الغرائز
البدائ ّية الحيوان ّية[[[.
من املؤكد أيضاً أ ّن نبوغ فرويد وشخص ّيته املفكِّرة والوسواس ّية ،كان لها تأثري حاسم يف نضج
النفيس واتساعه ،وتفصيل قواعده ومبادئه.
نظام التحليل
ّ
علم نفس الدين بمنظار فرويد:
ميكننا تصنيف تط ّور نظريات فرويد حول الدين يف أربعة مراحل ،تُ ّيزها من بعضها مؤلّفات ُه
املحوريّة املتتالية :املرحلة األوىل كتاب الطوطم واملح ّرم[[[ ( 1984م) ،واملرحلة الثانية كتاب
مستقبل أخدوعة[[[ (1927م) ،واملرحلة الثالثة كتاب الحضارة وكُروبها[[[ ( 1930م) واملرحلة
الرابعة واألخرية كتاب موىس عقيدة التوحيد[[[ ( 1939م) .هذه املؤلّفات تعكس الجوانب
الجريئة يف تفكري فرويد ،وتشري كذلك إىل تش ّبثه بأفكاره األصل ّية املتعلّقة برتاتب َّية األعراض
األوديبيّة وتط ّورها[[[.
املرحلة األوىل :ولد كتاب الطوطم واملح ّرم من تزاوج أمرين :أحدهام شغف فرويد بعلم
اإلناسة ،واآلخر ،نظريّاته التي وضعها من قبل ،واملبنيَّة عىل أ ّن التفكري والسلوك الدينيَّني مرتبطان
الالإرادي (1907م).
الوسوايس
بأواليّات القلق
ّ
ّ
يُرجع فرويد األعراض الوسواس ّية والطقوس الدين َّية إىل ماه ّية واحدة ،ويؤكد بشكل خاص عىل
الشعور بالذنب الناجم عن صدور هذا العمل ،والحاجة إىل األمان ملواجهة الضغوط الخارجيّة،

[[[ .مذاهب علم النفس ،ج  ،1ص .285
[[[ .ستور ،ص .164

[[[ .أروين ،موسوعة فرويد ،ص .375 473-

[3]. Taboo And Toles
[4]. The Future of an Illusion
[5]. Livrilisatior and its Discontents
[6]. Moses and Monotheism
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وانشغال الذهن بالجزئ ّيات ،وامليل نحو التعقيد الزائد ،واأله ّم ّية الرمزيّة لهذه الطقوس .والدين حسب
الفرويدي نو ٌع من املقاومة ،وخرافة طفول ّية ،ونو ٌع من املشاعر اإلنفعال ّية ،وقد ورث فرويد
التفسري
ّ
هذه النظرة من شالير ماخر وفويرباخ .كام أن فرويد قد استند يف مساعيه لتوضيح طريقة أداء هذه
األواليّات البدائيّة لدورها يف منطلقات التجربة الدينيّة ،إىل ما افرتضه يف هذا الكتاب من شبَ ٍه بني
تفكري البرش البدائ ّيني والوساوس .وقد ر ّد منطلقات الطوطم ّية ومح ّرماتها ومن ضمنها تحريم الزنا
باملحارم والزواج بالغرباء ،إىل األساطري املتخ ّيلة للقبائل البدائ ّية .فالقبيلة البدائ ّية ،عىل أساس مخ ّيلته
اإلناس ّية ،كانت محكومة لنظام يخضع فيه أفرادها حرصا ً لسلطة زعيم القبيلة ،أو لصورة األب ،وكان
الشبّان من أبناء القبيلة ،للخالص من سيطرة الزعيم وقمعه ،ال سيّام منعه لهم من إقامة عالقات جنسيّة

مع نساء القبيلة اللوايت ه ّن ملك له وحده ،يتعاضدون من طور آلخر لقتل األب والتهامه .لقد مثّل
قتل األب الجناية األوىل .إ ّن الشعور بالذنب بسبب الخالف األ ّول جعل األبناء يستعيدون التحريم
ُ
يل وعبدوه ،وامتنعوا
الذي أرادوا يف األصل أن يتح ّرروا منه ،فأحلّوا الحيوان الطوطم مكان األب األص ّ
الرشعي بنساء القبيلة الطوطميّة وعىل ذلك باتت
ري
عن قتل الحيوان الطوطم ،وح ّرموا االرتباط غ َ
ّ
طقويس ،متث ُّل
الطوطمي ويؤكل عىل نح ٍو
األعياد واألضاحي الطوطم ّية التي يُقتل خاللها الحيوان
ّ
ّ
ِ
األب والتهامه .بناءا ً عليه فإ ّن ظاهر َة الطوطم واملح ّرمات
الحدث
إحيا ًء لهذا
التاريخي املتمثّل بقتل ِ
ِّ
الجنس ّية املتعلّقة به ،تعود جذو ُرها إىل الظواهر األوديب ّية األ ّول ّية ،التي كانت موجودة لدى القبائل
الجنيس باأل ّم .لقد أسفر عن
البدائيّة .وهذه الظواهر مبنيّة عىل الرغبة البدائيّة بقتل األب واالستمتاع
ّ
احرتام األجداد الطوطم ّيني والخوف منهم ارتقا ُء الطوطم األب إىل مقام األلوه ّية.
املرحلة الثانية :يف كتابه مستقبل أخدوعة ،خطى فرويد خطو ًة جديدة ،فالبذور التي بذرها
ونبتت يف محاوالته السابقة ،أمثرت يف هذا الكتاب .حيث تربز واضح ًة أفكاره املتعلّقة بالتجربة
لتعصبه لرأيه املناهض للدين ،والأدري ِته.
الدين ّية ،وما يرافق ذلك من تأثري تا ٍّم
ّ

مل ينحرف البحث يف هذا الكتاب كثريا ً عن املسارات السابقة؛ فالدين (كام يزعم فرويد يف
لألب ،ويف الرغبات املكبوتة
هذا الكتاب) تعود جذوره إىل ضعف اإلنسان ،وتبع ّيته األصل ّية
ّ
القلبي بالله
تتجل بصورة الله .فنحن قد تعلّمنا من خالل تعلّقنا
ّ
لتلبية الحاجات الطفول ّية ،التي
ّ
رضع إليه سواء كان الله األب القادر الرحيم ـ أو األلهة املتع ّددة ـ يف النظم
والخضوع له ،والت ّ
ّص من وحشة الدنيا املخيفة .فلآللهة وقوانينهام سلطة وسيطرة عىل العامل ،لك ّن
اإلميانيّة ،أ ْن نتخل َ
رش ت ُركوا وحدهم للدفاع عن أنفسهم يف مواجهة القوى التي ترسم مصائرهم .إ ّن املسؤول ّية عن
الب َ
تهدئة اآللهة ،والعثور عىل طريق السعادة ،تؤ ّدي إىل األخالق الدين ّية وإىل مجموعة من األوامر
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والنواهي واألحكام اإللَه ّية ،التي يجب أ ْن يُذ ِع َن لها الفرد ،ويتأقل َم معها .لذا فإ َّن التعاسة والتبع َّية
وتحل محلّها َعالق ُة
ّ
األب وعقابه ،تنتقل إىل حياة الكبار،
يف مرحلة الطفولة ،والخوف من غضب ِ
الفر ِد املؤمنِ بربّه ،حتى عذاب القرب واألمل الناجم عنه ،تسكّنه وعود اآلخرة ،والتعاسة يف هذه
الحياة الدنيا يُع ّوض عنها الوعد باللذّة املق ّدسة يف الحياة اآلخرة .إن استمرار الشعور بالتعاسة
نتوسل باألب بحسب مصطلح مرحلة الطفولة ،وببديله أي
والعجز طيلة العمر ،يفرض علينا أن ّ
الخية للعناية اإلله ّية ،يحمينا
الحي النارص واملعني .إذا ً اإلميان بالسلطة
القوي،
الساموي
األب
ّ
ّ
ّ
ّ
الساموي،
من رشور هذا العامل .إ ّن الدين هو الذي يُعطينا هذه الضامنة ،وطاملا أنّنا نطيع الله
ّ
ونعتمد عىل محبّته لنا ،ونؤمن أنّه يُريد لنا الخري ،ونثق بوعوده ،فإنّنا سنتغلّب عىل املصاعب التي
ني الجالل واملح ّبة التي تنجينا هنا واآلن .هذه الرغبات واآلمال بحسب
تواجهنا ،ونجدها تالياً ع َ
رث من ذلك ،وطاملا أن ّها غري
تفسري فرويد اقتباسات طفول ّية ،تعكس رغباتنا األساسية ،وليس أك َ
وشكل من أشكال الهذيان
ٌ
متالمئة مع الواقع ،فهي يف رأيه فوق الخيال
الجمعيMass delusion
ّ
رصح فرويد أ َّن ما يجب االعتامد عليه إنّ ا هو العلم ،ويقول:
تتشارك فيه الجامعة املؤمنة .وقد ّ
ربا قيل أ ّن هذا الواقع من حيث ماه ّيتُه وه ٌم أيضاً،
أي ح ًّد هو
«أنا أدرك إىل ِّ
صعب تج ّنب األوهامّ .
ٌ
أي محاسبة
رص عىل إصدار حكمِ بالنسبة إىل املوضوع.
ّ
فبغض النظر عن واقع عدم إجراء ّ
لك ّنني م ٌّ
عىل هذه األوهام املشرتكة ،أوهامي كاألوهام الدين ّية ليست عص ّي ًة عىل التصحيح .هذه األوهام
ليس لها ميزة هذيانيّة ...إذا كان ما أعتقده وهامً ،فحايل كحالهم .لك ّن العلم ،بنجاحاته املتع ّددة
وامله ّمة ،يقدم لنا شواه َد تؤكّد أ ّن العل َم ليس وهامً»[[[.

أكّد فيرش ( Fisherأحد القساوسة املسيحيّني) ،يف ردوده عىل فرويد ،عىل انحرافاته يف فهم
الدين .إ ّن آراء الرجلني حول الدين متعارضة كليّاًّ إ ْن كان فرويد يع ّد الدين موضوعاً مرتبطاً بحاجات
الطفولة وضعفها ،فإ ّن فيرش يرى فيه مخزوناً ألعظم الجهود وأسمى األفكار املتعلّقه باألحوال
النفيس ،فإن فيرش يرى
الجذري بني الدين والتحليل
رصا ً عىل التاميز
ّ
اإلنسان ّية .وإذا كان فرويد م ّ
ّ
أنّهام يدعامن بعضهام ،ووجهتهام األهداف والحقائق الواحدة ،وإذا كانت نظرة فرويد أساساً
تشاؤميّة وجربيّة ،فإ ّن نظرة فيرش متفائلة ج ّدا ً ومفعمة باألمل .ميكن ع ّد االختالفات والتناقض بني
هذين الرائدين انعكاساً للكثري من التيارات ،التي تنوجد باستمرار حني يجري البحث عن العالقة
بني التحليل النفيس والدين.

[[[ .مستقبل أخدوعة ،ص .54-53
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املرحلة الثالثة :بعد وقت قصري من إنجاز فرويد للكتاب السابق الذكر ،عا َد يف كتابه الحضارة
وكُروبُها إىل بعض هذه املواضيع .إن ّالطروحات واملضمرات التي ظهرت عىل نحو بارز يف كتاب
مستقبل أخدوعة اتسعت لتحمل حياض الحضارة والثقافة اإلنسان َّيتني كلَّها .وقد طرح فرويد التضا ّد
الحتمي بني الحاجات الغريزيّة من ناحية وحاجات الحياة املدنيّة من ناحية أخرى .إ ّن
واالختالف
َّ
أساس تك ّي ِ
ف الطفل مع محيطه ،األمر الذي يت ّم أساساً يف مرحلة الكُمون
من َع بروز الغريزة الجنس ّية
ُ
(من الخامسة حتى الثانية عرشة من العمر) .إن البرش يبحثون عن السعادة ،ومح ّركهم هو البحث
حة ،لك ّن الواقع والظروف ال تسمح لنا
عن اللذة وتج ّنب األمل .إ ّن الحاجات الحيات َّية شديدة ومل ّ
وهمي .هذا
يل
أ ْن نلبّ َي هذه الحاجات ،ويف النهاية نرى أنفسنا مجربين عىل إشباعها عىل نح ٍو خيا ٍّ
ٍّ
املوضوع مرتب ٌ
ط بالبحث الوارد يف كتاب مستقبل أخدوعة ،ويف الوقت نفسه يتّسع ليشمل جوانب
كل األحوال إ ّن التكلفة التي نتح ّملها يف هذه
أخرى من الوحدة االجتامع ّية والثقاف ّية أيضاً .يف ّ
يئ لهذه الظاهرة يف
األحوال هي قمع الحاجات والغرائز األساس ّية .ميكننا أن نجد األمنوذج البدا ّ
األوهام الدينيّة واملذهبيّة .مع ذلك هذه األوهام غري ناجمة عن «الشعور
األوقيانويس[[[ Oceanic
ّ

 feelingاملتّسع املدى وغري املحدود ،كام وصفه رومني روالند[[[  ،Romain Rolandوإمنا ينبع
من الشعور بالتعاسة والتبع ّية الكامنني منذ الطفولة يف الكينونة املحوريّة للتجربة اإلنسان ّية.
املرحلة الرابعة :آخر مؤلّفات فرويد عن الدين كتابه موىس وعقيدة التوحيد الذي كتبه يف أواخر
عمره .يعود فرويد يف هذا الكتاب إىل املواضيع التي كان قد رشحها يف كتاب الطوطم واملح ّرم.
تول الحكم
مرصي كان يعيش يف قرص الفرعون (الذي ّ
ري
ٌّ
يقول فرويد إ ّن موىس هو يف الحقيقة أم ٌ
حواىل العام  5731قبل امليالد ،واهتدى إىل مصطلحات دينيّة الفتة مثل العبادة التوحيديّة إلله
اسمه آتني  .)atenث ّم نقل موىس هذه النظريّة الدينيّة إىل العربانيّني ،من خالل عبارة اإلله يهوه ،لك ّن
النبي
املعنوي املق ّيد لهم ،ثاروا عىل هذا
ين
ّ
اليهود الذين مل يستطيعوا تح ّمل هذا الدين الروحا ّ
ّ
الذي كان يريد أن يعرض هذا األم َر عليهم ،وقتلوه .بعد ذلك أدرك اليهود أنهم بحاجة إىل الوحدة
بش به ،وإىل عبادة
النبي الذي ّ
القبليّة والدين الجامع املشرتك ،فعادوا إىل الدين نفسه ،الذي قتلوا َّ
اليهودي ،هو أ َّن اإلله يهوه
املحوري يف تط ّور الدين
الله الواحد الجبَّار .يقول فرويد «إ َّن الحدث
ّ
ّ
فقد مبرور الزمان ميزاته ،وصار أكرث فأكرث أشبه بإلٰه موىس القديم ،آتني»[[[.
الخارجي الكبري الذي زعمت امليثولوجيا اليونان ّية أنّه يط ّوق األرض.
[[[ .أوقيانوس :إله النهر
ّ
[[[ .فرويد1936 ،م.
[[[ .فرويد  ،1939ص ً 63
نقال عن أروين 2001 ،م ،ص .475
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دراسة نقد ّية:
عىل ال َّرغم من أ ّن فرويد قد طرح آراءه حول الدين عىل أربع مراحل ويف أربعة كتب ،لك ّن
نفيس عرضه يف كتابيه:
إنايس ـ
حصيلة املسائل التي طرحها تعود إىل تفسريين :األول ،تفسري
ّ
ٌّ
الطوطم واملح ّرم ،وموىس وعقيدة التوحيد؛ أي أ ّن أسطورة ذبح األب يف الزمان الغابر ،كانت
حادثة واقع ّية ،تركت آثارا ً وبقايا وندوباً يف تاريخ البرشيّة ،ال ميكن مح ُوها .تجلّت شعورا ً باإلثم
جه إىل عباد ِة الله (األب
وتحرمياً للزنا باملحارم وغري ذلك ،وملواجهة الشعور باإلثم جاء التو ّ
جامعي» .أ ّما التفسري
وسوايس
صاب
يفس الدين أنّه « ُع
حى إلَهيّاً) ،ويف النهاية ّ
نفسه الذي نحا من ً
ٌ
ٌّ
ّ
نفيس ِ
صف طرحه يف كتابيه :مستقبل أخدوعة و الحضارة وكُروبُها أي أ ّن مصدر
ري
الثاين ،فهو تفس ٌ
ٌّ
يل ،والحاجة إىل حامية
الدين ،شعور اإلنسان بالتعاسة ،وبعبار ٍة أخرى هو نفسه الخوف الطفو ّ
البرشي
العقل
ُ
سيثبت
القوي ،وهذه الحالة لن تكون مستم ّرة ودامئة .ففي املستقبل البعيد
األب
ُ
ُّ
ّ
البرشي معادالً
العقل
َ
التخل عن العقائد الدينيّة ،وستُرتك وت ُنسخ .يحسب فرويد
ّ
تق ّد َمه ،وسيت ُم
َّ
يصمت ما مل يجد أذناً واعية ،وبعد
للعلم ،ويقول رصاحةً :إ ّن صوت العقل ناع ٌم ولطيف ،لك ّنه لن
َ
الكثري من األخذ والر ّد ملرات متتالية ال ع ّد لها وال حرص ،سيحالفه النجاح[[[.
إ ّن تحليالت فرويد يف رشحه للدين ،قد تع ّرضت للنقد من عد ٍد كبري من املفكّرين ،وقد رفض
أقرب تالميذه إليه ومنهم يونغ وآدلر .إن بعض اإلشكاالت الواردة يف هذه التحليالت هي
نظريّاتِه
ُ
التالية:
أوالً :إن تفسري فرويد للدين تفسريا ً طبيع ّياً (بنا ًء عىل النظريّة الفلسف ّية التي يع ّد اتبا ُعها الطبيعة
املبدأ األ ّول) ،وأيضاً عىل أساس النظرة اإلوال ّية والجربيّة إىل اإلنسان ،إنّ ا هو تفسري مرفوض،
بسبب األساس الفلسفي الطبيعي الذي اعتمده؛ فهو عىل ال َّرغم من هذا اال ّدعاء املبني عىل
العلمي ِ
حتَها ،نجد بعد الدراسة أ ّن هذا اال ّدعاء ال ركيزة له .فمن
معطيات داعمة ،يثبت البحث
ص ّ
ّ
النفيس عىل ارتكاز نتائجهم عىل فرض ّي ٍ
ناحية ُّ
ات
يدل الخالف بني علامء النفس حول رشح التحليل
ّ
ونظريّ ٍ
خاصة ،ومن ناحية أخرى تأخذ الفلسفة الطبيع ّية جزءا ً من التجربة (القسم القابل
ات فلسف ّية
ّ
الوضعي
كل األحوال ،إ ّن مذهب فرويد
للقياس وللتحليل الك ّم ّي) ،وتعرضه عىل أنّه الواق ُع كلّه .يف ّ
ّ
غري مقبول اليوم ،وال ميكن إختصار اإلنسان بأبعاده املاديَّة وحدها[[[.
[[[ .ستور 1375ش [1996م] ،ص .129-116
[[[ .جان مك كواري1378 ،ش [1999م] ،ص .170
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ثانياً :يقول يونغ يف نقده لنظريّة فرويد الجنس ّية ،التي هي أساس تحليله حول الدين ما ييل:

تبي جانباً من جوانب الواقع فحسب أل ّن اإلنسا َن ال يخضع فقط
« ...إ ّن العقيدة املذكورةّ ،
لضغط الغريزة الجنسيّة ،فلديه غرائز أخرى غريها .ويف علم الحياة مثالً ،أن غريزة ال ِغذاء مه ّمة
كالغريزة الجنس ّية .يف املجتمعات البدائ ّية ،عىل ال ّرغم من دور الجنس ،للغذاء مكانة أكرب ،فهو أهم
يئ وأقوى ميوله ...هنالك مجتمعات أخرى قامئة أيضاً -املقصود املجتمعات
رغبات اإلنسان البدا ّ
جار
ّ
املتحضة -تؤ ّدي السلطة فيها دورا ً أكرب من دور الجنس .واملالحظ أ ّن عددا ً كبريا ً من الت ّ
والصناعيّني لديهم عجز جنيس ألنّهم يرصفون معظم طاقاتهم يف األنشطة التجاريّة أو األعامل
اإلداريّة ،وهم يولون هذه األعامل أه ّم ّية أكرب من األمور والقضايا املتعلّقة باملرأة[[[.

ثالثاً :يعتقد فرويد أ ّن ذبح األب يف الغابر من األيّام كان حادث ًة واقعيّ ًة تركت يف البرش آثارا ً
وندوباً ال تحول وال تزول .بعبارة أخرى كان مؤمناً بنظريّة المارك املتعلّقة بالوراثة ،التي تفتقد إىل
القيمة واأله ّمية ،والتي تزعم أ ّن الصفات املكتسبة وراث َّية يف حني أ ّن نظريّة التطور الداروين ّية ،قد
محت أفكار المارك من أذهان جميع علامء الحياة تقريباً .فضالً عن ذلك ،ال ميكن القول ،بعد
اإلطِّالع عىل شواهد علم اإلناسة ،ودراسة اآلباء األوائل (القرود الشبيهة بالبرش) ،إ ّن القبائل البدائيّة
التي كانت خاضعة لسلطة رجلٍ واحد ،كانت موجود ًة يف زمن من األزمان .والوالئم الطوطم ّية
نادرة الوجود أيضاً ،ومل ت ُلحظ إال لدى قلّة قليلة من القبائل التي مارست الطقوس الطوطم ّية[[[.
حتها يف صورتها
أي عقيدة أو س ّنة
ّ
رابعاً :ال تأثري ملصدر أو منطلقِ ِّ
خاصة يف قيمتها ومدى ص ّ
أصل العديد من الفاعل ّيات والنشاطات يعود إىل مصاد َر ومنطلقات غري ذات أه ّم ّية.
الحال ّية ،وتالياً ُ
فنحن مثالً ال ننظر إىل علم الفلك نظر ًة سلب ّية ألنّه نشأ يف أحضان التنجيم ،لك َّن هذا األمر يتم
تجاهله ونسيانه حني يتعلَّق األمر بالدين[[[.

جد ،والتجارِب
خامساً :إ ّن فرويد كام يق ّر هو نفسه ،عاج ٌز عن إدراك حاالت االنخطاف وال َو ْ
الروحيّة والعرفانيّة ،يف حني أ ّن هذه التجارب هي بنظر الكثريين مصدر املشاعر الدينيّة .حني ارسل
رصح هذا األخري
فرويد نسخ ًة من كتابه مستقبل أخدوعة ،الذي يُنكر فيه الدين إىل «رومان روالن»ّ ،
الحقيقي للمشاعر الدين ّية[[[.
أ ّن فرويد مل يفهمِ املصد َر
َّ
[[[ .جونز1351 ،ش [1972م] ،ص .9 ،8
[[[ .ستور ،ص  119و .120
[[[ .مك كواري ،ص .172-171
[[[ .ستور ،ص .126
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أ ّما إريك فروم  Erick fromفقد ق ّدم يف كتابه التحليل النفيس والدين ( )1984مرافعتني دفاعاً
املنيس،
عن فرويد :أوالً :هو يعتقد أ ّن فرويد بإشاعته تفسري الرؤيا وضع يف متناولنا هذا التعبري
ّ
تجل
ودلّنا يف الوقت نفسه عىل أ ّن لغة األساطري الدين ّية ال تختلف بالرضورة عن لغة الرؤى التي هي ٍّ
ريه عنها
ري فرويد للرؤى واألساطري وتعب َ
ذي معنى لتجربتنا الشديدة األهميِّة .وعىل ال َّرغم من أ ّن تفس َ
ٍ
أساس
يبدو ض ّيق األفق ،ألنّه أكّد يف كتابه عىل نح ٍو مفرط عىل الغرائز الجنس ّية ،فقد وضع حج َر
ٍ
جديد لفهم الرموز الدين ّية واألساطري ،والقواعد اليقين َّية والشعائر الدين ّية .إ ّن هذا االستنباط وإن مل
تكن خامتتُه عودة الدين لك ّنه ِ
يرشدنا إىل تقويم جديد للعقل وللعلم املع ّمق ،الذي ظهر بواسطة
الدين بلغة رمزيّة[[[ .ثانياً :إ ّن فرويد معارض للدين باسم األخالق ،أي إنّه يختار يف الواقع موقفاً
ميكن أ ْن نس ّم َيه موقفاً دين ّياً .بعبارة أخرى ،تح ّدث فرويد عن جانب من الكينونة األخالق ّية للدين،
منتقدا ً جوانبه الالهوت ّية ـ املاورائ ّية ألنّها تعيق تحقّق األهداف األخالق ّية املذكورة .وهو يرى أ ّن
ين كانت رضوريّة ،لك ّنها
املفاهيم الالهوت ّية ـ املاورائ ّية تعود إىل مرحلة من مراحل التط ّور اإلنسا ّ
«معارض» أو «معا ٍد» للدين ٌ
إل إ ْن نحن
قول ُمضلِّلّ ،
اليوم معيقة للتط ّور .لذا فإ ّن القول إ ّن فرويد
ٌ
جانب يُعارض[[[.
وأي
ٍ
أي جانب من جوانب الدين يؤيّدَّ ،
ب َّينا ّ

عىل ال ّرغم من أ ّن الكالم األول الذي قاله فروم دفاعاً عن النتائج اإليجابيّة غري املقصودة
لفرويد مقبول إىل ح ٍّد ما ،ال سيّام إ ْن نحن أخذنا يف الحسبان مساعي يونغ يف تبسيط تفسري
الرؤى وتعبريها ،ورشح لغة األساطري الرمزيّة ،مقولة فروم الثانية مرفوضة كلّ ّياً ،فهي أوالً نو ٌع من
تحجيم الدين والح ّ
ط من شأنه ،وتجاهلِ أبعا ِده الشعوريّة والعرفان ّية واإلميان ّية[[[ ،وثانياً ،أن نع ّد
فرويد مدافعاً عن القيم األخالقيّة ومر ّوجاً لها أم ٌر انتُ ِقد بش ّدة[[[ ،حتى أ َّن دون كيوبت Don Cupit
أي مساهمة
يعتقد «أ َّن الهيكليّة العا ّمة لبحوث فرويد هي رفض مفهوم اإلستقامة ،فهو ينفي وجود ّ
الفكري
الروحي يف ال ِك َب تبعاً لنظامه
ق ّيمة للدين يف النم ّو الروحي (وضمناً األخالق)؛ أل َّن النم َّو
ّ
َّ
ضحل ال يُعت ّد به[[[.
ٌ
أخريا ً يرى جان هيك ( )J. Hickفيلسوف الدين الشهري ،أ ّن انتشار تفسري فرويد للدين أحد
أسباب إنكار وجود الله (لدى غري املؤمنني) ،ويتوصل هيك من خالل نقده ودراسته آلراء

[[[ .إريك فروم ص .136
[[[ .إريك فروم ،ص .30
[[[ .مك كواري ،ص .157 253-
[[[ .راجع يف هذا الصدد أفول إمرباطوريّة فرويد لـ هاسن جي آنيذك ترجمة كرميي.
[[[ .بحر اإلميان1376 ،ش []1997م ،ص .99
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يب ميكن االستفادة منه يف مباحث علم النفس عن املعتقدات الدين ّية،
فرويد إىل انطباع إيجا ٍّ
ذهني بامتياز ،وسيكون عىل
يقول...« :عىل ال ّرغم من أ ّن تص ّور فرويد عن الدين مبجمله تص ّو ٌر
ٌّ
األرجح الجانب األقرص حيا ًة من جوانب تفكريه ،فقد لقيت نظرتُه اإلجامل ّية إىل موضوع اإلميان
عىل أنّه نو ُع من «الدعم الروحي» ويتض ّمن شكالً من أشكال األفكار املتخيّلة ،تأييدا ً من عدد
كبري من النقاد املؤيّدين للدين وغري املؤيّدين له ،الذين يرون أ َّن هذا النوع من التفكري ميكن
أي أم ٍر يسميه عا ّم ُة الناس «الدين» .فالدين التجريبي ،العميل (املظهر الخارجي
أ ْن يُطلق عىل ِّ
غريب من العنارص ،ومن دون ّ
شك للرغبات دو ٌر يف إدخال التمن ّيات ضمنه ،وهو
للدين) تركيب
ٌ
كالمي (الهويتٍّ) الفت يف وجهة
لعل أكرث تفسري
عامل مه ٌّم يف أذهان الكثريين من املؤمنني بهَّ .
ٌ
ّ
نظر فرويد هو أنّه عىل األرجح قد أما َ
ط اللثام يف بحثه حول صورة األب عن األوال ّية نفسها التي
البرشي بأوالده بحسب تعاليم
األب
خلقها ذلك اإللَه لصورة األلوه ّية يف أذهان البرش أل َّن عالقة
ِ
ِّ
الطفل
َ
السنن اليهوديّة ـ املسيح ّية شبيهة بعالقة الله بالبرش ،بنا ًء عليه ليس عجيباً وال مستغرباً أ ّن
للحب،
الساموي ،ويتع ُّرفه من خالل تجرِبة تبعيّته املطلقة له ،والتجربة الفائقة
يُع ُّد الل َه أباه
َّ
ّ
ورعاية العائلة وتربيتها[[[.
ب:كارل غوستاريونغ ()Carl Gustar yong 1961 – 1875
			
سريته وآثاره:
يك املذهب ،وقف حياته عىل خدمة الكنيسة .وكان من
سويرسي كاثولي ِّ
قسيس
ِّ
يونغ ابن ّ
بني أقارب يونغ أيضاً مثاني ٌة من الرهبان الكاثوليك .قىض عمره دارساً الفلسفة وعلم اآلثار
واستقل
َّ
والخيمياء ،وأخريا ً علم النفس .يف أ ّول األمر أُعجب بفرويد وأيّ َد آراءه ،لك ّنه عاد
عنه .وصف يونغ معاملَ شخص ّيته وأفكا َره وتجاربه يف كتابه :الذكريات والرؤى واألفكار
 mémoires, dreams, reflections 1963الذي يروي فيه تجاربه الروحيّة والدينيّة ،وأنّه حامل
أرسار ٍ ،وشخصيّته ذات وجهني :ظاهر وباطن ،وتح ّدث عن إميانه بأ ّن األمور مق ّدرة ،وعن معرفته
بأفكار كانط الفلسف َّية ،وأفكار نيتشه وشوبنهاور[[[ .يف العام 1952م ،كتب إىل راهب شاب:
«كام تدور الكواكب جمي ُعها حول الشمس ،تدور أفكاري كلّها حول الله ،وتنجذب إليه ،عىل
أي نوع ٍ من املقاومة ،أكون قد
نحو ال ميكن مقاومته .أشعر أن ّني إ ْن أبديت تجاه هذه الق ّوة َّ
[[[ .فلسفة الدين1372 ،ش [1993م] ،ص .81
[[[ .الذكريات والرؤى واألفكار1370 ،ش [1991م] ،ترجمته پروين فرامرزى ،ص .38-8
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ارتكبت إمثاً عظيامً» ...وم ّرة قال يف آونة ثورته عىل الكنيسة« :أدركت يف ذلك الحني أ ّن الله ـ عىل
أقل التجارب حاجة إىل الواسطة»[[[ .عىل ال ّرغم من أ ّن يونغ كان دامئاً ينظر
يل ـ ّ
ّ
األقل بالنسبة إ ّ
إىل التعاليم الدين ّية املسيح ّية نظر َة ٍّ
شك وتر ّدد ،كان شكّه مقرتناً دامئاً باإلميان بالله ،يقول« :يف
ِ
األمل بأ ْن أ ِ
ج َد يف ثناياه شيئاً عن عيىس
ُ
أحد األيام كنت أتصفّح كتاب التعاليم الدينيّة ،يحدوين
ُدرك عادةً ،وتفتقد بالقد ِر ِ
ري العبارات العاطف ّية ،التي ال ت ُ
نفسه إىل الجاذب ّية .وصلت إىل
املسيح غ َ
مبحث التثليث ،فوجدت فيه ما لفت انتباهي :الوحدة يف التثليث .هذه املسألة جذبتني ملا فيها
من تناقض .وانتظرت بشوق الوصول إىل هذا الدرس .لكن حني وصلنا قال أيب :اآلن وصلنا إىل
َ
صدق أيب،
التثليث ،لكن يجب أن نتجاوزه ،ألنّني أنا نفيس مل أفهم يف الواقع منه شيئاً .قدّرتُ
لك ّنني شعرت يف قرارة نفيس باليأس ،وقلت يف نفيس ،طاملا أنّهم ال يعرفون شيئاً عن هذه القض ّية،
رسي؟ ...عىل الرغم من امللل الذي كان
وال يفكّرون فيها ،فكيف ميكنني إذا ً أ ْن أتح ّدث عن ّ

وحضت نفيس لطقوس العشاء
ينتابني ،جاهدْتُ نفيس قدر املستطاع أن أؤمن من دون إدراك،
ّ
يل فجأةً،
الربّا ّ
ين ،الذي عقدتُ عليه أميل األخري .يف أثناء إحياء املراسم ،وحني وصل الدور إ ّ
شفتي كانت رقيقة ،أقرب
كنت أتوقّع مل أستط ِع ْم به ورشف ُة الخمر التي قاربت
تناولت خبزي ،وكام ُ
َّ
الختامي ،وبعده خرج الناس،
إىل الحموضة ،وخالصة األمر أنّها مل تكن شه َّيةً ،ثم بدأ دور الدعاء
ّ
وسيامهم خالي ٌة من عالئم الحزن أو الفرح ،وكأنّهم يقولون «حسناً انتهى األمر» ...طيلة األيّام التي
أي حدث لن يقع .فأنا كنت قد وصلت إىل آخر املراسم الدينيّة،
يل أ ّن ّ
تلت باتَ معلوماً بالنسبة إ ّ
منتظرا ً أن يحدثَ أم ٌر ما ال أعرف كُن َهه ،لك َّن شيئاً مل يحدث ...إنّ ا كان يف هذه الطقوس ،عىل
دليل عىل وجود الله ...منذ تلك اللحظة مل يعد بإمكاين املساهمة يف اإلميان
األقل يف نظريٌ ،
ّ
رأيت نفيس جزءا ً من يشء يفوق الوصف[[[ .كنت يوماً بعد يوم أجد من غري
امعي ،لك ّنني
ج
ُ
ال َ
ّ
تصور الله جذبني
املمكن أ ْن تعرتيني حال ٌة إيجابيّة بالنسبة إىل عيىس املسيح ،مع ذلك أتذكّر أ ّن ّ
أي تناقض[[[.
مذ كنت يف الحادية عرشة ،وبدأت أناجيه ،وهذا األمر أسعدين ،فليس يف هذه العبادة ّ
أحس
كان يونغ يشعر بوجود الله يف حياته ،وأنّه خاضع لقضاء الله وقدره :منذ البداية كنت
ّ
يل إنجازَها .كان ذلك مينحني أماناً
ي َد األقدار .كأ َّن الَق َد َر هو الذي َّ
عي مه ّمتي يف الحياة ،وأ ّن ع َّ
نفسه .لست «أنا» من يق ّرر ،إنّه «هو»
داخل ّياً ،مل أستطع إثباتَه أبدا ً لنفيس ،إمنا هو الذي أثبت يل َ
يل ذلك .ما من ٍ
يل أن
أحد كان بإمكانه أن يرصفَني عن اإلعتقاد أ ّن من املفروض ع َّ
الذي يفرض ع ّ
[[[ .يونغ ،م.س ،ص .14 ،13
[[[ .الذكريات والرؤى واألفكار ،ص .67-64
[[[ .م.ن ،ص .40
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أحس أنّني
ألكمل طريقي .غالباً ما كنت
َ
أعمل بإرادة الله ال بإراديت ،وهذا ما كان مينحني الق ّو َة
ّ
يف املواضيع الحاسمة لست بني البرش ،وإنّ ا أنا وحي ٌد مع الله .حني أكون «هناك» حيث ال أكون
وحيدا ً ،خارج الزمان أكون ،اب َن القرون والعصور ،يكون هو الذي كان ويكون .هو الذي كان قبل
والديت ،هو املوجود دامئاً وأبدا ً ،كان هناك .هذه الصلة مع ذلك «اآلخر» شكّلت أعمق تجاريب،
وشغف سا ِم َيني ...عىل حني غ ّرة (بعد أ ْن درست
ج ٌد
فمن ناحية رصا ٌع
ٌ
ٌ
عنيف ،ومن ناحية أخرى َو ْ
يل ،أح ُد
ّ
الكتب الفلسف ّية وفرض ّيات الفالسفة الخيال ّية عن الله) أدركت أ ّن الله ،عىل
األقل بالنسبة إ ّ
خارجي:
أكرث التجارب املوثوقة غري املحتاج ِة إىل وسيط[[[ .كان لهذا اإلميان واملعتقد ظهو ٌر
ّ
يقول ميغيل سريانو  Miguel Serranoالذي كان قد ذهب إىل بيت يونغ إلجراء مقابل ٍة معه ،إنّه
رأى هذه العبارة تعلو مدخل منزله« :سوا ٌء قرأتَ أو مل تقرأ فالله حارض»[[[.

وربا الفريدة من نوعها ،لدى علامء النفس البارزين ،معرفتُه الجيّدة
من ميزات يونغ الالفتةّ ،
نسبيّاً بنصوص األديان املختلفة ،ال سيّام القرآن الكريم .فعىل سبيل املثال يف كتابه أربع صور
تعبري
مثال ّية[[[ يف أثناء رشحه لسورة الكهف ،يرى أن القصص املختلفة يف هذه السورة ،إنّا هي ٌ
رمزي عن الصورة املثال ّية لوالدة اإلنسان «والد ًة جديدة» .ويف أثناء كالمه عىل رحلته إىل كينيا
ٌّ
يقول« :لقد ع ّدوين مؤمناً بالقرآن ،ألنهم وجدوا أنّني مطّلع عىل القرآن الكريم .لقد كنت يف نظرهم
رسا ً[[[.
من أتباع مح ّمدّ s

ٍ
خلّف يونغ كتباً
ومقاالت عديدة ومتن ّوعة يف علم النفس والخيمياء والدين ،وقد بلغ مجمو ُع
أي موضوع آخر ،وأهم
آثاره باللغة اإلنجليزيّة عرشين مجلّدا ً[[[ .ربَّا تح ّدث عن الدين أكرث من ِّ
آثاره يف هذا املجال :علم النفس والدين[[[  ،psychology and religion 1938باراسلسيكا
 paracelsica 1942تط ّرق فيه إىل ال َعالقات بني الدين وعلم النفس؛ علم النفس والخيمياء
[[[psychology and alchemy 1944؛ جواب أيّوب[[[ answer to job 1952؛ أربعة مناذج مثال ّية ،األم،
الوالدة الروحيّة الجديدة ،الروح ،واملخادع[[[ four Archetypes, mother, rebirth, spirit, Trickster؛
[[[ .م.ن ،ص  60و .73
وهيسه ،ترجمه بالفارس ّية سريوىس شميسا ،ص .105
[[[ .مع يونغ
ّ
[[[ .يونغ ،أربع صور مثال ّية ،ترجمته بالفارس ّية پروين فرامرزى ،ص .102 - 29
[[[ .الذكريات والرؤى واألفكار ،ص .273
[[[ .دائرة معارف الدين ،إليان ،840 ،ص .213
[[[ .ترجمه بالفارس ّية فؤاد روحاين.
[[[ .ترجمته بالفارس ّية پروين فرامرزى.
[[[ .ترجمه بالفارس ّية فؤاد روحاين.
[[[ .ترجمته بالفارس ّية پروين فرامرزى.
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وإيون[[[  ،aion 1951تط ّرق فيه لدراسة شخص ّية الس ّيد املسيح jمبنظار علم النفس[[[ يف آثاره
النفيس  psycho analyses 1957إشارات إىل موضوع الدين
األخرى ومنها :املعالجة بالتحليل
ّ
ومكانة علم نفس الدين بالنسبة إىل اإلنسان.
علم نفس الدين بمنظار يونغ
تبق
عىل ال ّرغم من أ ّن نظريّة يونغ مسبوق ٌة بنظريّة علم نفس الدين لدى فرويد والالوعي ،مل َ
محصور ًة يف حدود التأ ّمالت النفسانيّة ،وإنّ ا تتخلّلها النظريات اإلبيستيمولوجيّة واملنهجيّة .هو
الجمعي ،لك ّنه ال يع ّد التجربة الدين ّية محصور ًة يف نطاق العقل املج ّرد أو
يتب ّنى نظريّة الالوعي
ّ
نطاق العلوم التجريب ّية .إ ّن نظريّة يونغ املتعلّقة بالدين ،نظريّة تع ّدديّة إىل ح ٍّد ما ،اسطوريّة-رمزيّة،
وجوهريّة املحور .ما من نطاق أو موضع يظهر فيه الخالف بني يونغ و فرويد ،أكرث وضوحاً منه يف
كل منهام إىل الدين .لقد رفض يونغ إلحاد فرويد الحاسم ،وهو يف الواقع يويل األديان كلّها
رؤية ٍّ
قيم ًة حقيق ّية .ويف حني يرى فرويد أ ّن الدين ظاهر ٌة مرض َّية ،يراه يونغ ظاهرة شافية.

كانت أفكا ُر يونغ يف أ ّول األمر شبيه ًة بآراء فرويد ،وكان يَع ُّد العقائ َد الدينيَّة إزاح ًة وإسقاطاً

تغيت تص ّوراته
اكتشف
لصور الوالدين .لك ْن حني
َ
الالوعي ال َ
عي ّ ،collective unconscious
ج َم ّ
َ
هذه كلُّها .ففي نظره الدين ليس ُعصاباً وإنّ ا هو حاج ٌة لنم ّو شخص ّية اإلنسان وتساميها وهو يرى
ري مرتكز عىل املسائل الجنس ّية ،أل ّن الليبيدو أوسع من ذلك بكثري .ويرى كذلك
كذلك أ ّن الدين غ ُ
يل ( )Arche typeالعا ِّم
أ ّن تص ّو َر اإلنسان لله غ ُ
مبني عىل صورة والده ،وإنّ ا عىل األمنوذج املثا ّ
ري ٍّ
لألب .وعىل العكس من فرويد يُدافع يونغ عن الدين ،ويعتقد أ ّن التجارِب الدينيّة،هي مبعنى
األسايس ليونغ ،فكرت ُه القائلة إ ّن
رضوري للمجتمع .إ َّن اإلكتشاف
من املعاين واقع ّية ،والدين
ٌّ
َّ
الخاصة واملشرتكة يف أحالم املرىض ،يف عدد من األديان
من املمكن مشاهدة املوضوعات
ّ
ري لدى
واألساطري العامليّة ويف علم الخيمياء .فالرؤى بنظره تتض ّمن غالباً لحظات ملكوتيّة ،تث ُ
طريق إىل الالوعي ،ويف رأيه أ ّن بعض مرضاه
الفرد اإلحساس بالقدسيّة ،ولحظاتُ الرؤيا هذه
ٌ
النهج الذي اعتمده هو دراسة
لديهم أفكار ورؤى غري متأت ّية من تجاربهم العاديّة واملألوفة .كان
ُ
رؤى املرىض و الرؤى الواردة يف الروايات التاريخ ّية ،وكذلك دراسة األديان واألساطري[[[ .بالنسبة
الفردي لدى فرويد -يتضمن الذكريات املتقهقرة املكبوتة التي اتخذ
الفردي  -كالوعي
الوعي
إليه
ّ
ُّ
ُ
[[[ :49 .ستور.1983 ،
[[[ .آرغيل  ،Argyle، 2000ص .104
[[[ .م.ن ،ص .105
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شكل العقدة ،وأجزا ًء مستقلّ ًة ومنفصل ًة عن الشخص ّية ،وهذه األجزاء التي ع ّدها فرويد
َ
بعضُ ها
مصد َر ال ُعصاب ،يحسبها يونغ مصدر النضج ومنبع النم ّو الجديد ،وقد لجأ إىل تقوميها من خالل
الفردي
عي كام ٌن تحت الالوعي
اختبار تداعي كلامت الله (1918م) .يرى يونغ أ ّن
ّ
الالوعي ال َ
ج َم ّ
َ
الفردي
عي ،تختلف عن املعلومات الناجمة عن الالوعي
ّ
واملعلوماتُ الناجمة عن الالوعي ال َ
ج َم ّ
تبصا ً ،وتكون متض ّمن ًة
ومن املمكن أن تكون املعلومات الناجمة عن الالوعي
الجمعي أكرث ّ
ّ
الالوعي
حصل ٌة من خارج الفرد ،وتتمتّع بق ّوة عاطف ّية .يتض ّمن
لق ّوة ونفوذ قُدس ّيني ،وتبدو كأنّها ُم ّ
ُ
البرشي .هذه النامذج
عي الصو َر األزل ّية األ ّول ّية ،التي توافرت كالغرائز من قبل تاريخ النوع
ّ
ال َ
ج َم ّ
الخارجي ،ور ّدة الفعل تجاهه ،عىل
املثاليّة ( )Archestypesهي االستعداد وامليل لتجريب العامل
ّ

النحو الذي فعله األجداد.إنّها تشبه املـُثُل األفالطون ّية أو مقاالت كانط األول ّية ،وال ميكن تع ّرفها
مبارشةً ،وإمنّا ت ُعرف من خالل النامذج والرموز ،وت ُستم ّد من الثقافة والتجربة الشخص ّيتني .إنّها
أشكال مج ّردة تجعلنا مه َّيئني لالعتقاد ببعض األفكار ،والرؤى واألوهام ،واملعتقدات الدين ّية،
واألسطوريّة ،والشموليّة ،وحني ذلك تتشكّل مؤثرات ُها الثقافيّة والفرديّة .األب أمنوذج ورمز إنّ ا
ألب الفرد ،بل هو رم ٌز لحقيقة كلّ ّي ٍة هي مصدر القوى السحريّة ،وميكن أن تكون أمنوذجاً
ليس رمزا ً ِ
[[[.
ورمزا ً بأساليب متن ّوعة

ربا
يعتقد يونغ أ ّن الالوعي هو السبيل الوحيد ملعرفة الدين بالنسبة إىل اإلنسان املعارصّ :
ال سبيل أمامنا إلدراك القضايا الدين ّية اليوم ،سوى طريق علم النفس ،لذا ،أنا آخذ األفكار التي
تج ّمدت عىل مدار الزمان والتاريخ ،وأسعى ألن أذ ّوبَها وأعيدها إىل حالتها املائ ّية ،وأص ّبها يف
صعب من دون شك ،ألنّنا نريد أن نوجِد ارتباطاً واتصاالً بني
قوالب التجارِب املبارشة .وهذا العمل
ٌ
املعتقدات الدينيّة والتجربة املبارشة للص َو ِر املثاليّة النفسانيّة ،و دراسة الرموز الطبيعيّة الالواعية،
يل التي تظهر عىل شكل
توفّر لنا املوا ّد األ ّولية لهذا العمل ...إ ّن الحياة الروح ّية لألمنوذج املثا ّ
معي عىل العكس من الحياة الفرديّة أسرية الزمان[[[.
رموز يف الرؤى ،غري مرتبطة بزمان ّ
مل يكن البرش البدائي ّون يفصلون بني ذواتهم وبني البيئة املحيطة بهم .كانوا يعيشون حال ًة
كل ما يحصل يف الداخل ،يحدث يف الخارج.
يس ّميها «لويس برول» املشاركة العرفان ّية ،مبعنى أ ّن َّ
عم هو آخذ يف الحدوث ،تعكس ما يحدث يف الداخل ،وتصفه مبقدار ما
لذا فاالسطورة تعبري ّ
تطلع الشمس ،ثم تطوي السامء بأكملها ،ويف املساء تفقد تجلّيها...حني يفقد االنسان موهبة

[[[ .يونغ 1370 ،ش [1991م] ،ص .182
[[[ .م.ن ،ص.24
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الخلقة .فالدين ،والشعر ،وتقاليد األجداد ،وأساطري
ّ
صناعة األسطورة ،ينقطع اتصاله بقوى وجوده
لكل األديان ،لها شخص ّية
الحوريّات والج ّن كلّها مرتبطة بهذه املوهبة ،إن الهيكل ّية األساس ّية ّ
يل .إنّ ا كاألساطري يؤ ّدي الوعي دورا ً يف تشكيل القضايا .لك ّن مساهمة الوعي يف
األمنوذج املثا ّ
الشعائر الدينيّة البدائيّة أقل بكثري منها يف الشعائر الدينيّة األرقى واألكرث تط ّورا ً وانتشارا ً[[[.

عي أمرا ً وراث ّياً :يبدو أ ّن الالوعي
إ ّن يونغ ،عىل العكس من بعض ال ّنقاد[[[ ،ال يع ّد
الالوعي الج َم ّ
ّ
يض طوى خ ّ
ط املسار الفكري الذي ظهر م ّرات وم ّرات خالل األلفي سنة املنرص َم ْي .لك ّن
املـَ َر ّ
الوعي موجودة
إل يف حال افرتضنا أ ّن هناك حال َة
مثل هذه السيطرة ال ميكن أن تكون موجود ًة ّ
ٍ
يل و ُمو َّرث .أنا ال أقصد من هذه الفرض ّية أ ّن التصورات تنتقل من طريق الوراثة أل ّن
كعامل ومح ّرك قب ٍّ
إثبات مثل هذا األمر ليس صعباً فحسب ،بل مستحيل؛ إمنّا فرض ّيتي املتعلّقة بهذه امليزة الوراث ّية
أن هنالك أساساً إمكانيّ َة أ ْن تظه َر األفكار املتامثلة كلّيّاً ،أو املتشابهة م ّرات عديدة .هذه اإلمكانيّة
خاصة أو رشط
يل ( ،)Arche typeلذا املقصود من هذا املصطلح س ّمة
ّ
أنا س ّميتها األمنوذج املثا ّ
أسايس للبنية الروح ّية ،مرتبط عىل نح ٍو ما بالدماغ[[[.

إن النامذج املثاليّة بنظر يونغ هي حيِّز الدين ،وتظهر من خالل الرؤى :األسد ،والذهب ،وامللك
ِ
حة .والشمس يف بعض األديان البدائ ّية
ترمز إىل الشمس ،والشمس دليل عىل ق ّوة الحياة
والص ّ
يل (القدرة والطاقة
معبود ٌة يُتع ّبد لها ،ونحن بإمكاننا مشاهدة سبب كون الشمس موضو َع أمنوذج مثا ّ
املاورائ ّية ،الرشوق والغروب يوم ّياً وفصل ّياً ،الحياة واملوت ،والسري اللييل إىل دنيا الروح) .األم
ح ْمل ،وتج ّدد الحياة .لك ْن أيضا مبعنى دنيا األموات
مبعنى مبدأ العناية واملحبّة األموميّتني ،وال َ
التحت ّية ودركهم األسفل .واألم ُع ّدت أمنوذجاً ورمزا ً بأشكال مختلفة؛ أمنوذج اإللهة ربّة النوع،
والبتول العفيفة ،والبحر ،والليل ،أو البرئ وجانبها الرشير مبائها العميق الغائر.
األب شبيه باألم ،إنّ ا توجد مناذج مثال ّية م َذكَّرة غري األب ،كالرجل العجوز العاقل أيضاً .وهو
رمز الفهم ،واملعنى والصفات األخالقية ،ومن مصاديقه أيضاً الراهب ،أو األستاذ وغريهام...
الطفل رمز ينابيع الحياة ،والنضج ،والتفتّح الذايتّ ،وكذلك املوهبة الكامنة لنضج يفوق املعتاد.
مناذج الطفل هي :القرد والجواهر والكرة الذهب ّية.
[[[ .جان مك كواري1378 ،ش [1999م] ،ص .167
[[[ .يونغ ،م.س ،ص .205
[[[ .آرغيل ،2000 ،ص .105
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الجواهر واألشياء الثمينة األخرى يف برئ تحرسها األفعى أو الت ّنني ترمز إىل الكنز ،والكنز يف
يت ،أو االصالح ،أو اكتشاف الذات.
الواقع هو نفسه التفتّح الذا ّ
النفس رمز الله واألمنوذج املثايل للكامل ،والنسجام الشخصيّة وسم ّوها.

خاصة بروح اإلنسان ،وميكن أ ْن نع ّرفها عىل النحو التايل :حالة رعاية ومراقبة وتذكّر
الدين حالة
ّ
ويجسدونها عىل
واهتامم دقيق ببعض العوامل املؤث ّرة التي يُطلق عليها البرش اسم «الق ّوة القاهرة»،
ّ
شكل أرواح ،و شياطني ،وآلهة ،و قوانني ،ومناذج مثال ّية ،و الكامل األعىل وغري ذلك .يصطدم
اإلنسان ،من خالل تجربته ،بعوامل ،يجدها قادرة و مساعدة فيحسب االنتباه لها أمرا ً رضوريّاً ،أو
يجدها كبرية ج ّدا ً و جميلة ،و ذات معنى ،فريغب يف عبادتها بخضوع ،ويح ّبها .لقد س ّمى هذه
يحب شيئاً ما أو عمالً ما من
العوامل بأسامء عديدة .باإلنجليزيّة حني يُراد القول إ ّن الشخص
ّ
خاصة ،لحقها التغيري
صميم قلبه ،يُقال إنّه يح ّب ُه ح ّباً دين ّياً ...مصطلح الدين ،تعريف لحالة وجدان ّية
ّ
أي سلوك يُعتمد من ناحية عىل الشعور بالحالة
عىل أثر إدراك كيف ّيتها القدس ّية والنوران ّية ...إ ّن ّ
القدس ّية والنوران ّية ،ومن ناحية أخرى عىل اإلميان ،أي اإلخالص والثقة بتأثري العوامل القدس ّية
والنورانيّة والتغيرييّة املؤث ّرة يف وجدان اإلنسان[[[.

يف مكان آخر من الكتاب نفسه يع ّرف يونغ الدين والله عىل النحو التايل :إ ّن الدين هو ال َعالقة
التي تربط اإلنسان بـ «القيمة  »valueاألعىل و األقوى ،إيجابيّ ًة كانت أم سلبيّ ًة عىل ح ٍّد سواء .و
هذه العالقة أيضاً ميكن أن تكون متع َّمدة أو غري ُمتع َّمدة؛ مبعنى أ ّن اإلنسان ميكنه أن يؤمن بها
الفائق القدرة ،املسيطر عليه بصورة الواعية.
وحي
ُ
عىل نح ٍو وا ٍع كقيمة ،أي أنّها ذلك العامل ال ُّر ُّ
تلك الحقيقة النفسان ّية التي متارس السلطة األقوى يف وجود اإلنسان ،اس ُمها الله؛ أل َّن العامل
الفاعل األقوى واألش ّد تأثريا ً يف
ُ
الروحي األقوى هو الذي يُطلق عليه دامئاً اس ُم الله ...إ ّن الله هو
َّ
والفاعل األقوى واألش ّد تأثريا ً يف روح ّية الفرد ،من مستلزماته هذا اإلميان أو هذا
ُ
روحية اإلنسان.
كل فاعلٍ قاهر ال ميكن تج ّنبه هو
الخوف أو هذا االنقياد واإلخالص الذي يتوقعه الله من البرش .إ ّن َّ
بهذا املعنى الله ،وهذا الفاعل يتخذ لنفسه صور ًة مطلقة ،إلّ إن استطاع اإلنسان من خالل اتخاذه
قرارا ً أخالقيّاً بح ّريّة ،أن يقيم ملواجهة هذه الظاهرة الطبيعيّة س ّدا ً منيعاً .إذا كان هذا املرتاس اآلمن
الروحي مؤث ِّرا ً باملطلق ،ميكننا حينئذ أ ْن نس ّم َيه «الله وباألخص «الله الروحي» ،ألن الذي أوجده
ُّ
[[[
أخالقي ح ٌّر ناب ٌع من ذهن البرش» .
قرا ٌر
ٌّ
[[[ .يونغ1991 ،م ،ص  7و.8
[[[ .يونغ ،م.ن ،ص .174 ،162
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هذا ال يعني أ َن البرش يصنعون ألنفسهم إلهاً ،إمنا املقصود نوع من حريّة الخيار ...« :إ ّن القوى
والطاقات القادرة حارض ٌة دامئاً يف وجودنا ،ونحن ليس مبقدورنا ،وال مفروض علينا أ ْن نوجدها.
نحمي
إ َّن قدراتِنا محدودة يف أنّنا نستطيع أن نختا َر من نخدمه ،لنتم َّك َن من خالل خدمتنا له أ ْن
َ
أنفسنا من سلطة ذلك اآلخر ،الذي مل يقع اختيا ُرنا عليه .إ ّن اإلنسان ال يخلُق الله وإنّ ا يختاره»[[[.
روح اإلنسان معنى الحياة «حني تُل َّبى الحاجة إىل القوانني
يهب َ
يرى يونغ أ ّن الله هو الذي ُ
األسطوريّة املتعلّقة بالدنيا ،ستتولَّد لدينا عقيدة تستأثر بكياننا كلّه ،نابع ًة من التعاون بني الوعي
ٌ
مرادف للمرض .إ ّن املعنى
والالوعي .فقدان املعنى ،يسلب الحياة غناها ،وهو من هذه الناحية
يحل محل األسطورة .األسطور ُة
كل األمور ،وما من علم ميكن أن ّ
وربا ّ
يستوعب الكثري من األمورّ ،
إلها ٌم من اإللٰه الذي يحيا يف اإلنسان .لسنا نحن من يُبدع األسطورة ،إنّها هي التي تخاط ُبنا بصفتها
جهه الله إلينا»[[[.
كالماً يو ّ

طريق لتجرِبته« :إذا
يئ ،إنّ ا
رصح يونغ كذلك أ ّن
ٌ
َ
يل لله هو غ ُ
ري وجوده املاورا ّ
األمنوذج املثا َّ
ي ّ
يل ،ال نكون قد قلنا شيئاً عن طبيعته الحقيق ّية ،بل ما نفهمه هو أ ّن الله
قلنا إ ّن الل َه هو
ٌ
أمنوذج مثا ٌّ
يف ذلك الجزء من روحنا الذي هو قدي ٌم بالنسبة إىل وعينا ،وكانت له مكانة من قبل ،ولذا ال ميكن
حسبانه اخرتاعاً واعياً .نحن ال نستبعده وال نُلغيه ،وإنّ ا نق ّربه من إمكان ّية أن يصبح تجربةً .هذا
الوضع ليس بغري ذي أه ّم ّية ،أل ّن ما ال يقبل التجربة يس ُهل الظ ّن أنّه غري موجود .هذا الظن مقبول،
يئ ،ال يرون سوى معرف ِة الله،
فام اصطُلِح عليه أ ّن املؤمنني بالله ،يف سعيهم لتجديد وعيهم البدا ّ
روحي مثله
كل يشء سوى ما مل يق ّدره الله أم ٌر واق ٌع
وإن مل يَ َروا معرفة الله ،يرون العرفان ،أي أ ّن ّ
ٌّ
مثل الالوعي»[[[.
ٌ
اتصال بالالمتناهي يخلّص اإلنسان من القيود ومن
من تعابري يونغ األخرى يف تفسري الدين أنّه
مهمن فحسب ،ميكننا أن نحاذ َر
التفاهات والرتّهات« :فقط إن علمنا أ ّن الالمتناهي هو موضوعان ّ
من أن يتحكَّم بنا التعلّق بالتفاهات وأنواع األهداف التي ليس لها قيمة وال أه ّم ّية حقيق ّية.
ستتغي ميولُنا وأحوالُنا .يف
إن نحن أدركنا وشعرنا أ ّن لنا هنا ويف هذه الحياة صل ًة بالالمتناهي،
ّ
حسبنا حساباً لذاك السبب نضمن ألنفسنا الجوهر ،وإ ْن فقدناه ت ُصبح
يئ ،إ ْن نحن َ
التحليل النها ّ
الحياة تافهة .أما يف عالقتنا باآلخرين فاملسالة األساس ّية هي أ ّن جوهرا ً ال ح ّد له يتجىل يف هذه

[[[ .يونغ ،م.ن ،ص .176
[[[ .يونغ ،الذكريات والرؤى واألفكار ،ص.348
[[[ .يونغ ،م.ن ،ص .355
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مم ولّد األخالق الشيطان ّي َة لدى اإلنسان ودنياه.
العالقة ...إ ّن عرصنا يتّكئ عىل الـ « ُهنا» و «اآلن» ّ
وكل ما خلّفوه من ٍ
ص نظر
مآس ،مصد ُرها
إ ّن ظاهرة املستب ّدين ّ
الحقيقي أ ّن اإلنسان بسبب ِق َ
ّ
واجب اإلنسان هو يف
ح ِر َم من التسامي .لقد أصبح مثلَهم ضح ّي َة الالوعي؛ لك ّن
املتن ّورين قد ُ
َ
النقطة املقابلة :االطالع عىل محتويات الالوعي التي تفور منه[[[.
شق مجرى إىل علم الخيمياء ،كحلقة وصلٍ بني علم النفس والدين.
إ ّن أه َّم ما فعله يونغ هو ّ
فقد اطّلع من خالل قراءته لعد ٍد من الكتب يف علم الخيمياء ،عىل التشابه بني صور علم الخيمياء
والنامذج املثاليّة الدينيّة التي تظهر غالباً يف الرؤى من خالل الالوعي« :لقد متكّنت يف نهاية
األمر من خالل الباراسيلسيكا ( )1942أ ْن أبحثَ الطبيع َة الخيميائية للعالقة بني الدين وعلم النفس،
أو بعبارة أخرى الخيمياء كصورة من صور فلسفة الدين ،وقد أنجزتُ هذا األمر يف كتاب علم
النفس والخيمياء (1944م) .أنا ال أفتح الباب أمام الدعوة املسيحيّة فحسب ،وإنّ ا أع ّدها أه َّم
ٍ
جديد
كل األحوال يجب النظر إىل هذه الدعوة مبنظار
يب .يف ِّ
مسأل ٍة بالنسب ِة إىل اإلنسانِ الغر ّ
جت مسعاي إليجاد صلة بني علم النفس
روح العرص من
متغيات»....لقد ت ّو ُ
مالئم ملا أحدثته ُ
ّ
يل واملسيح ّية بطرح قض ّية املسيح كشخص ّية من وجهة نظر علم النفس .يف كتاب علم
التحلي ّ
النفس والخيمياء متكّنت من الداللة عىل الشبه بني شخصيّة املسيح واألمنوذج املثايل األسايس
للخيميائيني أي الحجر الخاص بهم  ...lapisلقد حمل عيىس املسيح ابن النجار البشارة ،فصار
مخلّص العامل ...لقد أدرك الخيميائ ّيون عىل نحو أكرث ج ِّديّة أ ّن الهدف من عملهم ،ليس تحويل
الفلسفي) .بعبارة
العادي (الذهب
املعادن الرخيصة إىل ذهب ،بل الحصول عىل ذهب غري الذهب
ّ
ّ
التغيات النفسانيّة[[[.
أخرى ،كان اهتام ُمهم منصبّاً ،عىل القيم الروحيّة ،ومسألة
ّ
يرى يونغ ارتباطاً وثيقاً بني اإلميان والطقوس الدين ّية ،ويع ّد وجود الحالة القدس ّية واملعنويّة
يف املناسك والطقوس مسبوقاً باإلميان بعلّة إلٰه ّية« :إ ّن الحالة القدس ّية والنوران ّية أيّاً كان سب ُبها،
كل األحوال ،إ ّن هذه الحالة
هي حالة ت ُصيب اإلنسان ،من دونِ أ ْن يكون إلرادته مداخلة فيها .يف ّ
التي يستغرق فيها الفرد ،هي بحسب التعاليم الدين ّية ،واإلجامع كذلك عىل اإلعتقاد أنها ظهرت
كل العصور ،يجب أ ْن ت ُنسب إىل علَّة خارج ٍة عن وجود الفرد .إ ّن الحالة
كل األمكنة ويف ّ
يف ّ
رض إمنا غري مريئ ،يؤ ّدي إىل
القدس ّية والنوران ّية هي إ ّما
خاص ّية يشء يُرى بالعني ،وإ ّما أث ُر وجو ٍد حا ٍ
ّ
إحداث تغيريات معيّنة يف الوجدان ...إ ّن الكثري من العادات والطقوس واملناسك الدينيّة ،تُ ا َرس
[[[ .يونغ ،م.ن ،ص .332
[[[ .م.س ،ص .219-216
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بهدف الحصول عىل أثر الحالة القدس ّية والنوران ّية بعملٍ
إرادي ،أي بواسطة بعض أعامل السحر،
ٍّ
واألدعية واألوراد واألضاحي ،واألذكار ،وسائر متارين اليوغا والرياضات ،لك ّن هذه التامرين
خارجي
متكئ ٌة ومسبوق ٌة باإلميان بعلّ ٍة إلٰه ّية ،لها وجو ٌد
وموضوعي[[[.
ّ
ّ
يف النهاية يرى يونغ أ ّن نتيجة التديُّن ،هي التئام جروح اإلنسان الداخل ّية ،وهو الذي يقي من
األمراض النفس ّية ،وبواسطته تت ُّم معالجة أنواع األذى الروحي والنفيس « :من بني جميع املرىض
الذين عاينتهم ،والذين هم يف النصف الثاين من عمرهم أي بعد الثالثني أو الخامسة والثالثني
أي منهم يف اللحظة األخرية سوى مشكلة إيجاد نظرة دينيّة إىل الحياة.
تقريباً ....،مل تكن مشكلة ٍّ
ميكن القول بثقة ،أنهم جميعاً يشعرون باملرض ألنّهم قد فقدوا اليشء الذي تق ّدمه األديان الح ّية
إل بعد أ ْن استعاد رؤيته الدين ّية[[[.
الحقيقي ّ
أي منهم إىل الشفاء
يف أي عرص ألتباعها .ومل
ّ
يتوصل ٌّ
ّ
تتلخّص آراء يونغ يف علم نفس الدين بالنقاط التالية:

الفردي ،ويتض ّمن الصور األزليّة البِدئيّة ،التي
عي كام ٌن تحت الالوعي
ّ
 -1الالوعي ال َ
ج َم ّ
البرشي.
انوجدت ما قبل تاريخ النوع
ّ
عي تجعلنا عىل
 -2النامذج املثاليّة ( )Arche typesهي أشكال مج ّردة يف الالوعي ال َ
ج َم ّ
استعداد لتقبّل بعض األفكار والرؤى واملعتقدات الدينيّة واألسطوريّ ِة؛ وتشكّل الشخصياتُ
األمنوذج ّية املثال ّية الهيكل ّية املحوريّة لجميع األديان.
 -3بالنسبة إىل إنسان اليوم ،الالوعي هو السبيل الوحيد ملعرفة الدين.

عي والصور املثال ّية ليست وراث ّية ،وإنّ ا هي ميزة أساس ّية من ميزات البنية
 -4الالوعي ال َ
ج َم ّ
الروحيّة للبرش.

يجسمها
 -5الدين (أي التديّن) حالة حذر وترقّب واهتامم بـ «الق ّوة التي ال تُقهر» ،هذه القوة التي ّ
البرش بصور األرواح والشياطني واآللهة ،والقوانني ،والنامذج املثاليّة ،والتسامي املطلق ...واقرتان
ذلك بالخضوع والتعبّد لها ،أو إلزاميّة التيقّظ والحذر منها ،فالدين إذا ً أعىل وأقوى القيم اإليجابيّة
أو السلب ّية (أقوى العوامل املؤث ّرة يف روح ّية الفرد).
الخارجي.
يئ
 -6إ ّن الله
النفيس (حضور الله يف نفس اإلنسان) يختلف عن الله املاورا ّ
ّ
ّ

[[[ .يونغ ،علم النفس والدين ،ص .6

[[[ .يونغ ،اإلنسان الحديث يف بحثه عن الروحModern Man in search of soul،
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 -7إ ّن حضور الله يف نفس اإلنسان مينح حياته املعنى ،ويصله بالالمتناهي ،ويخلصه من القيود
والتفاهات.
الفلسفي ال باملعنى الكيميايئ القديم) ،حلقة وصل بني علم النفس
 -8علم الخيمياء (باملعنى
ّ
والدين ،والكثري من األساطري والصور الخيميائ ّية مامثلة للرموز الدين ّية والنامذج املثال ّية يف الرؤى
(الالواعية).
موضوعي.
خارجي
 -9حالة الطقوس القدس ّية والنوران ّية مسبوق ٌة باإلميان بعلّة إله ّية ذات وجود
ّ
ّ

 -01التديّن يؤ ّدي إىل شفاء اإلنسان من اآلالم الروحيّة والنفسيّة ،وفقدانه يسبّب األمراض
الروح ّية والنفس ّية...
دراسة نقد ّية
ين ،وإنّ ا اجتاز
مل تنحرص دراسات يونغ وأبحاثه يف األبعاد املاديّة والراهنة للوجود اإلنسا ّ
حدود الالوعي ،ونقّب يف أعامق العصور الغابرة .أ ّما من حيث املنهج الذي ات ّبعه ،فإنّنا نالحظ
يف آثاره خليطاً من الخربة العياديّة (الدراسة املوضوع ّية) ،والتحليل النفيس (أو بتعبري يونغ علم
يل) ،وعلم الظواهر وعلم األساطري .ومن حيث سعة املوضوع ،فهو عىل ال ّرغم من
النفس التحلي ّ
األسايس املتمثّل باهتاممه بتحليل النفس البرشيّة باملعنى الواسع للكلمة ،بحسب ترصيحه
ميله
ّ
هو :إ ّن ما يستحوذ عىل ميويل وأبحايث ،وكان يؤ ّرقني ،هو هذا السؤال :ماذا يحدث فعالً يف
النفيس[[[؟ قد أوىل كذلك اهتامماً
داخل املريض
خاصاً مبواضيع أخرى منها :الدين واألخالق
ّ
ّ
واألساطري وغريها.

عي
ومن حيث املعطياتُ العلم ّية أيضاً فإ ّن من أه ّم آرائه يف ما
ّ
يخص الدين مباحثَ الالوعي ال َ
ج َم ّ
النفيس ،وقوله إ ّن الدين يهب للحياة معناها،
للنامذج املثاليّة ،والعالقة بني الخيمياء والدين ،واإللٰه
ّ
وإ ّن له دورا ً شافياً ،وهي مبجملها نظرة إيجابيّة وعميقة إىل الدين ،مقارن ًة بغريها من النظريات.
مع ذلك تعرضت نظريّة يونغ املتعلّقة بالدين إىل انتقادات هي باختصار:

 -1إن نظ ّرية يونغ الفلسف ّية كانط ّية األساس ،وهو ينظر ٍّ
الخارجي القائم
بشك دامئاً إىل الواقع
ّ
يف ما وراء الظواهر الذهن ّية« :إ ّن نظرة يونغ أو استنتاجاته األوىل وإن كانت يف األساس كانط ّية
[[[ .يونغ ،الذكريات والرؤى واألفكار ،ص .124
رس»
ال
رس
و
رس
ال
«
وموضوع
ة،
ي
اإلسالم
الثقافة
يف
الفطرة
موضوع
وبني
يونغ
لدى
عي
م
ج
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ هناك أوجه شبه (وفوارق أيضاً) بني الالوعي ال َ َ ّ
مستقل.
ّ
يف العرفان اإلسالمي ،وتحتاج الدراسة املقارنة بني هذه املواضيع إىل بحث
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النهج ،تبدو أحياناً أكرث حسامً وراديكال ّي ًة من نظرة كانط نفسه .إ ّن كانط ويونغ ينكران إمكان ّية وجود
يل البديه ّية .إن وجود الله
ين َّ
امليتافيزيقا ،لك ّن الفيلسوف األملا ّ
أحل محلَّها مبادئ العقل العم ّ
وروحان ّية الروح يشكّالن نقطة البداية يف منظومة كانط األخالق ّية ،لك ّن األمر ليس كذلك بالنسبة
إىل يونغ الذي يبدو أحياناً وكأنّه يستند إىل النسبيّة يف ما يتعلّق باألخالق ،من دون العودة إىل
املطلق .صحيح أ ّن الله واإلنسان يرتبطان ببعضهام ارتباطاً وثيقاً ،لك ّن األمر ليس كذلك بالنسبة إىل
إل مبنظار علم النفس ،وعاجز عن الذهاب أبع َد من حياض التجربة
يونغ ،ألنّه ال ينظر إىل الدين ّ
الواقعي .هنا تبدو نظرية يونغ
ين
اإلنسان ّية .يقول يونغ :نحن ال يعنينا الله املطلق ،وإمنّا اإللٰه النفسا ّ
ّ
ناقص وغري تام :أي من دون ذلك العلم الذي
قارصة وناقصة .إ ّن علم النفس من دون امليتافيزيقا
ٌ
يستخدمه علم النفس ليثبت االرتباط بني علم نفس الدين ،وذلك الذي ترتكز عليه املامرسات
الدين َّية أي الله[[[.

من هذا املنطلق ص ّنف جان مك كواري نظرية يونغ ضمن تفاسري الدين بحسب النزعة الطبيعيّة
نسب إليه نوعاً من الالأدريّة
(أي مذهب الفالسفة الذين يع ّدون الطبيعية املبدأ األ ّول).كام أنّه
َ
ري ملاه ّية الواقع الغائ ّية...
واإللحاد« :إن نظرة يونغ تشبه الالأدريّة الكانط ّية التي ترى أ ْن ال تفس َ
يجب أن نضيف كذلك أ َّن نظرة يونغ كنظرة فرويد طبيعيّة النزعة  ،Naturalisticمبع ًنى من معاين
النزعة الطبيعيّة كح ٍّد أدىن .فيونغ ال يؤمن بالتغيرييّة املنبثقة عن النزعة الطبيعيّة .وينكر رصاح ًة
ٍ
أساس سوى ذاتها؛ ومن ناحي ٍة أخرى ينكر
أي
إمكانية تفسري الروح  -بغض النظر عن ماهيتها -عىل ِّ
أي نوع من أنواع القرابة بني آرائه وامليتافيزيكا التوحيديّة .إ ّن يونغ بإنكاره امليتافيزيكا متأثرا ً بفلسفة
ّ
كانط ،يعتقد أ ّن مسألة إثبات وجود الله كواقع فوق التجربة تبقى سؤاالً من غري جواب ،وحتامً هي
ين .لك ّن اإلميا َن أ ّن
مسأل ٌة ال ميكن إثباتها مبنظار علم النفس .إ ّن الله ميكن أ ْن يُع َر َف كواقع نفسا ّ
نفس
ريه متعالياً وأسمى منه ،أم ٌر ال ميكن إثباته .يف ضوء هذه النقطة يجب أن ّ
هنالك واقعاً آخ َر غ َ
قوالً ليونغ يف مقابلة تلفزيون ّية أجريت قبل وفاته ببضعة أشهر حني سئل إن كان يؤمن بالله ،قال
طبيعي يف حياة
مبني عىل فكرة أ ّن الدين عنرص
ٌّ
إنّه ال يؤمن به ولك ّنه يعرفه ...إ ّن رأي يونغ بالدين ٌّ
الروح ،وأ ّن الحقائق الدينيّة ليست حقائق موضوعيّة ميتافيزيقيّة ،وإنّ ا ت ُحسب من ضمن األمور
الواقع ّية يف الحياة[[[.
إ ّن اإلشكاليّة التي طرحها مورنو مبنيّ ٌة عىل نظرة يونغ الكانطيّة ،لكن تفسري مك كواري واستنتاجه

[[[ .أنطونيو مورينو ١٩٩٧ ،Antonio morenoم ،ص١٣٢
[[[ .مك كواري1999 ،م ،ص .166 - 165
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غري صحيحني ،وال ميكن ع ّد نظريّة يونغ طبيع ّية النزعة كلّ ّياً ،وال أن يُنسب يونغ إىل الالأدريّة ،أوالً:
رصح قائالً « مبا أ ّن الدين مبقدار قابل للمالحظة يتضمن جانباً نفس ّياً ،أنا أبحث فيه
أل ّن يونغ ي ّ
فقط من وجهة النظر التجريب ّية ،أي أنّني أش ّيد البناء عىل مشاهدة الظواهر ،وأتحاىش املالحظات
املاورائيّة أو الفلسفيّة .حتامً أنا ال أنكر قيمة هذه املالحظات ،لكنني ال أجد نفيس مؤ ّهالً ألجري
بحوثاً حولها كام يجب»[[[ .لقد ح ّدد مجال بحثه باألبعاد النفسان ّية وعلم نفس الدين ،وهو ال يُنكر
قيمة املباحث الفلسف ّية ،إنّ ا يف مكانها املناسب .لذا فإ ّن مارتني بوبر ،عىل ال َّرغم من انتقاده يونغ،
بأي وجه
يقول« :ال ميكن أن يُال َم يونغ بسبب دراساته شبه الدين ّية ،ألنّه أعلن برصاحة ،أنّه ال يريد ِّ
رسمها بنفسه لبِنية علم النفس»[[[.
من الوجوه أن يتجاوز ولو بخطو ٍة واحده الحدو َد التي َ

ثانياً :إ ّن ترجمة مقولة يونغ يف مقابلته التلفزيون ّية ،وتأويلها غري صحيحني ،ألنّه قال حرف ّياً:
«ليس من الرضوري أن أؤمن ،فأنا أعرف»[[[ .هذا الكالم إشارة إىل نوع من املعرفة الشهوديّة،
التي يضعها يونغ دامئاً نصب عينيه ،وهو يع ّد تجربة حضور الله يف وجوده ،كام ذكرنا من قبل،
تجربة دين ّية من دون وسيط ،تعود إىل مرحلة الطفولة .لدى يونغ من دون شك ترصيحات مختلفة
ومتعارضة ،ميكن ر ّدها إىل نظرته الكانط ّية .ومع أنّه قد عاين حالة الشهود بالتجربة ،حني يُحاول أ ْن
يصبَّها يف قالب تعاليم عقالنيّة واعتقاديّة ،يقع يف اإلبهام والرت ّدد ،فعىل سبيل املثال يقول:
ِ
التجريبي ،قضي ُة حضور األموات إ ّما بالروح أو
معطيات علم النفس
« ...إ َن ما يتجاوز موضو ُعه
ّ
علمي عىل وجود حياة بعد املوت
ريهم ،وهذا دليل
بالواسطة ،وهم ينقلون أمورا ً ال يعرفها أح ٌد غ ُ
ٌّ
إنّ ا عىل ال َّرغم من أ ّن هذه الحاالت ذات أسانيد ،تبقى هذه املسألة معلّقة :هل الشبح هو نفسه
ّ
املتوف ،أو معرفة
صح به مصدره
امل ّيت أو الصوت صوته؟ أم أنّها عمل ّية إزاحة وإسقاط ،وهل ما َ ّ
كامنة يف الالوعي»[[[.

ّ
املتوف ،ويخرب عنها ،كيف ميكن أن
ميكن أن نجيب يونغ :إ ّن األمو َر التي ال يعلمها سوى
كل األحوال ،هذه األمور هي بالح ّد األدىن تق ِّيم نوعاً من
تكون نتيج َة إسقاط ،أو معرفة الواعية؟ يف ّ
ّ
املتوف (وإثبات الحياة بعد املوت) .وأخريا ً كام قال باملر :إ ّن هذه األسئلة النقديّة،
العالقة بروح
تحتاج إىل جواب أكرث رصاحة ووضوحاً من يونغ« :هل الله جز ٌء من روح اإلنسان فحسب ،أم أنّه
[[[ .ونغ ،علم النفس والدين1991 ،م ،ص.2
[[[ .بوبر  ،Buberص.100
[[[ .قال. I don’t have to believe, I know :
[[[ .يونغ ،الذكريات والرؤى واألفكار ،ص .309
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مستقل عنه؟ وهل التجربة الدين ّية النفسان ّية يش ٌء خلقته نفس اإلنسان وص ّدقها هو ،أم يجب أن
ٌّ
ُفس بأنها جواب من عامل األلوه ّية املوضوع ّية املوجودة مستقلّ ًة عن روحنا ونفسنا ،ولن تكون
ت َّ
ألي حالة نفسان ّية؟![[[.
يف
ّ
املحصلة معادل ًة ّ
 -2النقد اآلخر الذي ُو ِّجه إىل يونغ ،هو أنّه اخترص الدين واختزله إىل ح ّد جعله أمرا ً نفسان ّياً.
رصح إريك فروم بالقول« :إ َّن يونغ قد ح ّ
ط من شأن الدين إىل ح ّد ج ْعلِه ظاهر ًة نفسي ًة ُدنيا ،ويف
وقد ّ
الوقت عينه رفع من شأن الالوعي إىل ح ّد جعله ظاهرة دينيّة»[[[ .وقد أبدى باملر أيضاً وجهة النظر
النفيس نوعاً من االختزاليّة ،باسم النفسانيّة[[[ أو أصالة علم
نفسها يف ما يتعلق بيونغ ،فيع ّد تحليله
َ
ّ
النفس  ،Psychologismeالتي تح ّ
ط من شأن الدين وتختزله كظاهرة ذهن ّية ذات ّية ال أكرث[[[.

املوضوعي
يبدو أنّنا ال ميكن أن ننسب االختزاليّة إىل يونغ ،أل ّن االختزاليّة معناها أنّنا ننكر الواقع
ّ
والخارجي للدين ،ورموزَه كالله واألنبياء ،ونؤمن فقط بأنّه ظاهرة نفسان ّية يف وجود اإلنسان ،كام
ّ
يئ للدين ،وال دراسته فلسف ّياً
رصح بأنّه ال يُنكر الواقع املاورا ّ
كان يعتقد فرويد؛ يف حني أ ّن يونغ يُ ّ
ونوراين[[[،
ّ
قديس
ومكانتَه[[[ .وإنّا مستعريا ً تعريف رودولف أتو يرى أ ّن الدين هو مواجه ُة أم ٍر
ٍّ
رصح أ ّن املامرسات والعبادات واملناسك والطقوس مرتكز ٌة دامئاً عىل اإلميان بوجود فاعل
وي ّ
وموضوعي ومسبوق ٌة بهذا اإلميان[[[ .بنا ًء عليه فإ َّن يونغ ليس منكرا ً عىل
خارجي
هو الله له وجود
ّ
ٌّ
اإلطالق للواقع الخارجي واملاورايئ للدين ،إ ّن أقىص ما ميكن أن يُنسب إليه أنّه بصفته عامل نفس،
ال يع ّد نفسه مؤهالً للحكم عىل الدين ماورائ ّياً[[[ ،فهو يقول برصاحة إ ّن أسس أبحاثه ليست مبادئ
بعض العوامل املؤثرة فيه ويف
عقيدة
خاصة ،وإنّ ا علم نفس اإلنسان املتديّن ،الذي تُلفت االنتباه ُ
ّ
حالته العا ّمة[[[ .هو ال ينظر إىل الدين بصفته فيلسوفاً أو متكل ًّام ،ليك يُتّهم باالختزال ّية وتغليب النزعة
النفسان ّية .إ ّن الكالم عىل الح ّ
ص ُد ُق عىل من ينظر بعني الفيلسوف أو
ط من شأن الدين واختزاله يَ ْ
املتكلم إىل الدين كظاهرة عا ّمة بجميع أبعاده وجوانبه ،ويقلّل من شأنه إىل ح ّد اختزاله ووصفه بأنّه
كل من فويرباخ أو فرويد اللذين أنكرا برصاحة الحقيقة الخارجيّة للدين.
ظاهرة نفسانيّة ،كام فعل ٌّ
[[[ -باملر ،ص .172
النفيس والدين1984 ،م ،ص .31
[[[ -التحليل
ّ
أي وجهة نظر أخرى.
عىل
ة
ي
النفس
النظر
وجهة
ّب
ل
[[[ -نزعة تغ
ّ
ّ
[[[ -باملر ،1997 ،ص .168
[[[ -علم النفس والدين ،ص .4
[[[ -علم النفس والدين ،ص .6
[[[-م.ن ،ص .7
[[[ -م.ن ،ص .2
[[[ -م.ن ،ص .11
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لك ّن مثل هذا التفسري غري مقبول بالنسبة إىل يونغ الذي يتح ّدث عن تجربة اتصال مبارش بالله،
مثل هذا ك َمثَل قول الطبيب :أريد أن أخترب تأثري املعتقدات الدين ّية يف دقَّات قلب
وعن مناجاتهُ .
املريض وتنفّسه وحيويّته ،هل ميكن ع ّد عمل هذا الطبيب اختزال ّية؟ إن يونغ نفسه ينتقد برصاحة
التاريخي
اآلخرين القائلني باالختزاليَّة وبالنفسانيَّة  ،psychologismeيقول« :إذا كان التط ّور
ّ
سيستمر كام يف املايض بتجريد العالَم من وجود الروح (أي إرجاع الرت ّددات إىل اإلنسان نفسه)،
خارج عن وجودنا ،إىل الروحان ّية ،أي إىل
ين،
أي يش ٍء فيه
فال ب ّد من أ ْن يعيد َّ
ٌ
ٌ
إلهي أو شيطا ٌّ
جانب ٌّ
ربا كان الخطأ
العامل
الروحي املجهول لإلنسان ،الذي هو عىل ما يبدو مصد َر تلك التجسيداتّ .
ّ
ري موجود ألنّهم مل يجدوه
الذي وقع فيه املاديّون يف البداية ال ميكن تج ّنبه فقد استنتجوا أ ّن الل َه غ َ

يف مج ّراتهم .الخطأ الثاين الذي مل يكن بإمكانهم تج ّنبه ،غل ّوهم يف الرجوع إىل تأويالت علم
النفس؛ أي االستدالل التايل :يف األصل إ ْن كان الله موجودا ً ،يجب أن يكون وهامً ،ناجامً عن
بعض الدوافع وامليول ،كالرغبة يف امتالك الق ّوة والسلطة ،أو امليول الجنس ّية املكبوتة[[[ .يقول
تصو َر أح ٌد أ ّن مشاهدايت نو ٌع من الداللة عىل وجود الله ،سيكون ذلك خطاً فادحاً .إ ّن
أيضاً :إذا ّ
يل «صورة الله» ،ويف اعتقادي ال ميكن الحديث عن
األم َر الوحي َد الذي ت ُثبته هو وجود أمنوذج مثا ٍّ
الله مبنظار علم النفس أكرث من ذلك .لكن مبا أ ّن هذه الصورة املثال ّية مه ّمة ج ّدا ً وشديد َة التأثري،
فإ ّن ظهورها املتك ّرر ميكن مالحظته كثريا ً مبنظار الحكمة اإلله ّية ،ومبا أ ّن ظهور هذه الصورة
املثاليّة لها يف األحوال الروحانيّة خاصيّة «قدسيّة ونورانيّة» (ملكوتيّة) ،و(أحياناً إىل أقىص درجة)،
يجب أن ت ُحسب من ضمن التجارب الدين ّية»[[[ .ميكننا أن نستنتج من هذا الكالم أ َّن يونغ استخدم
املوضوعي للدين.
وسلَّامً إىل التجربة الدين َّية والواقع
علم نفس الدين واسط ًة ُ
ّ
عي ،والوصول إىل نظريّة
 -3لقد تع ّرضت منهجيّة يونغ يف بحوثه املتعلّقة بالالوعي ال َ
ج َم ّ
النامذج املثال ّية بصفتها ركائز علم النفس الدين إىل إنتقاد املنتقدين .سنقوم أوالً بعرض منهجه
جهت إليه:
كام ورد عىل لسانه ،ث ّم نتط ّرق إىل توضيح االنتقادات التي ُو ّ
يل ،هو يف األصل جز ٌء من العلوم الطبيع ّية؛ لك ّنه يفوق العلوم األخرى
«إ ّن علم النفس التحلي ّ
بدرجات يف النظر إىل ماله عالقة بالعصب ّيات الفرديّة .لذلك إذا أراد عامل النفس تج ّنب ارتكاب أقل
ما ميكن من األخطاء يف األحكام التي يُصدرها ،يجب عليه أن يعتمد إىل أقىص ح ّد عىل األشباه
مطابق مطابقة
يل
والنظائر التاريخيّة واألدبيّة .لقد
ُ
ٌ
اكتشفت يف وقت مب ّك ٍر ج ّدا ً أ َّن علم النفس التحلي ّ

[[[-م.ن ،ص .172
[[[ -م.ن ،ص  114و.115
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غريب ًة للخيميائ ّية .لقد كانت تجارب الخيميائ ّيني مبفهوم ما هي تجاريب نفسها ،ودنياهم دنياي...
األسايس يف أبحايث وتحقيقايت ،وقد
يل املكا َن
لقد احتلّت الصور األزل ّية وطبيع ُة األمنوذج املثا ّ
َّ
يل أ ّن ال إمكان ّية لوجود علم النفس ومن دون شك علم نفس الدين من
بات واضحاً بالنسبة إ ّ
دون التاريخ .يف علم نفس الالوعي ميكن اإلكتفاء مبواضي َع تُستنتج من الحياة الشخصيّة ،لكن
أعمق بدرجات
مبج ّرد التط ّرق إىل علم نفس األعراق ،سنحتاج إىل ذكريات وخواطر تنبثق من قا ٍع
َ
ٍ
قرارات غري عاديّة ،فقد تحصل رؤى يحتاج
جب أحياناً يف أثناء املعالجة اتخا ُذ
من الالوعي .يتو ّ
ريها إىل ما يفوق الذكريات الشخص ّية[[[ .لقد تطلّع يونغ إىل الخيميائ ّية لتساع َده يف تعبري الرؤى
تعب ُ
وتحليلها ،من خالل دراسته للمخطوطات العديدة املرتبطة بالخيميائيّة ،وإمعان النظر والتدقيق يف
مرويّات املرىض عن رؤاهم ،وجد تطابقاً الفتاً بني صور الخيميائ ّيني والصور الواردة يف الرؤى،
كام وجد شبهاً بني صور الفريقني والرموز الدين ّية .لقد استنتج أ ّن هذه الصور مشرتكة بني الشعوب
سمها النامذج املثال ّية .Arche types
املختلفة ،يف الحقب التاريخ ّية املتعاقبة ،وقد ّ

يتض ّمن كتابه علم النفس والخيميائ ّية[[[  238أمنوذجاً من هذه الصور ،أُخضعت للبحث
والتحليل ،يف بعض كتبه األخرى ،ومنها النامذج األربعة املثال ّية :األم ،الوالدة الجديدة ،الروح،
املخادع[[[ ،اقترصت بحوثه عىل هذه النامذج وحدها.
األسايس أو الفكرة الجديدة التي أىت بها هي أ ّن املواضيع
يقول أرجيل[[[« :إ ّن اكتشاف يونغ
ّ
الخاصة املشرتكة ميكن مشاهدتها يف أحالم املرىض ،ويف األديان املتع ّددة واألساطري العامل ّية،
ّ
ويف علم الخيمياء».
ٍ
لحظات ملكوت ّي ًة تثري لدى الفرد الشعور بالقدس ّية .لحظات الرؤية هذه،
هو يرى أ ّن يف الرؤى
طريق إىل الالوعي ،ويرى أيضاً أ ّن بعض مرضاه لديهم أفكار ورؤى غري ناجمة عن التجارب
العاديّة املتعارف عليها .املنهج الذي اعتمده يتلخّص يف دراسته لرؤى املرىض والرؤى الواردة
يف الروايات التاريخ ّية ،وكذلك دراسة األديان واألساطري .إ ّن من لديه مثل هذه الرؤى أو من يعرف
ٍ
عرض ف ّن ّية سيؤكّد أ ّن هنالك رموزا ً ت ُشبهها يف الواقع العا ّم
نوعاً ما ديناً بدائ ّياً ،أو من زار قاعة
والعادي ،وأ ّن بعضها يُسرتجع ،لك ّن يونغ مل يضع معيارا ً معيّناً نح ّدد بواسطته الرموز التي هي من
ّ
[[[-يونغ ،الذكريات والرؤى واألفكار ،ص  207و.212
[[[ -يونغ ،علم النفس والخيميائ ّية ،ترجمته بالفارس ّية پروين فرامرزى1994 ،م.
[[[ -يونغ ،النامذج األربعة املثال ّية ...ترجمته بالفارس ّية پروين فرامرزى1989 ،م.
[[[-رجيل  ،Argyle، 2000ص  104و .105
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بأي رؤية علم ّية معروفة .من
النامذج املثال ّية العامل ّية العا ّمة ،كام أ ّن أفكاره غري قابلة لالختبار ّ
النفيس عىل
ناحية أخرى هذه األفكار تجذب علامء الدين ،وتُستخدم يف العبادات ،ويف العالج
ّ
نح ٍو واسع .استنتج كريك[[[ من خالل دراسة األساطري يف العامل الغابر يف املجتمعات البدائ ّية،
ُفس بطرق أخرى غري
أ ّن هذه املوضوعات ليست عامليّة وال عا ّمة ،وحني تنوجد يجب أن ت ّ
عي؛ فهذه الرموز ميكن أن تكون انعكاساً للتجارب اإلنسان ّية املشرتكة من
فرض ّية الالوعي ال َ
ج َم ّ
يف .إ ّن املرىض الذين
خالل اآلباء واأل ّمهات ،والوالدة واملوت وغري ذلك ،أو بسبب التبادل الثقا ّ
يرون رؤى جذّابة املضامني هم عىل األرجح أشخاص مثقّفون ،قد قرأوا الكثري من الكتب .وليس
كل منها .أال يوجد مثالً مناذج
منهجي لتحديد عدد النامذج املثاليّة ،وإال َم يرمز ٌّ
هنالك من أسلوب
ّ

مثال ّية عن العاشق أو الزوج ،وعن األصدقاء والفريق ،وعن البيت والعائلة ،وعن العمل والتق ّدم،
وكلّها من املواضيع املحوريّة يف حياة اإلنسان؟ يف موضع آخر عاب أرجيل[[[ مبنظار علم النفس
االجتامعي ،عىل يونغ نظريّته املتعلّقة بالدين ،واملعتمدة عىل ما يكتشفه الناس من خالل تجاربهم
ّ
الخاصة ،وقال إنّها نظريّة مستبعدة وقارصة .وقال إ ّن ما قام به يونغ جز ٌء من علم النفس وهو ليس
ّ
علم ّياً ،إنّ ا تؤيّده إىل ح ٍّد ما األبحاث املقارنة عن الدين التي أجراها إلياد وزمالؤه .ففي الكتاب
ديني جهازا ً كاشفاً ،ليس
ج َ
عل ُّ
الضخم "دائرة معارف الدين"[[[ الذي أرشف عليه إليادُ ،
أي موضوع ٍّ
فقط ملا جاء يف العهد الجديد ،أو العهد القديم وإنّ ا أيضاً للمعتقدات البدائ ّية الغابرة واملتعارضة،
يف عن هذه املوضوعات الدينيّة املشرتكة.
لك ّن إلياد مل يعرض َّ
أي توضيح إنسا ّ
ين إضا ّ
يقول دان كيوبيت[[[ يف انتقا ٍد أكرث ح ّدة ليونغ« :هنالك شك قائم .أ ّن يونغ ي ّدعي العلم ،فيجب
عي والنامذج القدمية (النامذج
أن نسأله إىل ّ
أي ح ّد ميكن أ ْن ت ُق َّوم أحكامه حول الالوعي ال َ
ج َم ّ
محض تأويلٍ
أسطوري
العلمي؟ هل هذه املعلومات واقعيّة ،مبفهوم ما ،أو أنّها
املثاليّة) ،باملنهج
ُ
ٍّ
ّ
اجتامعي،
للمقولة األقل عرضة للجدل ،القائلة :مبا أ َّن األديا َن كلَّها بالنسبة إىل اإلنسان ُمعطى
ّ
َ
ونرتوي من مشارب
نجول حيث نشاء،
ومبا أ ّن ال ِعل َم املعارص ال يعرف ح ّدا ً ،فال مانع إذا ً من أن
َ
مختلفة؟ هل يقول يونغ يف الواقع شيئا أكرث من هذا؟».
ينتقد أنطونيو مورنو يونغ منهج ّياً ،ويتّهمه بحرش إسقاطات شخص ّيته الفذّه يف ثنايا نتائجه« :
يب ،لك ّن
ربا يف املوروث
ح ْية ،ومل يكن لها ٌ
العلمي الغر ّ
مثيل ّ
إ ّن سعة قراءاته ومعلوماته تثري ال َ
ّ
[[[-كريك1970 ،م.
[[[-آرجيل ،م.ن ،ص .109
[[[-إلياد .دائرة معارف الدين1987 ،م
[[[ -دان كيوبيت  ،Don Cupit 1997ص .106
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كل مسألة ميكن أن تكون بالنسبة إليه مسألة
رضت مبنهجه ،مبعنى أ ّن ّ
هذه املعلومات الواسعة أ ّ
رث ل ُيس ِق َ
ط عليها أفكا َره .لقد حوت آثار
َ
حيويّة ب ّناءة ،يهملها ،ويستبدل بها
مسائل أخرى مالمئ ًة أك َ
يونغ خليطاً من األمور الواقع ّية ومن الكشف واملشاهدات الغريبة ،والصور الفلسف ّية ،واملعلومات
املثرية للحرية ،واإلسقاطات الدامئة لشخصيّته الفذّة وغري العاديّة»[[[.

اجتامعي بالنسبة إىل اإلنسان ،ا ّدعاء مرفوض،
إ ّن ا ّدعاء دان كيوبيت أ ّن يونغ يرى الدين كمعطى
ّ
وما نقلناه عنه من مقوالت عديدة شاهد عىل ما نقول ،مع ذلك فإ ّن منهجيّة يونغ تحتاج إىل الكثري
من التأ ّمل والتدقيق .فمنهجه فلسفيّاً يُص ّنف ضمن ما يُس ّمى فينومينولوجيا الدين ،وأهم خصائصه:
املاه ّية الوصف ّية للظاهرات ،ومعارضة اإلسقاط املفرط ،والرتكيز عىل املوضوع ،ووضع التعليق
ني ،وهنالك فرق مختلفة أقبلت عىل علم
عىل الظاهرات واملشاهدات الذات ّية بني معرتضت َ
الديني
الظاهرات ،ويف هذا السياق يوضع يونغ يف خانة إلياد ،أي ضمن الذين يع ّدون املعطى
ّ
قديس ،ويف الوقت عينه ،يعريون الرمزيّة
اعتامدا ً عىل األسانيد التاريخيّة ،دليالً عىل تجلّيات أم ٍر
ّ
الدين ّية اهتامماً
خاصاً أي تفسري الدين وتأويله عىل أساس دور األساطري والرموز األسطوريّة[[[.
ّ
إ ّن فينومينولوجيا يونغ كائن ٌة يف وصفه املبارش والواضح للحاالت النفسانيّة املمكن ِة مشاهدت ُها
مم هو معروف حتى اآلن .من هذه الناحية ال يت ّم تجاهل
ضمن ظاهرات من شأنها أن تكون أكرث ّ
معطيات األوهام والرؤى والتخ ّيالت ووجهات النظر البعيدة ،وتجارِب علم الجامل ،والعقائد
الخارجي) ،كام هو مفروض يف التفكري
أي مالءم ٍة للواقع (العامل
املختلفة .ألنّها ال تحتاج إىل ّ
ّ
املبارش .يف حني أنّه من املمكن أن يت َّم تص ّور الواقع ذهنيّاً حتى يف ما يتعلّق مبعظم األشكال
امل َ َرض ّية فالواقع موجو ٌد فقط بالنسبة إىل الفرد الذي خلقه[[[.

يبدو يف اإلجامل ،إذا أخذنا يف الحسبان اتساع رقعة دراسات يونغ من ناحيةِ ،
حة االنتقادات
وص ّ
حكمٍ حاسم أم ٌر صعب أو غري ممكن
جهت إىل أسلوبه من ناحية أخرى ،أ ّن تقديم ُ
املنهج ّية التي ُو ّ
قبل إجراء املزيد من الدراسات والتحقيقات .هذا يف ما يتعلّق بالنامذج املثال ّية Arche types
املبن ّية عىل منهج خاص ،أ ّما يف ما يتعلّق بآرائه األخرى ،فال تزال نظرية يونغ محافظة عىل ق ّوتها،
وحتى إن افرتضنا أ ّن نظريّته املتعلّقة بالنامذج املثاليّة مرفوضة ،باإلمكان تصحيحها وتكملتها من
زوايا وأبعاد أخرى.
[[[ -أنطونيو مورنو1997 ،م ،ص.136
[[[ -إليان ،ص .200 - 176
[[[ـ باملر1997 ،م ص .168
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املصادر واملراجع:
1ـ آيزنك ،هانس رغن ،افول امپراطورى فرويدى [أفول اإلمرباطوريّة الفرويديّة] ،ترجمه
بالفارسيّة يوسف كرميى ،طهران ،منشورات سمت1379 ،ش [ 2000م].
 2ـ ستور ،آنفوين ،فرويد ،ترجمه بالفارسيّة حسن مرندى ،طهران ،منشورات طرح نون1375 ،
ش [1996م].

الديني] ،ترجم بالفارس ّية بإرشاف بهاء الدين خرمشاهى،
 3ـ إلياد مريتشا ،دين بژوهی [البحث
ّ
طهران ،مركز بحوث العلوم اإلنسان ّية 1375 ،ش [ 1996م].
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الدين والسياسة
مسار النظريات العلامنية واملا بعد العلامنية
كونستانتينوس د .جيانيس

[*]
[[[

يبي كاتبه عامل الالهوت اليوناين كونستانتينوس جيانيس هو
الهدف الرئييس لهذا املقال كام ّ
التعليق عىل جانب من النقاشات الواسعة حول صلة الدين بالسياسة يف عاملنا املعارص.
لقد أدى تغري العالقة بني الدين والسياسة خاصة يف أوروبا والواليات املتحدة إىل تصاعد األصوات
القائلة بأننا نعيش يف «مجتمع ما بعد علامين» كام أفضت قضايا مثل التنوع الثقايف ،وتزايد موجات
هجرة املسلمني إىل الدول األوروبية الغنية ،وموضوع الحرية الدينية يف الكثري من التساؤالت املديدة
عن نوع املجتمع الذي نعيش فيه .وعىل الرغم من أن علامء اإلجتامع األوائل والدعاة إىل الحداثة كانوا
توقعوا بأن إزدياد النزعة العقالنية ستؤدي إىل االضمحالل التدريجي لسلطة الدين عىل الفرد فقد دلَّت
الحوادث منذ منتصف القرن العرشين وحتى اليوم عىل حدوث عكس هذا التوقع .فبدالً من التهميش
التدريجي للدين وجعله مسألة خاصة للغاية نالحظ أن ما حدث يف الكثري من أجزاء العامل هو أن
الحفاظ عىل التواجد الديني وتأكيده يف املحيط العام ال يزال ميتلك «أرضية خصبة».
يف هذه املقالة لالَّهويت اليوناين جيانيس ،مسعى لإلضاءة عىل النقاشات الدائرة حول ثنائية

		
الدين والسياسة يف إطار ما يسمى بـ "النظريات ما بعد العلامنية".

املحرر

أدى تصاعد ظاهرة التدين ومنو الكثري من الحركات الدينية من خالل امليول األصولية بعامل
االجتامع األمرييك بيرت بريغر إىل القول بأن العامل مل يعد علامن ّياً .كان يف نظريته عن «العامل غري
[[[ -عامل الهوت -أستاذ محارض يف كلية الالهوت  -جامعة أرسطو يف ثيسالونيك ،اليونان.
ـ العنوان األصيل للمقالة:
Religion and Politics: Debating Secular and post-secular theories. Konstantinos D.GIANNIS.
ـ نقالً عن:موقع www.users.auth.gr
ـ تعريب :عيل زين الدين .مراجعة :أ .شاهني.
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املعلْ َمن» يستثني أوروبا ،ورمبا الواليات املتحدة من مالحظاته[[[ .كام استخدم نظريته يف تفسري
تصاعد الحركات الدينية األصولية خاصة يف إطار الدين اإلسالمي ،ولكنه ال يصف يف الواقع
حقيقة الوضع يف العامل الحديث .وباعرتاف الكثري من الدارسني فقد حافظ الدين بل وجدد من
حضوره يف النقاشات العامة حتى يف الغرب وليس فقط يف العامل اإلسالمي[[[ .من العبارات
األخرى التي يكرث النقاش حولها هي أننا «نعيش يف عامل ما بعد علامين» والتي تعني بإختصار
أن العرص العلامين قد وصل إىل نهايته ،وأننا ندخل إىل واقع جديد متثله أفكار يورغن هابرماس
وتشارلز تايلور وهي أفكار سنحللها يف هذا املقال .إن هذه النظرية جديدة نسب ّياً ،ولذلك قد ال
نجد الكثري من املراجع األكادميية املشرية إليها .إذ أن هذه املراجع تنحرص يف أعامل صدرت

بعد سنة  2010وبعض املؤمترات التي تتعامل مع هذه القضية[[[ .لكن هذا املقال يحاول أن يقارب
مصطلح «ما بعد العلامنية» ويحلله بإختصار لجعله يف متناول األفهام .واألهم من ذلك معرفة ما
جعل الدارسني والخرباء يخرجون بهذا املصطلح وهذه النتيجة.
سنحلل يف البداية العالقة التاريخية بني الدين والسياسة ،ثم سنناقش األوضاع يف الدول
اإلسالمية ومن بعد ذلك أوضاع أوروبا واإلتحاد األورويب وحتى نفهم العلامنية بشكل أفضل
سنقتبس بعض التعاريف لهذا املفهوم وللشكل الذي يأخذه يف العامل الحديث .أخريا ً سنقدم
الفكرة القائلة بأن العرص العلامين قد وصل إىل نهايته وأننا ندخل اآلن إىل واقع جديد ،وهي الفكرة
التي برزت نتيجة محاوالت يورغن هابرماس لوصف الحالة التي منر بها يف املجتمعات الغربية
اليوم حيث عادت األديان ـ وليس بالرضورة الدين املسيحي فقط -إىل لعب دور هام يف املجتمع
ويف السياسة.
[[[ -تكلم عامل اإلجتامع بيرت بريغر يف تحليله لهذه املسألة عن «زوال العلامنية يف العامل» مالحظاً أن للجامعات واملعتقدات «املحافظة»
و»التقليدية» و»األصولية» تأثرياً كبرياً عىل األنظمة اإلجتامعية والسياسية .أنظر:
See P. L. Berger, (1999) “The Desecularization of the World: A Global Overview”. In Berger, L. P.,
ed. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Michigan: Washington
Grand Rapids, p. 1 -18.
[[[ -أنظر:
G. Moyser, (2005) “Religion and Politics”. In J. R. Hinnels, ed. The Routledge Companion to the Study
of Religion. London-New York: Routledge Taylor and Francis, p. 423 - 424- 429 - 435.
[[[ -بعد عبارة هابرماس القائلة« :نحن نعيش يف مجتمع ما بعد علامين» عقدت الكثري من املؤمترات التي تتعامل مع هذه القضية .سنورد
هنا بعض العناوين واملواضيع التي طرحت يف هذه املؤمترات حتى نبني إهتامم الدارسني بهذا الواقع الجديد ـأو األفضل أن نقول هذا
املصطلح الجديد .يف  4-3نيسان  2009عقد مؤمتر يف جامعة هارفرد تحت عنوان« :إستكشاف املا بعد العلامين” وبعد سنة واحدة أي
يف  10-9نيسان  2010تم عقد مؤمتر آخر يف كلية العلوم الدينية يف جامعة واشنطن سانت لويس (ميسوري) تحت عنوان «النقاش حول
العلامنية يف عامل ما بعد علامين” .كذلك يف  13-12أيار  2011عقد مؤمتر يف جامعة بولونيا تحت عنوان“ :السياسة والثقافة يف املجتمع
املا بعد العلامين”.
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امللف

الدين والسياسة :مقدمة قصرية إىل نظريات التفاعل
الدين والسياسة مرتبطان بشكل وثيق مع بعضهام البعض .منذ العامل القديم وحتى يومنا هذا
ال يزال الدين يتدخل يف السياسة ويف الكثري من الحاالت يتامهى الدين مع سلطة الدولة .فعىل
سبيل املثال الدول اإلسالمية قد تعترب مثاالً للنموذج الفكري لهذا التامهي بني الدين وسلطة
الدولة .األنظمة الثيوقراطية الحاكمة يف السعودية وإيران وإىل حد ما يف أفغانستان تحت حكم
طالبان متثل «املعسكر املضاد» للدول العلامنية الحديثة من ناحية ولكنها يف ذات الوقت تقدم
أمثلة حية عىل أهمية دور الدين يف املحيط العام .يستخدم الخرباء والدارسون مجاالً واسعاً من
املصطلحات يف التعبري عن العالقة بني الدين والسياسة ،فإذا كان الخرباء يدرسون تأثري الدين عىل
السياسة من خالل الحركات الدينية والسياسية فهم يسمون هذه الظاهرة« :األصولية الدينية»[[[ ،أما
إذا كان خرباء آخرون يركزون عىل الحالة اإلجتامعية فهم يستخدمون مصطلحات تنتمي إىل علم
اإلجتامع مثال «إزالة العلمنة» أو «املا بعد علامين».
كذلك من املهم أن ندرس العالقة التي تتطور بني الدين والسياسة .ففي هذا السياق ذكر
بروفيسور الدراسات املقارنة هيو أوربان مثاين عالقات إسرتاتيجية بني السلطتني السياسية والدينية
مثبتاً أن تشابك الدين والسياسة يعود إىل تاريخ طويل للغاية .وهو يرجع إىل أقدم األزمنة املعروفة
للنقاشات العقالنية .إذا شئنا التعبري عن هذه العالقات بشكل أكرث تحليلية وجب أن نالحظ
العناوين التالية:
أ -التوفيق بني الديني والسيايس :حيث يظهر الديني عىل أنه السيايس.
ب -أولوية السلطة الدينية عىل السياسية
ج -الديني والسيايس كقوى منفصلة (ولكن معتمدة عىل بعضها البعض أو متعادية يف ما بينها)
د -أولوية السلطة السياسية عىل الدينية.
هـ -انسحاب الدين من املحيط السيايس
[[[ -يسمي البعض اآلخر هذه الظاهرة الدينية السياسية« :النزعة املحافظة»« ،النزعة التقليدية»« ،الصحوة» إلخ .ملراجعة الجدل األكادميي
حول املصطلخات أنظر:
G. Almond, S. R. Appleby, & Sivan, E. (2003) Strong religion: The rise of fundamentalisms around the
world. Chicago: University of Chicago Press, p. 1 - 21
خاصة الصفحات.17-14 :
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

الدين والسياسة
ّ

97

و -الدين يف خدمة السلطة السياسية :القومية الدينية يف الدولة الحديثة.
ز -السيايس كالديني :الدين املدين
ح -الدين يف نزاع مع السلطة السياسية :املقاومة والثورة واإلرهاب[[[.
السؤال الهام الذي يربز عن موضوع هذا املقال هو :ماذا عن األديان والسياسة يف العامل

الحديث؟من ناحية ففي العامل العريب ويف الكثري من دول جنوب آسيا وشامل أفريقيا تقوم أنواع
الحكومات عىل الرشيعة اإلسالمية ،حتى نكون محددين بشكل أكرب توجد سمتان بارزتان يف اإلسالم

لهام أهمية خاصة يف فهم العالقة بني الدين والسياسة يف اإلسالم :األوىل هي أن الدين اإلسالمي

يجمع بني الديني والسيايس (الدين والدولة) ،بخالف املسيحية فقد وصل اإلسالم إىل السلطة الدينية
منذ وقت النبي محمد[ ]sومل يكن من الرضوري أن يبحث املجتمع اإلسالمي أن يتنامى وسط

سلطات علامنية[[[ ،ولذلك ال يوجد متييز بني الدين والسياسة إذ أن الدين والنظام اإلجتامعي مرتبطان

بشكل عضوي يف حالة الدين اإلسالمي ولذلك فال يتصور فصل بني الدين والدولة[[[ .يجد هذا
الواقع جذوره يف حياة النبي محمد[ ]sإذ كانت رسالته موجهة إىل «األمة» مؤكدة مفهوم األخوة

وهو املفهوم الذي قام عليه الفكر السيايس العريب .منذ فجر اإلسالم كانت رسالته موجهة إىل «جسم

سيايس»[[[ وبالتايل أصبح الدين هو املجتمع املنظم سياس ّياً (األمة) لجميع املسلمني.

السمة البارزة الثانية هي الدور املركزي الذي تلعبه الرشيعة اإلسالمية يف حياة الفرد املسلم[[[ ،الوحي

الذي أنزل عىل النبي[ ]sواملكتوب يف القرآن واألحاديث املروية عن أقوال وأفعال النبي[ ]sتجمع

بني العقيدة الدينية واملبادئ األخالقية والقوانني التي يعيش الفرد املسلم بحسبها .أشار بروفيسور القانون
الدويل نواه فلدمان أن املسلمني من املغرب إىل إندونيسيا يقولون بأن الرشيعة اإلسالمية يجب أن تكون
مصدر القانون أو حتى املصدر الوحيد للقانون وكثريا ً ما تسمع يف البالد العربية مقوالت مثل «إ ّن اإلسالم

[[[ -أنظر:
H. Urban, (2005) “Politics and Religion: An Overview”. In L. Jones, ed. Encyclopedia of Religion 11, p. 7253 - 7257
[[[ -أنظرS. Bruce, (2011) Fundamentalism. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, p. 42 :
[[[ -لدراسة مقارنة حول الدولة واألديان التوحيدية الثالثة أنظر:
L. C. Brown, (2000) Religion and State: The Muslim Approaches to Politics. Columbia: Columbia
University Press, p. 9 -30
[[[ -أنظر.30-M. W. Watt, (2003) Islamic Political Thought. 5th ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 20 :
[[[ -أنظر.S. Bruce, (2011) Fundamentalism. Opp. cit., p. 42 :
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يعني الرشيعة» أو «اإلسالم هو دستورنا»[[[ وبالنتيجة قام الكثري من القادة الدينيني ببناء دول مثل تلك التي
نراها يف السعودية وإيران وأفغانستان[[[.
بالنسبة لإلتحاد األورويب فهو يتألف من  27دولة عضوة فيه وهو علامين عىل املستوى
الرسمي سواء عىل مستوى تقدم سياساته أو إداراته وال توجد أي عالقة مؤسساتية بني األديان
وحتى املذاهب الفلسفية من ناحية وعمليات إتخاذ القرار يف اإلتحاد األورويب ولذلك فال سلطة
رسمية لها عىل هذه العملية .كام يشري جان بول ويالّم يوجد تفرقة واضحة بني الكنائس والسلطات
األوروبية العامة مبا يتفق مع املبادئ الكربى الثالث للعلامنية:
حرية الضمري والفكر والدين التي تشمل حرية مامرسة أي دين أو عدم مامرسة أي دين أصالً أو
تغيري دين الفرد (مبا يتوافق مع القانون والدميوقراطية وحقوق اإلنسان فقط).
مساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو الفلسفية
أو بكلامت أخرى :عدم وجود متييز عىل مستوى الدولة والسلطات العامة عىل هذه األسس.
االستقالل املتبادل لكل من الدولة واألديان عن بعضهم البعض مام يساوي عادة حرية الدولة
من ناحية األديان وحرية األديان من ناحية الدولة[[[.
بعكس العامل القديم وبعض الدول اإلسالمية فمسائل مثل أن يكون الفرد متديناً أو ال ،أو أن
أي من دور وأماكن العبادة األخرى ـ أو ال ،أو أن «يعتقد دون أن ينتمي» أو
يذهب إىل الكنيسة ـ أو ٍّ
«أن ينتمي بدون أن يعتقد»[[[ كلها تعود إىل إرادة الفرد .ولذلك فإن خرباء الدراسات الدينية الذين
[[[ -أنظر:
N. Feldman, (2008) The Fall and Rise of the Islamic State. New Jersey: Princeton University Press, p.221 - 20.
[[[ -أنظر:
J. L. Esposito, ed. (1997) Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?.Colorado-London: Lynne Rienner
Publishers.
[3]- Jean-Paul Willaime, (2010) “Secularism at the European level: A struggle between non-religious and religious
worldviews, or neutrality towards secular and religious beliefs?. In Religious Studies Conference. Debating
Secularism in a Post-Secular Age, April 9 -10, 2010. Washington University, Saint Louis (Missouri), p. 7 - 8.
انظر أيضاً :البند التاسع من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي وضعت مسودة لها عام  1950واالتي دخلت حيز التنفيذ يف  3أيلول
 .1953انظر أيضاً إتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،الربوتوكوالت رقم  11و 14والتي دخلت حيز التنفيذ يف  1حزيران
 .2010البند التاسع يوفر حق حرية الفكر والضمري والدين ويشمل حرية تغيري املعتقد الديني وإظهار دين أو معتقد معني يف طرق العبادة
والتعليم واملامرسة مع بعض القيود «مبا يتوافق مع القانون» و»ما هو رضوري يف املجتمع الدميوقراطي».
[[[ -أنظر:
G. Davie, (1994) Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging. Oxford & Cambridge:
Blackwell.
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يستقصون عن دين واحد تاريخ ّياً يأخذونه كنظام متكامل يشمل االقتصاد والسياسة والعبادة إلخ
عرب العصور[[[ .إذا أخذنا هذا بعني االعتبار ميكن أليِّنا أن يقول أن تجربة العلامنية تختلف من دولة
إىل دولة مبا يعتمد عىل طبيعة دين وتقاليد كل دولة.
نتيجة ذلك توجد أنواع مختلفة من العلمنة .ميكن للعلمنة أيضاً أن تعني مقدار الفصل بني الدين
والدولة إذ أن عالقات الدين ـ الدولة متثل لنا تصنيفات تتعلق بالبالد بحسب مناذج الفصل التي
ميكن التعرف عليها فيها .رغم أنه يصعب الوصول إىل تصنيف يصلح لكل البالد األوروبية توجد
بعض العوامل التي ميكننا أخذها بعني اإلعتبار :مثالً الدرجة التي «تعرتف» بها الدولة باألديان مع
األخذ بعني اإلعتبار التمييز واملزايا التي تعطى لبعض األديان ،وكذلك درجة الدعم املادي الذي
تقدمه الدولة لألديان ،وأيضاً الدرجة التي يتدخل بها الدين يف املؤسسات العامة[[[.
بالرغم من حقيقة أننا نعيش يف دول علامنية يف أوروبا فالدين يؤكد دوره يف املحيط العام
وعادة ما تكون الطرق املختلفة التي يظهر بها يف املحيط العام هي دين الدولة الرسمي والدين
املدين والقومية الدينية والدين العام والرشعنة الدينية للسلطة السياسية[[[ .إذا نظرنا إىل خارطة
أوروبا فيمكننا أن نرى أن العلمنة منترشة يف الجو األورويب العام .تعني العلامنية بإختصار أن
املعتقدات الدينية تظل يف محيط الفرد الخاص وعىل هوامش املجتمع وليس يف املحيط العام،
بالرغم من ذلك فعلامء اإلجتامع منقسمون مجموعتني :واحدة تعامل العلمنة عىل أنها تعادل
خسارة اإلميان واألصالة وأخرى تعاملها عىل أنها اكتساب الحرية واالستقالل[[[.
ميز كل من غوييو إركولييس وإنغموند هاغ بطريقة مثرية لالهتامم بني األنواع املختلفة للدول
العلامنية مصنفني أنظمة وأشكال العلامنية إىل التالية[[[:
[[[ -أنظر.B. Lincoln, (1996) “Theses on Method,” Method and Theory in the Study of Religion 8, 3: 225 - 228 :
[2]- G. Ercolessi, & Ingemund, H. (2008) “Towards Religious Neutrality of Public Institutions in
Europe”. In F. de Beaufort, H. Ingemund & van Schie, P., eds. Separation of Church and State in
Europe with views on Sweden, Norway, the Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Slovenia and
Greece. Brussels: European Liberal Forum, p. 8.
[3]- I. Furseth, & Repstad, P. (2006) An introduction to the sociology of religion: classical and
contemporary perspectives. Aldershot Hants: Ashgate, p.101.
[4]- B. Duran, (2008) “Islam and Muslims in Post-secular society”. In H. G. Ziebertz, & Riegel U., eds.
Europe, secular or post-secular?. Berlin: Lit Verlag, p.6162-..
[5]- G. Ercolessi, & Ingemund, H. (2008) “Towards Religious Neutrality of Public Institutions in
Europe”. Opp. cit., p. 8.
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للعكية ( )Laïcitéأو الفصل التام ـ
أ -نظام بدون كنيسة للدولة يتعرف عىل النموذج املثايل ّ
وهو منوذج ال عالقة له بالعامل الحقيقي حتى بفرنسا.
ب -نظام يتطلب دعم الدولة عىل أساس درجة متساوية من االنحياز لكل األديان.
ت -وجود دين مهيمن مع أنواع مختلفة من العالقات التي تشمل دعم الدولة ولكن مع اإلعرتاف
باألديان األخرى ولكن ليس عىل أساس ُمساوٍ.
ث -دعم الدين املهيمن مع إهامل أنواع الدين األخرى.
ويلم بني نوعني من العلامنية:
كذلك يفصل عامل االجتامع البارز جان بول ّ
أ -علامنية مع حيادية تجاه األديان ووجهات النظر نحو العامل.
ب -علامنية مع وجود نظرة علامنية إىل العامل بديلة عن املعتقدات الدينية.
ت -العلامنية كنقد أو معارضة لألديان[[[.
كام ذكرنا يف األعىل فاإلتحاد األورويب علامين عىل املستوى الرسمي يف ما يتعلق باألمور
الدينية ،وبالرغم من واقع أننا نحيا يف املحيط العام والدين يؤكد دوره يف املحيط العام وعادة
ما تكون الطرق املختلفة التي يظهر بها يف املحيط العام هي دين الدولة الرسمي والدين املدين
والقومية الدينية والدين العام والرشعنة الدينية للسلطة السياسية [[[ .إ ّن تنوع سبعٍ وعرشين دولة
عضوة يف اإلتحاد األورويب مع التاريخ القومي لكل واحدة منها ميثل بعض املشاكل يف التنوع
الديني .إن األسس التي تقوم عليها الكثري من الدول الحديثة ترتبط بشكل وثيق ببعض األديان
والتي تتمتع بوضع قانوين وسيايس واجتامعي متميز ،وكذك ترتبط هذه العالقة بشكل وثيق أيضاً
مع الدعم املادي لهذه األديان[[[.
[1]- Jean-Paul Willaime, (2010) “Secularism at the European level: A struggle between non-religious and
religious worldviews, or neutrality towards secular and religious beliefs?. Opp. cit., p. 1.
[2]- I. Furseth, & Repstad, P. (2006) An introduction to the sociology of religion: classical and
contemporary perspectives. Aldershot Hants: Ashgate, p.101.
[3]- W. Fautré, (n.d.) Relations between State and Religions in Western Europe: State financing of
religions: Implications of Two-Tiered and Multi-Tiered Systems.
Available at http://politicsreligion.eu/relations-between-state-and-religions-in-western-europe-2/
[Accessed 9 October 2012].
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حتى نلخص النتيجة فإن دول اإلتحاد األورويب تظل علامنية عموماً والدول الطائفية نادرة عىل
العموم يف أوروبا ،فبالرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية هي كنيسة الدولة الرسمية ملالطا واألرثوذكسية
هي كنيسة اليونان واللوثرية هي كنيسة الدمنارك واألنجليكانية هي كنيسة بريطانيا إال أن هذه الدول
تعرتف وتقبل املبادئ األساسية للعلامنية .أضف إىل ذلك أن آيسلندا والرنويج دول عضوة يف اإلتحاد
األورويب ولديها كنيسة خاصة للدولة ولكنها تعترب مجتمعات علامنية أوروبية غربية.
الدول املتنوعة الثقافات يف أوروبا
إن التمييز بني األنواع املختلفة من العلامنية أمر واقع يف الدول األوروبية .ذلك بأن هذه الدول
تتأثر بحركات هجرة أعداد هائلة من الناس من مختلف بلدان العامل ويؤمن هؤالء املهاجرون
بأديان مختلفة تشمل اإلسالم والهندوسية والسيخية واليهودية والبوذية وغريها .ولذلك فال يتأثر
األوروبيون باملهاجرين فحسب بل أيضاً يتقولبون بحسب سلوكياتهم تجاه هؤالء املهاجرين
وأديانهم .من األمثلة عىل ذلك هو أن الكثري من البلدان التي ظلت علامنية لفرتة طويلة تواجه
مشاكل تتعلق بالدين يف مجتمعاتها الحديثة وال تظهر هذه املشاكل فقط يف البالد التي يعرف
دستورها ديناً رسم ّياً للبالد بل حتى يف البالد التي اعتادت عىل أن تكون علامنية متاماً بحيث
ال تعرتف بأي دين رسمي للدولة .مثالً فرنسا ال تعرتف بأي دين للدولة والعلامنية هي «الدين
الرسمي» يف فرنسا وقد مرر القانون الذي يفصل الدين عن الدولة متاماً سنة  ،1905لكن قضية
ارتداء الحجاب أجربت فرنسا عىل إعادة تعريف علامنيتها بعد سنة  .[[[1989وهكذا نرى أن ازدياد
عدد املسلمني يف املجتمعات الغربية أكد أن الدين قد أصبح مسألة عامة.
ويلم نوعني من العلمنة :مثال فرنسا حيث ال تعرتف الحكومة الفرنسية بأي دين وال متول
يستشهد ّ
أي دين من األديان والحكومة البلجيكية حيث تعرتف الدولة بعدة أديان وتدعمها فتامرس الدولة
البلجيكية إذن «الحياد اإليجايب» نحو األديان من خالل اإلعرتاف بعدد منها ومتويلها .ولكن ما الذي
تعنيه حقيقة هذه الحيادية؟ من ناحية تعني الحرية الدينية أ َّن عىل الدولة أن تكون عىل الحياد التا ّم
نحو الدين ،ولذلك فعىل الحكومات الخالية من التوجه الديني أن متتنع من تأييد أو رفض أي وجهة
نظر دينية ،أو أن تصطف إىل جانب أي من األديان املتنافسة ..من ناحية أخرى «ال تعني الحيادية أن
السلطات العامة الينبغي لها أن تبني الروابط مع املؤسسات الدينية أو الفلسفية ،كام ال تتعارض
[1]- R. Kastoryano, (2006) “French secularism and Islam: France’s headscarf affair”, In T. Modood, A.
Triandafyllidou, & Zapata-Barero, R., eds. Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European
Approach. Oxford - New York: Routledge Taylor and Francis Group, p. 6061-.
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مع تقديم الدعم املادي للكنائس واملؤسسات الدينية والفلسفية[[[ ال أكرث من كونها تق ّدم عوناً مال ّياً

لألنشطة االجتامعية للكنائس واملنظامت التي لديها أعامل دينية أو فلسفية.
هل نعيش يف عرص ما بعد علامين؟

إن نرش أعامل مثل كتاب تشارلز تايلور املعنون« :عرص علامين» ()A secular Age) (2007
وصدور عبارات مثل مقولة يورغن هابرماس« :نحن نعيش يف مجتمع ما بعد علامين» قد تس ّبب
يف بدء نقاش حول نهاية العلمنة وبدء فرتة جديدة من الصحوة الدينية .لقد قيل أن أوروبا أصبحت
أكرث علامنية عرب السنني ،كام قيل أن العلامنية وصلت إىل نهايتها وأن مرحلة ما بعد العلامنية قد
بدأت .وعىل رأي يورغن هابرماس يلعب تأثري الدين دورا ً أكرب يف حياة الناس كام أنه عاد إىل
صلب املجتمع الحديث.
فإذن ما بعد العلمنة مفهوم يقوم عىل فكرة مركزية مفادها أن العلامنية قد تكون وصلت إىل
نهايتها ،وكام يجادل يورغن هابرماس فإن مصطلح «املجتمع ما بعد العلامين» «ال يشري فقط إىل
حقيقة أن الدين يستمر يف توكيد وجوده يف بيئات تزداد يف علامنيتها ،بل أيضاً وأن املجتمع يف
الوقت الحارض ال يزال يحتوي عىل نسب كبرية من املجموعات الدينية ضمنه»[[[.
اليشء األسايس يف مصطلح «املجتمع ما بعد العلامين» هو املجهود املبذول باتجاه التضييق
عىل هذه الظاهرة يف الغرب .يقول الكثري من الدارسني أن هذه الظاهرة قد تصبح حقيقية يف البالد
اإلسالمية مبا أنها يف أساسها حوار بني الدين والدولة[[[ .يقول هابرماس أن «ما بعد العلامين ال
ينطبق إال عىل بعض املجتمعات األوروبية الرثية أو بالد مثل كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا حيث استمر
اختفاء الروابط الدينية بني الناس بشكل دراماتييك خاصة يف فرتة ما بعد الحرب» .ميكننا تطبيق
هذا املصطلح عىل الواليات املتحدة أيضاً التي تظل بالنسبة إليه «رأس حربة الحداثة» .يف الفكر
«الهابرمايس» ال عالقة ملا بعد الحدايث مع األصولية كام حاول بعض الدارسني أن يجمعوا بني
[1]- Jean-Paul Willaime, (2010) “Secularism at the European level: A struggle between non-religious
and religious worldviews, or neutrality towards secular and religious beliefs?. Opp. cit., p. 1 - 6.
[2]- J. Habermas, (2006) “On the Relations between the Secular Liberal State and Religion”. In H. de
Vries - Lawrence S., eds. Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World, 251 -260. New
York: Fordham University Press, p. 258.
[[[ -أنظر:
B. S. Turner, (2012) “Post-Secular Society: Consumerism and the Democratization of Religion”. In
P. S. Gorski, D. K. Kim, J. Torpey & J. van Antwerpen, eds. Post secular in Question: Religion in
Contemporary Society. 135158-. New York-London: New York University Press.
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املصطلحني دون نجاح .بحسب ما يقوله هابرماس فإن ما بعد العلامين يشري إىل تغيري يف الوعي
يرجع إىل ثالثة ظواهر:
أ -إدراك أن النزاع الديني له أثر عىل الرصاعات الدولية.
ب -اعتقاد أن املؤسسات الدينية تلعب بشكل متزايد دور «مجتمعات تفسريية» يف الساحة
العامة للمجتمعات العلامنية.
ت -واقع هجرة «العامل الزوار» والالجئني خاصة أولئك القادمني من بالد لها خلفيات ثقافية
تقليدية[[[.
ولذلك فهابرماس يدعم فكرة أن الدول اإلسالمية وحتى الدول األوروبية الرشقية ال ميكن أن
تشهد فرتة ما بعد علامنية ،أو بتعبري أدق فإن هابرماس يستثني الدول اإلسالمية من مالحظاته نظرا ً
لطبيعة اإلسالم كدين ،حيث ال يتيح املجال للتحول السهل إىل الدولة العلامنية رغم تزايد أصوات
املثقفني الليرباليني الذين يدعون إىل تجديد الرشيعة بحيث يسهل الفصل بني الدين والدولة.
باإلضافة إىل ذلك فهو يستثني الدول األوروبية الرشقية من مالحظاته ويرى أنه يف املجتمع ما بعد
العلامين ال بد من وجود بعض الرشوط مثل دعوة املجتمعات الدينية إىل املشاركة يف العملية
الدميوقراطية عىل أساس أن هذه املجتمعات عليها أن تحرتم القيم الدميوقراطية وأن تعي حقيقة
أنها تعيش يف مجتمع عام تعددي.
السمة األساسية للعرص «ما بعد العلامين الهابرمايس» هو التعددية الثقافية التي تتيح املجال
أمام تعايش مختلف األديان والتقاليد واألفكار الفلسفية يف مرحلة زمنية واحدة ويف أغلب األحيان
هذه الفرتة الزمنية تكون يف إطار مجتمع غريب .يذكر عامل اإلجتامع اإليطايل ومحلل فكر هابرماس
ماسيمو روزايت أن «مجتمعاً حقيق ّياً ما بعد علامين هو مجتمع متعدد األديان حيث توضع التقاليد
األصيلة يف البالد مع املجتمعات الدينية املهاجرة إليها .بكلامت أخرى فإن التعددية الدينية جزء
من الظروف اإلجتامعية للمجتمع ما بعد العلامين»[[[ .يف الواقع يحاول هابرماس أن يفتح حوارا ً
بني الدين والعلامنية محاوالً حل النزاع بني التعددية الراديكالية والعلامنية الراديكالية مقرتحاً
[1]- J. Habermas, (2008) “Notes on a post-secular society” (originally text in German in Blätter für
]deutsche und internationale Politik, April 2008). Politics and Society [online
Available at http://www.signandsight.com/features/1714.html [Accessed 14 March 2012].
[2]- R. Massimo, (2011) “Longing for a Postsecular condition: Italy and the Postsecular”. In Politics,
Culture and Religion in the Post - secular society. May 13 2011. Bologna University, Faenza.
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إقامة حوار يتعلق بإدماج األقليات األجنبية يف املجتمع املدين ،وتشجيع أعضاء املجتمع عىل
املشاركة الفعالة يف الحياة السياسية»[[[.
إحدى أوجه سوء فهم الفكر الهابرمايس هو حقيقة أنه حني يستخدم مصطلحات ما بعد
العلامنية ال يشري إىل املجتمع نفسه عىل أنه ما بعد علامين ولكنه يشري إىل التغريات املقابلة يف
الوعي فيه[[[ ولهذا فهو يشري إىل ثالث ظواهر تتسبب يف تغيريات يف الوعي املتعلق مبا أسامه «ما
بعد العلامين» .األوىل :الطريقة التي تسم فيها وسائل اإلعالم العاملية املواضيع الدولية بسمة دينية
يف ما يتعلق بتوليد الرصاعات واملصالحات .الثانية :الوعي املتزايد للكيفية التي تشكل وتوجه
املعتقدات الدينية الرأي العام من خالل تدخالتها يف املحيط العام .والثالثة :هي الطريقة التي مل
تقم بها «املجتمعات األوروبية بنقلتها املؤملة إىل مجتمعات ما بعد استعامرية تحوي عددا ً كبريا ً
من املهاجرين بع ُد»[[[.
يشدد إدواردو ميندييتا عىل الكيفية التي تنتج من خاللها املجتمعات الحديثة أشكاالً متعددة
أكرث وأكرث يف تجربة الدين التحول التدريجي إىل العلامنية .ولذلك فإن العرص العلامين هو
بالرضورة «ديني» بشكل عميق ،والحامسة الدينية مع حرية العقيدة والقناعات الشخصية هي العالمة
الفارقة لهذه العلامنية .يحاول الكثري من الدارسني تحليل أفكار هابرماس عن العلمنة والدين لفهم
مصطلح «ما بعد العلامين» ويف هذا السياق يشري مندييتا إىل أن هابرماس يواجه ويتحدى صحة
خمسة أوجه موهومة عن العلمنة :األول هو أن امتداد الدين كآلية اجتامعية ملواجهة عدم األمان
هو يف حال انخفاض ونقصان .الثاين أن التفاضل الوظيفي للمجتمعات الفرعية قد أبعد الدين إىل
محيطات محصورة يف التعامل االجتامعي .الثالث أن التقدم والتطور العلمي والتقني قد أديا إىل
«خيبة أمل» متزايدة ال عودة عنها بالعامل جاعلة التوجه إىل الدين أقل إلحاحاً أو قبوالً للتصديق.
الرابع أن التفاضالت الهيكلية يف الحياة-العامل مع التفاضل الوظيفي يف النظام اإلجتامعي قد أديا
إىل تحرير الفرد من األمناط السلوكية التحرميية .الخامس أن الحقيقة الظاهرة للتعددية الدينية
[1]- B. S. Turner, (2012) “Post-Secular Society: Consumerism and the Democratization of Religion”.
Opp. cit., p. 144 -147.
[2]- E. Mendieta, (2010) “A Post Secular World Society? On the Philosophical Significance of Postsecular
consciousness and the multicultural world society: an interview with Jurgen Habermas”. Translated
by Matthias Fritsch. In The Immanent Frame, Social Science Research Council, 3 February 2010, p.3.
Available at http://blogs.ssrc.org/tif/201003/02//a-postsecular-world-society/.
[3]- J. Habermas, (2009) ‘What is Meant by “Post-Secular Society”? A Discussion on Islam in Europe’.
In Habermas, J., ed. Europe: The Faltering Project. Cambridge: Polity Press, p. 65.
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جعلت العقائد الدينية الشاملة أقل قبوالً يف اإلطار اإلجتامعي األعم واألكرب .حتى هذه النقطة
يركز ميندييتا عىل حقيقة أن «املجتمع قد مر بعمليات من العلمنة وقد أصبح الدين نفسه متحوالً
نحو الحداثة لجعله أكرث معارصة لـ «البيئة العلامنية» املتنامية .بالنتيجة مل يكن املجتمع هو وحده
الذي تم تحديثه ولكن الدين أيضاً .وكام أنه لدينا عقل حدايث ما بعد ميتافيزيقي فلدينا دين ما بعد
علامين للمجتمع العاملي[[[.
يجادل الكثري حول إذا ما كان مصطلح «ما بعد العلامين» مياثل التوجه الروحي املسمى
«العرص الجديد» ،فمن املقبول بشكل عام أن استخدام عبارة «ما بعد» تشري إىل وصف وضع
أي العالَ َمني قد تغري :العامل الحقيقي أم
جديد أو إشكالية جديدة .كام يربز سؤال آخر وهوُّ :
العامل األكادميي /الثقايف؟يف عمل نرش مؤخرا ً بعنوان «السؤال عن ما بعد العلامين :الدين يف
يتبي
املجتمع املعارص» (َّ )Post secular in Question: Religion in Contemporary Society
أن ما بعد العلامين يطرح خطني من األسئلة :األول حول تحديد وضع التدين يف العامل ،وعىل
املستوى الثاين فهم الطرق الجديدة التي يتنبَّه أو ال يتنبَّه فيها علامء االجتامع والفالسفة املؤرخون
والدارسون من مختلف فروع العلوم اإلنسانية إىل الدين[[[.
إذا دخلنا يف جانب تحلييل بشكل أكرب فمن ناحية يفهم علامء اإلجتامع «ما بعد العلامنية»
عىل أنها ظاهرة يف عودة الدين إىل املجتمعات العلامنية .لقد أثار إعالن خوزيه كازانوفا سنة
 1994عن أن «الدين عاد إىل الحياة العامة» أسئلة عن املجتمعات العلامنية الغربية وأكد قوة الدين
يف السياسة[[[ .تساءل كازانوفا وبيرت بريغر عام إذا كان التفاضل املؤسسايت سيؤدي بالرضورة
إىل تحويل الدين إىل مسألة خاصة .أما ماكس فيرب وهابرماس وستيف بروس من ناحية أخرى
فيتساءلون عن دور الدين يف املجتمعات الحديثة داعمني وجهة النظر القائلة أنه بسبب التطور يف
التفاضل يف املجتمعات الحديثة فال ميكن للدين أن يقدم الرشعية لكامل املجمتع[[[.
[1]- E. Mendieta,“Spiritual Politics and Post-Secular Authenticity: Foucault and Habermas on
postmetaphysical religion”2009, p. 2, 11 - 12.
[2]- P. S. Gorski, D. K. Kim, J. Torpey & van Antwerpen J. (2012) “The Post-secular in Question”. In
P. S. Gorski, D. K. Kim, J. Torpey & van Antwerpen, J., eds. Post secular in Question: Religion in
Contemporary Society. New York-London: New York University Press, p. 1 - 2.
[[[ -أنظر:
J. Casanova, Public religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago press 1994.
[4]- I. Furseth, & Repstad, P. An introduction to the sociology of religion: classical and contemporary
perspectives 2006. Opp. cit., p. 99 - 101.
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باإلضافة إىل ذلك فعلامء السياسة يؤكدون رضورة إعادة تقويم حاكمية الدين يف نظرية ما بعد
العلامنية وتعديلها إىل متطلبات مجتمع متعدد دين ّياً .كثريا ً ما يفهم الفالسفة السياسيون من أمثال
يورغن هابرماس «ما بعد الحداثة» عىل أنها التحدي املعياري لتعريف مكان وجهة النظر الدينية
يف املحيط الدميوقراطي العام ولتشكيل أخالقيات سياسية صالحة لكل املواطنني بغض النظر
عن انتامئهم لعقائد مختلفة أو كونهم متدينني أو غري متدينني ،فام بعد العلامنية بالنسبة إليهم هو
استجابة للعلامنية األيديولوجية .أما علامء الالهوت فينظرون إىل ما بعد العلامنية عىل أنه وضع
خاص تحتاج معه الكنيسة إىل تعريف مكانها ودورها بالعالقة مع الدولة ومجتمع مدين مل تعد
املتطلبات العلامنية وحدها تحدده .وأخريا ً يضع املؤرخون ما بعد العلامنية يف السياق التاريخي
األعم للحداثة والتاريخ الثقايف ويطالبون بعمليات وظروف تاريخية تحدد العلمنة.
اخلالصة
توفر املجتمعات املتعددة ثقاف ّياً أرضية خصبة ملناقشات جديدة عن دور الدين يف املحيط
العام .يقول الكثري من الدارسني أن التدين يف أوروبا تغري بشكل كبري بسبب وجود الكثري من
املهاجرين اآلسيويني واألفارقة .هذه التغيريات مع األديان املتعددة التي ظهرت يف أوروبا أعادت
الدين إىل واجهة النقاش العام .يقول مؤيدو نظرية ما بعد العلامنية أن العلامنية قد وصلت إىل
نهايتها ،ومع أن التغيريات التي حصلت ال ميكن أن تؤثر يف الدول العلامنية أو أوروبا العلامنية
ميكنها يف الحقيقة أن تتسبب يف تغيري أمور الوعي بني املجتمعات الدينية .وكام يقول هابرماس
فليست الدولة التي تتغري بل وعي الناس ويضيف قائالً« :عىل املجتمع ما بعد العلامين أن يك ِّيف
نفسه مع التواجد املستمر للمجتمعات الدينية يف بيئة علامنية» .وهكذا فليست الدولة وال العرص
ما يتحول إىل ما بعد علامين بل وعي البرش يف املجتمعات املتعددة ثقاف ّياً ،وكذلك تعايش
مجتمعات دينية غنية ومختلفة يف الدول الغربية.
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أمحد عبد احلليم عط ّية

تسعى هذه املقالة إىل توجيه االنتباه نحو شخصية فريدة يف عامل فالسفة الدين األملان
هو لودفيغ فويرباخ املعروف بنقديته العميقة لالهوت املسيحي .وإذا كان هيغل بحسب
املفكر األملاين كارل لوفيت ميثل الصفحة األكرث إرشاقاً يف تاريخ أوروبا الفلسفي ،ونيتشه
ميثل حارض هذا التاريخ ومقبله ،فإن فويرباخ هو الفيلسوف الذي يرمز إىل تلك املنطقة
املعرفية التي أحاطت مبجمل الفضاء الروحي للحضارة األوروبية الحديثة.
يف ما ييل بحث يف عامل فويرباخ ،يقدمه أحد الباحثني البارزين يف فلسفة الدين ،املفكر
واألكادميي املرصي الدكتور أحمد عبد الحليم عطيه.
املحرر
ذكر لنا كارل لوفيت  K.Löwettوهو يتابع فكر القرن التاسع عرش يف كتابه «من هيجل إىل
نيتشه»  von Hegel zu Nietzscheأنهام (أي هيجل ونيتشه) ميثالن الح ّدين اللذين تحرك بينهام
الحدث األصيل لتاريخ الفكر األملاين يف القرن التاسع عرش ،هيجل يبدو بعيدا ً جدا ً ع ّنا ،بينام
يبدو نيتشه قريباً م ّنا ،هيجل ُيثّل االكتامل ونيتشه البداية الجديد[[[ .مييز لوفيت يف ما ذكره بني
حقبتني وتيارين فلسفيني :األول ميثله هيجل الذي تحددت يف كتاباته معامل الحداثة ،والثاين
نيتشه الذي سعى إىل تجاوز امليتافيزيقا منبئاً مبا بعد الحداثة؛ عرب نقده الذي يوجهه للعدمية
ـ كارل لوفيت :من هيجل إىل نيتشه ،التفجر الثوري يف فكر القرن التاسع عرش ،ترجمة ميشيل كيلو ،منشورات وزارة الثقافة السورية دمشق
 1998ص ،8يتناول لوفيت «محاولة نيتشه للتغلب عىل العدمية» ويرى أنه فيلسوف زماننا .وهو يعني بذلك ثالثة أشياء :أن نيتشه هو كقدر
أوريب أول فيلسوف لعرصنا ،وأنه كفيلسوف يف عرصنا ،عرصي وغري عرصي بالقدر نفسه وأنه كواحد من أواخر محبي «الحكمة» واحد
من أواخر محبي «الخلود» أيضا»ص .231
*ـ مفكر وباحث يف فلسفة الدين ـ جمهورية مرص العربية.
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األوروبية .وعىل هذا تتناول محاولة نيتشه التغلب عىل العدمية ،ويرى أنه فيلسوف زماننا .كذلك
يقول أ ّن هيجل ميثل املايض التاريخي يف الفكر الفلسفي الغريب بـ «صفحته األشد ارشاقاً» ،وأما
نيتشه فيمثل «حارضه ومستقبله الراهن»[[[ وميكننا أن نؤكد عرب اشتغالنا الدائم عىل فكر صاحب
«جوهر الدين» أن ما ينطبق عىل نيتشه يف حديث لوفيت؛ ينطبق قبل ذلك وبشكل أكرث دقة عىل
فويرباخ الفيلسوف الذي تخرتق فلسفته األنرثوبولوجية الدينية مجمل الحياة الروحية لعرصنا.
وهذا ما يتضح عرب تأثري فلسفة فويرباخ  1804( Feuerbachـ  )1872يف كثري من تيارات الفكر
املعارص وتجاوز تأثريها ما أوجدته من حامس عارم لدى الهيجليني الشباب إىل األثر العميق
الذي أحدثته يف تطور الفلسفة الوجودية ،ويف نهضة وانبعاث الحركة الهيجلية ،وما خلفته يف
سيكولوجيا الدين مام وضع فويرباخ يف بؤرة االهتامم يف تاريخ الفلسفة املعارصة فقد ظهرت
بصامته الواضحة عىل فلسفات كل من :كريكجور وفرويد وهيدجر وسارتر وبرديائيف وتيلتش
وفروم وفرويد .وقد اهتم بها أيضاً من رجال الالهوت كل من :كارل بارث  K. Barthوهانز اهرنربج
وكارل هايم .وفلسفته لها حضورها امللموس أيضاً يف ثقافتنا العربية[[[.
قد يرى البعض أن فويرباخ مل يكن سوى فيلسوف خلع البعض عليه أهمية فلسفية زائفة بسبب
أن بعض مؤلفاته قد حازت إعجاباً مؤقتاً يف عرصه ،ويرى آخرون أنه أحد الذين وقعوا تحت وطأة
التاريخ الذي ال يرحم ،وأن أهميته التاريخية ترجع إىل كونه مرحلة انتقالية «من هيجل إىل ماركس»
كام رآه «سيدين هوك» ،أو نقطة وصل بينهام وفق رأى «جان هيبوليت»[[[.
يرى البعض أنه ال ميكن فصل فكر فويرباخ عن فكر كارل ماركس .فتاريخ الفلسفة الذي
تحدده دراسة أنجلز الشهرية ،يقدم لنا مؤل َِّف «ماهية املسيحية» كنوع من يوحنا املعمدان الخاص
بدين التاسع عرش الجديد .وبعد أن يضع فويرباخ يف هذا املنظور ،يبدأ بإيراد املآخذ عىل فكره.
وكام يحدث غالباً فإننا نجد أن فضائل املعلم تقبع يف ظل نجاح التلميذ[[[.
النسبي الذي
ونحن إن شئنا أن نكون عادلني مع فويرباخ يجدر بنا أن نعيد له ذلك االستقالل
ّ

[[[ـ املصدر السابق ،ص .215
[[[ـ عرف فويرباخ الثقافة العربية منذ عدة عقود خاصة لدى كل من :عبد الله العروى يف كتابه مفهوم الحرية ،والياس مرقص يف دراسته
وترجمته بعض نصوص فويرباخ وحسن حنفى فيام كتبه عن االغرتاب الدينى عند فويرباخ ،وحنا ديب :هيجل وفويرباخ ،دار امواج ،بريوت
 1994باالضافة إىل دراسايت املتعددة حوله ،خاصة ،فلسفة فويرباخ وترجمتي لبعض نصوصه الفلسفية راجع :فويرباخ :ماهية الدين،
قضايا أولية الصالح الفلسفة مع دراسة فلسفة فويرباخ ،دار الثقافة العربية ،القاهرة .2007 ،وهناك عدد من األطروحات الجامعية تتم حول
فلسفته يف الجامعات الجزائرية.
[[[ـ هرنى ارفون :فويرباخ ،ترجمة ابراهيم العريس ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت  1981ص ،42جان هيبوليت :دراسات يف
هيجل وماركس ،ترجمة جورج صدقنى ،وزارة الثقافة السورية ،دمشق.
[[[ـ هرنى ارفون :فويرباخ ،ص .24وانظر ايضا دراسة د.فريال حسن خليفة :نقاد هيجل ،دار قباء ،القاهرة.
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من حقه أن يطالب به إزاء ماركس الذي يلحقه ،وإزاء هيجل أيضاً الذي يسبقه ،وهذا ما نحاول أن
نفعله يف دراستنا هذه[[[.
مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة عنوان يشري إىل دراسة ملارتني ســــاس التي نرشت
يف املجلة الدولية الفلسفية ،العدد  101عام  .1972وهي دراسة تلخص فكر الفيلسوف نقف عند
فقرتني منها ،األوىل تلك التي تبدأ بها والتي يخربنا فيها أنه يف الخامس عرش من آيلول/سبتمرب
 1872أعلن القسيس كارل شول الذي كان عىل رأس الطوائف الحرة يف مدينة نورنربغ يف موكب
دفن لودفيج فويرباخ بأن« :ما قام به كل من كوبرنيك وكيبلر وجالييل قبل ثالث قرون بالنسبة
لكوكب األرض حيث وضعوه يف املكان املناسب ضمن املجموعة الشمسية ،هو نفس «العمل»
[[[.
الذي قام به لودفيج فويرباخ بالنسبة للبرشية جمعاء»
يقول ساس يف فقرة ثانية «حاولت جريدة «آوجسبورجر ألقامين» ـ Augsburger Allgemeine
يف  11ديسمرب (كانون االول) سنة  1841نقال عن تقرير مراسل فرانكفورت بتاريخ  6ديسمرب ،أن
تقدم الدليل بأن النقد الفويرباخي للدين هو مبثابة نتيجة ملا أدت إليه فلسفة هيجل حول الدين،
أي أنها مبثابة «اإلعالن األخري املناهض لهيجل امللحد وعدو املسيحية» ،الذي جهر به برونو
باور سنة  1841دون ذكر اسمه ويختم املراسل تقريره بالقول« :إن صاحب اإلعالن مل يكن أحدا ً
آخر سوى فويربـاخ» .وردا ً عىل هذا املقال ف َّند فويرباخ قول مراسل الجريدة مربزا ً أن موقفه النقدي
يتناقض متاماً مع مفهوم هيجل الفلسفي وكذلك مع صاحب اإلعالن األخري« .ففلسفة هيجل حول
الدين تحلّق يف الهواء ،أما فلسفتي ـ يقول فويرباخ ـ فهي ثابتة بقدميها عىل األرض[[[ ولنتابع فكر
فويرباخ منذ اللحظة التي ذكرها القس كارل شول حتى اليوم الراهن.
 2ـ تقلبات حياتية
ولد فويرباخ (لودفيج أندرياس فويرباخ) يف  28يوليه  1804يف مدينة لندسهوت Landshut
ببافاريا[[[ ،وبعد أن أنهى دراساته الثانوية قرر تكريس نفسه لدراسة الالهوت الربوتستانتي .ونستطيع
[[[ـ أحمد عبد الحليم عطية ،مقدمة ترجمة ماهية الدين ،وقضايا أولية الصالح الفلسفة ،دار الثقافة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص .13
[[[ـ مارتن ساس :مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة ،محمد الرتىك ،أوراق فلسفية ،العدد  13ص .37
[[[ـ املرجع السابق ،ص.38
[[[ـ توىل والده رئاسة املحكمة العليا ،وكان اآلب أول بروتستانتى متحرر يرأس جامعة بافارية ،وقد كتب كتاباً هاماً عن القانون الجناىئ
يف القرآن الكريم .أنهى فويرباخ املرحلة االبتدائية  1814وترك بيت أرسته والتحق مبدرسة يف أنسباخ ،وىف عيد ميالده السادس عرش أظهر
ميوال دينية واضحة وأكمل امتحاناته يف الثانوية  1822ومكث عاماً قبل أن يكمل دراسته يف الالهوت يف بيت والده حيث ازدادت يف بافاريا
حدة رد الفعل الكاثوليىك املتطرف وقد أدى هذا بدوره إىل رد فعل جذرى يف املجتمع الربوتستانتي الصغري الذي ينتمى إليه فويرباخ،
وهذا التعصب الدينى مسئول إىل حد كبري عن املصاعب العامة يف أملانيا وعن إرسال لدفيج إىل هيدلربج.
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منذ هذه الفرتة أن نلمح بذور ذلك االهتامم القوي والدائم بالدين؛ الذي ظل يستشعره قلب فويرباخ
الحي ،ووعيه الذي مل يكف أبدا ً عن التساؤل ،بقلق حول األمور الدينية ،وحول نظرية لوثر ،التي
أصابها الفتور أثر قرن هيمنت فيه العقالنية ،ولسوف يكتب بعد ذلك حني يتحدث عن مسريته
الروحية قائالً :مل يكن أول ميل استشعرته يف حياىت ميالً للعلوم أو الفلسفة بل للدين ،وهذا امليل
مل يأتني بفعل الرتبية الدينية التي تركتني ـ كام أذكر جيدا ً ـ غري مبال بها ،أو بسبب تأثريات خارجية،
بل أتاين هذا امليل من ذايت فحسب ،إنطالقاً من رغبتي يف يشء مل تكن توفره يل بيئتي وال التعليم
الذي كنت أتلقاه يف املدرسة[[[ .لقد كان التفكري يف الله يؤرقه دامئاً .وقد لخص هو نفسه تطوره
الفكري منذ كان طالباً لالهوت حتى نرش كتاب «جوهر املسيحية» مرورا ً باملرحلة التي تأثر فيها
بهيجل فقال :كانت فكريت األوىل هي الله ،وكان العقل هو فكريت الثانية وكان اإلنسان هو فكريت
الثالثة واألخرية»[[[ .تتبع فويرباخ محارضات هيجل بانتظام وكان متحمساً لها وهو ال يزال طالباً يف
الالهوت ،ثم أصبح من مؤيدي هيجل وشعر أنه مل يستطع أن يوفق بني دراسته لالهوت واهتاممه
بالفلسفة.
وبعد انتقاله إىل بروكربج ،بدأ يتحول إىل فيلسوف مستقل وتعترب العرش سنوات التي قضاها
هناك قمة حياته الفلسفية ،وتعد رمبا أسعد فرتات حياته .لقد ُعرف بكتابه «أفكار حول املوت
والخلود» كباحث مدقق ،كام أعطاه كتاب «تاريخ الفلسفة» شهرة كهيجيل كبري ،وكانت أعامله يف
ذلك الحني تنتقد التجريبية انتقادا ً الذعاً مثل دفاعه عن هيجل ضد مقاله «باخامن» Bachmamm
«نقد هيجل» .ويف كتابه عن بايل  ،P.Bayleاحتل موضوع الفلسفة والالهوت معظم الكتاب وأصبح
بايل االسم الخاص بفويرباخ نفسه ،الذي كان يف هذا الوقت يتجه إىل رفض املثالية كرضب
من رضوب الالهوت ،وجاءت دراسته عن «نقد الفلسفية الهيجيلية» kritik der Hegelschen
 philosophieعام  1839انفصاالً وتجاوزا ً للمرحلة الهيجلية .وقد غطى «جوهر املسيحية»،
الذي نرش بعد سنتني عىل سمعته كهيجيل وجعل منه أشهر فيلسوف يف أملانيا بني الراديكاليني
وخصومهم من الالهوتيني .أما كتاباه« :قضايا متهيدية إلصالح الفلسفة» و«املبادئ األساسية لفلسفة
املستقبل» فقد نرشا عىل التوايل يف سويرسا بسبب الرقابة[[[.
وقد استمر فويرباخ يف دراساته يف مجال الدين ،وراجع «جوهر املسيحية» عدة مرات ،ودافع
[[[ـ أرفون ،ص ،17وراجع مارتن ساس ،السابق االشارة اليه.
[[[ـ انظر مقدمة دراستنا عن فلسفة فويرباخ يف :فويرباخ يف ماهية الدين ،ونصوص أخرى ،دار الثقافة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص .14
[[[ـ هناك ترجمتني إنجليزتني ملبادئ فلسفة املستقبل ،وأخرى فرنسية أللتوسري وترجمة عربية إللياس مرقص ،وسوف نعتمد الرتجامت
اإلنجليزية؛ األوىل قام بها فوجل  ،Vogelوالثانية مختارات فويرباخ التي ترجمها  Zawar Hanfiعام .1972
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عنه ورشحه يف ضوء النقد الذي ُوجِه إليه .كام نرش العديد من املقاالت واملوضوعات الالهوتية
املرتبطة به واملكملة له .وكان عام  1844عام عمل ونشاط يف حياة فويرباخ حيث توصل إىل
واجتامعي
قناعات كافية بأ ّن نقد كل من الهيجلية والالهوت كان أساساً هاماً من أجل نظام اقتصادي
ٍّ
وسيايس مستنري ،كام أوضح مالفن كرنو  M.Chernoيف دراسته «لدفيج فويرباخ واألساس الفكري
ٍّ
لراديكالية القرن التاسع عرش»[[[ .لقد كان عاماً
حافال بالعمل حيث اتفق مع نارش كتبه عىل إعداد
ً
طبعات منقحة من أعامله النقدية والتاريخية وبدأ معاً يف التفكري جدياً يف عمل طبعة كاملة لكل
كتاباته ،وهو مرشوع تم البدء فيه خالل عامني ومل ينته إال بنرش املجلد العارش من األعامل بعد
عقدين.
ويف نفس العام التقى فويرباخ مبجموعة من االجتامعيني الراديكاليني من بينهم وتيلنج
 ،W.Weithingالذي أثر فيه خاصة كتابه «ضامنات الحرية والسالم» ،ويف نفس الوقت واصل
دراسته للمسيحية وكانت كتاباته عن مارتن لوثر ،هي التي شغلته أكرث من أي يشء آخر يف
هذا الوقت فحاول أن يقدم يف دراسته «جوهر اإلميان لدى لوثر» The Essence of Faith
ـ  According Lutherرؤية أكرث تجسيدا ً وتحديدا ً ألفكار «جوهر املسيحية» وهو كام يبدو
يف تقدميه للكتاب إكامالً «لجوهر املسيحية» .وىف نفس االتجاه أصدر «جوهر الدين» عام
 [[[،1846كام أصدر يف نفس العام مجلدين من أعامله الكاملة .وقد أدرك أن املشاكل التي
أثارها «جوهر املسيحية» قضت عىل ما تبقى من آمال يف الحصول عىل تعني يف الجامعة.
وكان االعرتاف بأستاذيته هو اعرتاف طالبه يف هيدلربج الذين دعوه إللقاء سلسلة من
املحارضات العامة عن «جوهر الدين» ،كرمز للحياة األكادميية الجديدة الحرة ،وقد استمرت هذه
املحارضات التي كان يلقيها مرتني يف األسبوع بقاعة املدينة من أول ديسمرب  1848حتى أول
مارس  ،1849وقد حرضها لفيف من األكادميني والطالب وسكان املدينة والعامل .وكانت هذه
املحارضات قمة النشاط العام لفويرباخ ،وكانت تلك فرصة للمساهمة النظرية يف ثورة .1848
ويف أكتوبر  ،1851نرش محارضات هيدلربج عن «جوهر الدين» يف املجلد الثامن من أعامله
الكاملة .وقىض فويرباخ أكرث من خمس سنوات يف دراسة األسس املادية للديانة اإلغريقية ،تلك
 Cf. M. Chirno, Feuerbach and The Intellectual Basis of Ninetseth Century. Radicalism ph.,ـ ][1
dissertation Stanford Uni., 1955.
[[[ـ راجع ترجمتنا للعمل تحت عنوان أصل الدين ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش ،بريوت  ،1991والذي طبع بعد ذلك تحت عنوان
ماهية الدين .عن دار الثقافة العربية بالقاهرة.2007 ،
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الدراسة التي ظهرت بعنوان« :أنساب (تسلسل) اآللهة تبعاً للمصادر القدمية الكالسيكية والعربانية
واملسيحية»  ،1857وهو املجلد التاسع من أعامله الكاملة .وأصدر فويرباخ عام  ،1866املجلد
العارش من أعامله الكاملة الذي يحتوي عىل عدد من املوضوعات جمعها تحت عنوان« :الله
والحرية والخلود من وجهة نظر األنرثبولوجيا».
لقد كانت صورة فويرباخ يف نظر معارصيه ويف نظر أوربا يف القرن التاسع عرش هي صورة
صاحب «جوهر املسيحية» ،الذي أحل املذهب الطبيعى واإلنساىن واملادية األنرثوبولوجية محل
التقاليد الدينية ،والذي كان اهتاممه بالدين أكرث من أي يشء آخر .يقول فوجل « :H.Vogelإن
فويرباخ هو فيلسوف اإلنسان واألنرثوبولوجيا الفلسفية قد أمكنه أن يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة دين
وذلك باملعنى العام لكلمة دين ،والتي تعني االهتامم باملصري اإلنساين ،ومن وجهة النظر هذه فإن
»[[[.
فويرباخ يشن انتقادا ً دامئاً ومكثفاً عىل ما عده ضالالً للعقيدة أي زيف الالهوت
مل ينشغل فويرباخ بقضية إنكار وجود الله بل دارت فلسفته كلها حول تأكيد حقيقة وجود
اإلنسان .وقد بني مهمته يف مقدمته للمجلد األول من أعامله الكاملة الذي نرش عام  1846بقوله:
«إ ّن املشكلة اليوم ليست وجود أو عدم وجود الله ،إمنا وجود اإلنسان أو عدم وجوده ،ليست
املشكلة ما إذا كانت طبيعة الله مشابهة لطبيعتنا ولكن ما إذا كنا نحن البرش متساوين فيام بني
أنفسنا .وليس ما إذا كنا نشرتك يف جسد املسيح باعتبار أننا نأكل الخبز ونشارك يف عقيدة «التناول»
ولكن ما إذا كان لدينا خبزا ً يكفينا ،ليس ما إذا كنا نعطي ما لله لله ،وما لقيرص لقيرص ولكن ما إذا
كنا نعطي لإلنسان ما لإلنسان ،ليس ما إذا كنا مسيحيني أو وثنيني ،مؤلهني أو ملحدين ولكن ما
إذا كنا أدميني أو سنصبح كأدميني نتمتع بصحة الروح والبدن والحرية والنشاط والحيوية ...إ ّن من
يتحدث عني كملحد ال يقول وال يعرف عني شيئاً ..ليس مهمة إنكار وجود الله هي ما يعنيني ولكن
ما يعنيني هو مشكلة عدم وجود اإلنسان[[[.
 3ـ فلسفة الدين عند فويرباخ مراحلها وتعريفها
أهتم فويرباخ اهتامماً كبريا ً بالدين والالهوت أكرث من غالبية معارصيه ويؤكد كارل بارث
 K.Barthقضايا ثالث هامة بخصوص موقف فويرباخ من الدين.
 H. Vogel in his Introduction to Principles of the philosophy of the Future. Indiana Polis Bobls,ـ ][1
Merril 1960, P. vii.
 Kamenka: The philosophy of Feurbach, Routledge, Kegna Paul, London 1970, P. 15.ـ ][2
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أولها :إنّه ال يوجد واحد من الفالسفة املحدثني قد شغل نفسه مبشكلة الالهوت مثلام فعل
فويرباخ .وكام أكد هو نفسه أنّه يف كل كتاباته يهدف إىل غاية واحدة وموضوع واحد ،هو الدين
والالهوت وكل ما يتعلق بهام.
ثانيها :إ ّن اهتامماته الدينية تضعه يف مرتب ٍة أعىل من معظم الفالسفة املحدثني ،وهذا يتضح من
كتاباته عن األنجيل وعن رعاة الكنيسة وبصفة خاصة عن مارتن لوثر.
ثالثاً :مل يتعمق فيلسوف من فالسفة عرصه يف الوضع الحاىل للدين وبنفس الفاعلية كام تعمق
فويرباخ .فهو ضمن القلة الذين تحدثوا وكتبوا عن الدين والالهوت بأسلوب راق»[[[.
إن فويرباخ فيلسوف اإلنسان واألنرثبولوجيا الفلسفية قد أمكنه أن يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة دين،

وذلك باملعنى العام لكلمة «دين» والتي تعني االهتامم باملصري اإلنساين ،ومن وجهة النظر ذاتها فإ ّن
فويرباخ يشن انتقادا ً دامئاً ومركزا ً عىل ما ع ّده ضالالً للعقيدة ،والذي يعني ضالل الالهوت باملعنى
املحدد والدقيق للكلمة فلم ينشغل أحد من معارصيه بدرجة مكثفة ودقيقة بهذه القضية مثله .وهو
[[[.
كام يقول فوجل « Vogelكان يف مناقشته لالهوت أكرث الهوتية من العديد من الالهوتني أنفسهم»
ويرجع ذلك إىل أن اهتامم فويرباخ األساس ،هو الدين الذي يظهر محورا ً جوهرياً صلب كتاباته
جمعياً .يقول يف أوىل محارضاته يف «جوهر الدين»« :إ ّن كل كتابايت تهدف إىل دراسة الدين
والالهوت وما يتصل بهام» .ويضيف «لقد كان شغيل دامئاً وقبل كل يشء أن أنري املناطق املظلمة
للدين مبصابيح العقل حتى ميكن لإلنسان أن ال يقع ضحية للقوى املادية التي تستفيد من غموض
الدين لتقهر الجنس البرشي»[[[ ،فهو يهدف ال إىل محو الدين وإلغائه ،وإمنا الوصول به إىل حالة
الكامل حيث يعتقد أن الفلسفة يجب أن تدخل حظرية الدين وأن تجعله محورا ً لها .فالدين مازال قامئاً
باعتباره وظيفة أبدية للروح اإلنساين .ومن هنا فليس لنا أن نتوقع أن تتنازل الفلسفة يوماً عن حقها يف
بحث املشكالت األساسية الدينية وحلها .تلك املشكالت التي يطالب الالهوت باحتكارها.
 4ـ تطور تفكري فويرباخ يف الدين
وميكن تتبع اهتاممات فويرباخ بالدين منذ البداية حيث كان يدرس الدين والالهوت اللذان كانا
طريقاه إىل الفلسفة .وميكن قبول متييزه بني الدين والالهوت وتقبله لألول ،ورفضه للثاين ،كام يقول
 K. Barth: The Introduction to the Essence of Chrisianty p.x.ـ ][1
[[[ ـ  .Vogel, p. viiiانظر دراستنا جوهر الدين عند فويرباخ ،مجلة الفكر العريب املعارص ،بريوت ،العدد  ،75-74أبريل .1999
 Feurbach: lectures… p5.ـ ][3
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كرنو« :بالرغم من معارضة فويرباخ ملا يتضمنه الالهوت وكونه شعر بأنّه خطر عىل التفتح البرشى
والرفاهية اإلنسانية ،فإنّه أشار إىل تعاطف ملحوظ لوجهة النظر الدينية ،وجوهر املسيحية أوضح دليل
عىل ذلك»[[[.
علينا تحديد أهم املفاهيم التي ظهرت يف مختلف مراحل تطور فكر فويرباخ الديني .وإذا كان البعض
قد حاول تحديد هذه املراحل يف مرحلتني مثل مالفن كرنو .Chernoفأننا ميكن أن نلمح أربعة مفاهيم
أساسية للدين متثل أربع مراحل متتالية تعرب عن فهم فويرباخ ملاهية الدين اإلنساين .وقد متثل مفهومه
األول بـ«جوهر املسيحية» حيث ق َّدم تصورا ً للدين يف نطاق الديانة املسيحية ،أتبعه بـ«جوهر اإلميان
عند مارتن لوثر»؛ الذي يعد مرحلة انتقالية بني «جوهر املسيحية» وكتابيه «جوهر الدين» و«محارضات
يف جوهر الدين» بينام املرحلة الرابعة واألخرية نجدها يف كتابه « Theogonyأنساب اإللهة تبعاً للمصادر
القدمية الكالسيكية العربية واملسيحية» ،الذي كثريا ً ما يغفل عنه الرشاح عند الحديث عن «الدين عند
فويرباخ» .وميكن بيان هذه املراحل كام ييل:
( أ ) املرحلة األوىل« :ماهية املسيحية» :وتبدأ منذ أول إبداعاته «تأمالت حول املوت والخلود» والذي
عرض فيه فكرة «املرآة» .وهي تعني عند فويرباخ أن الله مرآة  Spiegelتنعكس فيها صفات النوع البرشي.
ويبني برديائيف يف كتاب «اإللهي واإلنساين « »The Divine and the Humanأن فكرة فويرباخ بأن
اإلنسان ينسب إىل الله طبيعته السامية ليست جدالً بهدف إنكار الله ،بل عىل العكس تهدف عىل غري
ذلك متاماً فهي توضح أن هناك توافقاً واكتامالً بني الله وبني اإلنسان ذي الروح الحرة»[[[.
(ب) املرحلة الثانية :جوهر اإلميان :وهذه املرحلة نجدها يف كتاب «جوهر اإلميان عند مارتن
لوثر» ،وهي متثل انتقاالً من «جوهر املسيحية» إىل «جوهر الدين» .ولقد كانت دراسة فويرباخ «جوهر
اإلميان» محاولة ليك تقدم لنا دليالً تسجيلياً لحقيقة الدين من خالل عبارات وأقوال لوثر حيث يتجه
الدين نحو اإلنسان ويتخذ من سعادة اإلنسان هدفاً ومقصدا ً له[[[ .وميكن أن نجد لدى سيجموند فرويد
 Freudامتدادا ً لهذا املوقف السيكولوجي واستمرارا ً له ،حيث يستخدم التحليل النفيس لتأكيد وتعميق
أفكار فويرباخ وأنرثبولوجية الدينية.
مل يُبارش فرويد الدراسة الجدية ألصول الدين النفسية إال يف «الطوطم والتابو»  .1911إالّ أ ّن
 M. Cherno., p. 12.ـ ][1
 Berdyaeve: The Divin and The Human, p. 44.ـ ][2
 The Essence of Faith. P. 11.ـ ][3
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الحديث التفصييل عن الدين عند فرويد ال ميكن أن يتم دون تحليل كتاب مستقبل الوهم ،والذى
يبني فيه فرويد أن األفكار الدينية تنبع من الحاجة نفسها التي تنبع منها سائر إنجازات الحضارة:
رضورة الدفاع عن النفس ضد تفوق الطبيعة الساحقة أي «أنسنة الطبيعة» ،التي تشتق من الحاجة
التي تحارص اإلنسان إىل أن يضع حدا ً لحريته وضياعه وضائفته أمام قوى الطبيعة املخفية ،األمر
الذي يتيح له أن يقيم عالقة معها ويؤثر عليها يف خامتة املطاف.
فآراء فرويد الدينية تجد أصولها عند فويرباخ .وهذا ما يعرتف به فرويد بشكل غري مبارش حني يقول:
«هل قلت شيئاً غري ما قاله رجال آخرون أهالً للثقة أكرث مني ،غري أ ّن ما قالوه تم بصورة أكمل وأقوى
وأفصح وأبلغ ،وأسامء هؤالء الرجال معروفة لدى الجميع ،لذا لن أحتاج إىل أن أسميهم ألنني ال أريد أن
أبدو كمن يضع نفسه يف مصاف هؤالء ويعترب نفسه واحدا ً منهم ،وقد اكتفيت ـ وهذا الجانب الوحيد من
بحثي ـ بأن أضفت إىل نقد املتقدمني العظام بعض األسس السيكولوجية[[[.
وسواء أكان فويرباخ واحدا ً من هؤالء العظام الذين ذكرهم فرويد ،وكان يقصدهم يف عباراته
السابقة أو مل يكن كذلك ،فمام ال شك فيه أن يف نظرية فويرباخ عن الدين أساساً يُفرس مالمح النظام
الفرويدي النفيس .يعتقد فويرباخ أن هناك تشابهاً بني العقيدة الدينية واألحالم ،فالشعور حل ٌم والعيون
مفتوحة والدين وأنت يف حالة وعي .فالحلم مفتاح أرسار الدين ،ليس فقط األحالم هي التي تلقي
الضوء عىل طبيعة الدين ،ذلك ألن انحرافات املتعصبني من املتدينني واملبالغات الدينية لإلنسان
البدايئ تلفت انتباهنا إىل جوهر أكرث األديان تطورا ً وتحرضا ً» .وهذا النوع ما يقر به من فرويد كام بينا.
مام جعل هـ.باء أكتون  H.B. Actonيف كتابه «وهم العرص»  The Illusion of the epochيقول:
«إنّه ال ميكن ألي إنسان عىل معرفة بتفسري فرويد للدين يف كتابه «مستقبل الوهم» ،إال أن يتملَّكه
اإلعجاب للتشابه الشديد بينه وبني أراء فويرباخ .وقد اسرتعت العالقة بني فرويد وفويرباخ انتباه عديد
من الباحثني خاصة فيام يتعلق بنقدهام للدين .فقد نرش أ.هـ .فيزر  A.H.weserدراسة بعنوان «نقد
سيجموند فرويد ولدفيج فويرباخ للدين» يف ليبيزج .[[[ 1963
(ج) املرحلة الثالثة :جوهر الدين :وميثل «جوهر الدين» املرحلة الثالثة من تفكري فويرباخ الديني ،وقد
ركز فيه وكثف مفهومه عن الدين الذي توسع فيه بعد ذلك يف كتابه «محارضات يف جوهر الدين»؛ التي
ألقاه يف هيدلربج عام  1849/48ليشمل العديد من الديانات غري املسيحية .وأن كانت هذه الديانات تُ َّعد
عنده مالحق أو تذييالت للمسيحية .فقد رأى أن املسيحية والديانات الروحية التي متثل مرحلة أعىل من
[[[ـ فرويد :مستقبل الوهم ص.49
 A. H. Weser: Freud and Feurbach, Religions Critic In augural Dissertation, Leipzig 1939.ـ ][2
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التطور الديني ،كانت تسبقها فرتة من الديانات الطبيعية وعىل ذلك ،فإنّه إذا كان الدين يف املرحلة األوىل
والثانية مستمدا ً من الخصائص البرشية ،فإنّه هنا يقوم عىل املوضوعات املوجودة يف العامل الطبيعي.
(د) املرحلة الرابعة :الثيولوجونيا :وهي املرحلة األخرية يف تفكري فويرباخ الديني ،ويظهر فيها
االرتباط بني الدين واألخالق .وقد ظهرت هذه املرحلة عندما تطورت الفنون املتحرضة وقلت ضغوط
قوى الطبيعة عىل اإلنسان .ويف هذه املرحلة وانطالقاً من األسس النفسية للدين ـ كام ظهرت املراحل
السابقة ـ فقط ط ّور فرضية شعر أنها أكرث مالءمة لتفسري األوجه املتعددة للدين .ففي كتابه «أنساب اآللهة:
حسب املصادر الكالسيكية العربية واملسيحية القدمية»  1857أشار عىل سبيل املثال إىل أن إدراك
اإلنسان ملُثُلِه العليا وإدراكه رضورة اعتامده عىل كائنات أخرى ميكن أن يكونا معاً نوعاً من الحث عىل
السعادة.
ورغم هذا االهتامم بالدين الذي يظهر يف هذه املراحل املختلفة يف كتاباته والتي تبني تطور فهمه له.
نجد فويرباخ يتعرض للوقوف خلف قضبان الفهم الديني الكالسييك «الحريف املتزمت» يف قضية هامة
هي تهمة نفي الدين واإلله .عىل الرغم من أن فيلسوفنا ال تشغله قضية انكار اإلميان كام ذكر يف بداية
املجلد األول من أعامله الكاملة ،إال أنه يرفض تشويه أفكاره من خالل أي سياق .يقول «مل أؤله اإلنسان
خالفاً ملزاعمهم الحمقاء ضدي ،كام أنني ال أريد الطبيعة مؤلهة الهوتياً[[[.
إن فويرباخ كام يعتقد ريردون  B.H.Rardonقادر عىل أن يهب اإلميان لعرص خال من اإلميان ،ولهذا
يضع فلسفة فويرباخ يف تيار «الفكر الديني يف القرن التاسع عرش» يف كتابه الذي يحمل نفس االسم ففويرباخ
ليس مستهزئاً بالدين ،ذلك ألن الجانب الديني للحياة ليس عبثاً ،وإمنا هو املفهوم األساس إلدراك اإلنسان
لذاته وذلك ألن موضوع الدين الرئييس هو اإلنسان كام يتضح من تحليل الخربات الدينية ،التي تتعدى صور
الالهوت غري املتناسقة ،فالله ببساطة انعكاس لإلنسان ذاته»[[[ ونجد نفس الرأي لدى جون لويس الذي يرى
«أن فويرباخ كان رجالً متديِّناً إىل أبعد الحدود ومن ثم ،فإ ّن ماديته جاءت مختلفة متاماً عن أية مادية سابقة،
فهو ال يحتقر الدين وإنّ ا يرى يف الله إسقاطاً لحالة اإلنسان البائسة املحرومة[[[.
وميكن أن نقدم شهادتني لبيان موقف فويرباخ من الدين األوىل للفيلسوف الوجودى نيقوال
برديائيف والثانية لفردريك أنجلز .يقول األول يف كتابه «األلهي والبرشي» ،ينادي فويرباخ
بدين اإلنسانية وقد كتب «جوهر املسيحية» بطريقة كتب التصوف وظلت طبيعة تفكريه هي
[[[ـ جون لويس :ص.187
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طبيعة مؤلهة .ونجد ذلك أيضاً يف كتابه «العزلة واملجتمع» ،الذي يؤكد فيه عىل الناحية
الوجودية من فلسفة فويرباخ ،ألنّه يجعل من اإلنسان الفكرة املسيطرة عىل حياته .ويضيف
برديائيف ،أن التعرض لإلنسان معناه التعرض لله وهذه يف نظري هي املسألة األساسية[[[.
ويرى أنجلز يف كتابه «لدفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األملانية» ،أن موقف فويرباخ
من الدين واضح ورصيح فهو يبقي عليه ،عىل العكس من موقفه من الالهوت ،ويف الفصل الثالث
يؤكد أنجلز أ ّن هدف فويرباخ هو الوصول بالدين إىل أسمى درجات الكامل[[[ .موضحاً رأي
فويرباخ يف مقالته «رضورة إصالح الفلسفة» ،أن عصور اإلنسانية ال تتميز إالّ بتغريات دينية ،وال
تكون الحركات التاريخية أساسية إالّ إذا كانت جذورها متأصلة يف قلوب البرش ،مع مالحظة أن
«القلب» عند فويرباخ ليس فقط صورة من صور الدين بل هو «ماهية الدين»[[[.
 5ـ التحليل السيكولوجى للدين
إن األنرثبولوجيا الفلسفية الفويرباخية تجعل من الشعور أساس الدين .هنا قلب فلسفة فويرباخ الدينية،
فاإلنسان هو تكامل الحواس واملشاعر ،وإذا كانت الحواس أساس اإلدراك واملعرفة النظرية ،فالشعور
أساس الدين .والتحليل النهاىئ للدين يعود إىل مصدر سيكولوجي ،هو ما يطلق عليه فويرباخ مصطلح
«الشعور بالتبعية» ،ففي الفقرة األوىل من «جوهر الدين» وكذا يف املحارضة الرابعة من «محارضات يف
جوهر الدين» ،يبني األصل الذايت للدين محاوالً بيان الجذور السيكولوجية ،التي متثل الركيزة األوىل
للدين وهو الشعور بالتبعية [[[.Feeling of dependency
 1ـ تعريف الدين بالخوف :وأ ّول التفسريات ملصدر الدين ،هو الخوف  .Fearفقد جعل الكثري
من القدماء واملحدثني من الخوف أساس الدين« ،فالخوف يف مبدأ األمر خلق اآللهة يف العامل
وعند الرومان كانت كلمة «الخوف»  metusتحمل معنى الدين ،وكانت كلمة الدين  Relgioأحياناً
تشري إىل الخوف والرهبة  Fear and aweوهكذا كان اليوم الديني  ،dies keligiausيعني يوماً غري
ميموناً أو يوماً يخافه الناس .ويف اللغة األملانية فإن كلمة  Ehrfurantتعني :الرهبة  aweوالشفقة
 peityوهي تعبري عن منتهى احرتام الدين وتتكون من  Ehreأي احرتام  honorواملقطع الثاىن
 Furchtخوف .[[[ Fear
.برديائيف :العزلة واملجتمع ص Berdyaeve: The Divine and The Human, p. 32.30ـ ][1
[[[ ـ انجلز :فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األملانية ،ص.55
 The Necessity of the Reform of Phil., p.ـ ][3
 Lectures on… p. 21.ـ ][4
 Lectures on… p. 21.ـ ][5
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 2ـ التفسري الثاىن :الحب مصدراً للدين :بعد أن عرض فويرباخ للتفسري األول ملصدر الدين
«الخوف» ،يرى أن الخوف ليس هو األساس الكامل والكاىف للدين ،وبالتايل ليس تفسريا ً ملصدره.
والسبب الحقيقي هو أن الخوف ال يعطي تفسريا ً كامالً للدين ألنّه مبجرد زوال الخطر ،فإ ّن الخوف
يستبدل بعاطفة عكسية وهذه تلتصق به كام كان يلتصق به الخوف ،وهذا الشعور بالتحرر من
الخطر والخوف والقلق ،هو الشعور بالفرحة والسعادة والحب واالمتنان .والواقع أ ّن مظاهر الطبيعة
التي تثري فينا الخوف والفزع هي إىل حد كبري املظاهر التي تعود عىل اإلنسان بالخري ،باآللهة
التي تدمر األشجار والحيوانات واإلنسان بعاصفة رعدية هي نفسها التي تبعث الحياة يف الحقول،
فمصدر الخري هو نفسه مصدر الرش ،ومصدر الخوف هو مصدر السعادة.
ال ينطلق فويرباخ إذن من الخوف وحده ،وإنّ ا من العواطف املخالفة له ،العواطف اإليجابية،
السعادة ،االمتنان ،الحب ،التبجيل كأساس للدين .ميتد إذا ً املجال الشعوري ليشمل اإليجايب مع
السلبي ،فالخوف وحده ال يخلق اآللهة وإنّ ا الحب والسعادة.
 3ـ الشعور بالتبعية كمصدر للدين :ال يجعل فويرباخ أساس الدين يف الخوف فقط أو السعادة
واملحبة فقط عىل حدة ولكن يبحث عن الصيغة الشاملة التي تضم هذين الوجهني ،وهي ليست
سوى الشعور بالتبعية ،االعتامد ،االفتقار  .Feeling of dependencyالخوف مرتب ٌ
ط باملوت
والسعادة مرتبطة بالحياة إ ّن الخوف شعور باالعتامد مينحني اليقني بأنّني أحيا ،ونظرا ً ألنني أحيا
كجزء من أجزاء الطبيعة ،أو من الله فأنني أحبه ونظرا ً ألنني أعاين وأموت من خالل الطبيعة فأنا
أخشاها ،واإلنسان يحب من يعطيه سبل الحياة والتمتع بها ويكره من يحرمه إياها ،ولكن االثنني
يُجتمعان يف يشء واحد هو الدين.
ويستشهد فويرباخ لتأكيد ذلك بالقرآن الكريم حني يخاطب الله تعاىل عبدة األوثان بأ ّن ما
يستحق العبادة هو ما يرض وما ينفع ،هو من بيده الحياة واملوت[[[ ومن هنا فالتعريف العام الذي
توصل إليه فويرباخ ،هو أ ّن «الشعور بالتبعية هو الشعور الحقيقي الشمويل وهو املفهوم الذي
يفرس األساس السيكولوجي للدين».
يؤكد فويرباخ أ ّن األنرثبولوجيا دينية يف األساس .فاإلنسان بطبيعته كائن متدين ،والدين تتغلغل
جذروه يف صميم الشعور البرشي «القلب ليس فقط صورة الدين بل هو جوهر الدين» .ومن هنا فإ ّن
محاولة فويرباخ تسعى للوصول بالدين إىل حالة الكاملة وتؤكد معظم الدراسات الفويرباخية أ ّن ما
 Ibid., p. 31.ـ ][1
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قدمه الفيلسوف ما هو إالّ استمرار لإلصالح الدينى الربوتستانتي .ويُ َعد صاحب هذه األبحاث يف
طليعة رجال التجديد الدينى وليس كام يفهم خطأ ،خارج حظرية الدين .يقول أميل بربيه E.Brehier
«ال يهدف فويرباخ إىل تحطيم املسيحية بل يعمل عىل تحقيقها وإكاملها وهو يعتقد أن مذهبه
ترجمة عقالنية واضحة للدين املسيحي من لغة األشباح امليتة إىل لغة إنسانية»[[[.
وميكن أن نستفيد من تفرقة أزفلد كولبه الهامة بني الثيولوجيا وفلسفة الدين؛ فهو «مييز بني
الثيولوجيا وبني فلسفة الدين من حيث هي جزء من الفلسفة العامة عىل أساس أن الثيولوجيا تبحث
يف دين من األديان بعينه (وهو ما يحاول فويرباخ أن يتجاوزها) ،أما فلسفة الدين فتُعنى بنقد وتحليل
املفاهيم التي تستعلمها الثيولوجيا واملبادئ األوىل التي تفرضها»[[[ .ومن هنا تجاوز للفهم الضيق
الغيبي للدين ونقدا ً له وتؤسس لكثري من العلوم التي تهتم بتحليل الدين مثل :تاريخ األديان ومقارنة
األديان وعلم اإلجتامع الديني وعلم النفس الديني وفلسفة الدين ،التي تعد أوسع هذه العلوم يف
النظر إىل الدين وتلك كانت أساس أبحاث فويرباخ.
وتظهر فلسفة فويرباخ الدينية التي ت ُرجع الدين إىل الشعور اإلنساين باملقارنة مع غريها ،فهي
تتفق مع رأي هربرت سبنرس ،الذي يُع ِّرف الدين «بالشعور» الذي يحدث لنا حتى نتخيل أنفسنا
يف مجال ميلء بالغموض واألرسار ،عىل أن نفهم هذا الغموض باعتباره غموض الطبيعة البرشية
نفسها .ومولر الذي يؤكد أن الدين هو الشعور بالالمتناهي وكذلك شلريماخر ،الذي ع َّرف الدين يف
«مقاالت عن الدين» بأنه الشعور بالتبعية واالعتامد املطلق[[[ وكذلك جويو  ،Guyayالذي يرى أن
الدين هو تصور الجامعة البرشية وشعورها بالتبعية ملشيئة أخرى والخضوع لها.
وتقدم نظرية فويرباخ يف «الدين اإلنساين» يف إطار الدراسات اإلجتامعية يف تفسري الدين
ويربط الباحثني بينها وبني نظريات علامء اإلجتامع مثل أوجست كونت  A comteودوركيم .يقول
 Thomas F.o.Deaيف كتابه «علم االجتامع الديني» :إ ّن وضع فويرباخ يشابه دوركيم يف جانب
هام هو أ ّن كالهام يرى املحتوى الخيايل للدين إسقاط لحاجات اإلنسان.ويرى أميل بربيه« :إن
فويرباخ مثل كونت  Comteيف تناول العالقة املبارشة بني اإلنسان والطبيعة عىل أساس التأليه
 E. Brehier: The Nineteenth Century, Period of System trans., by Wade Baskin, The Uni, Of Chicagoـ ][1
Press 1968. p. 209.
وانظر بارت :مقدمة ماهية املسيحية لفويرباخ .وبرديائيف العزلة واملجتمع وجون لويس مدخل إىل الفلسفة ،وفوجل :مقدمة ترجمته
ملبادئ فلسفة املستقبل.
[[[ ـ ازفلد كولبه :املدخل إىل الفلسفة .أبو العال عفيفي ،القاهرة  ،1955ص.124
[[[ ـ انظر محمد عبد الله دراز :الدين ،ص ،39د .حسن شحاته سعفان :علم االجتامع الديني ،ص.22
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الطبيعي يف القرن التاسع عرش» ،بل إ ّن «بربيه» كان يقم عالقات بني فويرباخ وغريه من املفكرين
الفرنسيني ال كونت فقط بل أيضاً «أرنست رينان» ،الذي يحاول اإلبقاء عىل روحانية املسيحية
دون عقائدها ،فهذا «امللحد املتدين» نسخة من املثالية الحسية التي قدمها فويرباخ[[[ .إ ّن نظرية
فويرباخ األنرثبولوجية يف الدين تتعدى الفهم املتعصب الجامد لديانة معينة بحثاً عن الدين
اإلنساين األشمل ،أي تجاوز الثيولوجي إىل األنرثبولوجي وهو يتفق مع كل املحاوالت الجادة
التي تسعى لتأسيس علم النفس الديني وعلم اإلجتامع الديني وفلسفة الدين .وقد وجدت اهتامماً
كبريا ً لدى كثري من اتجاهات الالهوت املعارص.
ويف نهاية دراسته يبني مارتن ساس أن فويرباخ واجه الفكر الغيبي ،الذي تبناه رجال الدين
والفالسفة بنظرتهم التاريخية والتقدمية بالرجوع إىل طبيعة اإلنسان األزلية .ويرى ساس أن يف
االستناد إىل مقولة ثبات الطبيعة البرشية تكمن جدة وقوة الفلسفة الجديدة وراهنيتها ...لقد أصبحت
فلسفة فويرباخ مبثابة «ثورة يف مجال الفكر» متاثل يف ذلك الثورة الكوبرنيكية[[[ ،وانطالقاً من
األمثلة العديدة التي أحيت هذه الفلسفة الجديدة يقدم لنا مثالني يعربان عىل أثر الثورة الكوبرنيكية،
التي أحدثتها فلسفة فويرباخ يف املواقف الفلسفية املعارصة ،هام :كارل لوفيت وإيرك فروم.
ينطلق لوفيت من مبدأي اإلحساس وحب اآلخر ليضع دراسة تحليلية فينومينولوجية لبني
العامل[[[ .ففي كتاباته املتأخرة يوسع مجال املنظور الفويرباخي حيث ينظر فيه إىل الفرد يف عالقته
مع اآلخر ،ال من خالل عالقة صورية لألنا واألنت خارجة عن بقية الطبيعة ،بل إن هذه العالقة
تدخل يف إطار عالقة اإلنسان بالعامل وأن عامل اإلنسان ينصهر يف العامل.
ويسعى إيرك فروم  E. Frommإىل التأكيد عىل النتائج املحتملة والصادرة عن التحول
الفويرباخي يف الفلسفة ،مبا يف ذلك التقيد بالتصميم اإلنساين الناتج عن التأثر بالبعد النفيس
االجتامعي ،الذي آثاره لديه فرويد ودفع اإلصالح عىل مستوى الوعي ليك يتقدم اإلصالح
االجتامعي ،وكأنّه تصميم تقني ملسار املجتمع ذاته .ويرى ساس أ ّن فروم يتفق مع فويرباخ يف
أنّه من املمكن لإلنسان ككائن طبيعي أن يضع مقاييس طبيع ّية وأخالقية موضوعية صحيحة ،أي
أن يحدد ما هو حسن للنمو الكامل لإلنسان ككل[[[ .إ ّن السعي إىل وضع مثل هذا التصميم لبنية
 Brehier, p. 209.ـ ][1
[[[ ـ مارتن ساس :مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة جديدة ،تر :محمد الرتيك ،أوراق فلسفية ،العدد  ،13ص .48
[[[ـ كارل لوفيت ،الفرد يف عالقته مع أخيه اإلنسان ،1928 ،ط  ،1962ص .4
[[[ ـ إريك فروم ،التصميم االنساين ضمن :علم النفس االجتامعي ونظرية املجتمع ،1970 ،ص .166
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تامة لإلنسان تفوق حقاً مناشدة فويرباخ الطبيع ّية «الطبيعة» ،حيث ينظر فروم إىل إمكانية التأثري
التقني عىل اإلنسان يف إطار املنظور الفويرباخي للطبيعة عىل أنه نوع من التصميم اإلرادي
والعميل النافع بالنسبة للمجتمع واالقتصاد[[[.
إ ّن اإلشارة إىل كل من لوفيت وفروم تبني بجالء كيف ميكن للتحول الفويرباخي أن يصبح
مثمرا ً ومواكباً للعرص ،وذلك يف االستناد عىل طبيعة اإلنسان ويف ربط املؤهالت العقلية بالبنية
الطبيعية الحاكمة يف رغبات اإلنسان وحاجاته ككائن مسري من قبل العقل والقلب عىل السواء.
وأخريا ً يف الربنامج املؤدي إىل الحقيقة التي ال تدرك إال تدريجياً من خالل الحوار[[[.
 6ـ فويرباخ والالهوت الراهن
وجد فكر فويرباخ من بني علامء الالهوت يف القرن العرشين ،من يتابعه مستلهمني أطروحاته
جاعلني منها أساس تجديد الفكر الالهويت ،متخذين منها سبيالً الفساح مكانٍ للدين يف وعي
اإلنسان املعارص ،هذا ما كتبه هرني أرفون عن فويرباخ والالهوت[[[.
لقد حدث تحول يف االهتامم يف الدراسات الفويرباخية ،عن تلك الصورة التي حددتها
دراسة أنجلز عن «لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األملانية» إىل االهتامم بالتقارب
بني علامء الالهوت الجدد وفكر فويرباخ ودمجه يف تطور الالهوت .وهو ما نجده لدى عدد من
هؤالء نذكر منهم هانز أهرنبورج ،الذي أكد عىل كون الرصاع الذي خاضه فويرباخ ضد الالهوت
كان مستوحى من هموم دينية .كام ألح عىل الدور الهام الذي يلعبه مفهوم فويرباخ عن الحب
القائم أساساً عىل العالقات بني األشخاص يف بلورة فكر مسيحي حقيقي ويقول أهرنبورج« :إ ّن
إلحاد فويرباخ يقوم بكلتيه عىل أكتشاف روحي ذي قيمة دينية عالية ،بل ومسيحية تنطلق من
مفهو َم ْي «األنا» و«األنت» باعتبارهام حاملني للحياة الحقيقية ومنطقه هو منطق حب اآلخر،
منطق «األنت» محل منطق «األنا» وميتافيزيقا فويرباخ تقوم عىل الحب وتنفتح عليه ،أي عىل
«األنا»و «األنت»[[[.
يرى فويرباخ ،أ ّن علم املسيح  Christologieالخاص بالالهوت الربوتستانتي يقودنا يف نهاية
املطاف حتامً إىل األنرثوبولوجيا .ويستشهد يف (جوهر املسيحية ) (الفصل  )41بأقوال مارتن
[[[ ـ مارتن ساس ،ص .49
[[[ ـ املرجع السابق ،ص .49
[[[ ـ هرني أرفون :فويرباخ والالهوت ،ترجمة أنور مغيث ،أوراق فلسفية ،العدد  ،13ص  53وما بعدها.
[[[ ـ املرجع السابق ،ص .56
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لوثر ،التي يفرس بها تعبريه الشهري « pra pra me pra malisما تؤمن بالله بقدر ما تناله :فبإميانك
به تناله وإن مل تؤمن به لن تنال شيئا منه» .ولهذا يتوقف مصرينا عىل إمياننا إذا اعتربناه إلهنا فلن
يكون أبدا ً إلهنا .إ ّن فويرباخ متيقن من أجل جعل اإلميان بالله حميمياً وداخلياً ميكنه أن يؤدي
إىل تبادل املواقع بني الله واإلنسان« ،ليس اإلنسان هو الذي يعتمد عىل الله ،ولكن الله هو الذي
يعتمد عىل إميان اإلنسان».
وقد يكون يف القول بأن الالهوت الجديد خرج من عباءة فويرباخ مبالغة ـ كام يذكر هرني أرفون
ـ ولكن مثة نقاط إلتقاء بني فكر فويرباخ وعلامء الالهوت يف القرن العرشين وهي نقاط يصعب
معها أن نحرم فويرباخ من فضل تبشريه ،قبل قرن من الزمان ،بالحركات الالهوتية يف عرصنا الحايل.
يتعلق املوقف الذي يرى يف املسيح تجسيدا ً لالنسان وليس الله .مثل هذا التصور فضال عن أنه
يقف عىل حدود الالهوت مل يجد بعد صيغته النهائية .ويطلق عليه تجاوزا ً «الهوت موت االله»
وميثله يف الواليات املتحدة كل من :ذى ،جى ،ألتجزر وب.ف.برين وهملتون وجي فونونيتش[[[.
وهناك الالهوت األنرثوبولوجي ،الذي يعد أقل تطرفاً وأكرث وضوحاً كام عند بولتامن ود .بونهومر
ورولنسون وبول تيلتش .هذا الالهوت يشبه الفكر الفويرباخي يف أن األنرثوبولوجيا تشكل أساسه
العام .ولكن تظل مسارات الفكر التي تقود إىل النتيجة نفسها مختلفة ،فبالنسبة لفويرباخ يفقد
الله جوهره يف اإلدراك اإلنساين ،ألن اإلنسان يخلع عليه صفاته اإلنسانية الخاصة .يبغي الالهوت
األنرثوبولوجي أن ن ُِطبق عىل العالقة بني اإلنسان والله العالقة نفسها بني الذات واملوضوع .فال
ميكن أن يكون الله موضوعاً ألنّه من حيث املبدأ غري قابل للفهم ،فمن املستحيل أن يُعزى إليه
وجودا ً موضوعياً ،ال ميكن أن يتم اللقاء بني اإلنسان والله إالّ عىل مستوى الذوات ،فمعرفة الله
متر بالرضورة عرب معرفة اإلنسان ويبدو أن قول فويرباخ «رس الالهوت هو األنرثوبولوجيا» قد وجد
صدى جديدا ً وغري متوقع لدى علامء الالهوت أنفسهم.
ويظهر التقارب الشديد بني فويرباخ وبني أصحاب الالهوت الجديد خاصة بول تيلتش ،اللذان
يعرض لهام أرفون يف قوله :عندما يعلن فويرباخ يف مقدمة «مبادئ فلسفة املستقبل» أن مهمة
فلسفة املستقبل هي أن تنقل الفلسفة من مملكة «النفوس املمية» إىل مملكة «النفوس املتجسدة»،
أي النفوس الحية ،وأن تنزلها من نشوة الفكر اإللهي ،إىل حقيقة البؤس اإلنساين .ليس الغرض هو
رفع العبء اإللهي الذي يقع عىل كاهل اإلنسان ،بقدر ما هو دفعه ألن يتحمل مسؤلية قدره ،أن
[[[ ـ املرجع نفسه ،ص .58
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يتجاوز نفسه بفضل املعنى الذي يعطيه للحياة .من اآلن فصاعدا ً إ ّن هذا االلتزام الشامل تحديدا ً

وهذا التأثري الذي ميارسه اإلنسان عىل الحياة ،هو يف الواقع ما يحاول الالهوت الجديد أن يدمجه
يف بحثه عن الله ،وكتاب بول تيلتش الرائع يف األعامق تكمن الحقيقة  Tiefe ist Wahrheitشهادة
عىل ذلك[[[.
يرى تيلتش أ ّن هذا العمق الالنهايئ وهذا النبع الذي ال ينضب يف كل كائن هو الله .وإذا مل يكن
لهذه الكلمة معنى بالنسبة لكم ،فتحدثوا عن عمق حياتكم ،وعن أصل وجودكم ،وما يتعلق بكم
بصورة مطلقة وما تأخذونه مأخذ الجد بال أي تحفظ .إذا فعلتم ذلك رمبا تنسون بعضاً مام تعلمتوه
فيام يخص الله ،ورمبا حتى الكلمة نفسها ألنه عندما تدركون أن الله يعنى العمق ،فستكونون قد
عرفتم الكثري عنه وال ميكن أن تطلقوا عىل أنفسكم ملحدين وغري مؤمنني ألنه لن ُيكنكم التفكري
ظاهري ،وال تكونوا ملحدين إال
أو القول بأن الحياة بال عمق ،وأن الحياة سطحية ألن الوجود نفسه
ٌ
عندما تتمسكون بهذا املنظور من يعرف العمق يعرف الله أيضاً»[[[.
ولكن االتفاق يتسع بني فويرباخ والالهوت الجديد عىل وجه الخصوص ،عندما يتعلق األمر
مبوضوع املوت والخلود .ويعترب هذا االتفاق أمرا ً يبعث عىل الدهشة ،ألن كتاب فويرباخ «تأمالت
يف الحياة والخلود»  1830هو الذي ألصق بفويرباخ تهمة امللحد يف رحاب الجامعة .فعىل ما
يبدو أن هذا الكتاب يقوم بقلب كامل للمذهب املسيحي .إذ ينزل بالخلود إىل مستوى الوهم
الضار باإلنسان ،ألنه يجعل اإلنسان يعتقد يف خلود شخيص» .فيرتكه منكفئاً عىل ذاته ال رغبة له
يف املساهمة يف الجهد اإلنساين .أما املوت ،يف املقابل ،لو أُ ِخ َذ عىل محمل الجد ،فإنّه يؤدي
باإلنسان إىل الرغبة يف تأكيد خلوده بالعمل لصالح تقدم اإلنسانية بأكملها «عندما يعرتف اإلنسان
من جديد بأنه ليس هناك فقط موت ظاهر ،ولكن هناك موت حقيقي واقعي تنتهي به حياة الفرد
ٍ
عندئذ تكون لديه الشجاعة أن يبدأحياة جديدة ،وأن يشعر بالحاجة امللحة ،ألن يق ِّيم نشاطه
متاماً،
الروحي عىل ما هو حقيقي وجوهري وال نهايئ حقاً ،عن طريق االعرتاف بحقيقة املوت وعدم
التنكر له ،يستطيع اإلنسان انكار ذاته حقيقية»[[[ .وهكذا نالحظ مجددا ً أن الالهوت الجديد وإن
انطلق من مقدمات مختلفة ،يبدو وكأنّه قد التقى بفويرباخ الذي حث من جانبه البرش عىل السعي
إىل الخلود بقبول فكرة املوت الحقيقى.
[[[ ـ املوضع نفسه.
[[[ ـ فويرباخ؛ األعامل الكاملة.T.X.2 P. 136 ،
[[[ ـ فويرباخ؛ األعامل الكاملة ،T.I. P. 27 ،نقال عن أرفون ،ص .62
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ويتساءل أرفون :أليس أمرا ً مزعجاً أن نقدم فويرباخ عىل أنّه يف أعامقه مفكر مسيحي يف حني أن
جان جيتون يعتربه يف كتابه األخري «هذا ما أعتقد» « ،1971أكرب خصومنا وضوحاً وأهمية :ويجيب
أ ّن فويرباخ هو نفسه الذي يحررنا من الحرية ،لقد قدم لنا هو نفسه هذا االنقالب الذي يجعل
من ملحد ملعون مفكرا ً مسيحياً .ويحتوي تعليقه عىل «تأمالت يف املوت والخلود» عىل هذه
السطور التي تبعث صوتاً تنبؤياً« :باختصار ،بينام كان الفقراء واملظلمون والبؤساء هم املسيحيون
يف األزمان الغابرة ،نجدهم اليوم ليسوا مسيحيني ،أي تَغ َُي غريب ،أولئك املسيحيون واملؤمنون
اسامً هم عملياً وفعلياً وثنيون .ومن هم وثنيون اسامً ،هم عملياً وىف الحقيقة مسيحيون .ومع ذلك
أبرشوا يا من تعانون ،إ ّن اإلنتصار السيايس للمسيحية هو ضياعها األخالقي .ومن يعتربون اليوم
من وجهة نظرهم ـ أو من وجهة نظر اآلخرين ـ أصدقاء وحامة املسيحية ،سيسفرون عن وجوههم
كأعداء حقيقيني للمسيحية ،ومن يعتربون اليوم أعداء املسيحية سيعرفون يوماً عىل أنهم أصدقاؤها
الحقيقيون»[[[.

[[[ ـ أرفون ،ص .62
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الدن َ
ْيوة في مواجهة اإليمان
َّ
جان لوي شليغل

[*]
[[[

قبل بداية القرن السادس عرش ،نادراً ما طرحت اكتشافات الفيزياء الحديثة إشكالية اللقاء

بني العلم والدين .وقد عكس إنكار غاليله تدهور العالقات بينهام ،فربزت رضورة إضفاء صفة
«الدهرية» عىل البحث العلمي .وابتدا ًء من القرن التاسع عرش ،طرحت الداروينية للنقاش
بشكل جذري نصوص الكتاب املقدّ س ،وال سيام تلك التي تتناول نشأة العامل لتشكِّل بذلك
تصدُّ عاً جديدا و ُمدَ ِّوياً.
يف هذه املقالة سنقرأ ما يُيضء عىل االحتدام بني اإلميان كام تُظهره نصوص العهدين
القديم والجديد ،وما أدت إليه عقالنية العلوم وسيادة الدهرية يف فهم العامل واملوقف من
املحرر
								
جود.
الو
منذ أمد بعيد ـ يف الواقع ـ إىل زمن ظهور االكتشافات الكربى يف الفيزياء الحديثة ابتداء من
القرن السادس عرش ـ مل تكن العالقات بني العلم والدين «مشكلة» وال سبباً لنزاعات كبرية .ومل
يكن هناك خالفات مسترتة ،وذلك لسبب بسيط هو أن «صورة العامل» التي تبثّها الديانات الكربى
وعرب كتبها املق ّدسة مل تكن تتعارض مع الصورة التي ك ّونها العلامء األوائل الذين كانوا غالباً هم
قسيسني (مثل فيتاغور) أو فالسفة (مثل أرسطو الذي ُع َّد لزمن طويل أكرب
أنفسهم رجال دين ،إما ّ
العارفني بالظواهر الطبيعية)؛ وحتى عندما يتع ّرضون للنقد ،فإنهم ال ي ّدعون رفض أساطري عرصهم
واآللهة .عدا عن ذلك ،مل يحمل «العلامء» لقب العلامء الذي يعود تاريخه إىل القرن التاسع عرش
*ـ باحث يف علم اجتامع األديان ومستشار علمي يف مركز منشورات (سوي ـ  )Seuilباريس.
ـ العنوان األصيل للمقالReligion et sécularisation Science et religion :
املقال مأخوذ من املوقع التايل:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/33033304034023303330403402/_EX.pdf
عمر.
ـ ترجمة :عامد أيوب .مراجعة :جامل ّ
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ـ هذا إذا افرتضنا أنهم ُوجِدوا بحالة سليمة وهو أمر غري وارد ـ وكان يُشار إليهم يف الغالب عىل
أنهم فالسفة أو حكامء.
عندما التقت اليهودية (ابتدا ًء من القرنني الثالث والثاين قبل امليالد) ثم املسيحية بعد والدتها
بوقت قليل (منذ القرنني االول والثاين بعد امليالد) بالهلّينية والتقاليد اليونانية ،ت َ َب َّنتا ،كام مجمل
والطب وعلم
توصل إليها العلم اليوناين يف مجال الرياضيات
العامل اليوناين الروماين ،النتائج التي ّ
ّ
خاص يف القرن الثاين بعد امليالد نظام دوران الكواكب الذي وضعه بطليموس
الفلك ...وتب ّنتا بشكل
ّ
ّ
(توف حوايل سنة  170قبل امليالد) ،والذي ُع َّد فريدا ً بالرغم من إبقائِه عىل مركزية األرض
Ptolémée
الطب .بتعبريٍ
ّ
(توف حوايل سنة  200بعد امليالد) َمرجِعاً يف
يف وصفه للكون .بدوره أصبح جالينوس
ّ
آخر ،مل يكن النزاع بني العلم والدين ،بل كان أوالً بني األديان نفسها بني التوحيد من جهة ،والوثنية
التي ت ُجاهر بالرشك من جهة أخرى ،أو بني الديانات التوحيدية نفسها (اليهودية واملسيحية).

الحقاً أُعي َد اكتشاف علوم اليونان وأُت ِب َعت بعلوم العرب بني القرنني التاسع والثاين عرش بعد أن
أصابها الخراب والتبعرث بفعل سقوط األمرباطورية الرومانية (الحريق الجزيئ الذي أىت عىل مكتبة
اإلسكندرية سنة  269ق.م ،وما تع ّرضت له بعد ذلك من أعامل تخريب من قبل متظاهرين متش ّددين
ض ّد الوثنية سنة  415ق.م) :إ ّن علوم العرب ،التي احتفظت الذاكرة الغربية بأسامء بعض أعالمها
أمثال ابن سينا (طبيب وفيلسوف فاريس ّ
توف سنة 1037م) وابن رشد (فيزيايئ وفيلسوف أندليس
والطب والجغرافيا
مات سنة 1198م) ،شكّلت بح ّد ذاتها عنرص إبداع يف الرياضيات والفيزياء
ّ
والكيمياء والفلك .ونُعيد التذكري م ّر ًة أخرى بأن هؤالء «العلامء» كانوا أيضاً رجال دين وعلامء
الهوت مسلمني وصوفيني ،وبالتايل مل يكن هناك أي نزاع بني العلم واإلميان الديني (باستثناء
شخص واحد هو الطبيب العقالين الفاريس الرازي الذي ّ
توف حوايل سنة 930م ،والذي مل يكن
يؤمن باملعجزة).
بينام كان العرص الذهبي لإلسالم يوشك عىل االنتهاء (القرن الثاين عرش) ،عادت نصوص أرسطو
(بالعربية) إىل الغرب لِ َيت ّم ترجمتها إىل الالتينية ،فكان لها بالغ التأثري يف الالهوت «املدريس»
(ألربت لو غراند ،توما األكويني) خصوصاً يف ما يتعلّق بأهمية العقل ،القادر عىل «التفكري» بالله
ظل غياب أي وحي ( )révélationيف «الكتابات املق ّدسة» كالتوراة واإلنجيل والقرآن...
حتى يف ّ
زمن األزمات واالنشقاقات
يف سنة 1686م ،ويف كتاب «محاورات حول تع ّدد العوامل» «فونتينال»  Fontenelleيروي رجل
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ُرصعة بالنجوم قصة علم الفلك الحديث« :كان
مجتمع لزوجته بأسلوب طريف تحت السامء امل َّ
كل هذه الدوائر املختلفة وهذه الساموات الصلبة
ب ّ
هناك شخص أملاين يُدعى «كوبرنيك» ،ونَ َه َ
التي تخ ّيلتها العصور القدمية .د ّمر بعضها وحطّم البعض االخر .أمسك هذا الفليك املجنون
باألرض وأرسلها بعيدا ً ج ّدا ً عن مركز الكون بعد أن كانت موضوع ًة يف وسطه ووضع الشمس
ُعب عن «التحول الكوبرنييك» عىل نح ٍو أفضل؟
مكانها .فإليه يعود الفضل يف ذلك .»...كيف ن ّ
يُح ّدد فونتينال موقع هذا التح ّول بالنسبة إىل العصور القدمية بشكل عا ّم ،وليس بالنسبة للدين.
ّ
وظل
وتوف سنة 1543م) كان ّ
يف الحقيقة ،إن كوبرنيك (وهو بولوين أكرث منه أملاين ُولِد سنة 1473م
كاهناً قانونياً[[[ يف الكنيسة الكاثوليكية ،لكنه عندما رأى أن اكتشافه ميكن أن يُس ّبب له مشاكل مع
الكنيسة يف ذلك الوقت مل يَق ْم بإصدار كتابه (ثورة األجرام الساموية) إال قبل وفاته بوقت قصري.

أوصلته أعامله إىل نتيجة مفادها أن الشمس ،وليس األرض ،هي مركز الكون وأن األرض كغريها
من الكواكب تدور حول الشمس وتدور أيضاً حول نفسها .وبذلك انتقلنا من نظرية «مركزية األرض»
إىل نظرية «مركزية الشمس» .بالنسبة إىل الجانب الديني ،نلحظ نقطتني ها ّمتني :كان من امل ُستَب َعد
أن يُ ِ
شاطر علام ُء آخرون كوبرنيك أفكا َره ،حتى أن األغلبية يف زمانه رفضت اللحاق به وتشبّثت
بآراء بطليموس؛ بتعبري آخر ،دار الجدال التايل :إننا مل ننتقل فجأة إىل مسلّمة مركزية الشمس،
متسك بنظريته،
وكان بوسعنا االنتظار قبل اتخاذ أي موقف .من جهة أخرى ،ومبا أن كوبرنيك ّ
فإنه مل يشعر بالقلق بالرغم من أنه ليس فقط الكنيسة الكاثوليكية ،بل لوثر واإلصالحيون األوائل
عبوا عن استهجانهم تجاه نظريته (مل تَصدر بحقّه إدانة من روما إال سنة 1616م) .ولكن
أيضاً ّ
جاء كيبلر(1571م ـ 1630م) من بعده وأَثبت أن الكواكب تدور حول الشمس وفق قطع إهليلَجي،
فكانت القوانني التي حملت اسمه والتي وضعت قواعد رياضية ت َِصف حركات الكواكب .مع ذلك،
وبالرغم من صدور كتابه علم الفك الجديد «( »Astronomia Novaعنوان أحد كتبه الرئيسية)،
ظل كيبلر مسيحيّاً بعمق ،إذ كان مقتنعاً بأن العامل محكوم بإيقاع إلهي يُديره خالق ُم ِ
بدع ويخضع
َّ
لكامل ريايض .لقد كان كيبلر مولَعا أيضاَ بعلم التنجيم والخيمياء.
مل تنترش الفضيحة إال مع غاليله (1564م ـ 1642م) .فاليشء الجديد الذي جاء به ليس كونه
اكتشف أن األرض تدور حول الشمس ،ولكنه أثبت ذلك بواسطة املرقاب ،أي عرب التجربة
تجريبي .ليس باإلمكان العودة إىل تفاصيل الدعوى التي أقامتها محكمة
وبالتايل أثبته بشكل
ّ
علام أن كوبرنيك مل يكن كاهناً (.)prétre
[[[ـ كاهن قانوين( )Chanoineهو لقب ترشيفي متنحه الكنيسة الكاثوليكية ً
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التفتيش الرومانية ض ّده ،والتي استم ّرت عدة سنوات .لقد أن َك َر غاليله ُمك َرهاً سنة  1633ما كان
يعلِّمه من قبل .وتنقل الرواية عنه الجملة الشهرية التي قالها« :ومع ذلك فهي تدور!» .منذ ذلك
بحق العلوم ...رمبا
الحني أصبحت «قضية غاليله» رمزا ً ّ
لكل أشكال القمع التي تُ ارسها الديانات ّ
ألنه للم ّرة األوىل ،بشكل رسمي وعلني ،تسمح طائفة دينية لنفسها ،باسم الحقيقة غري املرئية،
بنقض وإدانة الحقيقة التي شوهدت تجريب ّياً وأكّدتها علوم الطبيعة[[[.
مع ذلك ،وبعيدا ً عن التعقيدات املختلفة للقضية ،نُعيد التذكري بسبب اإلدانة :ك ّنا نعتقد أن نظرية
ّ
أريض املركز أو تلك امل ُ َؤ َّولة
جه
مركزية الشمس تضع عىل
املحك حقيقة الروايات التوراتية ذات تو ّ
ِّ
بهذه الصورة[[[ُ ،م َؤ ّولة ألنه ال يوجد يف هذا الشأن أي إثبات شكيل يف الكتاب ُ
نص أي
املق ّدس وال ّ
ح َكامً) يدعو إىل االعتقاد بذاك النموذج دون غريه .يف الحقيقة ،إ ّن هذه ِ
أساسها هو
الخشية نفسها،
ُ
( ُم ْ
فكرة ُم ْسبَقة خاطئة وسوء فهم جوهري مرتبط بالكتاب املق ّدس :فالكتاب املق ّدس ليس كتاباً يشتمل
عىل «كشوفات» ( )révélationsعلمية تتناول موضوعاً معيَّناً سواء كان الكون أو الحياة أو الجنسية
ٍ
تجل الله يف التاريخ اإلنساين ،وأن يجد فيه آخر
ألحد ما أن يجد فيه ِّ
( ...)Sexualitéإلخ .ميكن
جملة روايات ساخرة ومتناقضة يف ما بينها ،وأن يجد ثالث فيه عمالً أدبياً رائعاً عن اإلنسانية؛ لكن أن
نعتربه كتاباً أو بحثاً علمياً (حول الطبيعة واإلنسان والحياة ..نشأتها ،مستقبلها ومآلها ...إلخ) فهذا بكل
بساطة خطأ جسيم .مع ذلك فإن هذا الخطأ وهذه املحاولة مل يتوقّفا حتى أيامنا هذه.
تبدل العقليات:
ّ
تعي ذلك بأن عهدا ً جديدا ً
من امل ُر ّ
جح أن الكنيسة شعرت بعد محاكمتها «غاليله» ومن دون أن َ
يباغتها :عهد انفصال الدين عن باقي مجاالت الحقيقة .وأصبح ليس فقط العلم ،بل أيضاً السياسة
والثقافة والفلسفة والرتبية والقانون ،أصبحت كلها دنيوية ،أي «ت َدنْ َيوتْ ».

لذلك فإننا نعي أن البحث العلمي ليس فقط قادرا ً ،بل يجب عليه التخلّص من «الفرضية الله»
حد
( )L'hypothèse Dieuأي التخلّص من «الصورة الدينية للعامل» (بحسب ماكس فيرب) التي تُو ّ
كل يشء .هكذا يصبح الدين حقيقة من بني الحقائق األخرى وخيارا ً شخصيّاً.
وتربط ّ
[[[ـ يف الحقيقة ،إننا إذا عدنا إىل السياق التاريخي لتلك الفرتة فعلينا القول أن الحقيقة الدينية بالنسبة لقضاة محكمشة التفتيش هي جل ّية
وعاملية مثلها مثل الحقيقة التي أثبتتها علوم الطبيعة.
قصة خلق العامل انطباعاً
[[[ـ عىل سبيل املثال يف الفصل األول من سفر التكوين (السفر األول من من العهد القديم من اإلنجيل) تُعطي ّ
ض َعت أوالً وأنها «شاسعة وخالية» قبل أن يُ ِ
بأن األرض ُو ِ
خضعها الله لرتتيبه ويخلق الشمس والقمر والبحار والنبات والحيوانات ،وقبل أن
يخلق اإلنسان الذي كل يشء «خاضع» له.
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يف القرن السابع عرش والثامن عرش ،وبينام كانت الكنيسة تتش ّدد يف إقامة املحاكامت وكان
نيوتن يعمل عىل تثبيت قواعد الفيزياء الجديدة (بفضل القوانني الكونية لـ «اإلوالة الساموية» مثل
والفساق،
ح َدثَ تح ّول يف عقليات العلامء واملفكّرين وأصحاب «العقول الفذّة»
ّ
قانون الجاذبية)َ ،
تخل هؤالء عن إميانهم وباتوا أعداء لإلكلريوس ،احتامليّاً ألهانيني ( ،)déistesثم صاروا
ّ
إذ
ملحدين وما ّديني ،ال سيام بعد بروز «فلسفة التنوير» الفرنسية يف القرن الثامن عرش ،وأخريا ً يف
يف القرن التاسع عرش ويف النهاية « َوضْ ِعيني» و « ِعل َمويني» يؤمنون بعقيدة واحدة هي عقيدة العلم
والتطور الالمتناهي بفضل العلم .كان لهذا التط ّور يف العقليات أعالمه يف ميدان الفلسفة :ديكارت
وسبينوزا ،وخصوصا إميانويل كانط يف ما يتعلق بالعالقات بني العلم واإلميان الديني حيث شَ ك ََّل
كتابُه (نقد العقل الخالص1781 ،م) تح ّوال حاسامً آخر .إننا نقيس املسافة املقطوعة خالل قرنني

من الزمن من جانب العلامء وامل ُفكرين والفالسفة...عندما يفرتض كانط يف مقدمة كتابه املذكور:
«أردت أن أَضم َن املعرفة حتى أنقذ اإلميان» ،وبالنسبة إىل «ضامن املعرفة» يرى كانط أن كل
العلوم الفيزيائية ت َخضَ ع لظواهر مح ّددة يف الزمان واملكان ،أي تجربة ملموسة؛ وحسب وجهة
أي معرفة ممكنة ،وال أي «دليل» علمي عىل وجود الله أو أي حقيقة أخرى فوق
النظر هذه ،ال توجد ّ
الطبيعة .أما بالنسبة إىل «إنقاذ اإلميان» وما يتعلق بحياة اإلنسان العملية واستفساره عن «معنى»
الحياة فعىل اإلنسان أن يطرح عىل نفسه قضية الله والخلود والحرية اإلنسانية .وال يستطيع أي عامل
أن يُق ّد َم برهاناً يُثبت من خالله عدم وجود الحقائق املتعالية؛ وعىل العكس ،ليس مخالفاً للصواب
«التسليم» بوجودها ،يف حني أنه (بنظر كانط) منطقي ج ّدا ً إذا ما قررنا الذهاب حتى نهاية الواجب
األخالقي ..بالطبع ،إن كل هؤالء الفالسفة ـ ال فقط سبينوزا ،بل كذلك املؤمنني منهم أمثال
ديكارت وكانط ـ متّهمون و ُمبعدون (قامئة املؤلفات امل ُدانة من قبل املكتب املق ّدس يف روما).
خاص والعلم الحديث قد ت ّم بصورة نهائية.
يبدو إذن أن الفصل بني الكنيسة الكاثوليكية بشكل
ّ

لقد أَح َدثَ ذلك الفصل ،أكرث من أي اكتشاف علمي آخر يف القرن التاسع عرش ،توتّرا ً جديدا ً ال
يزال قامئاً إىل يومنا هذا .بالنسبة إىل الكاثوليك ،وكذلك أيضاً الربوتستانت املتديّنني الذين يواظبون
فس ظهور اإلنسان بأنه تطور انتقايئ لألنواع الحيَّة عرب
عىل قراءة الكتاب املقدس ،فإن داروين ،الذي ّ
ماليني السنني بشكل محض طبيعي ،يُع ُّد مصدر عدم استقرار عىل نح ٍو يثري االستغراب.
فاإلنسان (بنظر داروين) يتح ّدر من الحيوان و «يتشابه» بالح ّد األدىن مع القردة العليا
(الرئيسيات) ،كام أن للنباتات وحتى للجامدات تاريخاً طويالً ،باإلضافة إىل العديد من عالقات
القرابة التي يدرسها علامء الطبيعة والجيولوجيا .ويف ما بعد سينضّ م إىل البحث ،الذي سيصبح
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عندئذ أعمق ،علامء البيولوجيا (املهتمون بدراسة أصل الحياة) والفيزياء الفلكية (املهتمون بدراسة
أصل العامل) ،فأين املشكلة يف ذلك؟
وهكذا أُعيدت املصداقية «العلمية» للكتاب املقدس ،م ّر ًة أخرى ،إىل دائرة النقاش ،لكن هذه
جرأ ًة وحول قضية أه ّم من قضية النظام الشميس ،وهي بكل بساطة قضية الخلق
املرة بأسلوب أكرث ُ
املبارش للعامل يف ستّة أيام من قبل الله ،وهي الفكرة ذاتها التي تقول أن الله خلق مبارشة اإلنسان
والكون ،ولكنها آخذة بالسقوط.

كل معجزة تبدو ُمف ّندة
عموماً ،إن كل تدخّل إلهي خاص ومبارش يف العامل ،أو مبعنى آخر إن ّ
بالكامل .مع ذلك ،كنا نعلم أنه منذ «كانط» وحتى قبله بكثري ،كانت املعجزة ،وهي «الولد امل ُدلَّل»
والركيزة األساس لإلميان والدين منذ زمن بعيد ،يف مأزق.
لكن أَلَ ْم نحقّق ذلك عىل مستوى العقليات (بإمكاننا أن نسأل :هل حقَّقنا ذلك اليوم؟) .رمبا
القوي لروايات الكتاب املق ّدس حول الخلق وعبور البحر األحمر ومعجزات
فس االستحضار
ّ
يُ ِّ
يفس هذا التيه .لكن مع داروين أصبح ذلك مستحيالً ،فإذا
املسيح التي رواها اإلنجيلُّ ،
كل هذا ِّ
كان داروين قد أحدث بأفكاره صدمة قوية يف العقول ،خصوصاً عقول املتديّنني ،فهذا بال ّ
شك
ألن نظريته القائلة بأن «اإلنسان يتح ّدر من القرد» ومل يُولَد مبارشة من كلمة الله ويديه ،فيها يشء
من املهانة؛ فهي تعني ،كالكثري من االكتشافات العلمية الحديثة ،أن اإلنسان ليس شيئاً عظيامً يف
الكون ،وأن عليه أن يكفكف عن غروره تجاه االدعاءات التي بدا أن ديكارت (تويف سنة 1650م)
كان يحاول تربيرها من خالل إقراره باملبدأ «املركزي البرشي» (اإلنسان مالك وسيد الطبيعة) .لكن
عب بال ّ
شك عن شعور مختلف وعميق يتّصل بصعوبة
باسكال (املتوىف سنة 1662م) بدقته البالغةّ ،
التواجد يف هذا العامل الجديد الالمتناهي ،وهو ما عرب عنه بقوله« :يخيفني الصمت الرسمدي لهذه
الفضاءات الالمحدودة فكم من مملكات نجهل!» (.)Pensées 206 et 207, éd. Brunschvicg
نقد الكتاب واألصول ّية
مرة جديدة ،ت ُنجم األزمة الداروينية عن سوء الفهم املتعلّق بالكتاب املقدس و«النوع» الذي
ميثّله هذا الكتاب :فإذا اعتربناه كتاب علم ،فإن املؤمنني سيصابون بخيبة أمل ،بينام سيظ ّن
غري املؤمنني بأنهم عربوا من نرص إىل نرص .ومنذ القرن السابع عرش يدور رصاع مبارش بني العلم
بي باروخ سبينوزا يف كتابه (رسالة
والدين .حتى الكتاب املقدس نفسه مل يسلم من ألسنة النقّاد .لقد َّ
يف الالهوت والسياسة1670 ،م) ومعه أيضاً
القس الكاثولييك ريتشارد ساميون يف كتابه (التاريخ
ّ
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النقدي للعهد القديم1678 ،م) ،تناقضات الكتاب املق ّدس الداخلية وعنارص الغموض فيه و«زياداته»

ورواياته األسطورية وتخ ّيالته أو لنقل« :أساطريه» .استم ّر هذا النقد وازدادت ح ّدته ليصبح جذريّاً
أكرث ،خصوصاً يف القرن التاسع عرش الذي شَ ِه َد هجوماً عىل العهدين القديم والجديد معاً .لذا،
فإننا نُ يِّز بني «يسوع التاريخ» (الذي ميكن عند اللزوم إعادة تشكيل بعض جوانبه) و«مسيح اإلميان»
(ابن الله عند املسيحيني) الذي ليس مبقدور العلم أن يقول أي يشء بخصوصه .وبَلَ َغ النقد ذروته
مفسي الكتاب املق ّدس يف القرن
عندما أعلن رودولف بولتامن سنة 1930م ،وهو متديِّن ومن كبار ِّ

العرشين« ،أننا ال نستطيع بشكل عميل أن نعرف أي يشء بخصوص سرية حياة السيد املسيح».

مع ذلك ،حاول االت ّجاه التاريخي النقدي يف تأويل الكتاب املق ّدس إحياء التح ّدي الذي ُيثّله

نقد الكتاب املق ّدس .وأظهر إىل أي درجة يخضع الكتاب املق ّدس تاريخيّاً لزمانه ومكان تأليفه
(الرشق األدىن القديم خالل األلف األول قبل امليالد ،ثم فلسطني الرومانية حتى القرن الثاين

عم يف أذهانهم ،كام
يعبون ّ
امليالدي) .إ ّن ُمؤلِّفي الكتاب املق ّدس (املجهولني يف الغالب) ِّ
بالنسبة إىل كل الكتب القدمية ،من خالل املعرفة التي كانت سائدة يف عرصهم واألجناس األدبية
التي عرفوها يف ذلك الحني (أساطري ،روايات أسطورية وخيالية ،معجزات .)...يجب إذن توجيه

النظر بات ّجاه آخر :فالكتاب املق ّدس ليس «كتاب أخطاء» يف مقابل كل ما سمحت لنا باكتشافه

علوم الفيزياء والبيولوجيا الحديثة .إنه ملن السخرية أن ننظر إىل الكتاب املق ّدس عىل أنه كتاب

علم أو كشوفات علمية حول أصل نشأة اإلنسان والحياة .إن مؤلِّفي هذه الروايات مل يكونوا إطالقاً
بحاجة إىل تربير املعجزات مثالً ،نظرا ً لكون ذلك يرتبط بإظهار قدرة الله من دون السؤال عن

التعطيل الحاصل يف السببية الطبيعية أو عن إمكانية التدخالت املبارشة لإللهي يف الطبيعة (يف
جليّة للعيان).
عامل
ّ
سحري أو مسحور بكامله تُ َع ُّد هذه التدخالت َ

لكن ،مع أن التأويل التاريخي النقدي للكتاب املق ّدس يُجيب عن األسئلة الحديثة ،فإنه مل

يُقن ْع كل عامل املتديِّنني ،وخصوصاً أولئك الذين يوصفون بأنهم أصوليون .نشأت األصولية يف
كنف الربوتستانتية األمريكية يف نهاية القرن التاسع عرش ،وهي قبل كل يشء موقف دفاعي بوجه

القراءة الحداثوية للكتاب املق ّدس ،ور ّدة فعل ت ُجاه املنهج التاريخي النقدي الذي يُدقِّق يف النص
املق ّدس ويناقش يف «عصمته»[[[ املطلقة .يرى األصوليون عموماً أن هذه املقاربة ه ّدامة بذاتها
أس اإلميان ذاته .يضع األصوليون إذن يف وجه امل ّد الذي
وت ُد ّمر كالم الله وتقيض بالتايل عىل ّ

[[[ـ أي عدم اشتامله عىل الخطأ .وكلمة ُ inerranceمشتقة من أصل التيني هو  errareالذي يعني «أخطأ» (.)se tromper

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

132

امللف

يشكِّله النقد إثباتات ال ميكن املساس بها متاماً كام اثباتات العلم التجريبي؛ ويضعون الئحة بـ
«األسس» أو «األمور الجوهرية» التي ُي َنع تناولها بالنقد .بالنسبة إليهم ،إن القراءة الحرفية للنصوص
املكتوبة «بخ ّ
بخاصة (يجب
ط يد الله» تفرض نفسها إذن .إ ّن «أنصار النظرية الخلقية» األمريكيني
ّ
التشديد عىل أنهم ليسوا أُميني ،بل علامء جامعيون) يدافعون عن فكرة الخلق املبارش للعامل من
قبل الله (هذه النقطة أه ّم من م ّدة الـ «ستة أيام» التي ميكن إعادة تأويلها ضمن حدود مع ّينة) .كام
يعتمدون القراءة الحرفية للروايات كتلك التي تتح ّدث عن الطوفان وجروح مرص العرشة وعبور
البحر األحمر وغريها الكثري من األحداث املذهلة التي وردت يف العهد القديم ،من دون أن ننىس
جميع املعجزات حول املسيح ،إضاف ًة إىل تلك التي صنعها بنفسه.
بيد أن الجدال الدائر بني املقاربة األصولية للوحي  Révélationواملقاربة النقدية كان ميكن
أن يدور بني املتدينني أنفسهم وداخل األديان ،وال ت ْعني اآلخرين .لكن ،منذ ع ّدة عقود ،ت ُحاول
ِض أفكارها :ففي
األصولية الربوتستانتية واإلسالمية وحتى الكاثوليكية التأثري يف الشأن السيايس يك تفر َ
الواليات املتحدة أُر ِغمت املدرسة عىل تدريس قصة الخلق يف التوراة «أُسوةً» بالنظريات التح ّولية
ب من الحكومات اإلسالمية تطبيق الرشيعة يف النظام
الداروينية ومثيالتها؛ ومن الناحية اإلسالمية ،طُلِ َ
العام ،أي القانون القرآين (ومن الناحية العلمية يُشاطر األصوليون اإلسالميون األصوليني املسيحيني
أصال عىل كل االكتشافات العلمية الحديثة).
نفسها معتربين أن القرآن[[[ يشتمل ً
نفس اال ّدعاءات َ
مستجدات علمية يف القرن العرشين
ّ
من الناحية الدينية ،منذ نهاية القرن التاسع عرش وحتى نهاية القرن العرشين ،مل يطرأ تب ّدل كبري
عىل املواقف النظرية .إذا وضعنا جانباً األصوليني ،وهم كثريون ج ّدا ً اليوم غري أنهم يُشكّلون جبهة
ومرتاصة ،فإننا نُركّز أكرث عىل اإلصالحات وتشتّت املواقف.
حدة
ّ
ُمو َّ
العلم ومذهب التوفيقية
أوالً ،إن العلم وصورته هام باألحرى اللذان تب ّدال .إن النظريات الفيزيائية الجديدة يف القرن
العرشين (النسبية املحدودة والنسبية العا ّمة ،النظرية الكمية )...وإثباتها عرب املشاهدات املجهرية
ّ
للشك والغموض والنقاش فيه.
والعيانية أ ّدت إىل نشوء علم الكونيات الجديد الذي هو ُعرضة
رمبا تقع األديان فريسة اإلغراء إذن من خالل املطالبة بأن تكون حيث مل يستطع العلم الوصول،
[[[ـ بالنسبة للقرآن ،مثّ ة كتاب أثار أرضاراً فادحة يف ما يتعلّق بهذه النقطةBucaille, Maurice. La Bible, le Coran et la science: :
.Les ecritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes, Paris, Agora, «Pocket», 2003
إال أن الداالي الما يرى أيضاً أن البوذية تتّفق كثرياً مع العلوم العقلية (علوم األعصاب).
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أو تكون ما مل يج ْده العلم بعد ،أو تبحث عن ركائز علمية لعقائدها ...بالتايل مث ّة من رأى من
املسيحيني (البابا بيوس الثاين عرش )1951 ،يف نظرية االنفجار األ ّول التي يت ّم تداولها اليوم (نظرية
الـ «بيغ بانغ» أو االنفجار الكبري) والتي بدأ الكون من خاللها مت ُّدده ،رأى فيها ،إن مل يكن دليالً،
األقل شكالً من أشكال إثبات نشأة العامل (ليس الكون إذن المتناهياً) ونوعا من التامثل مع
ّ
فعىل
ح َدثَ بالكامل يف «هذا
فكرة الخلق ،األمر الذي يُشكّل بالطبع رضباً من الوهم ،فالـ «بيغ بانغ» َ
عم كان موجودا ً قبل لحظة نشوء
الجانب» من الزمكان  espaceـ  tempsبينام يبقى السؤال الكبري ّ
الكون بجزء من مليون من الثانية.
يف الحقيقة ،نجد أنفسنا هنا أمام واحدة من أكرث املحاوالت استامت ًة للدفاع عن الدين منذ ظهور
أقل دقّة ،بني إثباتات
الفيزياء الحديثة واملعارصة ،وهي التوفيقية .إنها تعني إذن التوفيق ،بشكل أكرث أو ّ
أو روايات الكتاب املق ّدس (أو القرآن أو أي من النصوص والعقائد األخرى) من جهة ،وإثباتات العلم
الحديث من جهة ثانية .فإ ّما أن يُثبت العلم صحة اإلميان وإما أن ي َؤيِّد اإلميان معطيات العلم.

مثة محاولة من املحاوالت الفظَّة تقوم عىل التوفيق بني مدة األيام الستّة للخلق واملدة الطويلة ج ّدا ً

( 13.7مليار سنة) التي متت ّد بني نشأة العامل وظهور اإلنسان؛ ورغم أنه من الصعب د ْعم فكرة أن العامل
لكل يوم.
فس األيام رمزياً بأنها تعني ماليني السنوات ّ
ال يتجاوزه عمره ستّة آالف سنة ،فإن البعض ّ

ظل التط ّور
إ ّن «التصميم الذيك»  ،intelligent designوهو أكرث حذقاً ،حا َو َل مؤخرا ً يف ّ
ِ
جه الذي كان حارضا ً هنا منذ البداية.
العشوايئ ،أن يستبدل غاي ًة محكوم ًة بالذكاء
املبدع وامل ُو َّ
ص ِّم َم أصالً بحسب ذكاء الله ،ونقول إن هذا هو التفسري العلمي األكرث إقناعاً
لذلك ،فالكون ُ
بالنسبة للثوابت والتوازنات الفيزيائية التي تحكم العامل .لكن األمر يتعلّق هنا بقراءة دينية ،وليس
علمية ،للبداية (بداية الكون).
معنى إضافياً لكونها
وبات ّجاه معاكس ،يُصبح ُمسلَّامً به أن ال يُحمل رفض الكتب املق ّدسة
ً
ال تتوافق مع العلوم الحديثة ،ألن هذا التوافق مل يكن إطالقاً ،ال يف القديم وال اليوم ،من بني
اهتاممات الكتب املق ّدسة[[[..
يتم إدخالها يف العهد القديم والعهد الجديد) والذي شاعت شهرتُه من خالل رواية
[[[ـ إن األدب «املُ زيَّف» (الكتابات األصلية التي مل ّ
ُوصف بأنها
( )Da Vinci Codeيشتمل عىل الكثري من املعلومات حول مكان العيش ( )Sitz im Lebenيف األسفار املقدسة (التي ت َ
أي معلومات أكرث مصداقية من تلك التي
«كَ َنسية»)ُ .يكن ببساطة تفضيل الكتابات امل ُزيَّفة عىل الكتابات الكَ َنسية ،إال أن األوىل ال تحمل ّ
تُقدّ مها الثانية ـ بل هي أقل مصداقية بال أدىن شك .عالوة عىل ذلك ،فرواية ( )Da Vinci Codeتُ َعدّ محض خيال لدرجة أن أي باحث
يعجز عن إثبات «تاريخيتها».
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تُع ُّد محاولة األب بيار تيالرد دو شاردان ( 1955ـ « )1881للمصالحة» أه ّم وأعمق محاولة
يف القرن العرشين بدون أدىن شك ،حيث أراد شاردان ،وهو يسوعي وعامل إحاثة ،استخالص
النتائج من التطور لتوظيفها يف علم الالهوت املسيحي[[[ .فهل تجاوز الخ ّ
ط األحمر ،ما يجعل
من نظامه املعروف باسم «التعقيد املتنامي» توفيقية غري مقبولة ،ونوعاً من املعرفة الروحية (معرفة
متخ ّيلة) العلمية التي ال أساس لها يف الواقع ،و«إسقاط أحيايئ» إذا ص ّدقنا عامل البيولوجيا جاك
مونود[[[؟مع العلم أن الكثري من خصومه ،من علامء ورجال دين ،أق ّروا بذلك...

يف الحقيقة ،يجب اعتبار طرح تيالرد ،قبل كل يشء ،رؤية الهوتية مسيحية للمستقبل تسعى
لدمج معطيات التطور .بهذا العنوان يُع ُّد طرحه مثريا ً ألنه ق ّدم تص ّورا ً كون ّياً دينام ّياً ج ّدا ً للتاريخ
املتقارب للام ّدة والروح .لكن تيالرد القى نف َْسه املصري الذي القاه غاليله ليس بسبب نظرياته
العلمية ،وإمنا بسبب طروحاته الالهوتية غري املقبولة ،فمنعته الكنيسة من نرش كتاباته يف حياته
ومن شغل كريس يف الـ «كوالج دو فرانس».
مع ذلك ،قَب َِل الكثري من كبار رجال الدين وامل ُتديّنني املثقّفني وعلامء الالهوت ضمن ّياً بالخ ّ
ط
أقل جرأة وابتكارا ً من
الواضح الذي رسمه كانط عندما فصل بني اإلميان والعلم ،رمبا ألنهم ّ
تيالرد ،و َد َمجوا يف تفكريهم ور ّدات فعلهم الدينية بني أه ّم ُمكتَ َسبات التأويل التاريخي والنقدي.
وبالعكس ،مع قبولهم بحرية واستقاللية البحث راحوا يدافعون عن مرشوعية اإلميان يف وجه
اإلدعاءات التي تدافع باسم العلم ،عن اإللحاد أو عن الالمباالة الدينية ،بل باألحرى يف وجه
كل العلوم التي تنتهك املجال الخاص بالدين زاعمة أنها متلك الدليل عىل عدم وجود الله ،أو
استحالة وجوده انطالقاً من نتائج علمية[[[.
عموماً ،بدالً من االحتجاج ض ّد البحوث واالكتشافات العلمية كام هي ،تشارك الديانات
اليوم (حتى عىل املستوى الرسمي ضمن اللجان األخالقية) يف النقاشات األخالقية املفتوحة
حول مناهج وأهداف ونتائج البحوث الخاصة بالجينات البرشية ،وتتعلّق ردود األفعال واملواقف
[[[ـ لالطالع أكرث عىل فكر تيالرد دو شاردان ،ميكن قراءة:
 Sagesse», 1998; le Milieu divin, id., 1993; L’Hymne deـ Ce que je crois, Paris, Le seuil, coll. «Points
l’univers, id., 1993.
 Essais», 1973.ـ  Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, Paris, Le seuil, Coll. «Pointsـ ][2
[[[ـ إنها عبارة عن إثباتات غري ُمف َّندة وغري علمية ،وبالتايل هي مج ّرد آراء .ومن غري املمكن تج ُّنب كارل بوبر ( )Karl Popperيف هذا
الخصوص .أنظر:
Logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, coll. «Bibliothèque scientifique», 1973 «nouvelle
édition 2007».
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الرافضة األكرث ح ّدة بالبيولوجيا الوراثية والوعود الخطرية التي تُق ّدمها من أجل اختيار واختصار
ومداواة وتحسني ،وتعديل الحياة أو تعديل أشكالها.
لكن عملية فرض الرقابة املتك ّررة (خصوصاً رقابة الكنيسة الكاثوليكية) تكاد ت ُظهر الديانات
مبظهر حراس العادات والتقاليد ،وأنصار الريبة الحارضة دامئاً إزاء العلم بشكل عام ،ورسل
الشقاء ومانعي التطور .فمن الطبيعي ،عندئذ ،استحضار واقعة «غاليله»[[[ مرة بعد أخرى ،رغم
قيام البابا «جان بول الثاين» بر ّد االعتبار له ،رغم أن البعض يراه منقوصاً وغامضاً.
العلم يف قفص االهتام:
مع ذلك ،توجد هنا ورقة رابحة تستفيد الديانات منها ،هي الصورة الشديدة التناقض ،إن مل نقل
السلبية ،للعلم يف مطلع القرن الواحد والعرشين .فبعد أربعة أو خمسة قرون ،خصوصاً األخري منها ،مل
يعد العلم يف الواقع قادرا ً عىل الظهور مبظهر «الربيء» .كام ال ميكن إنكار مساهمته يف اتّساع أو حتى
اندالع الكوارث الكربى (حروب ،إبادات ،قنابل ذرية ،كوارث بيئية) .من جه ٍة أخرى ،أَلَ ْم ينحرف عن
وجهته املتمثلة يف السعي إىل التح ّرر من الطبيعة والسيطرة عليها وعىل قدرها ،ومع اإلميان بالتقدم
غري املحدود الذي أ ّدى إليه؟أَل َْسنا ُمثقلني بـ «أرضار التقدم» والخسارة ذات االتجاه الواحد «للطبيعة»
خصص جزء مه ّم من نتائج التق ّدم إلصالح األرضار التي تس ّبب بها هو نفسه
واألخطار البيئية؟أمل يُ ّ
والتي كانت تارة غري متوقّعة ،وتارة أخرى متوقّعة جدا ً؟هل يوصل العلم حقاً إىل السعادة والحرية؟
خي يف غاياته لكن يُ َسا ُء استخدا ُم وسائله ،برزت
بعيدا ً عن الفكرة البسيطة التي تفيد بأن العلم ّ
معنى
أسئلة فلسفية أكرث راديكالية تتعلّق مبعناه ،وإرادته يف السيطرة ،وعدم قدرته عىل إعطاء
ً
للوجود .وقد قمنا بإثبات أن العلم ،خالفاً ال ّدعاءاته ،ليس «موضوع ّياً» البتّة ،ولكنه ج ّد أيديولوجي
يتسلل بجرأ ٍة إىل هذه العيوب ليعرض خدماته ،فاملسألة الدينية ستُط َرح بال
يف خطاباته .وعندما ّ
ريب من جديد .غري أنه بإمكان العلم ،يف أي لحظة ،أن يصبح الشغل الشاغل لألفراد والجامعات،
معنى ،وأن يكون للحارض واملستقبل مواسياً ،بل وعدا ً تعاقبياً ،حتى وهو يق ّدم
وأن يهب الحياة
ً
ص َوره ال ُرؤيوية ووعوده األخروية[[[ .ت ُراهن األصولية الدينية اليوم ،بشكلٍ خاص ،عىل مخاوف
ُ
العلم والتكنولوجيا (اللذين تقوم مع ذلك بتوظيفهام لتمرير رسائلها).
التوصل إىل الخلق
[[[ـ مؤخّراً (أيلول ِ )2007بتْنا نسمع ونقرأ هذا التلميح عندما تفاعل ممثّلون عن الكنيسة الكاثوليكية بشدّة مع اإلعالن عن
ّ

«يف املخترب» ( )in vitroيف إنكلرتا باالستعانة بأج ّنة َخ ْي َمر برشي ـ حيواين .وحتى اليوم قليال ما أثارت علوم األعصاب النقد الديني.
[[[ـ يتعلَّق علم اآلخرة ( )Eschatologieبِـ «ما وراء» الحياة الفردية والجامعية ،و»الغايات األخرية»؛ بينام ترتبط القيامة «Apocalypse
مبا يجري قبل النهاية ،وتَصفه بشكل مأساوي.
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ختاماً رمبا يكون ها ّماً التشديد عىل التع ّددية امل ُفرِطة الدينية والعلمية السائدة حال ّياً .توجد أديان
ولكل منها رؤية مختلفة عن العامل ،وتوجد علوم تتألّف من فروع عديدة ،ويف داخل كل دين وكل
ٍّ
علم ،يتقاسم األفراد والجامعات رؤية مشرتكة حول الدين والعلم .وخالفاً ملا كان عليه الحال يف القرن
التاسع عرش حيث كان معظم العلامء معادين للدين والإلكلريوس ،فإن عددا ً ال بأس به من علامء اليوم
تجل وضعي ،فضالً عن كونهم من طائفة
متديّنون عىل املستوى الشخيص ولكنهم أيضاً ينتمون إىل ِّ
جل عدد ال يستهان به من العلامء وطالب العلوم (مهندسون وأطباء وتقنيون) بني
دينية مع ّينة .كام ُس ِّ
ؤش ذلك إىل القلق والكآبة وبروز األسئلة
أوساط األصوليني ،بروتستانت ومسلمون خصوصاً ،فهل يُ ِّ
التي تثريها الدراسات واألبحاث ولكنها تجد نفسها عاجزة عن أخذها بعني االعتبار؟
فنحن بعيدون ،عىل كل حال ،عن االعتقاد العلموي والوضعي بالتقدم الناشئ من عرص األنوار!
وبات ّجاه معاكس ،بالنسبة للديانات ،نجد نوعاً من التعاقب الرحب املتقلِّب يف املواقف :فالذين
يستم ّرون يف اإلميان ،ليس فقط باملعجزة بل بكل الخرافات املمكنة (السحر ،الشعوذة ،التنجيم)..
يتعايشون مع أصحاب الفكر العقالين الذي يُقيص طبعاً هذه «الخرافات» .حتى أن عددا ً من علامء
الالهوت الربوتستانت والكاثوليك يف القرن العرشين ط ّوروا نقدا ً راديكاليّاً للتص ّورات املرتبطة
يتمسكون بأطروحات «االفتتان املتج ّدد بالعامل»
بالله .رمبا بذلك يكونون بخالف املؤمنني الذين ّ
الذي ت ِع ُد به الفيزياء الجديدة ،التي تتقاطع يف بعض جوانبها املجهرية والعيانية مع الديانات
مجاال للتنبؤ من جديد بـ «عامل مرتابط» عىل عكس
ً
الصوفية اآلسيوية (الطاوية[[[ والبوذية[[[) وترتك
عامل الفصل الذي أنتجته االنطالقة األوىل للفيزياء الحديثة.
يف العمق ،ال يستطيع العلم وال الدين «إمالء» األفكار الصحيحة والسلوك القويم يف زمن
التشظّي الفرداين والفرد املتشظّي .فذلك يؤ ّدي إىل اإلحساس بالوحدة الذي قد يكون «باسكاليّاً»
لو مل تعمل مجتمعاتنا الحديثة «الهزلية» عىل مضاعفة املالهي التي تساعد عىل نسيان هذه الوحدة.

[[[ـ الكتاب األكرث شهرة حول هذه النقطة:

Fritjof Capra, Le Tao de la physique (1989) rééd. Eric Koehler, 2004
 Trinh Xuan Thuan, La mélodie secrète. Et l’homme créa l’univers, Paris, Gallimard, Coll. «Folio»,ـ ][2
1991.
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مستقبل الدين
مطارحات إميل دوركايم وماكس فيرب
غريغوري بوم Gregory Go Boom

[*]
[[[

تتوخى هذه املقالة اإلفصاح عن أن أفكار إميل دوركايم وماكس فيرب ال تزال تنطوي
عىل قيمة استثنائية لفهم حضور الدين وغيابه يف ظل املجتمع املعارص .يطرح دوركايم
تفس عودة الدين إىل الساحة العامة ،والنمو املتسارع لألصولية ،وبسيكولوجيا مقاومة
مفاهيم ّ
التغيري االجتامعي ،وظهور أشكال جديدة من الجهوية والقومية ،ووجود تيارات مسكونية يف

تفس دور الفرد يف الدين ،وأثر موقعه
جميع األديان الكربى .من جهته ،يطرح فيرب مفاهيم ّ
االجتامعي عىل املامرسة الدينية والعلامنية الكاسحة يف املجتمع املعارص .وبالنظر إىل
حضور الفردانية والنفعية املسلّم بهام غالباً يف البحث االجتامعي يف مجال الدين ،تويص
املقالة بإعادة قراءة نصوص دوركايم التي تتناول املجتمع باعتباره منتجاً للوعي الشخيص.
املحرر
حافظت أفكار إميل دوركايم وماكس فيرب حول العالقة بني الدين واملجتمع عىل أهميتها
يف الوضع التاريخي الحايل .وبالتايل يستحيل تفسري وجود الدين يف مجتمعنا أو عدمه من دون
الرجوع إىل األفكار التي طرحها عاملا االجتامع هذان يف مطلع القرن العرشين .من املعروف بأن
هذين املفكّرين لهام وجهتا نظر مختلفان حول دور الدين يف املجتمع .لكل منهام تفسري مختلف
للشخصية البرشية وعالقتها باملجتمع ،ويبدو أن هذا االختالف يف األفكار مستمر يف الرصاع
الحايل بني تيارين فلسفيني ،هام الجامعانية والفردانية.
* -الهويت وفيلسوف كندي ،ولد بربلني  ،1932أستاذ بجامعة ماكغيل ـ (الكيبك) وجامعة تورنتو الكندية.
 املصدر :ـ  ،Nouvelles Pratiques Socialesمجلّد  ،9رقم  ،1996 ،1ص.113-101 . العنوان األصيل للبحثLavenir de la religion: entre Durkheim et weber: -تعريب :رشا زين الدين .ـ راجعه فريق الرتجمة.
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العامل وفق إميل دوركايم
املجتمع بالنسبة إىل إميل دوركايم ،هو جوهر الواقع البرشي .وبحسب حدسه ،الذي أكّدته
بحوثه عىل أكرث املجتمعات بساطةً ،أي قبائل أسرتاليا البدائية ،فإن املجتمع هو من يصنع أفراده.
وباملعنى نفسه أيضاً فهو ليس مصدرا ً للغذاء والحامية فحسب ،وإمنا يتيح أيضاً وبوجه خاص
ثقافة مشرتكة ،ومجموعة من القيم ،ورؤية روحانية للحياة .وحده البعد البيولوجي لإلنسان فرداين
بحت .أ ّما البعد الفكري ،أي الوعي ،واملخيّلة ،والذكاء ،فتكتسب عرب املشاركة يف املجتمع،
واللغة خري مثال عىل ذلك ،إذ نط ّور وعينا اللغوي الشخيص عرب استيعاب لغة املجتمع.

مبا أننا من إنتاج املجتمع ونبقى متجذرين فيه ،نحن ـ بحسب دوركايم ـ كائنات أخالقية
( .)322-314 : 1970يتشاطر أفراد املجتمع نفسه قيامً مشرتكة ويسمعون يف أعامقهم ندا ًء
حميامً يحضهم عىل تطبيق هذه القيم يف حياتهم .يقول دوركايم أن هذا النداء قوي ج ّدا ً حيث
إن البرش يريدون أن يكونوا يف خدمة مجتمعهم ،ال بل التضحية من أجله يف لحظات الخطر.
يرغب البرش يف تسليم أنفسهم للخري األكرث تسامياً .يرى دوركايم بأن البرش لديهم نزعة دينية.
فاملجتمع ،عىل حد قوله ،ليس واقعاً موضوعياً موجودا ً مبعزل عن أفراده فحسب ،إمنا هو أيضاً
واقع ذايت مستق ٌر بشكل رمزي يف فكرهم ويحدد إنسانيتهم برمتّها .إن املجتمع ،الذي له وجود
رمزي يف «الوعي الجامعي» ،وهي عبارة عزيزة عىل قلب دوركايم يصنع أفراده ،ويدعمهم،
ويحدد هويتهم (.)1960 :633
الدين

وقف دوركايم يف ذهول أمام ظاهرة الدين الكونية .أراد دوركايم ،امللحد ،إيجاد تفسري علمي
للتجربة الدينية ،وقد توصل عىل إثر البحوث التي أجراها عىل القبائل البدائية ،إىل أن تجربة القداسة
متت بلقاء الشعب ،يف لحظات خاصة ،مع املجتمع الذي له وجود رمزي يف وعيه الجامعي .عىل
حد قول دوركايم ،الله هو املجتمع املد ّون بخط عريض يف فكر أفراده .الدين هو إذن الخشية املوقّرة
للبرش وهجرهم الشغف أمام قالبهم االجتامعي ،هذا القالب الذي أوجدهم ،والذي يدعمهم ،ويك ّون
لهم مثلهم العليا ،ويعاقبهم عىل تع ّدياتهم ،ويعدهم يف الوقت عينه باحتضانهم مجددا ً.
يعتقد دوركايم بأن كل مجتمع يضع دينه الخاص؛ إذ ال ميكن للمجتمع أن يحيا من دون هذه
السلطة الرمزية ،من دون هذا االنعكاس لهذا املجتمع يف وعي الشعب الجامعي .الدين هو الروح
الح ّية التي تجمع الرجال والنساء يف املرشوع املجتمعي عينه.
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ساعدت نظرية دوركايم بالتايل إىل حد كبري عىل تفسري دور األديان التقليدية يف املجتمع
وعىل فهم معنى الشعائر املقدسة .مع ذلك ،بدا عامل االجتامع العظيم هذا مقتضباً حول مسألة
الدين يف املجتمع الحديث ،والعلامين ،والتعددي؛ إذ أن املجتمع الحديث ،يف نظره ،أكرث
عقالني ًة وإنساني ًة من املجتمعات السالفة .لقد ذكر بأن اآللهة القدمية إما تشيخ أو تفنى ،مبا فيها
اإلله التورايت ،يف حني أن اآللهة الجديدة مل تولد بعد ( .)611 :1970كان عىل قناعة بأن املجتمع
الحديث ،القائم عىل الذكاء العلمي للعالقات اإلنسانية ،قد يبتكر عىل األمد البعيد دينه املدين
الخاص بغية تعزيز قيمه داخل املواطنني.
لكن ،يف الوقت الراهن ،العبادة السائدة هي لألسف «عبادة الشخصية» (،)278-261 :1970
عىل حد قول دوركايم .بعبارة أخرى ،عىل غرار ماركس يف شبابه ،ال ينظر دوركايم إىل الفردانية
ومركزية الذات كنزعة طبيعية ،وإمنا كنتاج ثقايف أوجدته الظروف االجتامعية واالقتصادية .مع
ذلك ،أكّد دوركايم بأن عبادة الشخصية هذه هي عبادة َم َرضية ،ألنها تهدد بإضعاف املجتمع
وبالتمهيد النهياره .لكن عامل االجتامع الفرنيس هذا كان عىل ثقة بأن املجتمع الحديث والصناعي
والقائم عىل املساواة سيوجد عىل األمد البعيد شكل الدين الخاص به ،والقادر عىل ترسيخ هويته
االجتامعية وعىل ضامن التزام املواطنني بالفضائل املدنية .لقد دافع دوركايم بشدة عن هذه
النقطة يف وجه الكاثوليك املحافظني الذين كانوا يتمتعون بنفوذ يف فرنسا يف عرصه ،والذين
توقعوا مساهمة املجتمع الحديث يف ضعضعة التكافل االجتامعي.
يوجد علامء اجتامع معارصون يؤيدون أفكار دوركايم مع تشديدهم عىل فكرة أن املجتمع بحاجة
إىل أسطورة وطنية ،أو بحسب تعبري روسو ،إىل دين مدين (  1-21ـ  )Bellah 1976من أجل أن يتطور
ويزدهر .فمن مظاهر الهشاشة يف ما يسمى بكندا أنها تفتقر إىل أسطورة وطنية تحتفي مبستقبل ومصري
يلقيان قبولجميع املواطنني .يف املقابل ،ورثت الكيبك ديناًمدن ّياً .كان هذا الدين يف السابق الكاثوليكية،
منحى علامنيّاً (.)Tessier, 1994
لكن منذ الثورة الهادئة ،اتخذت األسطورة الوطنية
ً
اهلوية اجلامعية
تلقي مقاربة دوركايم االجتامعية الضوء عىل ظاهرة معارصة مقرتنة بالبحث عن الهوية الجامعية.

ففي بقاع كثرية من األرض ،هناك شعوب تتصدى للكونية الليربالية والفردانية الرأساملية عرب التأكيد
الحثيث عىل هويتها الجامعية املوروثة من املايض ،وأحياناً عرب اللجوء إىل أشكال متطرفة من
القبلية والقومية العنيفة .ومثل هذه الظاهرة تثري استغراب الليرباليني واملاركسيني؛ إذ ترى النظرية

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

140

امللف

جهني كالًّ نحو بقائه الشخيص وتحسني ظروفه املادية ،وهي نظرية تعجز
الليربالية البرش أفرادا ً مو ّ
جه الناس إىل تأكيد هويتهم الجامعية رغم أن ذلك يرض مبصالحهم املادية
عن تفسري سبب تو ّ
جهون ،سوا ًء عن سابق معرفة أو ال ،نحو الكفاح
الشخصية .أ ّما من املنظور املاركيس ،فالبرش مو ّ
جه
لتحسني الوضع املادي لطبقتهم االقتصادية .وهذه النظرية عاجزة أيضاً عن تفسري سبب تو ّ
بعض املجموعات إىل تأكيد هويتهم الدينية ،أو اإلثنية ،أو القومية رغم أن ذلك يرض مبصلحة
طبقتهم .كذلك ،ال يسمح توصيف القومية اإلثنية أو الحركة الدينية بـ «الوعي الزائف» بتربير متتع
هذين التيارين مبثل هذه الجاذبية االجتامعية.
بحسب دوركايم ،البرش مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهويتهم الجامعية .فعندما تكون هذه األخرية يف
خطر ،يبذل هؤالء تضحيات كبرية من أجل إنشاء مؤسسات اجتامعية وسياسية تحميها وتعززها .مل
ينجح الليرباليون واملاركسيون يوماً ،لجهلهم باألهمية االجتامعية للهوية الجامعية ،يف استيعاب
الحركات الفاشية التي ظهرت يف ثالثينيات القرن العرشين .مع ذلك ،كانت الرؤية أوضح يف ذلك
الحني لدى بعض املفكّرين املناهضني للفاشية.
يف هذا اإلطار ،وصف كارل بوالنيي ،يف أحد كتبه يف الثالثينيات ،الفاشية بـ «عودة املكبوت»،
مبا يعني إعادة التأكيد ،بشكل مش ّوه ،عىل املجتمع املق ّوض نتيجة الليربالية واملاركسية .لقد اعترب
الفاشية شكالً «مش ّوهاً» من أشكال الهوية الجامعية ذلك ألنها تتطلّب التضحية بالضمري األخالقي
الشخيص يف سبيل الوالء األعمى للحاكم (بوم.)50 :1996 ،
يف الحقبة نفسها ،كتب بول تيليش عن ارتباط الشعوب بجذورها اإلثنية ،أو القومية ،أو الدينية،
معتربا ً إياها من الظواهر الكونية .فال ميكن ألي نظرية اجتامعية أن تكون مقنعة عىل األمد البعيد
برتسخ جذور الشعب يف تاريخه .أدرك تيليش بوضوح ،يف الفرتة عينها ،بأن النظرة
ما مل تعرتف ّ
السياسية القامئة عىل الهوية الجامعية لشعب ما تولّد العدائية ضد من ال ينتمون إليه وتق ّوي البنى
التقليدية النعدام املساواة االجتامعية ،وهام نزعتان خطريتان عاقبتهام الحرب والقمع عىل التوايل.
لذلك ،حث تيليش عىل نظرية سياسية تبدي احرتاماً للرابط االجتامعي الذي يرثه املجتمع،
وتخضعه يف الوقت عينه ملعيار العدالة االجتامعية العقالين ،طارحاً تفسريا ً إيجابيّاً للقوميّة عىل
أن تحرتم هذه األخرية املساواة بني أفراد األمة واملساواة بني األمم نفسها (بوم.)95-92 :1995 ،
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قوة اجتامعية
الالَّمعياريةّ ،
أثبت إميل دوركايم يف كتابه بأن الناس الذين يشهدون تهديدا ً لهويتهم الجامعية يعانون قلقاً
شديدا ً عىل املستوى الشخيص ،وهو ما يطلق عليه اسم «الالمعيارية» ( .)311-272 :1981قد تظهر

الالمعيارية يف صميم األفراد بطريقتني مختلفتني :إ ّما عرب انتقالهم من محيط اجتامعي ثقايف إىل
آخر أو عرب حدوث تغيريات جوهرية يف املجموعة الثقافية التي ينتمون إليها .ويف كلتا الحالتني،
يعاين األفراد العاجزون عن التكيّف مع الوضع الجديد من االضطراب والقلق .وهكذا ،توضح
نظرية دوركايم الكثري من الظواهر يف عرصنا هذا ،مبا يف ذلك الظواهر الدينية.
مت ّر الثقافة الشائعة يف أمريكا الشاملية بتح ّوالت جذرية بسبب البطالة املزمنة وندرة فرص العمل،
وانعتاق دولة الرفاه ،وظهور التعددية الدينية ،واملهاجرين الوافدين من قارات غري أوروبا ،وكذلك
بسبب املطالبة املتزايدة باملساواة بني املرأة والرجل .إن كان دوركايم عىل حق ،فإن مثل هذا
الوضع سيثري عىل األرجح قلقاً عارماً لدى الكثري من أفراد املجتمع .فالعدائية تجاه املهاجرين،
والعنرصية ،وصحوة الحركة املعادية لتحرير املرأة ناجمة إىل حد كبري عن هذا الشعور بالقلق.
لذلك عوضاً عن اتهام الناس الذين يقلقهم التغيري االجتامعي بالتخلّف أو الرجعية ،يستحسن
احرتام قلقهم وتبني خطاب يكون يف عونهم .فمن هم بصدد فقدان هويتهم الثقافية يحق لهم أن
يعلنوا الحداد عىل هذه الخسارة من دون اتهامهم باألذية .الحداد شفاء للروح ،لكنه مؤقت .فبعده،
يواجه األفراد الواقع الجديد ،ويتكيفون معه ،ويعملون عىل إعادة تحديد هويتهم.
الدين املحافظ والطوائف
يوضح مفهوم دوركايم حول الالمعيارية جاذبية الدين املحافظ ،والطوائف ،والعبادات األكرث
حداثة .يتساءل املراقبون العلامنيون أحياناً كيف يستطيع األذكياء من الناس تقبّل تعاليم روحيّة
عقالنية وأساليب حياة تتعارض مع الوجهة السليمة .يذكّر دوركايم هؤالء املراقبني بأ ّن الدين املحافظ
والطوائف الحديثة النشأة توفّر العالج للقلق العميق الذي يولّده املجتمع ،هذا القلق الذي ال تستطيع
القدرة عىل الفهم شفاءه .تتط ّرق نظرية دوركايم إىل السبب وراء ظهور حركة قوية للمحافظني حاليّاً يف
الكنائس املسيحية ،وبشكل عام ،يف جميع الديانات الكربى .تعتمد هذه الحركة يف بعض الحاالت،
التي سأتناولها الحقاً ،شكالً متشددا ً (أصول ّياً) ،أي شكالً حرف ّياً ،ومتصلّباً ،ومتز ّمتاً .وإذا كان دوركايم

عىل حق ،ستثبت الحركات املحافظة لألديان القلق الذي اختربه األشخاص شديدو التديّن ممن
تته ّدد هويتهم الجامعية جراء التعددية الدينية وعلمنة ثقافتهم.
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يف الوقت الذي ولّدت فيه الثورة الهادئة يف الكيبك ديناميكية اجتامع ّية أث ّرت عىل الشعب
بكامله ،جاءت الحركة املحافظة يف الكنيسة هناك أقل ح ّدة مام هي عليه يف فرنسا وبلدان أخرى،
حيث عارض جزء كبري من السكان التغريات االجتامعية والثقافية.
عكس تح ّول التيارات املحافظة لألديان إىل حركات أصولية ،يف بعض الحاالت ،ر ّد فعل
حازم تجاه الثقافة التي فرضتها قوة مركزيّة ه ّددت بتدمري الهوية التقليدية الجامعية .كان ميكن
ُفس األصولية يف األوساط اإلسالمية ،وحتى عند الهندوس والبوذيني ،منذ زمن بعيد ،عىل
أن ت ّ
أنها مقاومة واسعة النطاق ض ّد غزو الثقافة العقالنية املتداولة يف الغرب واملدعومة من املركز
الرأساميل العاملي .بدت األصولية املسيحية يف الواليات املتحدة األمريكية كدفاع عاطفي عن
الثقافة الربوتستانتية التي كانت تع ّرف الهوية األمريكية يف املايض عىل أنها معارضة للعقالنية
والعلامنية ،التي أطلق عليهام األصوليون اسم «الحركة اإلنسانية العلامنية» ،وللتعددية الدينية،
وحركة تحرير املرأة ،والوجود املتعاظم للمهاجرين من أصول غري أوروبية ،أي جميع االتجاهات
التي يدعمها املركز ،والحكومة الفدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية.
تقرتن املفارقة االجتامعية بكافة الحركات األصولية .فالربغم من معارضة هذه األخرية الحداثة
العلامنية واملنطق النفعي ،فرضت عليها رغبتها يف أن تصبح قوى سياسية هامة استخدام وسائل
حديثة للتنظيم والتواصل ،وتقنيات للتالعب ،والوثوق بالعقالنية اإلنتاجية .فالحركات األصولية
تتج ّدد رغامً عنها.
الدين الكوين
إذا ما ات ّبعنا مبادئ دوركايم ،سنرتقّب ظهور مجتمع عاملي يف عامل األديان ،ذي تأثريات مختلفة
عن حركات املقاومة .لقد تحقّق هذا املجتمع العاملي للمرة األوىل يف التاريخ ،إذ أصبحت كافة
رضاء .فجميعها تعتمد نظاماً عامل ّياً موحدا لالقتصاد الرأساميل،
رساء وال ّ
بلدان العامل مرتابطة يف ال ّ
وتسعى إىل تعزيز تطورها التكنولوجي ،وتتشاطر املعرفة نفسها .تتعاون معظم هذه البلدان سياس ّياً
تنص عليها هذه األخرية،
عرب منظمة األمم املتّحدة ،وهي عىل استعداد لتقبّل القيم االجتامعية التي ّ
أي حقوق اإلنسان ،واملساواة بني الرجل واملرأة .فقد تح ّول الرتابط البنيوي للبرشية إىل واقع
حت مقاربة
تاريخي ،حتى ولو أن هذه البنية تنتج الظلم وعدم املساواة عىل نطاق واسع .وإذا ص ّ
تعب عوملة البنى التحتية عن نفسها بشكل رمزي يف
إميل دوركايم االجتامعية ،فمن املتوقّع أن ّ

نفس
الوعي الجامعي ،وأن تثري حركة روحية تسعى إىل التضامن العاملي .ال يكفي بالتايل أن ّ
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

الدين
مستقبل ِّ

143

الحركة املسكونية والحوار بني األديان عىل أنهام اخرتاعان ناجامن عن أذهان جسورة ،بل يجب
فهمهام عىل أنهام التعبري الروحي عن واقع اجتامعي جديد .بات التضامن العاملي ،بد ًء من أشد
الناس فقرا ً ،تجربة دينية يف كافة الكنائس املسيحية واألديان الرئيسة .فإذا اطّلعنا عىل النصوص
املنشورة من قبل الكنيسة الكاثوليكية ،أو مجلس الكنائس العاملي ،أو املؤمتر العاملي لألديان
كل التقاليد الدينية تحمل عنارص روحية تبارك
من أجل السالم ،فسنجد أمرين مسلّمني بهام :أ ّن ّ
عدم املساواة االجتامعية ،وهيمنة األقوياء ،والظلم الواقع عىل الضعفاء؛ وأ ّن هذه التقاليد تحمل
أيضاً عنارص روحية أخرى ،داعمة للعدالة ،والرحمة ،والسالم .تكتشف الكنائس واألديان غري
املسيحية ،عرب الحوار والتعاون ،أنّها تحمل يف طيّاتها اليوتوبيا االجتامعية ،والبرشية التي وجدت
السالم يف العدل والحب.

نستشف من خالل مبادىء دوركايم السبب وراء سيطرة تيَّارين معارضني عىل كافة األديان:
ّ
تيار محافظ يسعى إىل تعزيز الهوية التقليدية ،وتيار جريء منفتح عىل التضامن العاملي ،بدءا ً من
الفقراء والفئات األكرث هشاشةً .نجد هذين التيارين يف الكنيسة الكاثوليكية يف مقاطعة الكيبك.
يرتاءى أمامي بالتايل سببان لتبني منهج «االنفتاح والتضامن» ،مع نقده للرأساملية ،بقوة يف الكنيسة
يف الكيبك ،مدعوماً يف ذلك من الرسالة الرعوية ومبادرات األساقفة العامة .أوالً ،وكام قلت آنفاً،
ولّدت الثورة الهادئة يف الشعب مفهوماً ديناميكيّاً للثقافة؛ وثانياً ،أجربت العلمنة الرسيعة للمجتمع
يف الكيبيك الكنيسة عىل الظهور كأقل ّية ،أقلية مل تعد وظيفتها إضفاء الرشعية عىل العموم ،وإمنا
قد تصبح قوة حاسمة مستوحاة من الرسالة النبوية لإلنجيل.
العامل بحسب ماكس ويرب
نغوص مع ماكس فيرب يف عامل فكري مختلف متاماً .يبدأ تفكري فيرب حول املجتمع والدين
من الفرد ذاته .فاألفراد هم من يبنون املجتمع ،والرجل صاحب الكاريزما وتالمذته هم من

يصنعون التقاليد الدينية .مل يكن فيرب يؤمن بالوعي الجامعي وال حتى باألسطورة الجامعية التي
تجعل املجتمع متامسكاً .لقد عارض عامل االجتامع األملاين هذا بشدة عىل الحركة الرومانسية
يف الفكر األملاين ،ومتثّل يف فرنسا بتيار أقلية كان ينتمي إليه دوركايم .كان هذا التيار يجد يف
املجتمعات التقليدية وحدة عضوية وصوفية .فاملجتمعات ،بحسب ويرب ،عبارة عن إنشاءات.
وتبقى املجتمعات موحدة نتيجة وجود حكومة تحمل عصا كبرية ترضب بها كل من ال يتفق مع
اآلخر .بالنسبة إليه ،السلطة هي من تصنع الوحدات االجتامعية ،وبالتايل يجب أن يحكم األعضاء
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يف أمر السلطة الرشعية .وحني يتحدث فيرب عن الرشعية ،ال يقصد يف املقام األول أيديولوجية
تبارك النظام االجتامعي أو تجعله يبدو عقالن ّياً ،بل قدرة النظام عىل الوفاء بوعوده وتلبية متطلبات
أعضائه .من الواضح أن فيرب مل ينكر البتّة أ ّن املجتمعات التقليدية كانت متّحدة من خالل روابط
اجتامعية وقيم مشرتكة قبل ظهور الحداثة ،إمنا رأى بأ ّن هذه العنارص املشرتكة مل تكن فطرية وإمنا
مبن ّية؛ فاملجتمع عبارة عن بناء ناجح.
اعترب ويرب ،الويف لهذا النهج ،بأ ّن اإلثنية بناء أيضاً .فالهوية اإلثنية ليست فطرية ،ناجمة عن إرث
بيولوجي مشرتك ،وإمنا هي وليدة أناس مقتنعني بحيث يتشاطرون األصل البيولوجي عينه .كذلك،
ليست صلة الدم من تنتج املجتمع اإلثني ،إمنا اإلميان بوجود مثل هذه الصالت ،حتى إن كان
التاريخ يكشف عن أصل أكرث تعددية.
الدين
يتملّك فيرب ودوركايم الفضول العلمي عينه حول الدور االجتامعي للدين .فبينام كان دوركايم
يص ّور الدين عىل أنه بناء مجتمع تنعكس صورته يف الوعي الجامعي ،اعترب فيرب أ ّن الدين يبدأ مع
الفرد ،الشخصية الكاريزماتية ،مؤسس املجتمع الديني .كان فيرب يستخدم عبارة «كاريزما» لوصف
القوة املدهشة التي يتمتّع بها بعض األشخاص وقدرتها عىل إيصال معنى القداسة لآلخرين (:166
 159ـ  .)1960مل تكن القداسة ،كام أرادها دوركايم ،مظهرا ً من مظاهر املجتمع الروحية .أما
بالنسبة إىل ويرب ،فالقداسة تعني ما هو أبعد من املجتمع ،أي ما هو مختلف عن البرش ،قوة خارقة
تجعل الواقع االجتامعي أمرا ً نسبيّاً.
أنشأ مؤسسو الدين ممن يتمتعون بقوة كاريزماتية هائلة ،مجتمعات من التالمذة املؤهلني
املؤس َسة لألجيال الالحقة ،بشكل رمزي ،أي عرب رسالة روحية وطقوس مقدسة.
إليصال الكاريزما
ِّ
وهكذا بُنيت التقاليد الدينية.

بالرغم من أن مقاربة ماكس فيرب االجتامعية متنح األولوية لألفراد وتفاعلهم ،إالّ أنه مل يكن
ليربال ّياً باملعنى األيديولوجي .إذ مل يكن يعتقد ،كام االختباريون الربيطانيون وأهل االقتصاد
الكالسيكيون ،بأ ّن الفرد يُع ّرف من خالل رصاعه من أجل البقاء واملنافسة .رفض فيرب فكرة أن
الناس نفعيون بطبيعتهم .فبالنسبة إليه ،يترصف الناس يف أغلب األحيان وفقاً لدوافع مختلطة،
رصف وفقاً للعقلية النفعية ،والترصف
رصف وفقاً لعادات املجتمع ،والت ّ
مييّز فيرب بني أربعة منها :الت ّ
رصف تحت تأثري العواطف الج ّياشة ( .)Freund, 1966: 84تتع ّدد الدوافع
وفقاً للقيم الذاتية ،والت ّ
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التي تح ّرك البرش بشكل عام .فعىل سبيل املثال ،يتح ّرك العديد من األشخاص لتحسني وضعهم
املادي ،لكنهم يف الوقت نفسه ،يرفضون االبتعاد عن العادات املتعارف عليها ،وحتى التخيل
رصفون ،بالتايل ،تبعاً ملجموعة من الحوافز .فالبرش ،بحسب ويرب،
بشكل تام عن ُمثُلهم العليا .فيت ّ
هم كائنات تعيش عىل الرتايض يف املقام األول.
ها هو السبب الذي كان يختلف عليه فيرب يف ما يتعلق بتحليل دوركايم القائل إن أفراد املجتمع
الواحد يتّحدون حول القيم نفسها والتجارب الدينية نفسها .وقد أكّد فيرب بأن معظم الناس يعيشون،
عىل صعيد الدين ،كام عىل صعيد املجاالت الحياتية األخرى ،بالرتايض .وقليلون هم من يجسدون
متاماً روح دينهم ،وهم من يطلق عليهم فيرب اسم «البارعون» ( .)137 :1964أما الغالبية العظمى
فتتشتّت معتقداتها الدينية مبصالح أخرى .وبالتايل ،تسمح مقارية فيرب هذه بتحليل ظاهرتني دينيتني
قلّام يتحدث عنهام دوركايم ،أال وهام :تنوع التيارات الدينية داخل الدين الواحد ،ومسار العلمنة
الحايل.
الدين والطبقة االجتامعية
يعرتف فيرب بأن الدين الواحد يت ّم استيعابه بطرق مختلفة بحسب الطبقة االجتامعية للمؤمنني.
يتناول ويرب ،من خالل ثالث تجارب شهرية ،دين األرستقراطيني ،والحرفيني ،والتجار ،والفالحني،
والفقراء ،ومن ثم يدرس السلوك تجاه دين الربجوازيني والربوليتاريا ( 382 :1960ـ  .)483تظهر
هذه التجارب بأن الدين الواحد ف ُّس عىل أنه يشكّل دعامً للتطلعات االجتامعية والثقافية شديدة
االختالف .ويشهد التاريخ عىل وجود الدين املحافظ ،واإلصالحي ،وحتى الراديكايل .تسمح
مقاربة فيرب لهذا األخري بأن يدرك املنظور املاركيس الذي يق ّدر الوظيفية األيديولوجية للدين،
رشع
من جهة ،وبأن يص ّ
حح التعميم الخاطىء الذي تناوله ماركس يف أن الدين هو أيديولوجية ت ّ
الطبقة املهيمنة ،من جهة أخرى .يضاف إىل ذلك أن بعض الكتّاب املاركسيني الذين سبقوا فيرب

بزمن طويل ،انزعجوا من وجود الدين الراديكايل يف التاريخ الغريب .كان «أنجلز» نفسه مفتوناً

بش بحركة تجديدية العامد ( ،)anabaptisteوالذي كان يق ّدم الدعم
بـ «توماس مونترس» ،الذي ّ
الروحي لحرب الفالحني يف العام .1525
انترش عىل نطاق واسع تفسري فيرب للربوتستانتية الكالفينية التي اعتربها روحانية كانت تساعد
عىل النضال االجتامعي للربجوازية ض ّد النظام اإلقطاعي (ويرب1964 ،أ) .كانت األخالقيات
الربوتستانتية ،مع تركيزها عىل املقاصد الدنيوية ،والعمل اليومي ،واملبادرة الشخصية ،واالعتامد
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عىل الذات ،عىل صلة عميقة بروح الرأساملية الوليدة .فهي تسعى إىل تصحيح البعد املادي
للرأساملية عرب دعمها الروحي للسخاء وللمسؤولية االجتامعية .لكن يجب التأكيد عىل أن فيرب مل
يدع مفهوم الربوتستانتية يقترص عىل وظيفتها االجتامعية ،بل كان دامئاً يعرتف ببعدها املتسامي.
جه نحو القداسة عىل وجه التحديد هو الذي مينح هذه األخالقيات الجديدة قوتها الثقافية.
إن التو ّ
يرى فيرب أنه لطاملا ساعدت امللل الدينية الجديدة التي أنشأتها الربوتستانتية ،مثل امليثوديني،
واملعمدانيني ،واملجيئيني ،وغريهم ،الطبقات الدنيا التي تناضل لتحقيق تقدمها االجتامعي ،عىل
إثبات نجاحها يف املجتمع الرأساميل .ويف أيامنا هذه ،ال تزال العديد من الطوائف اإلنجيلية
والجامعات الخمسينية متارس الوظيفة االجتامعية عينها .ومبا أ ّن هذه الحركات الدينية توصل إىل
أتباعها القيمة الروحية لاللتزام وللمسؤولية الشخصية ،فإنها تنتج أشخاصاً مؤمنني يك ّرسون نفسهم
ألعاملهم ،ويهتمون بأرسهم ،ويعيشون عيشة بسيطة ،وي ّدخرون أموالهم الستثامرها يف حياتهم
املهنية أو من أجل تقديم تربعات سخيّة.
يجد علامء االجتامع ،الذين يدرسون الحركات الدينية الجديدة ،أنفسهم أمام فرضيتني مختلفتني:
فرضية دوركايم التي يبحث من خاللها األشخاص املهددون نتيجة التغريات االجتامعية ،عن
الهوية الجامعية للهروب من املخاوف الشخصية ،وفرضية فيرب التي تسعى الطبقات املهمشة من
خاللها ،إىل إيجاد روحانية تساعدهم عىل عيش حياة كرمية وأكرث عقالنيةً.
العلمنة
ت ُعرف مقاربة ماكس فيرب االجتامعية بشكل خاص من خالل نظريتها حول العلمنة .يف املقابل،
يعتقد دوركايم بأن العقالنية العقيدة املسيحية ،ستجعل هذه الديانة تزول يف العامل الحديث.
ويتوقّع ،يف الوقت عينه ،ظهور الدين املدين الذي يعكس األسسس األخالقية ملجتمع التنوير
ويع ّززه ،ألن الدين ،بالنسبة إليه ،فيه يشء من األبدية (.)609 :1960
وذلك بخالف فيرب الذي أعرب عن اقتناعه بأ ّن «العقالنية» املتنامية للمجتمع الحديث ستزيل من
أذهان الناس جميع القيم غري النفعية كالحقيقة ،والخري ،والجامل ،والتسامي .يقصد فيرب بـ«العقالنية»
تطبيق األدلة التكنولوجية عىل تق ّدم الحياة الشخصية واالجتامعية ( .)107-61 :1964ففي املايض،
سمح التوجه العقالين ،الذي تتحكم به قيم أخرى ،لإلنسانية بإنشاء حضارات كربى؛ لكن التوجه
أصبح اليوم قويّاً ج ّدا ً إىل ح ّد إلغائه كافة املسائل التي مل يتمكّن العلم ،والتكنولوجيا ،واإلدارة
العقالنية من حلّها .تعالج العقالنية الحديثة «الوسائل» من دون التع ّرض إىل «الغايات» ،كام يف
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الحقيقة والخري .وبالتايل ،أصبحت األسباب وسيلية بامتياز .يعترب فيرب أيضاً أن هذا التطور املعارص
ناجم عن غياب مسألة الدين عن وعي الغالبية العظمى .فالرجال والنساء يتجهون نحو العلامنية،
(الحال الذي كان عليه فيرب يف البداية) .لكن بحسب فرضية فيرب التشاؤمية ،ال تؤدي علمنة الثقافة إىل
القضاء عىل الدين فحسب ،وإمنا إىل تقهقر جميع الثقافات اإلنسانية ،فضالً عن أ ّن التفكري الفلسفي،
والعشق الشغوف ،وااللتزام األخالقي باملثل العليا وتقدير الجامل يف طريقها إىل الزوال أيضاً .ووفق
توقعات ويرب ،سيكون مجتمع املستقبل العقالين كلوحة قامتة ،وكـ «قفص حديدي» ،وعامل حزين
بال لون وال روح (1964أ.)246 :
لقد رأينا ،بحسب ويرب ،بأ ّن الدين يتجاوز وظيفته االجتامعية ليلمس التسامي .برأيه ،يجيب
الدين عن األسئلة الكونية الكربى التي مل يتمكن أحد يف املايض من اإلفالت منها :من أين
جئنا؟ ما معنى الحياة البرشية؟ ما الذي ينتظرنا يف املستقبل؟ ما هو أصل الرش واملعاناة؟ يقول
فيرب أن الدين هو من صنع أصحاب الكاريزما القادرين عىل اإلجابة عن مثل هذه األسئلة التي،
يف أيامنا هذه ،أُفرغت من معناها بسبب هيمنة التعليل الذرائعي .أما يف املجتمع الحديث ،لن
يحيا الدين ،باعتقاد ويرب ،إال ضمن دوائر صغرية فحسب كمصلحة شخصية يتقاسمها األصدقاء،
واصفاً إياه بالدين اللطيف جدا ً .يرى علامء االجتامع املعارصون املؤيدون ملاكس فيرب يف انتشار
املذاهب ،وظهور حركات جديدة ،والرصاع بني النزعات املرتبطة بالهوية والنزعات الكونية يف
األديان الكربى ،أعراض تشري إىل تفكّك التقاليد الدينية ،قبل الغياب الكامل لهذه األخرية.
خالصة بسيطة
إن مقاربة إميل دوركايم االجتامعية قادرة عىل رشح عودة الدين إىل الساحة العامة ومتديد ما
يطلق عليه الناطقون باللغة اإلنكليزية «سياسات الهوية» ،أي حركات اجتامعية تطالب بالهوية الوطنية،
بي لنا أن املشاعر
أو العرقية ،أو اإلقليمية .يعترب دوركايم املرتجم األفضل للظواهر االجتامعية ،إذ ّ
الشخصية تحظى بدورها أيضاً بأهمية اجتامعية .يف املقابل ،إذا ك ّنا نهتم مبسألة مستقبل الدين ،من
الخطإ التغايض عن مقاربة ماكس فيرب االجتامعية ،فهي قادرة عىل تفسري الضغوطات الحاصلة داخل
الدين والتي تنجم عن املصالح املؤسسية لزعامء الدين أو املواقف االجتامعية املختلفة ألتباعه.
إىل ذلك ،فيرب شديد املالحظة بخصوص علمنة الثقافة الناتجة من املجتمع التكنولوجي.
ت ُع ّد العالقة التي تربط األشخاص مبجتمعهم معقّدة ج ّدا ً ،وغري متوقعة ،إىل ح ّد ما ،حيث ال

ميكن تفسريها مبج ّرد نظرية اجتامعية واحدة .لذا ،ال ب ّد من وضع نظريات متناقضة ومتكاملة ألنها
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كل حالة ملموسة ،إىل أي مدى تتضح الظاهرة عرب هذه النظريات.
تسمح للباحث بالتحقق ،عند ّ
تجعلنا الروح الفردية والنفعية التي متيّز الثقافة املعارصة ،حتى يف الجامعة ،ننظر بسهولة إىل
األنشطة الدينية الجديدة عىل أنها تعابري غري متوقعة لجنون اإلنسان .ونجد هذا التصور أيضاً يف
مظاهر «الهوية السياسية» ،حيث يتساءل الناس كيف ميكن لبعض املجموعات والطوائف يف
مجتمع يعتقد أنه سيصبح دامئاً أكرث عقالنية ،أن يتطلّعوا إىل أهداف العقالنية تتخطى مصلحتهم
املادية .لذا ،أوصيكم ،من أجل فهم أفضل للمجتمع املعارص ،بقراءة إميل دوركايم م ّرة أخرى.
املراجع
ـ غريغوري بوم ( ،Karl Polanyi on Ethics and Economies ،)1996مونرتيال ،منشورات
جامعة كاغيل كوين 90 ،صفحة.
ـ غريغوري بوم («،)1995؟ ،,»Quelle sorte de nationalismeكونسيليوم.121-111 ،262 ،
ـ روبرت بيال ( ،”Civil Religion in America“ ،)1967دودالوس.21-1 ،96 ،

ـ إميل دوركايم ( ،Le Suicide ،)1981باريس ،املنشورات الجامعية الفرنسية 463 ،صفحة.

ـ إميل دوركايم ( ،La science sociale et l’action ،)1970باريس ،املنشورات الجامعية
الفرنسية 334 ،صفحة.
ـ إميل دوركايم ( ،Les formes élémentaires de la vie religieuse ،)1960باريس ،املنشورات
الجامعية الفرنسية  640صفحة.
ـ جوليان ر ( ،Sociologie de Max Weber ،)1966باريس ،املنشورات الجامعية الفرنسية،
 256صفحة.

ـ روبرت تسييه ( ،Déplacements du sacré dans la société moderne ،)1994مونرتيال،
بيالرمني.
ـ ماكس فيرب (1964أ) ،L’éthique protestante de l’esprit du capitalisme ،باريس ،بلون،
 340صفحة.
ـ ماكس فيرب (1964ب) ،Le savant et le politique ،باريس ،بلون 230 ،صفحة.

ـ ماكس فيرب ( ،Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Politik ،)1960شتوتغارت،
ألفرد كرونر فرالغ 580 ،صفحة.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

حقيقة الدين
تأصيل فلسفي ،الهويت ،كالمي
[*]

عبد احلسني خرسوبناه

[[[

ين يف تاريخ البرشية بعراقة تاريخية
أي ظاهرة أو مؤسسة أو نشاط
اجتامعي وإنسا ّ
ال تتم ّتع ّ
ّ
فكل األديان تنطوي
أو تن ّوع يف الشكل واملضمون كام يتمتع به الدين والتد ّين عند اإلنسانّ .
عىل معتقدات ومفاهيم وطقوس مع ّينة أدّت إىل تن ّوع هذه األديان .ومن هنا ،تبلورت فروع
الديني ،وعلم نفس األديان،
علمية متعدّ دة يف حقل الدراسات الدين ّية ـ منها :علم االجتامع
ّ
وفينومينولوجيا الدين (علم الظواهر)  ،وفلسفة الدين ،وعلم الكالم ،وعلم الالهوت ،وما إىل
ذلك  -سربت أغوار الدين ودرسته من زواياه املختلفة ،وقامت بتقديم تعريفات له ،وأوضحت
دوره وآثاره.
تخصص باباً أو بحثاً مستقالً
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ األبحاث التقليدية لعلم الكالم مل
ّ
أهم األفعال اإللهية يف مسرية الهداية .وقد اقترص ذلك عىل ما ورد
يدرس الدين بوصفه أحد ّ
من أبحاث الكالم الجديد ،وفلسفة الدين.

يف هذه الدراسة للباحث اإليراين عبد الحسني خرسوبناه رؤية بانورامية لحقيقة الدين من
وجهة نظر الفلسفة والالهوت املسيحي وعلم الكالمي اإلسالمي.
املحرر
هل يجب أن يُع ّرف الدين بالتعريف الحقيقي؟ أم يجب أن يُستخدم فيه التعريف اللفظي؟
وبعبارة أخرى :هل ينتمي مفهوم الدين إىل املفاهيم املاهوية التي تنطوي عىل مفاهيم نوعية
الخاص) ،أم أ ّن مفهوم الدين
وكليات خمس (النوع ،والجنس ،والفصل ،والعرض العا ّم ،والعرض
ّ
ينتمي إىل املفاهيم املنطقية والفلسفية؟
* ـ أستاذ الفلسفة وعلم الكالم يف جامعة املعارف ـ قم ـ إيران.
ـ نقله عن الفارسية :محمد حسني الواسطي.
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قسموا عموم العلم واملعرفة إىل علم حصويل
توضيح ذلك :إ ّن الفالسفة وعلامء نظريّة املعرفة ّ
تتوسط فيه الصورة الذهنية يف التعلق بذات
وعلم حضوري .أ ّما العلم الحضوري فهو علم ال
ّ
املعلوم ،فيكون الوجود الواقعي املعلوم حارضا ً عند املدرِك؛ كام يف معرفة اإلنسان بذاته ،وهو
يل فهو علم تتوسط فيه الصورة الذهنية من أجل
يظهر له بالشهود
الباطني .وأ ّما العلم الحصو ّ
ّ
الخارجي.
االرتباط باملعلوم .وعليه :فإ ّن الصورة الذهنية هي التي تكشف عن املعلوم
ّ

قسم علامء املنطق العلم الحصويل إىل تص ّور وتصديق .أ ّما التص ّور فهو تلك الصورة
وقد ّ
الذهنية البسيطة الفاقدة للحكم؛ كمفهوم «غار حراء» ،وأ ّما التصديق فهو اإلذعان بحكم ما ،يُثبت
نسبة املحمول إىل املوضوع ،أو يسلبها عنه .ويتعلّق التصديق دوماً بقض ّية حملية أو رشطية؛ مثل
قولك« :اإلنسان حيوان ناطق» ،أو «إذا طلعت الشمس كان النهار».
الكل فهو املفهوم الذي من شأنه
يئ .أ ّما
كل وجز ّ
ّّ
وينقسم التص ّور ـ يف إحدى تقسيامته ـ إىل ّ ّ
أن يصدق عىل كثريين؛ ولو بالفرض مثل مفهوم «اإلنسان» الذي بإمكانه أن يصدق عىل مليارات
من أفراد البرش .وأ ّما التص ّور الجزيئ فهو تلك الصورة الذهنية التي ليس من شأنها سوى اإلشارة
إىل موجود واحد؛ كالصورة الذهنية «سقراط».
كل من التصورات الكلية والجزئية إىل أقسام أخرى؛ فالتصورات الجزئية تنقسم إىل:
وتنقسم ّ
حس ّية ،وخيالية ،ووهمية .والتصورات الكلية تنقسم إىل :مفاهيم ماهوية (معقوالت أوىل) ،ومفاهيم
ّ
فلسفية (معقوالت ثانية فلسفية) ،ومفاهيم منطقية (معقوالت ثانية منطقية).
ومفهوم «الدين» من املفاهيم الكلية القابلة للصدق عىل مصاديق كثرية ،وهنا يجب أن نبحث
هل هو مفهوم ماهوي أم فلسفي أم منطقي؟
جب
وقبل البدء يف تحديد هوية مفهوم الدين وانطباقه مع ّ
أي من هذه املفاهيم الكلية الثالثة ،يتو ّ
إلقاء نظرة عىل تعاريف هذه املفاهيم أ ّوالً:
 .1املفاهيم املاهويّة (املعقوالت األوىل) :هي مفاهيم ينتزعها ذهن اإلنسان من املصاديق
أي عمل ّية أو مقارنة ذهنية؛ مثل :مفهوم «اإلنسان»
الجزئية بشكل تلقايئ ومن دون الحاجة إىل ّ
يتوصل
شخيص واحد أو أكرث بالحواس الظاهرية أو الشهود الباطني،
و«البياض» ،فبمج ّرد إدراك
ّ
ّ
فتبي حدودها
يل .ومتتاز املفاهيم املاهوية بأنها تحيك ماهية األشياءّ ،
العقل إىل املفهوم الك ّ
لكل موجود ح ّدا ً هو مبثابة القوالب املفهومية.
الوجودية ،وتضع ّ
 .2املفاهيم الفلسف ّية (املعقوالت الثانية الفلسف ّية) :هي مفاهيم يتطلّب انتزاعها يشء من
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التأ ّمل واملقارنة؛ مثل :مفهومي «العلّة» و«املعلول» ،حيث يُنتزعان من مقارنة شيئني يتوقّف وجود
أحدهام عىل اآلخر ،ف ُيؤخذ املعنى من واقع هذه العالقة .مثال ذلك :عندما نقارن بني النار وبني
الحرارة املتصاعدة منها ،ونالحظ توقّف الحرارة عىل النار ،ينتزع العقل مفهوم «العلّة» من النار،
أي مقارنة ،ملا كانت هذه املفاهيم .ويتميّز هذا
ومفهوم «املعلول» من الحرارة .وإذا مل تكن هناك ّ
اللون من املفاهيم الكلية بعدم وجود مفاهيم أو تص ّورات جزئية توازيها؛ فعىل سبيل املثال :ال
ميتلك الذهن صور ًة جزئية أو مفهوماً كلّ ّياً عن «العلّ ّية».
 .3املفاهيم املنطق ّية (املعقوالت الثانية املنطق ّية) :هي مفاهيم تُنتزع من مالحظة مفاهيم أخرى،
والتدقيق يف خصائصها .مثال ذلك :أننا حينام نالحظ مفهوم اإلنسان ،ونجد أنه قابل لالنطباق عىل
مصاديق كثرية ،ننتزع منه مفهوم «الكيل» .ولهذا ،فإ ّن هذه املفاهيم ال تقع إال صفات ملفاهيم
أخرى .وكل املفاهيم األساسية يف علم املنطق هي من هذه الطائفة [[[.

ومبالحظة هذه التعاريف ،يتّضح أ ّن مفهوم الدين ليس من سنخ املفاهيم املاهويّة ،وال
عي مصاديقه حتّى يكون
الفلسف ّية ،وال املنطق ّية؛ فال الدين مفهوم ميتلك ماهية وح ّدا ً وجوديّاً يُ ّ
فلسفي ،كام أنّه
مفهوماً ماهويّاً ،وال هو مفهوم يتطلّب تأ ّمالً ومقارن ًة ألمرين حتّى يُنتزع منها مفهوم
ّ
ليس مبفهوم يؤخذ من مالحظة عدد من املفاهيم.
أي من هذه األقسام الثالثة املذكورة للمفاهيم
رس يف عدم انتامء هذا املفهوم الكيل إىل ّ
وال ّ
اعتباري
الكلية أ ّن املقسم فيها هو الكليات البسيطة؛ يف حني أ ّن مفهوم الدين مفهوم مركّب
ّ
تبلور من عنارص وأجزاء فرعية متع ّددة؛ مثله يف ذلك مثل مفاهيم «الفيزياء» ،و«علم النفس»،
اعتباري يضعه العلامء وضعاً وجعالً عىل مركّب
و«الرياض ّيات» ،و«التاريخ»؛ فمفهوم العلم مركّب
ّ
ما مثل« :الفيزياء» و«علم النفس».
ومحصلة ما تق ّدم أ ّن مفهوم الدين ليس مفهوماً ماهوياً ينطوي عىل نوع أو جنس أو فصل أو عرض
ّ
الحقيقي األربعة
أي من أقسام التعريف
خاص؛ فال تعريف
عا ّم أو
ّ
حقيقي له إذن ،وال يصدق يف حقّه ّ
ّ
ّ
(الح ّد التا ّم والناقص ،والرسم التا ّم والناقص) .ولهذا ،اضط ّر علامء الدراسات الدينيّة إىل االكتفاء
اللفظي؛ ليستوعب املتلقّي مدلول هذا اللفظ ،واملعنى الذي وضع له،
بتعريفه حسب منهج التعريف
ّ
اللفظي.
واملراد به حني االستخدام ،تحصيناً له من اللبس الذي قد يوقعه فيه االشرتاك
ّ
معي ومح ّدد من املصاديق املتع ّددة للدين ،فعلينا أن
وإذا كان موضوع بحثنا هو مصداق ّ

[[[ـ راجع :املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ،مصباح اليزدي ،ج ،1الدرس .15
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املصداقي :أن نوضح للمتلقّي خصائص ذلك املصداق ،وأجزائه ،وعنارصه،
نستعني بالتعريف
ّ
وأركانه ،وآثاره؛ ليتم ّيز عن غريه من املصاديق.
املتنوعة يف تعريف الدين
االجتاهات
ّ
يئ يف العصور الضاربة يف القدم من حياة
التديّن حالة مدهشة ورثها الناس منذ عهد اإلنسان البدا ّ
البرشيّة .وهي حالة ُوجدت يف مختلف األزمنة ،ومستم ّرة إىل يومنا هذا ،وإذا تفاوتت يف شكلها،
أي تغيريا ً مل يطل مفردة «الدين» بعينها .لك ّننا نتسائل هنا :هل ميكن
وتن ّوعت فيها ال ِفرق واملذاهب فإ ّن ّ
وأسايس للدين؟ هل ميكن الوصول إىل معنى مشرتك يلتقي فيه دين نوح
العثور عىل معنى ثابت
ّ
وإبراهيم وموىس وعيىس وخاتم النبيني محمد (عليهم أفضل الصالة والسالم)؛ وهي األديان اإللهية
الساموية ،وكذا دين بوذا (483ق.م) وكونفوشيوس (479ق.م) وغريهام؛ بوصفها أدياناً برشيّ ًة أرض ّية؟

لإلجابة عىل هذا السؤال ،ينبغي لنا أن ندرس معاين «الدين» يف املصادر اللغوية والدين ّية كام
ستوافيه األبحاث التالية.
مفردة «الدين» يف اللغات املختلفة
تُع ّد مفردة «دين» من املفردات املشرتكة بني اللغات السام ّية[[[واإليران ّية[[[.

و«الدين» يف اللغة العرب ّية والفارس ّية لفظ يُص َّنف عىل أنّه من «األضداد»؛ الشتامله عىل معان
متفاوتة ،بل متناقضة أحياناً؛ منها عىل سبيل املثال« :املذهب» و«املِلّة» و«الرشيعة» و«املنهاج»
و«القانون» ،وكذلك« :الحساب» و«القضاء» و«الجزاء» و«القصاص» ،ومعاين« :السلطان»
ّ
«الذل» و«الخضوع» و«االنقياد» و«التسليم» و«املقهوريّة»
و«الرفعة» و«الشأن» ،ومعها أيضاً:
و«املحكوم ّية» و«اململوك ّية» ،وكذلك« :العبادة» و«الطاعة» ،إىل جانب «املعصية» ،وغري ذلك .[[[ ..
استقل تدريجياً ليشكل ما يفرتضه اللغويّون من لغة س ّموها اللغة
ّ
[[[ـ اللغات السام ّية هي إحدى فروع أرسة اللغات األفروآسيويّة .وهي فرع
ً
السامية األ ّم .وتُنسب هذه اللغة للساميني الذين ينسبون إىل سام بن نوح .يتحدّ ث باللغات السامية حال ّيا حوايل  467مليون شخص ،ويرتكز
متحدّ ثوها حال ّياً يف الرشق األوسط وأفريقيا .أكرث اللغات السام ّية انتشاراً هذه األيّام هي العرب ّية ( 22دولة) ،واألمهريّة (إثيوبيا) ،والتيغرين ّية
ثم العربيّة (اليهود).
(إرتريا وإثيوبيا)ّ ،
[[[ـ الحظ :فرهنگ فاريس ،مح ّمد معني ،ج ،2مفردة «دين».
اللغوي بقوله « :األصل الواحد يف هذه املادّة :هوالخضوع
[[[ـ هذا ،ويحلّل صاحب كتاب «التحقيق يف كلامت القرآن الكريم» هذا الجذر
ّ
واالنقياد قبال برنامج أو مق ّررات مع ّينه .ويقرب منه :الطاعة والتع ّبد واملحكوم ّية واملقهوريّة والتسليم يف مقابل أمر أو حكم أو قانون أو جزاء.
ّ
والذل والعادة واململوك ّية وغريها .والز ٌم أن
يفس اللفظ مبا يقرب من مصاديق األصل؛ من الجزاء والحساب والدين والطاعة
وبهذا االعتبارّ ،
الحقيقى هو ما قلناه ،وال بدّ من اعتبار القيدين الخضوع وكونه يف مقابل برنامج .وأ ّما مطلق االنقياد أو الطاعة أو الجزاء
جه بأن املعنى
نتو ّ
ّ
أو غريها :فليس من األصل .ومن لوازم هذا األصل وآثاره :ذلّة ما أو الع ّزة بعد االنقياد ،وهكذا حصول التع ّبد واملحكوم ّية ،واجراء الجزاء
رشاً ،وتحقّق الطاعة أو املعصية والتث ّبت واالعتياد .وهذا املعنى إذا لوحظ من جانب الربنامج :يطلق عليه الحكم والجزاء والحساب
خرياً أو ّ
ّ
والذل واململوك والدين إذا يأخذه و غريها».
واإلعطاء وما يقرب منها .وإذا اعترب من جانب املطاوع والقابل فيستعمل يف معاين الطاعة
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

الدين
حقيقة ِّ

153

الالتيني
ويف اللغة اإلنجلزيّة تعادل املفردة « »Religionالدين يف العرب ّية ،وهي تعود إىل الجذر
ّ
« ،»Religioوهي مشتقّة من املفردة الالتين ّية « »Religareالتي تعني« :التقريب» ،و«الربط».
ويجب التنويه هنا بأ ّن التعاريف اللغوية التي تعرضها لنا القواميس واملعاجم العربيّة والفارسية
واإلنجليزية وغريها عاجزة عن كشف حقيقة مفهوم «الدين» وماه ّيته ،ولهذا ينبغي البحث عن
املاهوي له.
االصطالحي
املعنى
ّ
ّ
تعريف الدين عند املفكّ رين الغربيني
ق ّدم املفكّرون الغرب ّيون ـ مبا يع ّم :الفالسفة منهم ،واملتكلّمون ،وعلامء النفس واالجتامع،
والدراسات الدين ّية ـ حتّى اآلن تعاريف معياريّة[[[ ،وماهويّة وصف ّية[[[ ،وأخرى وظائف ّية[[[ ،ناهيك
عن التعاريف املركّبة واملمزوجة[[[ يف موضوع «الدين»؛ نشري إليها فيام ييل بإيجاز:
مؤسس الالهوت املعتدل شاليرماخر[[[ (1834م) أ ّن الدين
 .1التعاريف القيم ّية املعياريّة :يرى ّ
موضوع للتجربة ،وهو إحساسنا بالتعلّق والتبع ّية املطلقة ،وأ ّن الشعور بالتناهي أمام الالمتناهي هو
روحاين ،وحالة
ّ
املعياري املشرتك بني جميع األديان[[[ .ويُع ّرف يت ميل الدين بأنّه وضع
العنرص
ّ
فذّة محرتمة تُس ّمى الخشية[[[ .ويُع ّرفه وليام جيمس (1910م) بأنّه :األحاسيس واألفعال والتجرب ّيات
التي يجدها الناس يف خلواتهم مع الله[[[.
 .2التعاريف املاهو ّية الوصف ّية :يبحث هذا اللون من التعاريف عن كشف ماهية الدين ،ويرى
سبنرس[[[ (1903م) أ ّن الدين هو االعرتاف بحقيقة مفادها أ ّن جميع املوجودات تجلّيات لق ّوة أسمى
من علومنا ومعارفنا[ .[[1ويُع ّرفه بارسونز[1979( [[1م) بأنّه مجموعة من املعتقدات والرموز (القيم
 Normative definition.ـ ][1
 Descriptive definition .ـ ][2
 Functional definition.ـ ][3
 Complex.ـ ][4
ّ
ومؤسس
أملاين
[[[ـ فردريش دانيال أرنست شاليرماخر ( : Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher )1768 - 1834فيلسوف
ّ
ّ
وتجل اهتاممه باملشكالت الهرمنيوطيقية (تأويل النصوص الدين ّية)،
الربوتستانتي الحديث ،ذاع صيته بسبب عمله عن أفالطون،
الالهوت
ّ
مؤسس الهرمنيوطيقا الحديثة.
ويعدّ ّ
[[[ـ الدراسات الدين ّية ،ج  ،1ص ( 85بالفارسية)؛ العلم والدين ،ص ( 131بالفارسية).
الديني ،مصدر سابق ،ص .18
[[[ـ العقل واإلميان
ّ
[[[ـ فلسفة الدين ،ص .2
[[[ـ هربرت سبنرس.Herbert Spencer
وعيص عىل الفهم .وكذا:
[[[1ـ املصدر السابق .ص  .2وقد نُقل عنه قوله يف تعريف الدين :االعتقاد بالحضور الفائق ليشء غامض
ّ
اإلميان بق ّوة ال ميكن تص ّور ماه ّيتها الزمانية وال املكانية .راجع كتابه :املبادئ األول ّية .First Principles
[[[1ـ تالكوت بارسونز .Talcott Parsons
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التي تنشأ منها بشكل مبارش) ،وهي تشتمل عىل التمييز بني األمر التجريبي ،واألمر املتعايل عىل

تتحل األمور التجريبية بأهمية أقل من األمور غري التجريبية.
ّ
التجربة ،أو الواقع املتعايل .وهنا،

جهها لهذه التعاريف (املعياريّة والوصفيّة) أنها ال تنطبق عىل جميع مصاديق الدين
واملناقشة التي نو ّ
يف املجتمعات البرشية ،أو أ ّن بعض املفاهيم املستخدمة فيها مثل« :املعتقدات» ،و«األفعال»،

و«األحاسيس» غامضة ،وليس هناك ما مينع اشتاملها للمدارس الفكريّة غري الدين ّية.

حد ،والقاسم املشرتك بينها
 .3التعاريف الوظائف ّية :هذا اللون من التعاريف ليس عىل نسق مو َّ

هو الحديث عن الوظائف التي يضطلع بها الدين؛ فيشري بعضها إىل الوظائف الفردية أو االجتامع ّية

للدين ،ويق ّدم البعض اآلخر تقريرا ً عن الوظائف واآلثار اإليجابية أو السلبية التي تُنسب للدين .عىل
كل يشء هو ُجهد يسعى إىل اكتناه الحقيقة الكاملة للخري
سبيل املثال :يرى براويل أ ّن الدين قبل ّ

يف جميع أرجاء وجودنا[[[ .ويذهب ريناخ[[[ (1932م) إىل أ ّن الدين مجموعة من األوامر والنواهي
حد
التي تقف مانعاً يف وجه األداء الح ّر لقدراتنا .ويعتقد دوركايم[[[ (1917م) أ ّن الدين جامع ومو ِّ

أخالقي واحد[[[ .ويقول سنغر :الدين منظومة من املعتقدات واألفعال ،يوظّفها
ألتباعه يف مجتمع
ّ

جهة إىل هذا الرضب من
بعض الناس ملعالجة القضايا الغائية يف حياة البرش[[[ .واملناقشة األه ّم املو ّ

التعاريف أنها شاملة لبعض الظواهر غري الدينيّة التي تشرتك يف الوظائف املذكورة ،والتي ال محيص

ربرة لدائرة هذه التعاريف
عن ع ّدها ديناً وفقاً ملا ّ
تنص عليه هذه التعاريف .وعليه :فإ ّن السعة غري امل ّ
من شأنها أن تح ّد من دقّته بشكل كبري؛ فهي تسمح بدخول بعض املنظومات العقائدية واأليدولوجية

 -مثل :االشرتاكية  -إىل داخل نطاق الدين؛ يف حني أنها مدارس ال ت ُخفي عداءها للدين! ووفقاً

جبون املغ َرمون
جعون املستميتون ألحد أندية كرة القدم ،أو امل ُع َ
لهذا التعريف أيضاً سيكون املش ّ
معي! ِ
أضف إىل ذلك غموض املقصود ﺑ «القضايا الغائية
بأحد املطربني أو املمثّلني أتباعاً لدين ّ
يف حياة البرش»؛ ما هي؟ ومن ميكنه تحديدها؟ هل هم املؤمنون ،أم علامء النفس واالجتامع ،أو
غريهم؟ وهل إ ّن أساليب االلتذاذ بالحياة ،واجتناب األذى واألمل تُع ّد من القضايا الغائية يف حياة

جه نقد آخر لهذه التعاريف ،يكمن يف حكمها املسبق عىل الدين ،ودوره أو تأثريه عىل
البرش؟ كام يتو ّ

الديني ،مصدر سابق ،ص .18
[[[ـ العقل واإلميان
ّ
[[[ـ سالومون ريناخ  : Salomon Reinachعامل آثار فرنيس..
مؤسيس علم االجتامع الحديث.
فرنيس
[[[ـ إميل دوركايم  : Émile Durkheimفيلسوف وعامل اجتامع
ّ
يهودي .يُعدّ أحد ّ
ّ
تضم أتباعها يف
[[[ـ وقد نُقل عنه قوله يف تعريف الدين :أنه منظومة متامسكة من املعتقدات واملامرسات املتعلّقة باألشياء املقدّ سة
ّ
وحدة معنويّة .راجع كتابه :الصور األ ّول ّية للحياة الدين ّية ..Les Formes élémentaires de la vie religieuse
الديني ( ،)The Sociology of Religionمالكومل هاميلتون ،ص [ 31النسخة الفارس ّية].
[[[ـ علم االجتامع
ّ
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تجريبي.
املجتمعات؛ حيث يُذكر يف قالب التعريف بالدين ما هو اليشء الذي يجب إثباته بنحو
ّ
رضوري للوحدة
عاملي يف الحياة االجتامع ّية؛ ألنه
فعىل سبيل املثال :عندما يُقال :إ ّن الدين عامل
ّ
ّ

االجتامعي .وقد حاول أنصار هذا التعريف الدفاع عنه يف قبال
االجتامعيّة ،والنهوض باالستقرار
ّ

ديني ،فإ ّن
أي شاهد ميكن له أن ينقض هذه النظريّة .ولو وضعنا اليد عىل مجتمع فاقد ّ
ّ
ألي نظام ّ
الوظائفي سوف يزعمون أن انعدام ما تعارف الناس عىل تسميته بالدين ال يُبطل
أنصار التعريف
ّ
أي مجموعة من املعتقدات والقيم التي تع ّزز الوحدة واالستقرار يف املجتمع هي دين
رؤيتهم؛ أل ّن ّ
حسب رؤيتهم[[[ .والشاهد عىل ما ذكرنا حديث دوركايم عن الدين وتعريفه املبتني عىل التفريق بني

املق ّدس والالمق ّدس؛ فهو يقول فيه :منظومة متامسكة من املعتقدات واملامرسات املتعلّقة باألشياء

تص َّور أنها مختلفة عن غريها ،وتُع ّد من األمور املح َّرمة ،وهي معتقدات
املق ّدسة؛ أي :األمور التي يُ َ
أخالقي واحد[[[.
كل العاملني بها يف مجتمع
ومامرسات تجمع ّ
ّ

 .4التعاريف الرتكيب ّية :تتن ّوع هذه الطائفة من التعاريف بشكل كبري ،وتنطوي يف مضمونها عىل

تعاريف عقائديّة-أخالق ّية ،أو عقائديّة-رمزيّة ،أو عقائديّة-آداب ّية ،وهكذا ...نذكر منها عىل سبيل
حد من املعتقدات واآلداب املرتبطة
املثال :ما ذهب إليه دوبيالري[[[؛ حيث ارتأى أ ّن الدين نظام مو َّ
كل أتباعها ،واملؤمنني بها ،لتأسيس مجتمع
حد ّ
بحقيقة سامية ومتعالية عىل التجربة ،هي تو ِّ
حد[[[ .ويرى ماسرتاو أ ّن الدين مركّب من أمور ثالثة؛ هي :االعرتاف بقدرة (أو قدرات)
أخالقي مو َّ
ّ
رصفنا ،والعلم بخضوعنا ومقهوريّتنا لهذه القدرة (أو القدرات) ،وطلب االرتباط بها.
ليست تحت ت ّ
نظري بق ّوة أو قوى مج ّردة ع ّنا ،ومسيطرة
ويتحصل من هذه العنارص الثالثة ما ييل :الدين إميان
ّ
ّ
خاصة
علينا ،وينتج عن هذا اإلميان أمور؛ هي :منظومات وقوانني مح ّددة ،وأفعال معيّنة ،وأنظمة
ّ
تربطنا وتصلنا بتلك الق ّوة (أو القوى) [[[ .وإذا ما أمع ّنا النظر يف هذه التعاريف ،لوجدنا أنها تسمح
أيضاً بدخول بعض املدارس غري الدين ّية إىل نطاق التعريف ،فتشتمل مثالً الليربالية واملاركسية.
نستنتج مام تق ّدم أ ّن التعاريف املعيارية واملاهوية والوظائفية والرتكيبية التي تعرض لها
املفكّرون الغرب ّيون للدين بنظرة علم ـ اجتامع ّية تفتقر للجامعية واملانعية املطلوبة يف التعريف؛

الديني ،مصدر سابق ،ص .32
[[[ـ علم االجتامع
ّ
[[[ـ املصدر السابق ،ص .23-22
ّ
بلجييك متخصص يف الدين .وهو أستاذ فخري يف كل
[[[ـ كارل دوبيالري ( Karel Dobbelaereمن مواليد 1933م) :عامل اجتامع
من جامعة أنتويرب والجامعة الكاثوليكية يف لوفني ببلجيكا .ترأس سابقاً
الديني.
االجتامع
لعلم
الدولية
الجمعية
ّ
[[[ـ الكتاب وطبع عام  ،2005ترجمة :درويش الحلوجي ،منشورات املجلس األعىل للثقافة يف مرص.
[[[ـ ماه ّية الدين ومنشأه ،فضل الله كمپاين ،ص ( 113-112بالفارس ّية).
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فال ينطبق أيّاً مام ذكر عىل األديان الحارضة يف املجتمعات البرشية ،بل إنها تنطبق عىل بعض
املدارس الفكرية غري الدين ّية.

املفاهيمي عن الدين بنظريّة «التشابه
متسك فيتغنشتاين[[[ (1951م) يف تعريفه
ومن هذا املنطلقّ ،
ّ

أي قاسم مشرتك بني املصاديق املتن ّوعة
يل»[[[ .وعىل أساس من هذه الرؤية ،ليس هناك ّ
العائ ّ
للدين .أ ّما جيمس[[[ (1910م) فقد استنتج من التن ّوع الوسيع ملصاديق الدين أ ّن هذه املفردة ال

ّ
حد ،بل هي اسم يُطلق عىل مجموعة من الطقوس[[[ [[[ .هذا ،وقد أعرض ماكس
تدل عىل مبدأ مو َّ
زاعام أ ّن هذا يجب أن
الديني عن تعريف الدين،
فيرب[[[ (1920م) يف مطلع كتابه حول علم االجتامع
ً
ّ
يحدث بعد الفراغ من البحوث والدراسات القارئة للدين[[[ .لك ّنه مل يبلور نظريّة واضحة يف دراساته
كل األديان املوجودة لتو ّرط يف د ّوامة
االجتامع ّية؛ ألنه لو رام إىل وضع تعريف جامع ومانع يشمل ّ

العنارص الغامضة واملجملة يف التعريف.

تعريف الدين عند املفكّ رين املسلمني
واملفسون املسلمون تعريفاتهم لحقيقة الدين ،بعيدا ً عن
استعرض الحكامء واملتكلّمون
ّ
وجودي ،أو
عقائدي ،أو مبنحىيف
ّ
ّ
األساليب األُحادية املحور ،فلم يُع ّرفوه بأسلوب أو منحى معر ّ

وظائفي ،أو ما شاكل ذلك ،بل اختاروا منهج التعريف الشامل الجامع .وعىل سبيل املثال:
ّ

منساوي ،انقسمت حياته الفلسف ّية إىل فرتتني؛ يف األوىل:
[[[ـ لودفيغ فيتغنشتاين  : Ludwig Wittgensteinفيلسوف وعامل منطق
ّ
كتب رسالته املشهورة يف املنطق «الرسالة» حارصاً وظيفة الفلسفة بتحليل اللغة فقط ،ورأى أن هذه اللغة تخضع لجملة من القواعد
املنطقية هي مبنزلة «الصياغة املنطقية للغة» .ويف الفرتة الثانية :بدأ بنقد «الرسالة» وتطويرها إىل «بحوث فلسفية» ،وفيها رفض أي أثر
للفلسفة يف تقديم تفسريات للعامل وما يدور فيه.
 Family resemblance.ـ ][2
ّ
ّ
أيرلندي .يُعدّ من ر ّواد علم النفس الحديث .كتب مؤلّفات
أمرييك من أصل
مثايل
[[[ـ ويليام جيمس  : William Jamesفيلسوف
ّ
الديني ،والتص ّوف ،والفلسفة الرباغامت ّية .وقد ذهب يف نظريّته عن الدين
الرتبوي ،وعلم النفس
مؤثّرة يف علم النفس الحديث وعلم النفس
ّ
ّ
باطني باملشاركة يف موجود أعظم ،وهو شعور باالنسجام
شعور
الديني
الشعور
وأنّ
الطقوس،
ال
بأنه تجربة فرديّة ،جوهرها العاطفة الدين ّية؛
ّ
ّ
والسالم ،والله موجود؛ ألنّ فرض وجوده نافع.
[[[ـ راجع كتابه.The Varieties of Religious Experience (New York: Collier Books, 1961, P.39 :
[[[ـ هذا ال ينسجم مع ما هو معروف عن جيمس الذي ذهب يف نظريّته عن الدين بأنه تجربة فرديّة ،جوهرها العاطفة الدين ّية؛ ال الطقوس..
الحل...
ّ
ما
ّ
أملاين ،يُعدّ من مؤسيس علم
[[[ـ ماكسيميليان كارل إميل فيرب  : Maximilian Carl Emil Weberعامل اقتصاد وسياسة واجتامع
الديني ،وأشار فيه إىل أنّ الدين
االجتامع الحديث .عمله األكرث شهرة مؤلفه األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية؛ أسس به لعلم االجتامع
ّ
حرصي يف تط ّور الثقافة يف املجتمعات الغربية والرشق ّية.
هو عامل غري
ّ
[[[ـ راجع كتابه.The Sociology of Religion, P.1 :
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يئ (1402ﻫ):
يقول العالمة الطباطبا ّ
يل يف الحياة ([[[).
الدين هو مجموعة املعتقدات والقوانني التي تناسبها ّ
مم له جانب عم ّ
يل يف تعريفه للدين:
ويقول العالمة
ّ
الجوادي اآلم ّ

البرشي ،وتربية
إنه مجموعة العقائد واألخالق والقوانني التي جاءت إلدارة شؤون املجتمع
ّ

الحق هو دين نزلت عقائده
الحق .وعليه :فإ ّن الدين
اإلنسان ،فإذا كانت ح ّق ًة ُس ّمي الدين بالدين
ّ
ّ
وقوانينه من الله َع َّز َو َج َّل ،والدين الباطل هو الذي جاء ُووضع ونُظّم من عند غري الله[[[.
ويرى حامد الغار[[[ يف رشحه عن الدين:
ىل بني يدي اإلنسان لهدايته
إنّه مجموعة من األحكام والعقائد التي وضعها الله ت َ َبا َر َك َوتَ َعا ٰ
وإيصاله إىل السعادة الدنيوية واألخرويّة ...وإ ّن الدين والدنيا والحياة أمور مندكّة يف بعضها ،وقد
جاء الدين إلصالح الحياة ،وهدايتنا يف بوقتة الدنيا .وإ ّن معرفة األسلوب والنموذج الصحيح للحياة
القلبي
ال يتس ّنى من دون الوحي ،والعمل بأحكام الدين ...الدين شامل للمعارف العقلية ،والشهود
ّ
يل
الرشعي[[[.
والعم ّ
ّ
ين:
وعن تعريف الدين أيضاً يقول الشيخ العالمة السبحا ّ

هو ثورة فكرية تقود اإلنسان إىل الكامل والرتقي يف جميع املجاالت .وما هذه املجاالت إال

أبعاده األربعة :تقويم األفكار والعقائد وتهذيبها عن األوهام والخرافات ،وتنميه األصول األخالقية،

وتحسني العالقات االجتامعيّة ،وإلغاء الفوارق العنرصيّة والقوميّة[[[.
اليزدي:
ويقول العالمة الشيخ مصباح
ّ

«الدين» كلمة عربية ،ذكرت يف اللغة مبعنى :الطاعة والجزاء .وأ ّما يف االصطالح فتعني :اإلميان
[[[ـ الشيعة يف اإلسالم ،محمد حسني الطباطبايئ ،ص ( 3النسخة الفارس ّية).
[[[ـ الرشيعة يف مرآة املعرفة ،عبدالله الجوادي اآلميل ،ص ( 95-93النسخة الفارس ّية).
ّ
مختص بالدراسات اإلسالم ّية والفارس ّية يف يف كلّ ّية
بريطاين أمرييك
[[[ـ حامد الغار ( Hamid Algarمن مواليد 1940م بإنجلرتا):
ّ
ثم أسلم عام
دراسات الرشق األدىن بجامعة كاليفورنيا ببريكيل األمريك ّية .حاز عىل شهادة الدكتوراه من جامعة كامربيدج ،كان مسيح ّياًّ ،
1959م ،له عدّ ة مؤلّفات وترجامت ،ونُرشت له أكرث من مئة مقالة يف موسوعة إيرانيكا.
[[[ـ مجلة كتاب نقد ،العدد 2و ،3ص ( 114بالفارس ّية).
ّ
ّ
العاميل ،ج  ،1ص .٦
ك
[[[ـ اإلله ّيات عىل هُدى الكتاب والس ّنة والعقل ،جعفر
السبحاين ،بقلم حسن م ّ
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بخالق الكون واإلنسان ،وبالتعاليم واألحكام العمل ّية املالمئة لهذا اإلميان[[[.
التعريف املختار للدين
مكانة البحث عن حقيقة الدين يف خض ّم قضايا الدراسات الدينيّة ليست عىل نحو واحد ،أو وترية
فبعض من تلك القضايا تتوقّف بنحو تا ّم عىل تعريف الدين ،ومن دون تحديد تعريف دقيق
مشابهة؛
ٌ
أي تفسري،
له ،والكشف عن هويته وحقيقته ،أو ما يقصده الباحث ـ عىل أقل التقادير ـ ال ميكن تقديم ّ
أو تحليل لتلك القضايا .ومن بني األبحاث والقضايا التي هي عىل هذا النحو :البحوث املتعلّقة
بالعالقة بني الدين والدنيا ،أو الدين واآلخرة ،أو العلم والدين ،أو العقل والدين ،وهل ّم ج ّرا ً..
ٍ
برتابط متباد ٍل مع حقيقة الدين.
مم تتناولها بحوث الدراسات الدينيّة تتميّز
وهناك قضايا أخرى ّ
ومثالها :القضايا املرتبطة بحاجة اإلنسان للدين وتوقّعاته منه ،ونطاق الدين؛ فمن جهة :يتوقّف
عم يتوخّاه اإلنسان ويرتقبه
البحث عنها عىل تعريف الدين؛ أل ّن اإلجابة املنطقية عىل التساؤل ّ
تتأت من دون معرفة معنى الدين وحقيقته ،ومن جهة أخرى:
من الدين ،أو عن نطاق الدين ،ال ّ
فإ ّن تحديد ماه ّية الدين هي النتيجة والثمرة التي ينتهي إليها هذان البحثان .وبعبارة أخرى :هنالك
هرمنيوطيقي يف هذا النوع من القضايا .وبطبيعة الحال ،يكفي أن نف ّرق ومن ّيز بني التعريف
دور
ّ
الفلسفي.
يل للدين؛ يك نتفادى التو ّرط يف الدور
يل والتفصي ّ
اإلجام ّ
ّ
هذا ،وميكن استعراض تعريف الدين حسب رؤيتنا من خالل ثالث زوايا مختلفة؛ هي :املنحى
يل؛ كام ييل:
يل ،والنق ّ
التجريبي ،والعق ّ
ّ
واالجتامعي
التجريبي
املنحى
ّ
ّ
االجتامعي عىل دراسة جميع مصاديق الدين؛ مبا يع ّم األديان
التجريبي أو
يعتمد هذا املنحى
ّ
ّ
اإللهية والوضعية؛ التوحيدية وغري التوحيدية؛ الساموية وغري الساموية ،ث ّم الخلوص إىل نتيجة
لكل األغيار.
لكل األفراد ،ومانع ّ
هذا البحث والدراسة يف صورة تعريف جامع ّ
تعس الوصول إىل تعريف جامع ومانع يحتوي األديان
وقد ذهب جمع غفري من املحققني إىل ّ
املوجودة كافّ ًة لسببني:
 .1إ ّن التح ّوالت والتغيريات املتل ّونة التي شهدتها األديان عىل م ّر التاريخ تسبَّبت يف تبلور
ِملل ونِحل عديدة ومختلفة .وقد تب ّنت هذه األديان وامللل والنحل املتن ّوعة معتقدات مختلفة،
اليزدي ،الدرس األ ّول.
[[[ـ دروس يف العقيدة اإلسالم ّية ،مصباح
ّ
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تستظل مبظلّته جميع
ّ
بل متضا ّدة ،ومتناقضة أيضاً .ولهذا ،ال ميكن الوصول إىل تعريف دقيق،
املعتقدات الدين ّية إلّ إذا لجأنا إىل مفردات غامضة يف التعريف؛ وهذا ـ كام أملحنا مسبقاً ـ
أسلوب خاطئ ،وال ينسجم مع الغرض من التعريف بتاتاً.
 .2إ ّن تعريف الدين ليس مسألة أ ّوليّة يف سلّم أبحاث الدراسات الدينيّة؛ فإ ّن ماهية الدين تنطوي
عىل أسس ومبادئ إبستمولوجية ،وأنرثوبولوجية ،وأنطولوجية ،ووظائفية ،كام أ ّن معطيات علم
املناهج لها تأثريها يف متحيص التعاريف املق َّدمة عن الدين ،وترجيح بعضها عىل اآلخر؛ فعىل
كل دين
الديني ،وعمل ّيات مراجعة مصادر ّ
سبيل املثال :ت ُق ِّدم املناهج النصوص ّية املنتمية للداخل
ّ
تعريفاً معيّناً ،فيام تخلص املناهج الالنصوصيّة الخارجة عن األطر الدينيّة ـ كاملنهج الوظائفي
مثالً ـ إىل تعاريف أخرى مختلفة؛ نظرا ً إىل التن ّوع املوجود يف مصاديق األديان.
االجتامعي اإلشارة إىل ثالثة قواسم مشرتكة ،ال ضري
التجريبي
ويف تقديرنا ،ميكن يف املنحى
ّ
ّ
يف إسنادها إىل جميع األديان اإللهية والوضعية؛ هي:
الظاهري امل ُليكّ.
يت ،يُقابل العامل
 .1اإلميان بعامل
ّ
باطني ملكو ّ
ّ
 .2اإلميان بقضية النجاة والفالح.

 .1تقديم منظومة وصفية معيارية الكتشاف ال ُعلقة بني امل ُلك وامللكوت ،والفوز بالنجاة والفالح.
وإ ّن جميع األديان اإللهية والوضعية تؤمن بأنها تستطيع هداية اإلنسان نحو ال ُعلقة بني الظاهر
والباطن ،أو امللك وامللكوت ،وكيفية العبور من الظاهر للوصول للباطن يف هذا العامل ،وكذلك سبل
التجريبي ليس من شأنه أن يكشف النقاب عن حقّانيّة
الفوز بالنجاة والفالح .وال يخفى أ ّن املنحى
ّ
الحق والدين الباطل ،وهو يكتفي بتقديم تقرير محايد
هذا امل ّدعى أو بطالنه ،أو أن مي ّيز بني الدين
ّ
املنطقي.
عنه .ولهذا ،فإ ّن الوقوف عىل حقّانية املزاعم الدين ّية أو عدمها أمر مطلوب من املنحى
ّ
واملنطقي
العقيل
املنحى
ّ
ّ
البحثي الثاين الذي ميكن ات ّباعه يف الكشف عن حقيقة الدين وماه ّيته هو املنحى
املنحى
ّ

البحثي بدراسة م ّدعيات األديان ،ومتحيصها بعيدا ً
العقيل واملنطقي؛ حيث يقوم هذا األسلوب
ّ

عن مالحظة ما تطلقه من مزاعم ،وذلك من خالل توظيف القواعد املنطقية .وميكن لألسس
اإلبستمولوجية واألنرثوبولوجية واألنطولوجية والوظائفية أن مت ّد يد العون لتعزيز عمل ّية الوصول
إىل تعريف منطقي للدين.
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ويعتمد املنهج املنطقي يف عملياته عىل توظيف القواعد املنطقية إلثبات وجود إله حكيم

مستجمع لجميع الكامالت ،ث ّم الحكم برضورة وجود حياة تعقب املوت عىل أساس من العدل

اإللهي والحكمة الربّانيّة ،ثم التدليل عىل الصلة التي تربط املعتقدات واألفعال والسلوكيّات الدنيويّة
ّ
األخروي ،وبعبارة أخرى :العلقة بني العامل الظاهر (امللك) والعامل الباطن (امللكوت)،
بالعامل
ّ

ث ّم تربهن بعد ذلك عىل عجز األدوات واملصادر البرشية االعتيادية ـ كالعقل والتجربة والشهود ـ
عن كشف العلقة بني هذين العاملني (الدنيا واآلخرة ،أو الظاهر والباطن ،أو امللك وامللكوت)،

وكذلك عجزها عن تأمني السعادة والفالح لإلنسان .ث ّم يستنتج من الحكمة اإللهية رضورة التمهيد

الحق ،وصيانتهام من
اإللهي والدين
لهداية الرش .وال تتحقّق هداية اإلنسان إال بعد ظهور الوحي
ّ
ّ
واملعنوي.
اللفظي
التحريف
ّ
ّ

يئ محقِّق للسعادة ،ومبدأ
يل
ّ
أ ّما حقيقة الدين يف هذه الرؤية
إلهي ،ومبدأ غا ّ
فتتحل مببدأ فاع ّ
ّ

تفسريي للعلقة بني امللك وامللكوت ،وسبل الفوز بالسعادة.
ين
ّ
مضمو ّ

وهذا التعريف ال ينطبق إال عىل بعض األديان ،وليس جميعها؛ فاألديان الوضعية البرشية وإن

ين ،وينطبق عليها مس ّمى «الدين»
ا ّدعت أنها متثّل الظاهر والباطن للعامل وللنجاة والفالح اإلنسا ّ
التجريبي ،لك ّنها ال ت ُع ّد ديناً حقيق ّياً؛ مبعنى أنها عاجزة عن هداية اإلنسان أو إسعاده،
يف املنحى
ّ

وغري مؤ ّهلة الكتناه العلقة الحقيقية بني ظاهر العامل وباطنه.
الديني
النصويص
املنحى
ّ
ّ

النصويص
البحثي الثالث الذي ميكن توظيفه يف معرفة حقيقة الدين هو املنحى
املنحى
ّ
ّ
الديني ،من خالل مراجعة املصادر الدينيّة .وال يخفى أ ّن مفردة «الدين» قد
املنتمي للداخل
ّ
استخدمتها بعض النصوص الدين ّية؛ مثل :األبستاق[[[ ،والتوراة ،والقرآن الكريم .وميكن للبحوث

الداللية الدارسة لهذه املفردة أن تسهم يف معرفة حقيقة الدين بشكل مؤث ّر.
مفردة الدين يف األبستاق

املقصود مبفردة الدين يف األبستاق لفظة « َدئنا» ،أو « .»Daenaوتعود جذور هذه الكلمة إىل
املجويس) ،وهو الكتاب املقدّ س عند أتباع الديانة الزرادشت ّية (املجوس ّية).
[[[ـ األبستاق أو :األفيستا كتاب زرادشت (رسول الدين
ّ
القوي ،ولغته هي اللغة األفستية ،ذات الصالت القوية باللغة السنسكريتية
وتعني كلمة أفيستا  -أو :أوستا  -باللغات القدمية :األساس والبناء
ّ
الهنديّة القدمية.
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معانٍ مثل :التفكري ،واالطالع ،واملعرفة .وتُع ّد الدئنا يف الديانة الزرادشتية من األسس واألصول؛

ألنها الق ّوة امل ُدركة التي يتم ّيز بها اإلنسان ،ومتنحه القدرة عىل معرفة الصالح والطالح ،والتي
تجري عىل أساسها عمل ّيات االختيار واالصطفاء ،ومن ث ّم النجاة والخالص .وقد عزا البعض
مفردة الدئنا إىل اللفظة «داي» ،أو « »Dayالتي تعني اإلبصار .ولهذا ،ذهبوا إىل أنها تعني« :النظر»
و«الرؤية»؛ لكن ليس مبعنى الرؤية االعتيادية ،بل الرؤية الدين ّية والشهودية عىل نحو الحرص؛ أي:

الوسيلة التي يجد بها اإلنسان الحقيقة اإللهية[[[.
مفردة الدين يف التوراة

مل ت ُستخدم مفردة «الدين» يف العهد الجديد أو األناجيل األربعة ،لك ّنها ومشتقاتها اللغوية

وردت يف التوراة مبعنى« :القضاء» و«الجزاء» يف هذه الحياة الدنيا؛ وليس القضاء والجزاء يف

الحياة األخرى بعد املوت.

النبي نوح ،jوخراب قريتي «سدوم»
اإللهي يف التوراة :قصص طوفان
ومن مناذج القضاء
ّ
ّ
و«عمورة» [[[ اللتني ورد ذكرهام يف ِسفر التكوين ،واالسامن «دان  »Danو«دينة  »Denaاملنسوبان
[[[

إىل أبناء يعقوب ،jومن املحتمل أنهام مشتقان من مفردة الدين ولهام ارتباط معنوي بالقضاء

والجزاء أيضاً.

تقص الرواية التوراتية أ ّن
وقد استخدمت املفردة «دان  »Danيف ِسفر التكوين أيضاً؛ حيث
ّ

راحيل زوجة يعقوب كانت عاقرا ً ،يف حني كان ألختها ذريّة كثرية .فدبّت نار الغرية والحسد يف
ت .فز ّو جته جاريتها « ِبلْ َهة» التي
نفسها تجاه أختها ،وخاطبت
يعقوب أن ائتيني بذريّة ،وإال ِم ُّ
َ
يعقوب بغالم ،ولدته يف حجر راحيل .فقالت راحيل :قد قىض يل الله ،وسمع لصويت،
حملت من
َ

[[[ـ الحظ :األبستاق ،ترجمة وتحقيق :هاشم ريض ،ص  ،115و ( .424بالفارس ّية)
عربي يعني االحرتاق أو املحروق؛ وهو اسم قرية لوط  ،7خسفها الله تَ َبارَكَ َوتَ َع ٰ
اىل بسبب ما
[[[ـ َسدُ وم (باإلنجليزيّة :)Sodom :اسم
ّ
كان يقرتفه أهلها من مفاسد  -منها :إتيانهم الذكور من دون النساء  -وفق ما ورد يف بعض النصوص الدين ّية.
ٰ
[[[ـ َع ُمو َرة (أو :غومورا؛ باإلنجليزيّة :)Gomorrah :كلمة عربيّة تعني مغمورة؛ وهي اسم قرية أخرى خسفها الله تَ َبارَكَ َوتَ َعاىل بسبب
ذنوب أهلها ،ورد ذكرها يف التوراة.
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وأعطاين ابناً ،ولهذا أسموه دان[[[.
ومن هنا ،فإ ّن مفردة الدين ومشتقّاتها وردت يف التوراة مبعنى القضاء والجزاء الدنيويّني ،لك ّن
هذه الكلمة بعينها جاءت يف التلمود[[[ مبعنى القضاء والجزاء األخرويّني.
مفردة الدين يف القرآن الكريم
وردت مفردة «الدين» يف الكتاب والس ّنة مبعانٍ عديدة؛ منها ما ييل:
(الحق والباطل) :كام يف قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه
والقيمي عموماً
 .1النظام املعريف
ّ
ّ

[[[
ل ِدينِ ﴾ [[[َ َ﴿ .من
ح ِّق لِ ُيظْ ِه َرهُ َع َل الدِّينِ كُلِّ ِه َولَ ْو كَرِهَ الْ ُم ْ ِ
شكُو َن﴾ ﴿ ،لَ ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو َ ِ
بِالْ ُه َدى َو ِدينِ الْ َ

ف ِ
اآلخ َر ِة ِم َن الْخ ِ
َي ا ِ
إل ْسال َِم ِديناً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِ
َاسِينَ﴾[[[.
يَبْتَغِ غ ْ َ

الحق :كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ما تَ ْع ُب ُدو َن ِمن ُدونِ ِه إِالَّ أَ ْس َمء َس َّم ْيتُ ُمو َها
والقيمي
اإللهي ّ
 .2النظام املعريفّ
ّ
ّ

ْث
ح ْك ُم إِالَّ لِلّ ِه أَ َم َر أَالَّ تَ ْع ُب ُدوا ْ إِالَّ إِيَّا ُه َذلِ َك ال ِّدي ُن الْ َق ِّي ُم َولَ ِك َّن أَك َ َ
أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤكُم َّما أَن َز َل الل ُه ِب َها ِمن ُسلْطَانٍ إِنِ الْ ُ

ال َّن ِ
شكِ َني﴾[[[َّ ِ﴿ ،ن ال ِّدي َن ِعن َد الل ِه
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ﴾[[[َ ﴿ ،وأَ ْن أَ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّينِ َ
ح ِنيفاً َو َال تَكُونَ َّن ِم َن الْ ُم ِ ْ

جاء ُه ُم الْ ِعلْ ُم بَغْياً بَ ْي َن ُه ْم َو َمن يَ ْك ُف ْر بِآيَ ِ
ا ِ
ات الل ِه فَ ِإ َّن
إل ْسالَ ُم َو َما ا ْ
اب إِالَّ ِمن بَ ْع ِد َما َ
ختَل ََف ال َِّذي َن أُ ْوت ُوا ْ الْ ِكتَ َ

ونص األقصوصة  -حسب ما ورد يف سفر التكوين  -ما ييل« :فلمّ رأت راحيل أنّها مل تلد ليعقوب ،غارت راحيل من أختها ،وقالت
[[[ـ
ّ
ّ
“ألعل مكان الله الّذي منع عنك مثرة البطن؟”.
ليعقوب“ :هب يل بنني ،وإالّ فأنا أموت!” .فحمي غضب يعقوب عىل راحيل وقال:
ركبتي ،وأرزق أنا أيضاً منها بنني” .فأعطته بلهة جاريتها زوج ًة ،فدخل عليها يعقوب،
فقالت“ :هوذا جاريتي بلهة ،ادخل عليها فتلد عىل
ّ
فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابناً ،فقالت راحيل“ :قد قىض يل الله وسمع أيضاً لصويت وأعطاين ابناً” .لذلك دعت اسمه داناً» .راجع:
ِسفر التكوين ،الباب  ،30من رقم  1إىل .6
[[[ـ التلمود  : Talmudلفظة عربية تفيد معنى «التعليم» ،و«التعلم» والدرس .واملقصود بها التعليم القائم عىل أساس الرشيعة الشفهية.
رشعي وتفسري كتاب
وتطلق هذه املفردة عادة عىل «مص ّنف األحكام الرشعية أو مجموعة القوانني الفقهية اليهودية» ،فهو كناية عن فقه
ّ
سجل الترشيعات واملجادالت واألخبار والقصص واألقوال الحكمية ،كذلك األعامل
ّ
ويضم مجموعة الكتب واألسفار التي تحوي
التوراة،
ّ
واآلثار التي أنتجتها املدارس الدين ّية اليهودية يف فلسطني وبابل خالل الفرتة املمتدة من القرن الثالث إىل القرن الخامس للميالد.
[[[ـ سورة التوبة.33 :
[[[ـ سورة الكافرون.6 :
[[[ـ سورة آل عمران.85 :
[[[ـ سورة يوسف.40 :
[[[ـ سورة يونس.105 :
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السمَ َو ِ
األ ْر ِ
ض طَ ْوعاً َو َك ْرهاً َوإِلَ ْي ِه
ات َو َ
سِي ُع ال ِْح َس ِ
ي ِدينِ الل ِه يَ ْبغُو َن َولَ ُه أَ ْسلَ َم َمن ِ
ف َّ
الل َه َ
اب﴾[[[﴿ ،أَفَ َغ َ ْ
شكُونَ﴾ ([[[)،
يُ ْر َج ُعونَ﴾[[[ُ ﴿ ،ه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه َدى َو ِدينِ الْ َ
ل الدِّينِ كُلِّ ِه َولَ ْو كَرِهَ الْ ُم ِ ْ
ح ِّق لِ ُيظْ ِه َرهُ َع َ

اصطَفَى لَ ُك ُم ال ِّدي َن فَالَ تَ ُوتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمونَ﴾ ([[[).
َو َو َّ
ُوب يَا بَ ِن َّي إِ َّن اللّ َه ْ
ص ِب َها إِبْ َرا ِهي ُم بَ ِني ِه َويَ ْعق ُ

 .3الجزاء والحساب :كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :مالِ ِ
ل
ك يَ ْو ِم ال ِّدينِ﴾([[[)َ ﴿ ،وال َِّذي أَطْ َم ُع أَن يَ ْغ ِف َر ِ

خ َِطيئَ ِتي يَ ْو َم ال ِّدينِ﴾[[[.

ج َع َل
جا ِه ُدوا ِ
جتَبَاكُ ْم َو َما َ
ح َّق ِج َها ِد ِه ُه َو ا ْ
ف اللَّ ِه َ
 .4الرشيعة والقانون[[[ :كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َ

ف َهذَا لِ َيكُو َن ال َّر ُس ُ
ول شَ هِيدا ً
ني ِمن قَ ْب ُل َو ِ
َعلَ ْي ُك ْم ِ
ح َر ٍ
ج ِّملَّ َة أَبِي ُك ْم إِبْ َرا ِهي َم ُه َو َس َّمكُ ُم الْ ُم ْسلِم َ
ف الدِّينِ ِم ْن َ
الص َل َة َوآتُوا ال َّزكَا َة َوا ْعتَ ِ
َعلَيْ ُك ْم َوتَكُونُوا شُ َه َداء َع َل ال َّن ِ
ل َونِ ْع َم
ص ُموا بِاللَّ ِه ُه َو َم ْولَ كُ ْم فَ ِن ْع َم الْ َم ْو َ
اس فَأَ ِقي ُموا َّ

ال َّن ِ
خ َذ
وس َف َما كَا َن لِ َيأْ ُ
استَ ْ
خ َر َج َها ِمن ِو َعاء أَ ِخي ِه كَ َذلِ َك كِ ْدنَا لِ ُي ُ
ري﴾[[[﴿ ،فَ َب َدأَ ِبأَ ْو ِع َي ِت ِه ْم قَ ْب َل ِو َعاء أَ ِخي ِه ث ُ َّم ْ
ص ُ

ف ِدينِ الْ َملِ ِ
ك إِالَّ أَن يَشَ اء اللّ ُه نَ ْرفَ ُع َد َر َج ٍ
ات ِّمن نَّشَ اء َوفَ ْو َق ك ُِّل ِذي ِعلْمٍ َعلِي ٌم﴾[[[؛ وإن كان املعنى
أَخَا ُه ِ
محتمل أيضاً يف هذه اآليات.
ٌ
األ ّول والثاين

خلِصاً
ح ِّق فَا ْع ُب ِد اللَّ َه ُم ْ
اب بِالْ َ
 .5الطاعة والعبادة والتديّن[ :[[1كام يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا أَن َزلْ َنا إِلَ ْي َك الْ ِكتَ َ

لَّ ُه ال ِّدي َن﴾[ ،[[1وقد ورد يف الحديث الرشيف« :اإلسالم هو التسليم ،والتسليم هو اليقني»[.[[1

َي فَ َم ْن
 .6اإلميان والعقيدة القلب ّية[ :[[1كام يف قوله تعاىلَ :
﴿ال إِكْ َرا َه ِ
ف الدِّينِ قَد تَّبَ َ َّ
ي ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ ِّ
[[[ـ سورة آل عمران.19 :
[[[ـ سورة آل عمران.83 :
[[[ـ سورة التوبة.33 :
[[[ـ سورة البقرة.132 :
[[[ـ سورة الفاتحة.4 :
[[[ـ سورة الشعراء.82 :
[[[ـ راجع :تفسري امليزان ،مح ّمد حسني الطباطبايئ ،ج  ،15ص .79
[[[ـ سورة الحج.78 :
[[[ـ سورة يوسف.76 :
[[[1ـ راجع :تفسري امليزان ،مح ّمد حسني الطباطبايئ ،ج  ،17ص .233
[[[1ـ سورة الزمر.2 :
[[[1ـ نهج البالغة ،الكلامت القصار.125 :
[[[1ـ راجع :تفسري امليزان ،مح ّمد حسني الطباطبايئ ،ج  ،9ص .428
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يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغ ِ
صا َم لَ َها َواللّ ُه َس ِمي ٌع َعلِي ٌم﴾ [[[َ َ﴿ ،م ْن
استَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْق ََى الَ ان ِف َ
ُوت َويُ ْؤ ِمن بِاللّ ِه فَق َِد ْ
خلِيالً﴾ [[[.
خ َذ اللّ ُه إِبْ َرا ِهي َم َ
ح ِنيفاً َواتَّ َ
ح ِس ٌن واتَّ َب َع ِملَّ َة إِبْ َرا ِهي َم َ
ح َس ُن ِديناً ِّم َّم ْن أَ ْسلَ َم َو ْج َه ُه لله َو ُه َو ُم ْ
أَ ْ

 .7اإلسالم :وردت مفردة الدين يف القرآن الكريم مبعنى «اإلسالم» والرسالة الخامتة املن ّزلة عىل

الرسول األعظم nيف اآلية التاسعة عرش من سورة آل عمران[[[ ،كام وردت بهذا املعنى بكرثة يف
النبي nأنه قال« :بُني اإلسالم عىل عرشة أسهم:
األحاديث الرشيفة؛ فعىل سبيل املثال :روي عن ّ

عىل شهادة أن ال إله إال الله وهي امللّة ،والصالة وهي الفريضة ،والصوم وهو الج ّنة ،والزكاة

والحج وهو الرشيعة ،والجهاد وهو الع ّز ،واألمر باملعروف وهو الوفاء ،والنهي
وهي الطهارة،
ّ

عن املنكر وهي املح ّ
جة ،والجامعة وهي األلفة ،والعصمة وهي الطاعة»([[[) .وقد سأل كُميل
ري املؤمنني jعن قواعد االسالم ما هي؟ فقال « :7قواعد االسالم سبعة :فأولها
بن زياد أم َ

العقل ،وعليه بُني الصرب ،والثاين صون العرض وصدق اللهجة ،والثالثة تالوة القرآن عىل جهته،
حق آل مح ّمد ومعرفة واليتهم ،والسادسة
والرابعة
الحب يف الله والبغض يف الله ،والخامسة ّ
ّ

حق اإلخوان و املحامات عليهم ،والسابعة مجاورة الناس بالحسنى»[[[ .وروي عن اإلمام الباقر
ّ

والحج ،والوالية.[[[»..
 jأنه قال« :بُني اإلسالم عىل خمس :عىل الصالة ،والزكاة ،والصوم،
ّ

ومركزي واحد تبقى روحه
رئييس
كل مفردة تنطوي عىل معنى
ويرى بعض ال ُكتّاب[[[ أ ّن ّ
ّ
ّ
أي عنرص من
مخ ّيمة عىل اللفظ؛ وإن طرأت عليه تط ّورات دالل ّية متعاقبةَ ،مثَلُه يف ذلك َمث َُل ّ
مجموعة عنارص تتألّف منها منظومة حيّة ،فعالقته وصالته بالعنارص األخرى لتلك املنظومة يف

حال تج ّدد وتب ّدل مست ّمرين ،ولعلّه يف خض ّم تلك التط ّورات والتب ّدالت يضطلع بأدوار جديدة
ين يف مجتمعه الذي يعيش فيه.
مل تكن من ذي قبل؛ كام يف األدوار التي يلعبها الفرد اإلنسا ّ

فاملنظومة اللغوية لها وضع مشابه لذلك؛ ولو عىل نحو املوجبة الجزئية .ولو مل نقبل بهذه
الرؤية كقاعدة كلّية ،فإ ّن صدقيّتها يف املفردات القرآنية ليست باألمر البعيد.

ومن هنا ،فإ ّن وجود عرشات اآليات ومئات الجمل املتن ّوعة التي استخدمت فيها مفردة
[[[ـ سورة البقرة.256 :
[[[ـ سورة النساء.125 :
[[[ـ قال تعاىل يف هذه اآلية﴿ :إِنَّ الدِّ ي َن ِعندَ اللّ ِه ِ
اإل ْس َال ُم﴾.
[[[ـ بحار األنوار ،ج  ،65ص .375
[[[ـ بحار األنوار ،ج  ،65ص .381
[[[ـ الكايف ،ج  ،1ص  ،18باب دعائم اإلسالم.
[[[ـ الحظ :الهاجس األخري ،عيل طهامسبي ،ص ( .95-73بالفارسية)
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«الدين» من شأنه أن يضعنا يف مواجهة مع عرشات املعاين املختلفة لهذه املفردة ،لك ّن املعاين
املتغية ال تتّصف باملصداقية واالعتبار إال إذا أُخذت ضمن تركيبتها اللغويّة التي تتموضع فيها،
ّ
واملركزي.
األسايس
ومل تتناقض مع املعنى
ّ
ّ

وال يخفى أ ّن أحد العوامل التي أ ّدت إىل حدوث اضطرابات كثرية يف املعاين التي تنقلها

لنا املعاجم والقواميس اللغويّة هو الرتكيز املتزايد عىل حشد مجموعة من املعاين النسب ّية
األسايس لها .فعىل سبيل املثال :لو
املتن ّوعة ملفردة واحدة ،بدل السعي يف تحديد املعنى
ّ
راجعنا قاموساً مثل «املنجد يف اللغة» لنلحظ فيه معاين مفردة «الدين» ،لوجدنا أنه يستعرض

تسع ًة وعرشين معنى مختلف لها ،يف حني أ ّن كالً من هذه املعاين ال ميكن األخذ به كمدلول
معي استُخدم فيه ،وال يتس ّنى
دقيق ومناسب لهذا اللفظ إالّ إذا لوحظ يف تركيبة ونسيج
ّ
لغوي ّ
لهذا املعنى أن يرتبط بلفظ «الدين» خارج هذه الدائرة.

املتغية
والشواهد القرآنية تشري إىل أ ّن املعنى األسايس واملركزي للدين يف جميع الحاالت
ّ

لهذه الكلمة  -سواء وردت يف مجاالت اآلداب أو الشعائر أو السلوكيات أو الحقوق االجتامع ّية
وغريها ،ومن دون مالحظة التط ّورات الزمانية واملكانية الطارئة عليها  -هو دامئاً معنى واحد
فقط .واملعنى األسايس هو ذلك الجوهر الباطني الذايت الفريد الذي ال يتق ّيد باألزمنة واألمكنة

بكل ذلك.
النسبي الذي يتأث ّر ّ
واألفراد؛ بخالف املعنى
ّ

وهنا نقول :إذا أردنا االلتزام بهذا املبدأ ،أو حتّى إذا مل نشأ فعل ذلك ،واكتفينا مبا نستنتجه

من مجموع اآليات القرآنية التي وردت يف مفردة الدين ،فسوف يكون مبقدورنا اكتناه املعنى

الحقيقي لهذه املفردة يف الكتاب والسنة .وحسب تقديرنا ،فإ ّن حقيقة الدين يف النصوص
ّ
تبي لإلنسان طريق السعادة والنجاة».
الدين ّية هي« :مجموع الرؤى واملناهج والسلوك ّيات التي ّ
توضيح ذلك :أ ّن الدراسة الداللية لآليات القرآنية املباركة تهدينا إىل أ ّن مفردة «الدين» قد

استُخدمت غالباً يف معنيني مختلفني أكرث من املعاين األخرى؛ وهام:

 .1معنى «املذهب» و«املِلّة» و«الرشيعة» و«القانون» و«اآلداب»؛ كام استُخدمت يف قوله
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خلُو َن
اس يَ ْد ُ
ْت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم﴾[[[َ ﴿ ،و َرأَيْ َ
ل ِدينِ ﴾ [[[﴿ ،الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُ
ت ال َّن َ
تعاىل﴿ :لَ ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو ِ َ

ف
س ال َِّذي َن كَ َف ُروا ْ ِمن ِدي ِن ُك ْم﴾[[[﴿ ،يَا أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
اب َال ت َ ْغلُوا ْ ِ
ِ
ف ِدينِ اللَّ ِه أَفْ َواجاً﴾[[[﴿ ،الْ َي ْو َم يَ ِئ َ
ِدي ِن ُك ْم﴾[[[ ،وغريها.

 .2معنى «الحساب» و«القضاء» و«الجزاء» و«الثواب» و«العقاب» وما شاكل ذلك؛ ومنه قوله

تعاىلَ ﴿ :مالِ ِ
ت ال َِّذي
ك يَ ْو ِم ال ِّدينِ﴾[[[َ ﴿ ،وإِ َّن ال ِّدي َن لَ َوا ِق ٌع﴾[[[﴿ ،ال َِّذي َن يُ َك ِّذبُو َن ِب َي ْو ِم ال ِّدينِ﴾[[[َ َ﴿ ،رأَيْ َ
ِّب بِال ِّدينِ﴾[[[ ،وغريها.
يُ َكذ ُ

نعم؛ استخدمت لفظة «الدين» مبعنى «التديّن» يف كثري من النصوص الدينيّة ،وهو معنى
يجب إرجاعه إىل املعنى املرتبط بحقيقة الدين.
معنوي واحد
وإ ّن التأمل الداليل يف هاتني الطائفتني من املعاين يأخذنا إىل منطلق وجذر
ّ

موضوعي
لهذه املفردة يف القرآن الكريم ،وهو ما ميكن استكشافه من خالل وقوفنا عىل أصل
ّ
قرآين مسبق؛ مفاده :الرتابط التكويني بني املعتقدات واألفعال من جهة ،والنتائج املرتتبة عليها

من جهة أخرى؛ وهو ما ميكن استنباطه بشكل واضح ورصيح من آيات قرآنية عديدة.
وتلخيصاً ملا تق ّدم ،نستنتج النقاط التالية:

 .1املعنى األسايس هو الروح املعنويّة التي تُخ ّيم عىل املفردة يف جميع صورها وتقلّباتها

الرصفية والنحوية املتنوعة؛ كام يف معنى «الحبس» أو «املنع» الذي يخ ّيم عىل معاين مفردة

«العقل» بجميع مشتقّاتها .وإ ّن املفردة الواحدة قد تتعانق يف أنسجة لغويّة مختلفة وجمالت
متع ّددة ضمن ظروف زمانية ومكانية متفاوتة مع شبكة وسيعة من املعاين ،لك ّنها تحتفظ يف
[[[ـ سورة الكافرون.6 :
[[[ـ سورة املائدة.3 :
[[[ـ سورة النرص.2 :
[[[ـ سورة املائدة.3 :
[[[ـ سورة النساء.171 :
[[[ـ سورة الفاتحة.4 :
[[[ـ سورة الذاريات.6 :
[[[ـ سورة املطففني.11 :
[[[ـ سورة املاعون.1 :
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األسايس الذي ميثّل القاسم املشرتك
واملركزي .واملعنى
األسايس
جميع أحوالها تلك مبعناها
ّ
ّ
ّ

ملعاين مفردة «الدين» هو تلك الرؤى واملناهج والسلوك ّيات التي ستؤول إىل نتائجها فيام بعد.

بغض النظر عن املبدأ املشار إليه آنفاً للداللة
 .2استخدمت مفردة «الدين» يف القرآن الكريم
ّ

يخص عامل الدنيا فهو
عىل معنيني رئيسيّني يرتبط أحدهام بدار الدنيا ،واآلخر باآلخرة .أ ّما الذي
ّ
السلوك والفعل املستند إىل القانون اإللهي وما جاء به الرسل والقادة اإللهيون؛ وهو املس ّمى ﺑ

يخص عامل اآلخرة فهو انتقال املؤمنني واملحسنني
«الدين القيّم» ،أو «دين الحق» .وأ ّما الذي
ّ
إىل الج ّنة؛ لينالوا أجورهم يف حيا ٍة خالد ٍة ،وانتقال الكافرين واملسيئني إىل النار والعذاب

ّ
تتحل بالقدسيّة ،ويشريان
ّ
ويدل هذان املعنيان عىل أ ّن الحياة يف الدنيا ويف اآلخرة
األبدي.
ّ

أيضاً إىل أ ّن التع ّدي عىل حقوق الناس يف هذا العامل يستتبعه جزاء أخروي يف العامل اآلخر.

تبي لإلنسان النتائج األخرويّة ملعتقداته وأفعاله وسلوكيّاته
فالدين ـ إذن ـ ميثّل الحقائق التي ّ
يف الدنيا؛ فإذا كان الدين منتسباً لله َج َّل َو َعال كانت النتائج األخروية التي يعرضها لعقيدة اإلنسان

وسلوكه مطابقة للواقع ،وجاز لنا االعتامد إليها ،وإال فال ميكن الركون إىل أي دين آخر يزعم

الشقي.
األخروي السعيد أو
مقدرته عىل كشف العالقة بني األفعال يف الدنيا واملصري
ّ
ّ

 .3املصدر الوحيد الذي ميكنه أن مي ّيز القض ّية الدين ّية عن غريها من القضايا هو املصدر الذي

وقطعي .وهذا
ال يعجز عن تبيني العالقة بني الدنيا واآلخرة ،أو امللك وامللكوت بنحو يقيني
ّ
يعني أ ّن املصادر الدين ّية وحدها هي الكفيلة بذلك؛ وعىل صعيد متّصل ،ميكن ع ّد املتب ّنيات

والتعاليم العقلية التي تتصف بالرشطني التاليني ضمن مجموعة القضايا الدينيّة أيضاً .والرشطان

هام :أ ّوالً :أن يكون ذلك يف سياق تبيني العالقة بني الدنيا واآلخرة ،أو الصلة التي تربط الحياة

بي
الدنيوية بالسعادة أو الشقاء يف اآلخرة ،أو قل :الربط بني امل ُلك وامللكوت .وثانياً :أن يُ َّ
مضمون الرشط األ ّول عىل نحو يورث القطع أو االطمئنان .وال تتّصف القضية العقلية بأنها
«دينيّة» إال إذا استوفت هاتني النقطتني .من هنا ،فإ ّن القضايا املتعلقة مبباحث اإللهيات باملعنى
النبي واإلمام واملعاد العقل ّية) ميكن ع ّدها ضمن القضايا
األخص (بحوث معرفة الله ومعرفة
ّ
ّ
املسمة باألمور العامة
الدينيّة .أ ّما القضايا القطعيّة األخرى كالقضايا الرياضياتية أو األبحاث
ّ
يف الفلسفة فال ت ُع ّد من القضايا الدين ّية وفق املعطيات اللغوية والداللية القرآنية؛ ألنها ليست
األخروي للمعتقدات واألفعال الدنيوية ،أو بيان العلقة بني امللك وامللكوت.
بصدد بيان املآل
ّ
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وحاصل ما تق ّدم أننا نذهب إىل عدم اقتصار القضايا الدين ّية عىل النصوص الدين ّية ،بل نرى عالو ًة

عىل ذلك انضامم القضايا العقلية اليقينية ،أو املورثة لالطمئنان إىل حظرية القضايا الدين ّية،
نصت عىل العلقة بني الدنيا واآلخرة ،أو أخذت هذا الرتابط من الكتاب والس ّنة.
طاملا أنها ّ
ان
 .4الرصاط املستقيم يف القرآن الكريم هو الدين اإللهي :يقول تعاىل﴿ :ق ُْل إِنَّ ِني َه َد ِ
ص ٍ
ني﴾[[[ ،وقد نقل اإلمام
ب إِ َ
ح ِنيفاً َو َما كَا َن ِم َن الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
َر ِّ
اط ُّم ْستَ ِقيمٍ ِديناً ِق َيامً ِّملَّ َة إِ بْ َرا ِهي َم َ
ل ِ َ
الباقر jعن الرسول األعظم nأنه قال يف تفسري هذه اآلية :إ ّن دين إبراهيم jهو
ديني[[[.
ّ
اس ِم َن الظُّل َُم ِ
ل
ل ال ُّنو ِر ِب ِإذْنِ َربِّ ِه ْم إِ َ
ت إِ َ
اب أَن َزلْ َنا ُه إِلَيْ َك لِتُ ْ
وقال تعاىل﴿ :الَر كِتَ ٌ
خر َِج ال َّن َ

ح ِم ِ
ص ِ
يد﴾ [[[.
اط الْ َعزِي ِز الْ َ
ِ َ

يل يف موضوع حقيقة الدين بني املنحى
 .5تدلّنا األبحاث السابقة إىل وجود انسجام وتناغم دال ّ

التجريبي والعقيل والنقيل .وحقيقة الدين هي التعاليم املب ِّينة للجزاء األخروي املرتتب عىل الرؤى
واملناهج والسلوكيات الدنيوية؛ مبا يضمن نجاة اإلنسان وسعادته .فإذا كانت التعاليم مستند ًة إىل

إلهي .وإن اشتملت األديان الباطلة عىل
الله َج َّل َو َعال كان الدين ح ّقاً وإلهيّاً ،وإال فهو دين باطل وغري ّ

الحق والباطل ميكن له ضامن سعادة اإلنسان أو نجاته.
بعض التعاليم الحقّة فهذا ال يعني أ ّن مزيج
ّ

[[[ـ سورة األنعام.161 :
النص بعينه]
عىل
أعرث
[مل
.786
،1
ج
الحويزي،
الشيخ
[[[ـ تفسري نور الثقلني،
ّ
[[[ـ سورة إبراهيم.1 :
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حلقــا ت ا لجــد ل
ــ صورة األمربيالية الدينية

تنظير انثرو ـ فلسفي في النموذج التاريخي األميركي

محمود حيدر
ــ حكاية الهوت التحرير

بيان ألوجه التباين واالختالف

مع الالهوت املسيحي املعاصر

ياسر عسكري

ــ ماذا حيدث للدين؟

ست روايات من علم االجتماع

جيمس ف ـ سبيكارد

ــ اإلهليات يف الفلسفة الغربية؟
معاينة للبرهان الوجودي

مازن المطوري

صورة األمبريالية الدينية
تنظري أنثرو ـ فلسفي يف النموذج التارخيي األمريكي
حممود حيدر

[[[

[*]
[[[

كل الكالم الذي يجري حول مهمة أمريكا يف العامل يظل محفوفاً بالنقص ما مل يتعلق
باألصل الديني و الفلسفي الذي قامت والدتها عليه.
يف هذا البحث مسعى لتظهري هذا األصل استناداً إىل َف َرضية مؤداها أن أمريكا ظاهرة
الهوتية ،وأن الدين كان حارضاً يف أصل نشأتها .أما الغاية من هذا التوصيف فسوف نجد
ما يس ِّوغه من خالل ما تختزنه الخطبة اإليديولوجية األمريكية منذ تشكّلها وإىل يومنا هذا.
فالصفة الرسالية التي تنطوي عليها تلك الخطبة مل تكن مجرد عارض لفظي أملته رشوط تربير
الهيمنة عىل العامل ،بل هي تعكس الهندسة الفلسفية لكائنٍ يبدو ألتباعه أدىن إىل طائر خرايف
ّ
حط بصورة استثنائية عىل «أرض الله».
املحرر
مل ّا فارق العاملُ القرن العرشين احتدم السؤال حول ماهية أمريكا  .وبهذه املفارقة تحولت تلك
الدولة الظاهرة إىل ح ّي ٍز مول ٍِّد لألسئلة .ثم اشتد وقع السؤال إىل الحد الذي مل يعد مبقدور التفلسف
السيايس أن يستأنف حراكه من دون االهتامم بحارضية أمريكا يف أزمنة العامل.
الغاية من مسعانا هذا ،هي االقرتاب من أمريكا بوصفها أطروحة دينية .ويف مسعى كهذا ،وجدنا ان
نأخذ بسؤال يسترت حيناً ويظهر حيناً آخر ،إلّ أنّه ينطوي عىل يشء من اإلغواء الفلسفي :ما هي أمريكا؟
* -باحث يف الفلسفة السياسية واالجتامع الديني  -لبنان.
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َ
فلسفي بامتياز .ألنّه يسعى إىل الجواب عن ماهية ظاهرة متموضعة يف
السؤال
ال ريب يف أن
ٌ
كتعي تاريخي .وبالتايل،
زمان ومكان محددين .وضمن حدود هذا التعريف أمكن النظر إىل أمريكا
ُّ
كظاهرة سارية يف الزمان وراسخة يف املكان .أي عن واقع وحقيقة يف آن .وأمريكا تُبدي تح ُّيزها إىل
األمرين معاً ،ولو اختلفا من جهة املعنى واملفهوم .فالواقع أو «الواقعية» يف التداول االصطالحي
الحديث ،يطلق عىل ذات الواقع ونفس األمر .وكلام قلنا يف ظاهر ٍة ما ،عىل أنها واقعية ،عنينا بهذا
نفس أمر تلك الظاهرة .أما الحقيقة فهي يف املصطلح الفلسفي ترادف «الصدق» أو «الصحة» التي
تطلق عىل القضية الذهنية حيث ت ُطابق الواقع .يف حني أ ّن «الخطأ» أو «الكذب» فيطلقان عىل
القضية التي ال تطابق الواقع.
ولقد فرس الفالسفة القدماء والحديثون مفهوم الحقيقة أو الصدق أو الصحة بالتفسري الذي
تقدم؛ أي أنّهم كلام وسموا فكرة ما بالحقيقية أو الصحيحة ،أو الصادقة ،أرادوا مطابقتها للواقع.
وإذا قالوا خاطئة أو كاذبة أرادوا بذلك عدم مطابقتها للواقع.
مؤسس املذهب الوضعي أوغست كونت يق ِّرر «أ ّن الحقيقة هي عبارة عن الفكرة التي تتفق
عليها جميع األذهان يف زمان واحد» .فاتفاق جميع االذهان يف زمان واحد مؤرش عىل الحقيقة
لديه ،بل هو يذهب إىل أبعد من ذلك ليقول أ ّن الحقيقة ليست سوى ذلك.
أما وليام جيمس الفيلسوف األمرييك وعامل النفس ومؤسس املدرسة النفعية (الرباغامتية) فلديه
تعريف تبدو فيه الفلسفة ذات مهمة عيانية مبارشة .فها هو يع ِّرف الحقيقة بنحو آخر لريى بأنَّها عبارة
عن الفكرة التي لها أثر عميل نافع .وهكذا وضع مفهوم النافع واملفيد مرادفاً ملفهوم الحقيقة.
فالفائدة العملية ليست مؤرشا ً عىل الحقيقة ،وإنّ ا هذه األخرية ليست أمرا ً آخر سوى النافع واملفيد.
سوف نتوقف عند هذا التعريف للحقيقة ،كونه يعني أصل األطروحة التي ذهبنا إىل مقاربتها يف
هذا البحث .أي أ ّن أمريكا حدث تاريخي وفكرة تبادلتا َس ْ ِ
ييَّة تفاعل ،وتبلور ،ونضوج ،ليولد من
الس ْييّة مكا ٌن هو أدىن إىل مرسح فسيح للملحمة الفلسفية الدينية منه إىل التشكّل الجيو
جراء تلك َ
ـ سيايس الكالسييك.
يشبه سؤال ما هي أمريكا ،سؤال ما هي اليونان بأنحاء ما .وهو ما سبق للوارث الغريب أن التعامل
مع اليونان تعامل األحفاد مع أجداد مجهولني .مع ذلك سيكون لكل من السؤالني َس ْمتُه الخاص.
فإذا كان السؤال األمرييك مستدعى من كونه يرتجم موضوعة جيو سياسية دينية ،فالسؤال اليوناين
يُنظر إليه كتمثيل ملقولة ميتافيزيقية .لكنهام يشرتكان ويتقاطعان عىل مهمة التأسيس لتاريخ .من
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أجل ذلك فإن سؤال ما هي أمريكا ينبغي أن يُسمع مبا هو تنويع خافت و ُمشكِّل للسؤال الرومانيس «ما
هي اليونان» .ذاك الذي ظل يح ّرك الفلسفة األوروبية من كانط مرورا ً بهيغل وشيلنغ إىل نيتشه وهايدغر
وهورسل .وصوالً إلو فوكو وهابرمس وسواهم )...( .والذين تصدوا للداللة الفلسفية ألمريكا بوصفها
معطى إشكالياً كانوا من الدعاة إىل التفكري الجوهري يف ماهيتها ،ومل يكن ذلك مجرد فضول جيو ـ
ً
سيايس عادي .وليس فضوالً فلقد ارتقت أمريكا منذ هيغل إىل رتبة مق ّوم من مقومات جغرافية الروح
التي صارت تتحكم اليوم يف بنية االنسانية الحالية.ولذلك فإن أمريكا هي «مفهوم» باملعنى القوي
للتسمية :بيد أ ّن ما هو مثري حقاً يف هذه الداللة هو كون أمريكا ارتبطت يف كل مرة مبسألة الحرب:
ذلك أ ّن السمة الحاسمة ألمريكا بالنسبة إىل عدد غري يسري من فالسفة الحداثة وما بعدها ،هي العالقة
املفهومية واملاهوية والجيو ـ فلسفية بالحرب ( .)...ولذا فليس شيئاً من دون داللة فلسفية أن يرى
هيغل أمريكا بوصفها حرباً تؤدي مهمة ماهوية يف مسرية الروح .وهو االجابة بذلك كان يتوخى عىل
السؤال الجوهري املتعلق باألصل الروحي ألمريكا ،أي بالحرب التي خاضها الرجل األبيض ضد
الساكن األصيل.
التأويل اهليغيل ألمريكا
قيمي حضاري
الذين مضوا يف تأويل الجواب الهيغيل وجدوا أ ّن أمريكا قامت عىل حكم
ّ
وميتافيزيقي يقيض بتفوق اإلنسان األورويب عىل اإلنسان الهندي واألفريقي[[[...
غري أن ما هو مفارق يف منطق النشأة األمريكية ،أنها قامت أيضاً واساساً عىل االنسالخ عن
أصلها ،والبدء بأصل جديد .كام لو كانت ميتافيزيقا التأسيس محمولة عىل محو تاريخ غري جدير
بالذكر ،وإثبات تاريخ ممتلئ بالجدوى.
ذلك ما سوف ُينح الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر عناية فلسفية خاصة .لقد رأى أ َّن العامل
االنكلوساكسوين لألمركة قرر تدمري أوروبا .ما يعني برأيه ،تدمري الوطن .أي تدمري البدء الخاص
بالعنرص الغريب .وهذا ما يفرسه كالم ارنست رينان ( 1823ـ  )1892حول رضورة نسيان ما ميكن
تسميته باألخطاء التاريخية ،باعتبار أ َّن مثل هذا النسيان هو أمر جوهري لوالدة األمم الحديثة.
هل يعني هذا أن الجذرية التي حكمت الهوت التأسيس هي العصب الذي يرفد ويغذي الشعور
العميق بالفرادة واالستثناء؟
[[[  -فتحي املسكيني ـ الفيلسوف واالمرباطورية ،يف تنوير االنسان األخري ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،2005 ،ص . 79
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مل تشهد القيامة األمريكية ،ال يف أزمنتها االبتدائية ،وال يف تطوراتها الالحقة ،أي انفصال بني
الديني و الدنيوي  .كان مثة تركيب وتداخل وتناسج يف غاية التعقيد بني النزعات التي تؤلف
الشعور اإلجاميل لساكني األرض الجديدة .فاإلميان الديني الذي أخرجه الطهرانيون االنكليز عىل
صورة منظومة الهوتية تستجيب لحاجات السكان الروحية واملعنوية ،مل ينفصل يف حركته عن
الشعور القومي .والكالم عىل امليتافيزيقا السياسية التي ِ
تس ُم النشأة األمريكية هو كالم ينتسب إىل
الرؤية املاهوية ألمريكا  .ذلك ما حدا بـ« دو توكفيل » ليك يستنتج من وحدة الدين والسياسة ظهور
احدى أكرث ركائز الدميوقراطية غرابة يف التاريخ السيايس الحديث.
نتبي السياق إياه ،مام دلّت عليه خاصية الوطن األول ألمريكا .فسرنى كيف
ولنا كذلك أن ّ
متكنت بريطانيا العظمى من أن تحتوي قيم الحداثة والدميوقراطية والعلمنة ،يف ظل عيش مديد
مع سلطة روحية .حيث قيّض للملكة أن تضطلع بزعامة الدولة و الكنيسة يف آن.

قد ت ُحمل الظاهرة األمريكية يف بُعدها امليتافيزيقي  -السيايس عىل سرية الكنيسة املؤسسة يف
القرون امليالدية األوىل .فهذه الكنيسة شكّلت منطاً تاريخياً من تآلف الجامعة الدينية والجامعة
السياسية .وانبثقت من االلتقاء املعقّد للجامعة الدينية املسيحية بالدولة االمرباطورية الرومانية .
ويف فرتة تاريخية الحقة ،تحديدا ً مع انهيار االمرباطورية الرومانية الغربية ،اعتمدت الجامعة الدينية
املسيحية نفسها ،الجهاز السيايس ،والهيكلية االدارية والقانونية للدولة االمرباطورية حيث تحولت
يف خالل هذه العملية إىل ديانة خالصية مطبوعة بالبنية السياسية للدولة االمرباطورية....[[[.
ال شك بأن مثل هذا الطراز الكنيس  -االمرباطوري لن يظهر يف النطاق التاريخي املسيحي
الحديث بيرس .رمبا باستثناء الديانتني الخالصيتني العامليتني اإلسالم و البوذية اللتني آلفتا بني
الدين والسياسية ،مل يكن مثة متس ٌع يف الغرب األورويب املسيحي ألمثلة مشابهة.
اللهوت السيايس عىل منطقة تفكري يتموضع فيها اإلميان الديني ضمن
لكن يف أمريكا سيعرث ّ
مؤسسات الدولة واملجتمع .هذه املنطقة هي نفسها التي ُس ّميت مبا يُعرف بـ«الدين املدين».
وإذا كان هذا املفهوم ارتبط أساساً بأعامل جان جاك روسو ،فإن تطوراته الالحقة ستتخذ ن ََسقاً
أكرث وضوحاً وتح ُّيزا ً عىل يد عامل االجتامع األمرييك روبرت بالَّ  .Robert Bellahففي نظرية
األخري يرتبط مفهوم الدين املدين ارتباطاً وثيقاً بتقليد الفضيلة الجمهورية وعدم ثقته بالتقليد
السيايس الليربايل .وحول الوضعية الخاصة للدين األمرييك فإن التقليد الجمهوري يتحد
[[[  -خوسيه كازانوفا ـ األديان العامة يف العرص الحديث ،املنظمة العربية للرتجمة،بريوت  ،2006ص .78
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بالتقليد الكالفيني؟يني للجامعة السياسية والدينية امليثاقية ،وكذلك بالتقليد الوظيفي املعياري
الدوركهاميي ،وتصوره لفردية وظيفية أخالقية يف مواجهة فردية مختلفة وظيفياً ونفعية وأنانية .ولنئ
اتكأت الرؤية الكالسيكية حول الدين املدين عند روسو عىل نقد أضالع مثلثه النظري وهي
«دين الكاهن» ،و«دين املواطن» ،و«دين اإلنسان» ،فإنه سيجد حالً ملعضلة االلتقاء بني الديني
والسيايس من خالل تأكيده عىل الحق الحديث يف الحرية الدينية ،وحرية الرأي السيايس يف آن.
وهاتان الحريتان ال ميكن ألي حاكم ـ حسب روسو ـ أن يخترصهام أو يسيطر عليهام.
رغم ذلك فإن مثل هذا الحل سيجد من ينقده يف شدة .األمر الذي سعى إليه كل من ماكس فيرب
و دوركهايم يف فرتات الحقة ،من خالل اقرتاح نظرية سوسيولوجية لالندماج املجتمعي املنبني
عىل أخالقية علامنية علمية قد تصلح لتكون ديناً مدنياً للمجتمعات الحديثة .غري أ ّن هذه املحاولة
مل تفعل سوى أنّها أعادت انتاج التوترات القدمية ،والتي مل تجد لها حالً بلغة سوسيولوجية جديدة
ـ كام يقول عامل االجتامع املعارص خوسيه كازانوفا ـ غري أن نظرية روبرت بالّ حول الدين املدين،
كانت برأيه نظرية متميزة ،ألنها تستند إىل أسس تجريبية .وألنّها أيضاً وأساساً تنطلق من مقدمة
منطقية مفادها أن السياسة األمريكية تاريخياً تبدو كأنها تشتمل عىل ما يشبه الدين املدين .لكن
كازانوفا ال يلبث أن يرسم عالمات استفهام حول نظرية بالّ ،لريى أ ّن املرء وإن قَب َِل باملقدمة التي
تعترب أن السياسة األمريكية كانت مندمجة يف وقت من األوقات داخل دين مدين مؤلف من تركيبة
خاصة تقوم عىل املبادئ التوراتية الطهرانية والجمهورية و الليربالية النفعية و الدينية ـ األخالقية
 ،فقد أصبح بديهياً أصالً يف الفرتة التي صاغ يف خاللها بالّ نظريته ،أن أي يشء تبقى من هذا
الدين املدين أصبح غري ذي صلة عىل نحو متزايد بقواعده األوىل ( )...وهكذا ،رسعان ما أق ّر بالّ
«انحل» وأن أي تذمر عادي لن يعيد امليثاق القديم مجددا ً.
ّ
 Bellahنفسه بأن «امليثاق» الوطني قد
وفضالً عن ذلك ،فاملبادئ الثالثة التي تشكّل معاً الدين املدين األمرييك ،والتي ال تختلف يف
بعض جوانبها عن االديان الثالثة لدى روسو ،تجسد مجددا ً املعضالت نفسها.
رجوع القومية احلادة
كان لصدمة الحادي عرش من أيلول/سبتمرب  2001ما يشبه «األثر الجيولوجي» يف النفس
السياسية األمريكية .فلسوف نرى ٍ
إثرئذ ما هو أقرب إىل إعادة تشكيل الذات األمريكية عىل نحو ما
تشكّلت عليه يف نشأتها األوىل .سيمتلئ التفكري االسرتاتيجي بطائفة من قواعد النظر والسلوك
بدت للوهلة األوىل كام لو كانت انقالباً عىل مرياث الدميوقراطية األمريكية بأجمعه:
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أوالً :النزعة القومية الحادة احتلت مرتبة وازنة يف مك ّونات التفكري الجديد لإلدارة األمريكية.
خاصيات املفارقة اإليديولوجية للمحافظني الجدد.
حتى انها باتت احدى
ّ

ثانياً :إن ما طَفا عىل سطح األطروحة األمريكية وهي تلج فضاءات القرن الحادي والعرشين،
يبي نُظّار الفلسفة السياسية هي رزمة
جاء تكثيفاً لعقيدة أمريكية طاعنة يف الزمن .والعقيدة عىل ما ّ
العوامل املك ّونة إلميان األمرييك برسالته التي ينبغي أن يُكتب لها الحضور املستدام يف الزمان
واملكان العامليني.
ثالثاً :كل يشء يدخل نطاق الرسال ّية األمريكية يروح يتحول إىل ركن من أركان العقيدة .فالدين و
القومية و الوطنية  ،والثقافة ،و الفلسفة  ،ناهيك عن االسرتاتيجيات السياسية والعسكرية ،هي عىل
الجملة ،تؤلف ما يسمى األطروحة األمريكية .وألن املآل األخري لهذه األطروحة هو ما يصح تسميته
بالفكرة األمريكية فإن كل ما يتعلق بأصول هذه الفكرة وفروعها هو بعني ذاته ترجمة لألطروحة بأكملها.
يبي بعض علامء االجتامع فإن األطروحة األمريكية هي نفسها العقيدة األمريكية  ،وهي
وعىل ما ّ
نفسها كذلك االيديولوجية األمريكية .بذلك تكون األطروحة مجموعة مقرتحات ومسائل بشأن
أمريكا تقدمها األمة لنفسها وللعامل الخارجي .وهكذا تنقشع الصورة« :األمريكيون من كل األصول
القومية ،والطبقات ،واألديان ،واملعتقدات واأللوان ،لديهم عامل مشرتك :مثال اجتامعي هو الروح
العامة للجامعة  ،وعقيدة سياسية ( )...ولقد كان الكاتب األمرييك رالف والدو اميرسون يع ّرف
االلتزام باملبادئ األمريكية للحكم عىل أنّها شكل من أشكال اعتناق الدين .وهذه األطروحة أو
العقيدة أو الفكرة ،مبا يرافقها من أساطري قومية  ،تشكل األساس الذي بُنيت عليه القومية املدنية
األمريكية ،وتجعل من الوجه العلني للواليات املتحدة منوذجاً للقومية املدنية بامتياز .وعىل
املستوى النظري ،فإن كل من يتقبَّل «األطروحة» أو «الفكرة» األمريكية ميكنه أن يصبح أمريكياً،
برصف النظر عن اللغة والثقافة واألصل القومي ،مثلام كان ميكن ألي شخص أن يصبح سوفياتياً
إذا تق َّبل الشيوعية[[[.

ت خاص
غري أن مفارقة األطروحة األمريكية تكمن يف واقع أ ّن أي تكوين من تكويناتها له َس ْم ٌ
يطابق روح أمريكا  .قومية األمريكيني مل تظهر عىل نصاب ما ألِ َفتْ ُه أوروبا حني أطلقت إمربياليتها
الحديثة .إ ّن قومية أمريكا من طراز تركّب عىل عمومية املفهوم وخصوصية املكان .بل ميكن
القول إن القومية األمريكية مفارقة للمفهوم ومتحدة معه يف الوقت عينه .تعني القومية األمريكية
[1] - David Frum, Read Right (New York:Basic Books 1994, P, 130).

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

176

حلقات الجدل

الوالء للفكرة :وهذه األخرية تعني أ ّن أمريكا بوصفها رسالة حضارية هي يف آن ،جغرافيا ذات
بُعد ميتافيزيقي  .وعىل هذا النحو يستلزم الوالء للفكرة مواالة حاميل تلك الفكرة باعتبارهم
الصنف البرشي الخاص املؤهل لحمل هذه الرسالة .وهم -بحسب التنظري العقائدي األمرييك-
االنكلوساكسون البيض الربوتستانت (. )WASP
رابعاً :رمبا كان العنرص االهم واملميز يف القومية األمريكية انها قومية منفتحة ،احتوائية ،متسعة،
ولكن بقيادة ومآل عنرصيني...
ذلك ما يطابق التوصيفات التي ذهبت إىل اعتبار مبادئ األطروحة األمريكية عقالنية و كونية
يف اآلن نفسه ...وأ ّن األمريكيني ينظرون اليها ،ويتعاملون معها ،مبا هي حقيقة قابلة للتطبيق عىل
الشعوب واملجتمعات يف أي مكان وزمان .وهذا ما أشار إليه الكسيس دو توكفيل مرة أخرى بقوله:
«إن األمريكيني مجمعون عىل املبادئ العامة التي يجب أن تحكم املجتمع البرشي كله .والذين
جاؤوا من بعده من اإليديولوجيني األمريكيني ،كانوا عىل نحو كبري من الوضوح حني رأوا أن قدر
أمريكا باعتبارها أمة ،أن ال تكون لديها ايديولوجيات ،بل أن تكون هي نفسها إيديولوجيا».
حرص ال يقربه الوهن من جانب «حكامء أمريكا السياسيني» عىل تأكيد العوامل
لقد كان مثة
ٌ
الجوهرية للعقيدة األمريكية ولو عىل سبيل التبشري .وهي اإلميان بالحرية ،والدستور ،والقانون،
والدميوقراطية ،والفردانية ،واملساواة الثقافية والسياسية .وهذه الحزمة من الفضائل بقيت يف
جوهرها النظري عىل ما هي عليه سحابة التاريخ املديد من عمر أمريكا .واملعروف أ ّن مثل
هذه الحزمة تجد جذورها بصورة أساسية يف عرص التنوير ،فضالً عن كونها مشتقة من التقاليد
الربيطانية :فلسفة جون لوك الليربالية ،فضالً عن قناعات أقدم بكثري من دور القانون و«حقوق
الرجال الربيطانيني األحرار».[[[...
ولو كان لنا أن نقرأ املزيد مام كُتب يف األطروحة األمريكية  ،وال سيام يف وجهها القومي،
لوجدنا الكثري من عالمات الذهول والتساؤل.
يروي عامل االجتامع الكندي من أصل ساليف ساكفان بريكوفيتش  Sacvan Beacovitchأنّه
اكتشف يف أمريكا مئات الطوائف وال ِف َرق ،ولكل منها شكله املختلف عن البقية ،لكنها كلها تؤدي
املهمة نفسها .وهذا اإلجامع االيديولوجي ـ كام يقول ـ يجري توظيفه بكل اإلغراء األخالقي والعاطفي
[[[  -أناتول ليفن ،أمريكا بني الحق والباطل ،ترشيح القومية االمريكية ،ترجمة د .نارصة السعدون ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،2008
ص .130
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كأنه رمز ديني« .ولقد منحه هذا االكتشاف ـ كام يعرتف هو نفسه  -بعض احساس أنرثوبولوجي
بالدهشة لوجود مثل هذه الرمزية القبلية» ...وهذا هو اليشء الذي يحمل كثريين م ّنا عىل ترجيح ان
تكون الواليات املتحدة يف بداية القرن الواحد والعرشين أكرث مجتمع إيديولوجي عىل وجه األرض[[[.
من جهته ،وعىل جاري عادته يف التنظري االيديولوجي لـ«األمركة» يرى صامويل هنتنغتون أنّه
من املمكن التحدث عن مجموعة من األفكار السياسية التي تشكل أطروحة «األمركة» .وهذه
األطروحة بنظره ال تشبه يف يشء النزعة الربيطانية أو الفرنسية أو األملانية أو اليابانية .فـ«األمركة»
عند هنتنغتون ،ميكن مقارنتها باأليديولوجيات واألديان األخرى .مبعنى أ ّن رفض األفكار األساسية
لهذه العقيدة يجعلك «غري أمرييك» ...إ ّن هذا التامهي للقومية مع العقيدة او القيمة السياسية يجعل
الواليات املتحدة عملياً حالة فريدة من نوعها» ( )...ولذا فإن ما هو غري اعتيادي يف أمريكا عىل
هذا الصعيد هو االجامع الكيل عىل اإلميان بهذه املبادئ القومية املوجهة[[[.
جد األمرييك
مرجع هذا الترصيح أن أمريكا بالنسبة اليهم راسخة يف إميانها بنفسها .إذ حني مي ّ
مبادئ دولته ومؤسساتها وقوانينها فإنه ال يفعل ذلك من باب الدفاع الوطني ،بل ليقني لديه أ ّن
هذه املبادئ ميكن ،بل وينبغي تطبيقها عىل املجتمعات البرشية كلها .إن ذلك اليقني مرجعه إىل
عقيدة القدر الخاص التي يؤمن بها األمريكيون حيال بلدهم.
صحيح أ ّن جميع األمم لديها ما يكفي من الزعم بأنها الشعب املختار  ،لكن ال يوجد امة يف
التاريخ الحديث تهيمن عليها فكرة أ ّن لها مهمة خاصة يف هذا العامل كأمريكا .ولذا فليس من
العجيب يف يشء أن يتحدث األمريكيون دوماً عن عراقة دولتهم باعتبارها أقدم دولة حديثة يف
العامل ،وبالتايل أقدم جمهورية ،وأقدم دميوقراطية  ،واقدم نظام فيديرايل  ،بل وأقدم دستور مد ّون،
كام يتباهى األمريكيون بأن لديهم أقدم أحزاب سياسية حقيقية.
الدين املدين
إن االنسحار األمرييك بالنفس ال يعود إىل النجاحات التي حققتها أمريكا لتصري دولة عاملية وحسب،
وإنّ ا ايضاً واساساً إىل الينبوع امليتافيزيقي الذي يرفد مثل هذا االنسحار ويغذيه ومينحه القوة والدوام.
خامساً :قد يكون من أهم مصادر قوة العقيدة ملا يسمى بالقومية املدنية يف املجتمع األمرييك،
أنها تقوم عىل الجمع بني الرتاث الهائل للتنوير األورويب ،والتيارات الدينية الربوتستانتية  ،والتقاليد
[[[  -أناتول ليفن ،املصدر نفسه ،ص .331
[[[  -أناتول ليفن ،املصدر نفسه ،ص .231
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األمريكية القدمية ( )...وحني بدأ «الخط الرئيس» للربوتستانتية يف الواليات املتحدة يتجه أكرث
فأكرث نحو الليربالية والتسامح يف القرن العرشين ،راح يتشكل يف الوقت نفسه ت ّيارا ً من الربوتستانتية
الغامضة اصطلح عىل تسميته بالدين املدين .وهو ما ميكن النظر إليه عىل أنّه منطقة التوسط بني
التنويرية العلامنية والتديّن الربوتستانتي.
إ ّن هذا «الدين املدين» الذي هو حصيلة توافق وطني مدين إلميان مؤسيس الجمهورية بالله.
أولئك الذين اكدوا عىل االهمية املركزية للدين من أجل دميومة الجمهورية من دون تخصيص
ماهية هذا الدين .لكن من املؤكد أنّهم قصدوا نوعاً من انواع الربوتستانتية .وهو ما سيرتجمه الرئيس
آيزنهاور يف قوله الشهري «ليس لحكومتنا أي معنى ما مل تتأسس عىل الشعور باإلميان الديني
العميق .وال يهمني ما يكون هذا الدين» [[[.
مل ِ
يأت ما أوردناه من كالم آيزنهاور يف مرسى التظهري اإليديولوجي كام قد يبدو من ظاهر
الخطاب ،وإنّ ا يف فضاء توصيف واقع الحال التاريخي للبنية األمريكية .فالتأسيس الديني يف
هذا املقام يدخل يف ذات األطروحة األمريكية وال ميكن النظر إليه كأمر عارض عليها .وهو ما
يستجليه القول :إن أمريكا هي موطن أعمق إميان ديني محافظ يف العامل الغريب وأوسعه انتشارا ً،
وهو بالتايل يشمل مجموعة مهووسة بآمال ألفية ( )Millenarianمجنونة ومخاوف وكراهيات.
يبي علامء تاريخ و أنرثوبولوجيا غربيون  -ترتابطان بشكل وثيق .وقد
وهاتان الظاهرتان  -كام ّ
أظهر استطالع للرأي أجراه «معهد بحوث بيو لالستطالع  »Pew Research Centerعام  ،2002أ ّن
الواليات املتحدة تبدو يف مطلع القرن الحادي والعرشين أقرب إىل العامل النامي منها إىل الدول
الصناعية من حيث االميان الديني  .ذلك بالرغم من ان غالبية املؤمنني يف الواليات املتحدة ليسوا
من األصوليني الربوتستانت  ،بل من الكاثوليك  ،ومن التيار الرئييس الربوتستانتي األكرث ليربالية.
لقد ظلت أهمية الدين يف أمريكا املعارصة حاالً منطية واضحة منذ بدايات القرن التاسع عرش.وهو
ما الحظه دوتوكفيل حوايل  ،1930يوم كان اإلميان الديني بني الشعوب األوروبية مهتزا ً إثر عقود
عدة من التنوير و الثورة الفرنسية  ،بينام بقي اإلميان الديني األمرييك متوقدا ً وشامالً [[[.
سادساً :يف ما يتصل باإلشكال البنايئ لألطروحة األمريكية واملتمثل بالتالؤم بني مركزية الدين
ومركزية العلامنية ،فيعود إىل الروح العلمية للمؤسسني األوائل .أولئك الذين خاضوا اختبارات
مركبة ومعقدة أفضت إىل ظهور ما سبق وأرشنا إليه حول «الدين املدين» .إ ّن معنى هذه الصيغة
[[[  -راجع  :محمود حيدر ـ الدولة املستباحة ـ من نهاية التاريخ إىل بداية الجغرافيا ـ رشكة رياض الريس للكتب والنرش ـ بريوت  4002ص.280
[2] - de Tocqueville, Democracy in America, P. 51.
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جاء كثمرة لخليط عجيب من الهوت مسيحي بروتستانتي ذي طابع صويف ،ومن علمنة آتية من
خالصات الحداثة األوروبية التنويرية  .ولقد تأكد هذا املعنى من خالل اجراءات املصالحة بني
الدين والعلامنية ،أدت إىل مزجهام يف وعاء ثقايف ومعريف واحد .فقد أتاح التحرر من املسيحية
التقليدية الكاثوليكية وكذلك التحرر من العلامنية الحادة ذات النموذج األورويب ـ الفرنيس بخاصة،
إىل إنتاج الدين األمرييك من دون أن يسبغ عىل مؤسسات الدولة واملجتمع الصفة الثيوقراطية.
مذهب السيطرة كميتاسرتاتيجيا أمريكية
لعل ما يضاعف من خطوط التوتر اآلخذة يف اإلمتداد عرب الزمن ،أن أمريكا آلت إىل كينونة
ج ٍة بقلق مقيم .كأمنا وهي تسطِّر نجاحاتها وانتصاراتها ،مل تغادر خشيتها من عامل يوشك عىل
ضا ّ
اإلنفالت والتشظِّي.
لقد بدت الصورة األمريكية كام لو كانت تعكس ما قاله مرة أحد الحكامء :إن عىل املرء أن يبيك
يف أمسيات النرص .ألن املنترص غري قادر أبدا ً عىل مقاومة إغراء تكرار عمله .لكن ملحمة القوة
متسام َعقَدي والهويت ،أكرث مام تفرتضه
التي أخذت بها أمريكا ليك تنجز َغلَبَتَها ،كانت متأتية من
ٍ
املألوفات االسرتاتيجية لدولة /أمة طامحة للتمدد يف ما يتعدى جغرافيتها الوطنية.
جه ،ويغذِّي ،ويس ِّدد إغواءات السيطرة
كان مثة ،ما هو فوق قومي ،وفوق اسرتاتيجي  ،يحكم ،ويو ِّ
األمريكية عىل العامل .ذلك هو الوضع الذي وجدنا أن نضعه ضمن مصطلح «امليتاسرتاتيجيا» .ولنا
هنا أن نشري ،ولو بوجه مقتضب إىل هذا املصطلح:
عندما ُوضع مفهوم «امليتا ـ سرتاتيجيا» كمصطلح يف علم الحروب والرصاعات الكربى،
الحظ واضعوه مركزية اإلميان الديني ،وحضور اإلعتقادات الغيبية يف الزمن السيايس .وهذا يعني
ليتحصل خارج نطاق الحراك العام .وبالتـايل فإن «امليتا ـ سرتاتيجيا»
أن نشوء هذا املفهوم ما كان
َّ
هي وليد موضوعي واقعي ،ينمو ،ويتطور ،ويتكامل ،ضمن َسريِيَّة اإللتقاء الحميم بني اإلميان
الديني ،ومنظومة األفكار التي تعكس املصالح السيادية العليا لألمة.
يف التجربة التاريخية للغرب مل تَ ِغب حضورية الالَّهوت اليهودي واملسيحي عن مشاغل
النخب التي تولّت قيادة هذه التجربة .لقد الحظ الفيلسوف األملاين لودفيغ فيورباخ هذه السمة يف
بتغيات دينية ،وال
مقالته املعروفة «رضورة إصالح الفلسفة» ،فرأى أن عصور اإلنسانية ال تتميز إال ّ
متأصلة يف قلوب البرش .وسنالحظ استطرادا ً،
تكون الحركة التاريخية أساسية إال إذا كانت جذورها
ّ
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أن فيورباخ ،فعل كمن جاء قَ ْبلَه ،مثل هيغل وكانط وسواهام ،فلم يروا إىل القلب إال بوصفه املكان
األخري للمعرفة ،واىل النظر إليه ليس كصورة من صور الدين ،وإنّ ا هو جوهر الدين وعينه.
لقد لعب الهوت «القضاء والقدر» حسب اإلنجييل الفرنيس جون كالڤن دورا ً مهامً يف والدة
الرأساملية.
يف املجال الذي مورست فيه الهوتيات ال َغلَبَة األمريكية عرب الزمن ،كانت امليتا-سرتاتيجيا -
حارضة حضور العني .ولو نحن أخذنا املشهد األخري لسياسات الهيمنة سرنى مثالً ،كيف أن إدارة
الرئيس جورج بوش نجحت[ ،مدفوعة برغبة االنتقام التي تلت صدمة  11أيلول/سبتمرب  2001يف
ج ْمعِ ثالثة عوامل قوية يف الشعور القومي والديني لدى األمريكيني:
َ
 العامل األول :الرغبة يف القيام بهجوم مضاد رسيع عندما تعالج هجوماً أو تغسل عارا ً .وهذهالروحية ليست حكرا ً عىل أمريكا.
 العامل الثاين :القناعة بأن أمريكا بلد مختار من الله  ،وأ ّن استخدامات قوته لها ما يربرها. العامل الثالث :إ ّن هذه القناعة ترتبط بدورها مبا ميكن اعتباره الصيغة الدنيوية لإلميان مثلامترتبط مبكانة أمريكا التي ق َّررها الله .وهي مكانة متأتية من فكرة تقوم عىل أ ّن الواليات املتحدة
األمريكية هي حاملة لواء الحرية ،والنموذج األمثل عن الدميوقراطية ،وكذلك لديها القدرة ،ولها
الحق ،وعليها واجب نرش قيمها يف سائر العامل .إنّه اإلميان الذي مل يتوا َن بوش ومنارصوه عن
التعبري عنه خالل الحملة االنتخابية عام . 2004
هذي هي املنطقة املعرفية التي ابت َن ْي َنا عليها َس ْع َينا لتظهري فلسفة أمريكا السياسية .عنينا بها
منطقة الدين التي تستمد من الطهرانية اإلنكليزية الهوتها السيايس والثقايف و اإليديولوجي  .وذلك
ما كان لنا معه وقفات مع َّمقة يف سياق هذا البحث.

بي بعمق هذه النقطة .وكان يرى أنه لدى الكالم عىل
نعود مجددا ً إىل ألكسيس دوتوكفيل الذي ّ
أمريكا واألمريكيني ينبغي اعتبار الدين بوصفه املؤسسة السياسية األوىل .ولسوف تأيت البحوث
التاريخية لتُجمع عىل حقيقة مركزية قوامها :حارضية الألَّهوت الديني يف األطروحة األمريكية .فلقد
صار مألوفاً الكالم عىل حدوث انقالب درامي يف استقطاب «فكرة أمريكا» لروح الدين ،بالتوازي
مع ما ُعرِف بـ «الصحوة الكربى»  Great Awakeningيف املستعمرات اإلنكليزية ( 1730ـ .)1744
وهذه الرؤية تبدو متساوقة مع ما يُق َّرر بأن يف الواليات املتحدة ديناً أمريكياً متميِّزا ً عن كل املذاهب
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املسيحية ،وأنه منذ القرن الثامن عرش والربوتستانتية اإلنكلوساكسونية ،تنأى وتنفصل عن أشكالها
التقليدية املؤسساتية ،لتستوي ضمن أشكالها الجديدة عىل نحو يريض النزعات الفردية ،ثم تعيد
صياغتها لتناسب مجتمعات ال تعبد إالّ السوق.
قطيعة أنثروبولوجية
رمبا مل يشهد مجتم ٌع أو أم ٌة رضباً من القطيعة األنرثوبولوجية كمثل ما َع ِه َدته أمريكا .فقد كان
عىل الساكنني الجدد من اإلسبان واإلنكليز أن يصوغوا وعياً جامعياً خالصته ،أن ال تاريخ ألمريكا
إالّ بهم .وأ ّن هويتهم ال تولد ،وتنمو ،وتتبلور ،إالّ داخل هذا املكان الجديد.
رض بقوة لدى األمرييك ،إالّ أنّه ال يظهر يف الخطاب اليومي
صحيح أ ّن الشعور القومي حا ٌ
إالّ عىل شكل إشارات ،ثم يعود ليسطع يف الفضاء العام ،يف اللحظات التي يرتفع فيها منسوب
اإلحساس بخطر وشيك .وبهذا املعنى ميكن إعتبار القومية األمريكية ،قوة معنوية كامنة ومسترتة.
لكنها ال تلبث أن تنفجر بقوة هائلة حني يتبني أن أمريكا أمام خطر محدق.
لقد كان عىل املستوطنني أن مي ُّروا يف تجربة مصالحة مع األرض التي حلَّوا فيها للت ّو .ومل
يكن أمامهم إالّ ما يشبه خيار العبور الربزخي الشاق من طور الغربة إىل طور السكينة .ينبغي لهم
أن ينشئوا زماناً غري الذي سبق مجيئهم إىل أرض امليعاد  .وأن يعيدوا هندسة املكان عىل قياس
باب الكالم عىل
األحالم التي غالباً ما تتصور األمكنة عىل متام املدن الفاضلة .فلم يكن ليُفتح ُ
إل يف سياق جعل الجغرافيا متثيالً واقعياً لإلميان الديني.
أمريكا بوصفها «مدينة فوق جبل»ّ ،
لكن اإلطروحة األمريكية ستواجه ،تبعاً ملهمتها التأسيسية مشكلة الوصل والفصل بني زمان
انصما إىل غري رجعة ،وزمان ومكان ينبغي لهام أن يؤلِّفا بداية تاريخ جديد.
ومكان َ َ
يظهر التاريخ األمرييك كرشيط ملشاهد ايديولوجية متصلة .فلسوف يتبدى لنا األمر كام لو
أن معرفة تاريخ أمريكا وإدراك مزاياه ،يفرتض بالرضورة الفهم املع َّمق للنزعة القومية التي تكونت
بشكل أسايس كام م َّر عىل قواعد متتزج فيها تلك النزعة بالعقيدة الدينية ،ثم ليشكالن معاً البناء
اإليديولوجي للثقافة التاريخية األمريكية.
هتافت الدولة الكاملة
العقل والعل ُم
ُ
ليحل
َّ
ص َف الوه ُن بها،
بدأت أمريكا أطروحتها باإليديولوجيا .ومع هذا فقد َع َ
والتكنولوجيا محلها .لكن الغريزة اإليديولوجية ظلت كامنة يف الروح األمريكية ،إلّ أنّها قد تعود
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وتنفجر يف اللحظة التي يشعر فيها أحفاد املؤسسني ،أ ّن أمة أجدادهم ال تزال ظأمى إىل ما مي ُّدها
بأسباب القوة واإلستمرار.
حصل إالّ بااليديولوجيا.
إذا كانت أمريكا تأسست باإليديولوجيا ،فإن إعادة تأسيسها ال يبدو أنه َسيُ َّ
ولقد أدرك الرواد الذين أسسوا لثورات القرن العرشين الكربى ،رضورة عدم الركون للدولة بعد الثورة.
أي أن دميومة فكرة القيامة التاريخية لألمم ،ال مير إال عرب بث حيوية ال ينضب ماؤها داخل أوصال
تبي هو السبيل إلعادة إنتاج النشأة األوىل للفكرة عىل نشآت متعاقبة
اإليديولوجيا .بل إ ّن هذا عىل ما َّ
ودامئة .وتشكل التجربة التاريخية األمريكية يف ميدان حلولية الدين يف السياسة ،واإليديولوجيا
واالسرتاتيجيات العليا ،أعىل درجات تظهري امليتاسرتاتيجيا  .حيث مل تعد امليتافيزيقا و األخالق ،
مع َس ْييَّات املثال األمرييك معزولة داخل الضامئر الفردية .ومل تعد متوقفة عىل األديان .فهي ستغادر
رس الضامئر ،وتندرج يف التجربة السياسية ويف القضايا الدولية والحسابات االسرتاتيجية .لقد هبط
املطلق إىل األرض حتى غدا كل ما يف املتعايل الديني سارياً يف الثنايا والتفاصيل واللحظات .وبدا
بوضوح ال يقبل الشك ،أن األشياء والكلامت مل تعد ذات معنى ،ما دامت خارج نطاق اإلستعامل.
*****
لقد ذهبنا يف هذا البحث ،إىل تسييل سؤال الدولة يف أمريكا .وكان لنا أن نوصل الفلسفي
بالسيايس ليك ِّونا أمرا ً واحدا ً .ذلك أ َّن املفاهيم امللساء مل تعد تجدي وهي متكث بصمت يف
األمكنة النائية من عامل الفكر .صارت املفاهيم يف قلب اإلختبار الحي .وما عاد باإلمكان املفارقة
أو اإلنقطاع أو الفصل .مل يعد هنالك من جدار فاصل بني الفكرة والحدث .فالدولة بقدر ما هي
قضية فلسفية ،هي قضية سياسية .وبقدر ما هي منبسطة عىل فضاء التاريخ الالّمتناهي ،هي حارضة
ض ِ
ت الدولة ،وقيا ُمها وهبوطُها أمران متعلقان بجدل
ض البرشي َ
يف كل آن وكل لحظة .فلنئ َ
ح ََ
ح ََ
ال نهاية له بني اإلنسان واإلنسان ،وبني اإلنسان والزمن.
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حكاية الهوت التحرير
بيان ألوجه التباين واالختالف مع الالهوت املسيحي املعارص
يارسعسكري

[[[

[*]
[[[

خضم الظروف التي
مسيحي ظهر يف
يت
ّ
«الهوت التحرير» مصطلح أُطلِ َق عىل ت ّيا ٍر الهو ٍّ
ٍّ
شهدتها أمريكا الجنوبية يف عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املنرصم .يرى أتباعه
أنّ األسباب األساسية لرواج الفقر والحرمان يف مجتمعات هذه القا ّرة ترضب بجذورها يف
سياسات القوى الكربى والبلدان االستعامرية وعىل رأسها أمريكا الشاملية وبعض البلدان
األوروبية.
تستهدف هذه املقالة ،تعريف الهوت التحرير وبيان أوجه اختالفه وتباينه مع الالهوت
املسيحي املعارص.
املحرر
يعدُّ الهوت التحرير ( )liberation theologyمن النظريات الالَّهوتية الحديثة التي طُرحت يف
الديانة املسيحية .والسبب يف منشئه يعود إىل الظروف االجتامعية والسياسية يف أمريكا الجنوبية،

فمنذ عقد الستينيات من القرن املايض عانت هذه القا ّرة من مشاكل محتدمة اضطّرت أرباب الكنائس
تجسدت هذه املشاكل يف رواج النزعات العنرصية والفئوية
لطرح مباحث ونقاشات ملعالجتها ،وقد ّ
وشيوع الفقر واسترشاء الظلم ناهيك عن نهب خريات الشعوب وتجريدهم من حقوقهم املرشوعة.
القس الكاثولييك جوستافو جوتيرييز ( )Gustavo Gutierrezهو أ ّول منظّ ٍر وضع مبادئ هذه النزعة
ّ
*ـ أكادميي وباحث يف علم اجتامع الدين ،إيران.
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
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الالهوتية ،وكتابه الهوت التحرير[[[ متّ ت ترجمته إىل اللغة اإلنجليزية وسائر اللغات الح ّية أل ّول م ّر ٍة
مم أ ّدى إىل انتقال هذه املبادئ إىل سائر املجتمعات يف خارج نطاق أمريكا الجنوبية.
يف عام 1971م ّ

ٍ
الهوت التحرير يف أمريكا الجنوبية مل يقترص عىل ٍ
واحد ،بل طرح يف أُط ٍر عديد ٍة،
فكري
منط
ٍّ
من قبيل الهوت السود ( )black theologyوالالهوت األنثوي ( )theology feminismوغريهام،
وقد قام قساوسة املناطق املحرومة يف العامل برتويج هذه األمناط الفكرية يف ديارهم ،ومبا فيها
بلدان القا ّرة األفريقية وبلدان جنوب رشق آسيا؛ لك ّنها مل تح َ
ظ بدعمٍ من جميع أرباب الكنائس
الكاثوليكية بحيث عارضها بعضهم رغم تأييدها من قبل فئ ٍة واسع ٍة من القساوسة الشباب .يف
بداية ظهور هذه النزعة الالهوتية أصدرت الكنيسة الفاتيكانية بياناً اعتربت فيه هذا الالهوت بدع ًة
وانحرافاً عن الرسالة املسيحية وحذّرت كنائس أمريكا الجنوبية من اإلجراءات السياسية واالجتامعية
املح ّرضة لآلخرين ،ولكن بعد م ّد ٍة من الزمن أذعنت إىل واقع الحال وتقبّلت جمل ًة من املبادئ
ٍ
ٍ
خاص ٍة.
رشوط
شديد ووفق
املتبناة فيه بحذ ٍر
ّ
لقد كان لهذا الالهوت دو ٌر مشهو ٌد يف انطالق عد ٍد من الثورات التي اجتاحت القا ّرة الالتينية،
كام أسفر عن إحياء الفطرة اإلنسانية السليمة وعودة الشعوب إىل أحضان الدين وتعاليم املسيحية
نسبي بعد انهيار االتحاد السوفييتي
الداعية إىل إقامة العدل ومقارعة الظلم ،لك ّنه شهد مرحلة ركو ٍد
ٍّ
وتزعزع أركان اإليديولوجية املاركسية يف العامل وسقوط الحكومات العسكرية الدكتاتورية يف
أمريكا الجنوبية وتص ّدي بعض الحركات الدميقراطية ملقاليد الحكم يف بعض بلدانها؛ إال أنّه
ٍ
ظل صحو ٍة سياسي ٍة جاءت بجيلٍ
جديد من الزعامء البارزين من
رسعان ما انتعش من جديد يف ّ
أمثال هوجو شافيز يف فنزويال ودانيال أورتيجا يف نيكاراغوا وإيفو موراليس يف بوليفيا ورفائيل
والقسيس فرناندو أرميندو يف البارغواي.
كوريا يف اإلكواردور
ّ

من البديهي أ ّن حملة راية الهوت التحرير وجدوا أنفسهم بحاج ٍة إىل تب ّني بعض تعاليم الالهوت
عم تب ّناه سلفهم ،لك ّننا يف هذه الدراسة سوف نسلّط الضوء
املسيحي املعارص التي تختلف ّ
عىل األصول العا ّمة املتّفق عليها بني جميع أتباع هذه النزعة الالهوتية الجديدة ،حيث سنعتمد
بشكلٍ
أسايس عىل املتب ّنيات الفكرية ألبرز شخصيتني يف هذا املضامر ،أي جوستافو جوتيرييز
ٍّ
وليوناردو بوف (.)Leonardo Boff

[1] - Theology of liberation. (Gustavo Gutierrez).
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جهات الالهوتية السائدة
يف ما ييل نذكر أه ّم الخصائص التي م ّيزت هذا الفكر الالهويت عن التو ّ
يف الديانة املسيحية:
ّأو ًال :الهوت تأسييس
الهوت التحرير يف أمريكا اجلنوبية
ٍ
املسألة املطروحة بشكلٍ
متعارف يف جميع اآلثار املد ّونة حول الهوت التحرير هي رضورة
كون هذا النمط الالهويت تأسيسياً ( ،)contextualوهذا املسألة قبل أن تكون أصالً رصيحاً ،هي
ٍ
خاص ٍة.
بظروف ثقافي ٍة واجتامعي ٍة
يف الواقع فرضيةٌ ،أي أ ّن الالهوت ال ب ّد وأن يكون ذا صل ٍة وطيد ٍة
ّ
املتألّهون السالكون لهذا النهج الفكري طرحوا فكرة أ ّن جميع املدارس الالهوتية لها
ارتبا ٌ
ومتواصل ببيئتها االجتامعية والثقافية لكون هذه املدارس ناشئ ًة من واقعها البيئي
ٌ
وثيق
ط ٌ
أو أنّها تنامت وترعرعت يف رحابه .هذه الفكرة طرحت عىل أساس مفهوم علم اجتامع املعرفة
ٍ
نشاط يض ّيق نطاق
( ،)sociology of knowledgeويرى أصحابها أ ّن املعرفة حينام تكون ناتج ًة من
البيئة االجتامعية ،فنتيجة ذلك رضورة اعتبارها تأسيسي ًة يف جميع أمناطها؛ ويؤكّد هؤالء عىل أ ّن
هذه الحقيقة ال تنطبق عىل الهوت التحرير فحسب ،بل تصدق عىل جميع فروع املعرفة ،لذلك
ا ّدعوا أ ّن األنظمة الالهوتية يف أوروبا وأمريكا الشاملية ال تتناسب مع واقع أمريكا الجنوبية.
يقول جوستافو جوتيرييز يف هذا الصدد« :إ ّن فقراء العامل هم الذين يعيشون يف رحاب حيا ٍة
إمياني ٍة ،وعىل هذا األساس فالهوت التحرير الذي نشأ يف أمريكا الجنوبية لطرح الهويّة الحقيقية
لهذه القا ّرة ،ال يع ّد مج ّرد بلسمٍ يداوي جراح الطبقات املحرومة ،كام أنّه ال ينصاع إىل تعاليم
الالهوت التقليدي يف سائر بقاع العامل»[[[.
ٍ
مختص بأمريكا الجنوبية،
محل
الهوت
دعاة هذه الحركة الدينية يبحثون يف واقع الحال عن
ٍّ
ّ ٍّ
وهذا النمط بطبيعة الحال ال ب ّد وأن ينشأ يف رحاب الظروف االجتامعية والسياسية التي تتّصف
بها هذه املنطقة من العامل؛ وعىل هذا األساس ظهر الهوت التحرير من باطن التغيريات املفاجأة
واملتسارعة التي اجتاحت البلدان الالتينية يف شتّى الصعد االقتصادية والثقافية والدينية.
كل من أوروبا وأمريكا
حسب رأي جوستافو جوتيرييز فاالختالف بني الالهوت السائد يف ٍّ
الشاملية وبني الهوت أمريكا الجنوبية يكمن يف هويّة املخاطبني ،فاملدارس الالهوتية يف أمريكا
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ص .321
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الشاملية وأوروبا سواء كانت ليربالي ًة أو راديكاليةً ،قد نشأت بهدف التص ّدي لألفكار اإللحادية التي
طرحها العلامنيون يف مجتمعات هاتني القا ّرتني؛ يف حني الالهوت الذي ظهر يف أمريكا الجنوبية
حل معضلة تهميش
مل يتمحور حول التص ّدي للفكر اإللحادي ،بل إ ّن هدفه األسايس يكمن يف ّ
اإلنسان الذي ينحدر من الطبقات االجتامعية املحرومة ،فهناك طبقاتٌ ال متتلك أيّة حقوقٍ
ٍ
اجتامعي ٍة أو سياسي ٍة أو اقتصادي ٍة ،ناهيك عن وجود ٍ
وثقافات محتقر ٍة.
فئات منبوذ ٍة
القسيس خوزيه ميجيل بونينو ( [[[)Jose Miguez Buninoهو أحد ر ّواد الهوت التحرير يف
ّ
بكل
أمريكا الجنوبية ،وهو اآلخر قد دعا إىل رضورة كون الالهوت تأسيسياً ودافع عن هذه الفكرة ّ
ثوري[[[ تض ّمن مواقف
ما أويت من ق ّو ٍة ،وكتابه الذي ألّفه تحت عنوان القيام بالالهوت يف وضعٍ
ٍّ

متش ّددة دفاعاً عن هذه النزعة الالهوتية حيث أكّد فيه عىل أ ّن ر ّواد الهوت التحرير يف القا ّرة الالتينية
الحق يف تب ّني الفكر املاركيس يف تعاليمهم الالهوتية وإجراء بعض التغيريات الرضورية عليها
لهم
ّ
يك تصبح منسجم ًة مع ظروفهم وأوضاعهم البيئية ،حيث قال« :املتألّهون يف الهوت التحرير
يعرضون عن الالهوت املتعارف يف األوساط األكادميية الغربية وال يعتربون املعايري التي يستند
إليها أصحاب هذا الالهوت كقواعد تلزمهم بالعمل تحت مظلّتها ،لذلك ال ميكن اعتبارها أصوالً
غريب عن واقع
يت ّم تقييم نظامهم الالهويت عىل أساسها ،كام أنّهم يرفضون ّ
ٍ
كل موضو ٍع الهويتٍّ
ظروفهم البيئية واالجتامعية بسبب عدم نجاعته عىل صعيد صياغة مبادئ نزعتهم الالهوتية»[[[.
بنا ًء عىل هذا الكالم فإ ّن الهوت التحرير يختلف متاماً عن سائر األنظمة الالهوتية املسيحية
ٍ
رش يف منظومة
كل
الجديدة ،حيث يعتقد أصحابه بعدم فائدة ّ
الهوت عا ٍر عن التدخّل بشكلٍ مبا ٍ
التغيري الشاملة لألوضاع الراهنة يف املجتمع أو عاج ٍز عن تحرير اإلنسان من الظلم واالستبداد،
لكونه ال يخدم مصالح املجتمعات املسيحية يف املنطقة املطروح فيها حتّى وإن امتاز ببعض
الخصائص والجوانب اإليجابية؛ لذا فأحد املواضيع الرئيسية املطروحة للنقاش بني الالهوتني يف
مؤسساً ،وهو ما يقلق الفاتيكان حيث يخىش أساقفته من
أمريكا الجنوبية هو رضورة كون الالهوت ّ
خ يف صفوف الكنائس النرصانية[[[.
تس ّببه بحدوث رش ٍ
[[[ـ رجل دين مسيحي أرجنتيني ولد يف عام 1924م مبدينة سانتايف ،وقد تصدّ ى لرئاسة مجلس الكنائس العاملي لفرت ٍة من الزمن ،وهو
أحد الذين دافعوا بشدّ ٍة عن فكرة اللجوء إىل التعاليم املاركسية يف الشؤون االجتامعية.
[2]- Doing Theology in a Revolutionary Situation.
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ص .322
[[[ـ املصدر السابق ،ص  320ـ .323
راجع أيضاً :مقالة باللغة الفارسية :ليوناردو بوف ،االهيات آزادي بخش :نگاهي گذرا به پيشينه انديشگي ،مجلة (نامه) ،ترجمتها إىل
الفارسية نفيسه منديان1382 ،ش (2003م) ،العدد .29
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ثانياً :مفهوم اخلالص
الح ّرية والخالص يف الديانة املسيحية مفهومان منبثقان من األفكار األساسية التي سادت يف
النبي عيىس.A
رحاب الكنيسة الكاثوليكية واملرتكزة عىل عقيدة صلب ّ
باعتقاد النصارى فإ ّن الله تعاىل طرد اإلنسان من الج ّنة منذ أن أصبح مذنباً [[[،ويقولون إ ّن
املسيح عيىس Aجاء لخالص البرشية من الخطايا ،أي أ ّن الله تعاىل جعله فدا ًء يك يغفر للناس
ويخلّصهم من عذاب اآلخرة عرب تخليصهم من الخطايا .وبطبيعة الحال فإ ّن النصارى ال ميكنهم
تحقيق الح ّرية املطلقة مبج ّرد صلب نب ّيهم ،فهم ال ينالون ح ّريتهم املطلقة وال ينعمون بالخلود إال
بعد عودة عيىس إىل الحياة الدنيا[[[.

ّص
يرى أصحاب نزعة الهوت التحرير بأ ّن الفاتيكان يعترب الخالص أمرا ً باطنياً وال يوجد مخل ٌ
حقيقي يف العامل سوى عيىس بن مريم ،Cإذ إنّه بألطافه جعل اإلنسان قادرا ً عىل بلوغ نطاقٍ أبعد
ٌّ
من الحدود التي تقيّده يف الحياة الدنيا ،وعىل هذا األساس فمن يريد نيل الخالص ال ب ّد وأن يتح ّرك
ناشئ من الباطن ويستم ّر حتّى يصل إىل
ظل األخالق والحقيقة .إ ّن هذا النمط من الخالص
يف ّ
ٌ
مظاهر عديدة من الحياة البرشية ومن ث ّم يلقي بظالله عىل جميع ال ّبنى االجتامعية فيقودها نحو
ميت بأدىن صل ٍة باإليديولوجيات
الرفعة والسم ّو .الفاتيكان دامئاً يؤكّد عىل أ ّن الخالص الحقيقي ال ّ
املختلفة ،وبالتايل فإ ّن نسبته إىل إيديولوجي ٍة معيّن ٍة يعني إفراغ اإلنجيل من جميع تعاليمه السامية
كل ما جاء فيه يندرج تحت مظلّة العمل ( ،)praxisومن ث ّم يصبح ضحي ًة للمنافسات السياسية
ويجعل ّ
ٍ
أهداف قصرية األمد.
بني األحزاب والرغبات االسرتاتيجية التي يراد منها تحقيق
ويف مقابل ذلك فالفاتيكان يرى بأ ّن أصحاب نزعة الهوت التحرير قد أرسوا دعائم متب ّنياتهم
ٍ
مرتكزات يعتربونها مالزم ًة للتح ّرر الواقعي وبلوغ السعادة الفردية ،وهي
العقائدية عىل أساس أربعة
كالتايل:
رب التحرير ،وعىل خالف تص ّور فالسفة اليونان فهو ليس خارجاً عن
 )1الله تعاىل هو نفسه ّ
نطاق التأريخ.
والتجسد فسحب،
حسب رأي دعاة الهوت التحرير فإ ّن دور الله تعاىل ال يقترص عىل الحلول
ّ
ح Aأنقذهم من الطوفان،
بل يرون أ ّن تأريخ بني آدم قد بدأ عن طريق خلقه لهم ،وبعد أن ّ
تجل لنو ٍ
[[[ـ املقصود هنا الخطيئة األوىل (املوروثة) .The Original Sin
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  6ـ .8
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لقوم جد ٍد عىل أساس ميثاقه الذي قطعه عىل نفسه ،ومن ث ّم أنجى أعقابه من
وجعل إبراهيم Aأباً ٍ
القحط والجدب بواسطة يوسف ،Aوعن طريق موىس بن عمران Aخلّص بني إرسائيل من
استعباد فرعون وقومه وهداهم إىل األرض املوعودة.
حادثة الخروج تع ّد مظهرا ً للكامل اإللهي يف التأريخ ،وهي برأي الهوت التحرير مظه ٌر للقدرة
رصف سياسياً
الرب ّ
عىل التح ّرر ،فالخروج مرآ ٌة تعكس حضور ّ
جل وعال يف التأريخ ،أي أنّه تعاىل يت ّ
بكل ما للكلمة من معنى ألجل تحرير املحرومني.
ّ
برأي جوتيرييز فإ ّن عمل الله تعاىل يف تحرير شعبه املختار من الظلم واألرس ـ حسبام ذكر يف
يتجل يف األحداث الها ّمة كخروج اليهود
ّ
جل شأنه ،ويعتقد بأنه تعاىل
العهد العتيق ـ يعترب تجلّياً له ّ
يل ومن ث ّم يصبح صانعاً للتأريخ[[[ .يقول
ّ
ظل هذا
من مرص ،ويف ّ
التجل يدخل التأريخ بشكلٍ عم ٍّ
تتجسد يف واقعية العامل املا ّدي للعهد العتيق،
أحد الباحثني إ ّن األسوة السياسية لالهوت التحرير
ّ
وال س ّيام ما جاء يف سفر الخروج[[[.
 )2طبق تعاليم اإلنجيل فإ ّن الله تعاىل يقف إىل جانب الفقراء ،وهو معهم كام جاء يف إنجيل
ح َّق أَق ُ
صا ِغرَِ ،فبِي َف َعلْ ُت ْم»[[[.
ُول لَك ُْم :بِ َا أَنَّك ُْم َف َعلْ ُت ُمو ُه ِبأَ َح ِد إِ ْ
ت ه ُؤالَ ِء األَ َ
خ َو ِ
متّىَ « :ويَق ُول لَ ُه ْم :الْ َ
وعىل هذا األساس فمح ّبته تبارك وتعاىل للفقراء ال تقترص عىل األمر بدفع الصدقات لهم ،بل تعني
تتيس معرفته ّ
جل شأنه ،حيث جاء يف سفر إرميا« :أَ َما أَك ََل أَبُوكَ
إقامة العدل الذي عىل أساسه ّ
َض قَضَ ا َء الْ َف ِقريِ َوالْ ِم ْس ِكنيِِ ،حي َن ِئ ٍذ كَانَ خ َْيٌ.
ب َوأَ ْج َرى َح ّقاً َوعَدْ الً؟ ِحي َن ِئ ٍذ كَانَ لَهُ خ َْيٌ * ق َ
َو َ ِ
ش َ
س ذلِكَ َم ْع ِر َف ِتي؟»[[[.
أَلَ ْي َ

النبي عيىس Aهو املعلن عن حلول امللكوت اإللهي ،فقد ورد يف سفر إشعياء ما ييل:
)3
ّ
ن هأَنَ َذا خَالِ ٌق َس َم َو ٍ
ات َج ِديدَ ًة َوأَ ْرضاً َج ِديدَ ةًَ ،فالَ تُ ْذكَ ُر األُ َ
ب ...:ألَ ِّ
«ق َ
خطُ ُر
ول َوالَ تَ ْ
الس ِّيدُ ال َّر ُّ
َال َّ
ف َما أَنَا خَالِ ٌق ،ألَ ِّ
ج ًة َوشَ ْع َب َها
ن هأَنَ َذا خَالِ ٌق أُو ُرشَ لِ َ
جوا إِ َل األَ َب ِد ِ
يم َب ْه َ
َع َل َبال * َبلِ ا ْف َر ُحوا َوا ْب َت ِه ُ
[[[
وكل ما فعله يع ّد مظهرا ً لحلول امللكوت اإللهي.
النبي عيىسّ A
َف َرحاً»  .إذنّ ،
يقول ليوناردو بوف يف هذا الصدد« :امللكوت هو ذات التجربة امللموسة لرغبات شعب أمريكا

[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص .329
[[[ـ ديفيد مكيالن ،مسيحيت وسياست (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا نظر آهاري ،ص  71و  79ـ .80
[[[ـ إنجيل متّى ،اإلصحاح الخامس والعرشون ،الفقرة .40
[[[ـ سفر إرميا ،اإلصحاح الثاين والعرشون ،الفقرتان  15و .16
[[[ـ سفر إشعياء ،اإلصحاح الخامس والستّون ،الفقرتان  17و .18
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ين ،كالجوع والفقر واالضطهاد ،ومن املؤكّد أ ّن هكذا
الجنوبية يف الخالص من ّ
كل أم ٍر غري إنسا ٍّ
ظل رؤيا املدينة الفاضلة ،بل هو ثور ٌة شامل ٌة
ملكوت ليس مج ّرد دعو ٍة إىل امتالك حيا ٍة معنوي ٍة يف ّ
تهدف إىل تغيري واقع ال ُبنى العاملية .أ ّما الصليب فهو مظه ٌر للمعاناة واآلالم التي اكتنفت الشعوب
من هذه البُنى العاملية ،والعروج يعني الخالص من هذه املعاناة واآلالم».
النبي عيىس Aيع ّد يف واقعه ثور ًة ض ّد قوى الظلم واالضطهاد ،لذا فهو قد قام
 )4إ ّن ما فعله
ّ
جهات
بعملٍ بالغ األهمية عىل الصعيد السيايس ،فنزاعه مع ال ُّزمرة الحاكمة يعني تضا ّد أفكاره مع تو ّ
أصحاب السلطة ،وهو ما أ ّدى إىل صلبه[[[.

برأي جوستافو جوتيرييز ،الخالص هو املوضوع املحوري يف الديانة املسيحية ،والنتيجة
ح وترميمٍ ملفهوم السعادة األخروية ،حيث يرى أ ّن
توصل إليها أ ّن الهوت التحرير مبثابة إصال ٍ
التي ّ
رص عىل مبدأ خاطئ يف سالف األيام ،وهو اعتبار الخالص أمرا ً ك ّمياً لكون جهودها
الكنيسة كانت ت ّ
قد تركّزت عىل تحديد ماهية الذين ينالون الخالص ،لذلك كانت تدعو إىل ضامن احتضان السامء
ألكرب عد ٍد من الناس .وعىل خالف هذه الرؤية ،فهذا الالهويت النرصاين يؤكّد عىل أ ّن مفهوم
الخالص ال ب ّد وأن ّ
نوعي ،أي يجب أن يعكس طبيعة الخالص التي هي مبعنى العمل
يدل عىل أم ٍر
ٍّ
عىل إيجاد تغيريٍ
اجتامعي ،وهذا األمر هو الطريق الوحيد للقاء الله تعاىل.
ٍّ
حسب رأي جوتيرييز وسائر دعاة الهوت التحرير ،لقاء الله تعاىل ليس روحانياً وأخروياً رصفاً،
القس
وإنّ ا يتمكّن اإلنسان من ذلك عن طريق االهتامم بسائر الناس ومداراتهم .كام يؤكّد هذا
ّ
عىل أ ّن التحرير الذي له القابلية الحقيقية عىل خالص الفرد واملجتمع معاً ،هو ما كان شامالً
لجميع جوانب الوجود اإلنساين.

أحد الهواجس األساسية التي تراود أذهان هؤالء الالهوتيني يتمثّل يف أن يصبح الناس أخو ًة
ٍ
وأخوات ،وذلك مبعنى اجتثاث النظام االجتامعي املستب ّد الذي يظلمهم ويستغلّهم وميحو
ٍ
إجراءات جذري ٍة باعتبارها
ظل ع ّدة
هويّتهم اإلنسانية ،وبطبيعة الحال فهذه األخ ّوة ال تتحقّق إال يف ّ
الوسيلة الوحيدة للخالص ،ومبا فيها الوقوف إىل جانب الفقراء يف كفاحهم ض ّد الطغيان وتوعيتهم
وتعريفهم باألسباب األساسية الكامنة وراء فقرهم إضاف ًة إىل دعم الشعوب وتشجيعها عىل مقارعة
الظلم والخالص من االضطهاد[[[.
[[[ـ ساليك ،الهيات آزادي بخش.
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص .332
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ويف كتابه (الهوت التحرير) قال جوتيرييز« :الخالص الحقيقي مرهو ٌن بالتح ّرر من ظلم
املستعمرين والحكّام العمالء لهم .« ...بنا ًء عىل هذا الكالم الذي تزخر به مد ّونات دعاة الهوت
التحرير ،فإ ّن مفهوم الخالص ال يقترص عىل جوانب فردية أو روحانية أو أخروية فحسب ،بل هو
شامل لجميع جوانب الحياة الفردية واالجتامعية اقتصادياً وسياسياً[[[.
ٌ
تح ّر ٌر
النبي عيسىُ Aأسو ٌة للكفاح
ثالثاً:
ّ
الهوت التحرير يطرح تعاليم مسيحية ال تقترص عىل البواطن أو القضايا الشخصية فقط ،بل
يتع ّدى حدود هذه املسائل ليشمل املجتمع بأرسه والحياتني الدنيوية واألخروية ،أي أنّه يشمل
القضايا املا ّدية واملعنوية.
ظل تعاليم الفلسفة اإلغريقية،
ح ّرفت ومسخت يف ّ
باعتقاد جوستافو جوتيرييز فإ ّن املسيحية قد ُ
ميت بصل ٍة للديانة
حيث ابتعدت عن تلك الروح الداعية إىل املساواة واألخ ّوة لتصبح مسخاً ال ّ
األوىل ،فاملسيحية األصيلة هي التي تكتسب تعاليمها من واقع املجتمع[[[.

النبي عيىس بن مريم Cمبنزل ٍة رفيع ٍة يف الهوت التحرير بصفته أُسو ًة للكفاح ض ّد
يحظى
ّ
الظلمة ومدافعاً عن حقوق الفقراء واملضطهدين ،حيث طرح دعاة هذا الالهوت تفسريا ً جديدا ً
وجل عىل م ّر العصور نظرا ً ملا
ّ
لفكرة عودته واعتربوها دليالً عىل رجحان كفّة الفقراء عند الله ع ّز
عانوا من جو ٍر وسلب حقوقٍ [[[ .الكثري من هؤالء النصارى يعتقدون بكون الثورة التي يقودها عيىس
املسيح Aتع ّد أقوى الثورات وأكرثها شمولي ًة لدرجة أ ّن أيّة ثور ٍة أخرى مهام كانت واسعة النطاق
ٍ
تغيريات سطحي ٍة ،ألنّه خاطب الفقراء مبارش ًة واعتربهم املتلقّني لرسالة
ال تجلب للبرشية سوى
السامء ،لذلك اعتمد عليهم لتغيري الواقع االجتامعي يف الحياة الدنيا.

كام ذكرنا آنفاً
فالقسيس خوزيه ميجيل بونينو ( )Jose Miguez Buninoهو أحد املنظّرين
ّ
البارزين لالهوت التحرير ،وقد كتب واصفاً
النبي عيىس« :Aلقد قارع القوى السلطوية وزعزع
ّ
أركان سلطتهم ،فهو خط ٌر يه ّدد كيان السلطات مهام كانت قدرتها»[[[.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .72
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص .324
[[[ـ رونالد رودز ،چهره در حال تحول االهيات رهايي بخش ،عدد خاص لصحيفة (سينامي سوم) حول أمريكا الجنوبية والفكر الثوري
املسيحي ،ص .24
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .149
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كام أ ّن الالهويت الربازييل ليوناردو بوف ألّف كتاباً حول نهاية العامل وظهور املسيح تط ّرق
فيه إىل دراسة وتحليل مختلف الرشوح واالستنتاجات املطروحة حول صلب عيىس Aيف
املجتمعات املسيحية السالفة ،ومن جملة ما جاء فيه« :الصليب هو مثرة رسالته التي تدعو إىل
خالص الفقراء واملظلومني ،واملوعظة حول الصليب تعني إيقاظ الشعور باملسؤولية بني أبناء
ٍ
جديد متق ّو ٍم عىل املح ّبة والسالم؛ وهذا األمر يتطلّب تالحامً مع املصلوبني
مل
املجتمع وإنشاء عا ٍ
يف هذه الدنيا واحرتام مشاعرهم الدينية ،أعني أولئك الفقراء واملحرومني»[[[.
سيجوندو جاليليه ( )Segundo Galileaهو اآلخر يع ّد أحد ر ّواد الهوت التحرير ،وقد أكّد بدوره
عىل الجانب اإلنساين يف شخصية املسيح عيىس وأ ّمه مريم العذراء Cراجياً من ذلك طرح
ج يرى الفقراء واملحرومون أنفسهم يف ظلّه مق ّربني من هاتني الشخصيتني ،ودعا إىل ترويج
أمنوذ ٍ
هذه الرؤية يف الكنيسة الشعبية .وعىل هذا األساس اعترب تطبيق الهوت التحرير يف حيّز العمل
مه ّم ًة ملقاة عىل كاهل جميع اليسوعيني ،وبالتايل فإ ّن واجب الكنيسة يف أمريكا الجنوبية تغيري واقع
املجتمع بغية تحقيق ملكوت الله تعاىل[[[.
ٍ
النبي
ارتباط بني
ميكن تلخيص ما ذهب إليه علامء الهوت التحرير يف أنّهم مل يروموا إيجاد
ّ
عيىس Aوالحركات الثورية املعارصة التي قام بها الغيورون ( ،)Zealotsكام أنّهم مل يقصدوا
ح ،بل أرادوا استكشاف املعايري األساسية لعقيدة ظهور املصلح
طرح شخصيته كمناضلٍ مسلّ ٍ
السيايس املوعود ،وحسب هذه الرؤية فاملسيح يف الحقيقة كان معارضاً للسلطة السياسية الرسمية
جانب من ثور ٍة عاملي ٍة
ورسالته أكّدت عىل أ ّن تحرير األ ّمة اليهودية من الظلم والطغيان ليس سوى
ٍ
كربى تحمل مبادئ ّ
أدق وأكرث استمرارا ً بحيث ال تقترص عىل منح أحد الشعوب ح ّري ًة سياسيةً.
هذا الفكر الالهويت يف واقع الحال يسعى إىل إضفاء بعدا ً اجتامعياً وسياسياً عىل املفاهيم
الخاصة[[[.
جه نحو االنحسار عىل الشؤون الفردية
ّ
التقليدية املسيحية التي تت ّ
رابعاً :ترجيح الفقراء واختيار اهلل نصري ًا هلم

[[[

يف سنة 1968م اجتمع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا الجنوبية مبدينة ميدلني ()Medellin
الكولومبية ألجل تدارس دور املجمع الفاتيكاين الرومي بالنسبة إىل الشعوب الجائعة واملستضعفة
[[[ـ املصدر السابق ،ص .103
[[[ـ املصدر السابق ،ص .97
[[[ـ ديفيد مكيالن ،مسيحيت وسياست (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا نظر آهاري ،ص .73
[4] - prefrential oftion for the poor.
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يف قا ّرتهم ،ويف النهاية خلصوا إىل االت ّفاق عىل مسأل ٍة أساسي ٍة يت ّم عىل أساسها إلزام الكنيسة
بالتخل عن االكتفاء بلعب دور القايض بني الظامل واملظلوم عرب اتّخاذ مواقف جا ّدة والوقوف
ّ
إىل جانب الشعوب املضطهدة واملغلوبة عىل أمرها .وقد عرف هذا القرار بالتعيني االختياري
للفقراء واختيار الله نصريا ً لهم ،ومن ث ّم أصبح شعارا ً لهذا الالهوت الجديد الذي هدف إىل تصوير
ظل حياة الطبقة املحرومة من املجتمع.
شخصية املسيح يف ّ
هذا التغيري املذهل يف الالهوت املسيحي مل يقترص عىل التعاليم النرصانية فحسب ،بل أمىس
منهجاً يُعتمد عليه لتفسري الكتاب املق ّدس وأساساً يت ّم من خالله معرفة الذين لهم صالحية تفسريه،
ويرى ر ّواده أ ّن عرص انحسار تفسري الكتاب املق ّدس عىل النخبة االجتامعية وأرباب الكنائس قد
ح ِّول تفسريه إىل الفقراء والنساء واألقلّيات القومية التي عانت األم ّرين
ّ
ول
ّ
رص جدي ٌد يُ َ
وحل ع ٌ
وسائر الفئات املحرومة ،وبالتايل فإ ّن هؤالء يتولّون مسؤولية إصالح ما أفسده السلف عرب طرح
قراء ٍة جديد ٍة ثابت ٍة .وعىل هذا األساس فإ ّن مخاطبي الهوت التحرير هم الفقراء واملحرومون ،وهم
الرب الذي خلّص بني إرسائيل من األرس
الذين يقرؤون الكتاب املق ّدس بطأمنين ٍة فيدركون أ ّن
ّ
والتحقري يف مرص ما زال نصريا ً للضعفاء واملساكني املسلوبة حقوقهم.
استنادا ً إىل ما ذكر نستنتج بأ ّن الهوت التحرير يعري أه ّمي ًة بالغ ًة للفقراء واملظلومون ويعتربهم
املصدر األصيل للتعاليم الالهوتية عىل صعيد فهم حقيقة الديانة املسيحية والعمل بتعاليمها،
كل
كام يؤكّد عىل رضورة وقوف الكنيسة يف أمريكا الجنوبية إىل جانب هذه الفئة االجتامعية رغم ّ
أي مجا ٍل
النقد املطروح حولها أل ّن الله تعاىل برأيهم قد وقف إىل جانبها بشكلٍ رصي ٍ
ح ال يبقي ّ
للرتديد .حسب رأي ر ّواد هذه النزعة الالهوتية فالالهوت املسيحي والرسالة اليسوعية ال ب ّد وأن
ينظرا إىل املجتمع من األسفل إىل األعىل ،أي ال ب ّد وأن يسلّطا نظرهام يف بادئ األمر عىل الطبقة
االجتامعية املحرومة املتمثّلة بالفقراء واملساكني.
القسيس خوزيه ميجيل بونينو حول التعاليم الالهوتية الجديدة التي راجت يف أمريكا
يقول ّ
ّ
ينفك يوماً عن الفقراء ،أي أنّه أوجد ارتباطاً بني إميان اإلنسان
الجنوبية« :الهوت التحرير مل
وأوضاع الفقراء؛ لكن مع ذلك ال ميكننا تقييد جهودنا يف مؤاساة الفقراء والكفاح معهم فحسب ،إذ
ال ب ّد من اعتبارهم ص ّناعاً للتأريخ .إنّهم منبوذون يف املجتمع ويكتنفهم شعو ٌر شدي ٌد بالعجز»[[[.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  149ـ .150
راجع أيضاً :ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان
وميشيل آغا ماليان ،ص  325ـ .326
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[[[
ابتكار للتبشري والتكافل مع الفقراء
خامساً :الكنيسة الشعبية
ٌ

القرار الذي ات ّخذه الدعاة إىل الهوت التحرير مبحورية الطبقة الفقرية من املجتمع وتحديد
ٍ
تغيريات أساسي ٍة يف
تنصب يف مصلحتها ،أسفر عن حدوث
التعاليم الالهوتية بشكلٍ يجعلها
ّ
النشاطات التبشريية واملسائل التي لها األولوية ،وبالتايل نجمت عنه ابتكاراتٌ جديد ٌة عىل صعيد
التبشري املسيحي .وأه ّم مثر ٍة يشار إليها بالبنان يف هذا املجال ،تأسيس كنائس شعبية (وطنية)
بفضل جهود القساوسة الذين تب ّنوا هذه النزعة الالهوتية ،حيث نشأت الكنائس الشعبية بشكلٍ
تدريجي تحت شعار التكافل مع الفقراء واملحرومني .ومن الجدير بالذكر أ ّن الربازيل تع ّد املركز
ٍّ
األسايس لهذه النشاطات الكنسية بحيث أصبحت مهدا ً للكنائس الشعبية يف أمريكا الجنوبية.
املختصني يف هذا املضامر ،أوعزوا سبب ظهور الكنائس
بعض ر ّواد الهوت التحرير والباحثني
ّ
الشعبية يف أمريكا الجنوبية إىل القرارات التي أصدرها مجمع الفاتيكان الثاين ،فيام ذهب البعض
إىل أ ّن السبب يف ذلك يعود إىل آراء املفكّر الرتبوي الربازييل باولو فريرا ( [[[)Ferira Paoloالذي
ري بال ٌغ يف نشأة الكنائس الشعبية هناك.
كان ملؤلّفاته تأث ٌ

ٍ
ارتباط بني الكتاب املق ّدس والنشاطات اليومية
الهدف من تأسيس الكنائس الشعبية هو إيجاد
التي يزاولها أرباب هذه الكنائس ،وهي يف الحقيقة عبار ٌة عن مراكز أشبه ما تكون بالكنائس
املتعارفة لكن ال يلحظ فيها التسلسل الرتبي الكنائيس ،ويتك ّون أعضاؤها من كوادر خدمي ٍة ليسوا
بقساوس ٍة .تص ّدى هؤالء األعضاء إلدارة الكنائس الشعبية بعد انعقاد مجمع الفاتيكان الثاين حيث
ٍ
مسؤوليات اجتامعي ًة تتمحور حول إقامة العدل ومكافحة الفقر.
تول ّوا
القسيس خوزيه ميجيل بونينو فهذه الكنائس عبار ٌة عن لجان محلّية أو كنائس من الدرجة
برأي ّ
الثانية ،حيث يت ّم تأسيسها يف األرياف واملناطق الشعبية والجامعات ومختلف أماكن العمل
والنشاطات االجتامعية ،وال تقترص مها ّمها عىل ما هو متعارف يف الكنائس التقليدية ،فإضاف ًة إىل
تتول وظائف أخرى ونشاطات اجتامعية عديدة.
ّ
تعليم مفاهيم الكتاب املق ّدس
ٍ
ارتباط بني اإلنجيل والحياة االجتامعية ،وهي تخضع إىل إرشاف
تهدف هذه الكنائس إىل إيجاد
[[[ـ « CEBsباللغة الفرنسية Ecliesiais de Base:باللغة األسبانيةComunidades Eclesiales :
[[[ـ باولو فريرا (Paolo Ferira) 1921م ـ 1997م طرح آرا ًء ق ّيم ًة حول ترويج التعليم بني الطبقة الفقرية يف البلدان املستعمرة ،حيث كان

ٍ
حكومات جائر ٍة ال بدّ لها وأن تعي األساليب املاكرة التي تتّبعها قوى الهيمنة
يعتقد بأنّ الشعوب املغلوبة عىل أمرها والقابعة تحت سلطة
ظل طلب العلم .ومن هذا املنطلق
الطاغية يك تتمكّن من الدفاع عن نفسها واسرتجاع حقوقها املسلوبة ،وهذا األمر بالطبع ال يتس ّنى إال يف ّ
باهتامم بالغٍ من قبل القساوسة الثوريني.
فقد أكّد مراراً عىل أنّ التعليم يعدّ نشاطاً سياسياً ،وقد حظيت نظريته هذه
ٍ
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كل واحد ٍة منها  10إىل  20عضوا ً وتستق ّر يف
كل منطق ٍة ،ويبلغ عدد أعضاء ّ
الكنائس الكربى يف ّ
األرياف واملناطق الفقرية ويساهم يف إدارتها القرويون الفقراء ،حيث ال يديرها األساقفة والقساوسة.
عمل ومزارعني ومتكّنت من
وبالفعل فقد أسفرت نشاطاتها عن توعية أبناء الطبقات الفقرية من ّ
إقناعهم بأه ّمية االتّحاد يف ما بينهم ألجل تحقيق الرفاهية االجتامعية.

يقول جوستافو جوتيرييز إ ّن الكنائس الشعبية يف غالبية بلدان أمريكا الجنوبية هي مراكز لتج ّمع
الطبقات االجتامعية املحرومة فحسب ،وقد أصبحت وسيل ًة أساسي ًة يعتمد عليها لرتويج مبدأ
املؤسسات الثقافية واآلكادميية ،وحتى سنة 1980م ت ّم تأسيس أكرث
الح ّرية (التحرير) خارج نطاق
ّ
من مائة ألف كنيسة شعبية يف أمريكا الجنوبية.
مبا أ ّن هذه القا ّرة كانت تعاين من ٍ
نقص يف عدد القساوسة ،فقد متكّنت الكنائس الشعبية من
تلبية الحاجة املعنوية لشعوبها وال س ّيام الطبقة الفقرية ،ومن ث ّم انبثق الهوت التحرير من باطنها
ليتّسع نطاقه شيئاً فشيئاً ويرسي إىل أماكن أخرى ،وهي اليوم تنوب عن الكنائس التقليدية يف
املجتمعات املحرومة مبختلف أرجاء القا ّرة الالتينية.
وقد أكّد ليوناردو بوف عىل أه ّمية هذه املراكز الدينية الجديدة لدى حديثه عن مستقبل كنائس
ماس ٍة إىل دعم الكنائس التقليدية ،حيث يعتقد بأ ّن مصري الكنائس يف
املنطقة ،واعتربها بحاج ٍة ّ
ورقي
أي تط ّو ٍر
أمريكا الجنوبية مرهو ٌن باهتامم الفقراء والتص ّدي للظلم الذي يحول دون تحقّق ّ
ٍّ
اجتامعي؛ لذا ما مل تتص ّدى املراكز الدينية للجور والطغيان سوف تفقد اعتبارها بني مختلف
ٍّ
[[[
فئات املجتمع .
اجتامعي
ثوري
سادساً :طرح التعاليم الروحية واملعنوية يف إطا ٍر
ٍّ
ٍّ
لقد ت ّم ترويج نزعة التح ّرر املعنوي املسيحي يف باطن املجتمعات التي تعاين من الظلم
والعنف ،وعىل رأسها مجتمعات بلدان أمريكا الجنوبية ،حيث اعترب رجال الدين يف هذه البلدان
أ ّن األزمات التي عصفت بديارهم عىل م ّر التأريخ ناشئ ٌة من تبعية حكوماتهم ومجتمعاتهم للقوى
االستعامرية القدمية والحديثة وانعدام املساواة والتخلّف ونهب الرثوات العا ّمة؛ وأكّدوا عىل أ ّن هذه
اجتامعي أو
اقتصادي أو
األمور بر ّمتها ترجع يف األساس إىل الخطايا واآلثام؛ إذ أينام وجد ظل ٌم
ٌّ
ٌّ
ٍّ
يف ،نلمس وجود عصيانٍ ومت ّر ٍد عن األوامر اإللهية
وتكب عن الخضوع للتعاليم الدينية.
سيايس أو ثقا ٌّ
ٌّ
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  167ـ .168
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بأسلوب
املسائل املعنوية من وجهة نظر الهوت التحرير تتمثّل يف العمل عىل تطبيق اإلنجيل
ٍ
ٍ
ٍ
طريق مح ّد ٌد للحياة بني يدي الله
وملموس ،وهذا األمر مستله ٌم من روح القدس ،فهي
محسوس
ٌ
ظل التكافل مع جميع األمم والشعوب .عىل سبيل
سبحانه وتعاىل يسلكه الفرد واملجتمع يف ّ
مسيحي يُويل املحبّة لجاره من منطلق إميانه بتعاليم الكتاب املق ّدس ،ال ميكنه أن
أي
املثال فإ ّن ّ
ٍّ
الرب من خالل تقييد نفسه بعالق ٍة فردي ٍة وطيد ٍة معه بعيدا ً عن سائر
يخدع نفسه ويروم كسب رضا
ّ
بني جلدته.
كل
ولـم كان الالهوت يعني إقامة العدل يف املجتمع ،فاإلميان بالله يعني التق ّرب إىل ّ
ّ
إنسانٍ يعاين من الظلم والحرمان؛ ومن هذا املنطلق فال ب ّد من ترك الحياد وعدم االكرتاث
وعلني مع الفقراء واملظلومني املسلوبة حقوقهم ،كام
ح
بالظلم والطغيان ،والوقوف بشكلٍ رصي ٍ
ٍّ
أ ّن الكنيسة مكلّف ٌة بأن تحذو حذو األنبياء والرسل الذين بذلوا الغايل والنفيس دفاعاً عن الطبقة
املحرومة يف املجتمع واعرتاضاً عىل الفقر والحرمان ،ومن واجبها توعيتهم وتنبيههم إىل أ ّن
الفقر مثر ٌة النعدام العدل واإلنصاف عرب التكافل معهم وإرشادهم للسري عىل خطى املسيح
عيىس بن مريم Cبغية نيل حريّتهم.
رس يف عيد الفصح،
باعتقاد أتباع الهوت التحرير فإ ّن التجربة الواقعية والتأريخية والدنيوية هي ال ّ
وهذه العقيدة تع ّد واحد ًة من الخصائص األخرى التي متتاز بها النزعة املعنوية يف هذه املدرسة
الالهوتية .وبعبار ٍة أخرى فاليسوعي امللتزم يؤمن بأ ّن الهدف من العالقة املوجودة بني األوضاع
الواقعية ألمريكا الجنوبية وبني حاجة البرشية الدامئة إىل املوت وانبعاث عيىس بعد موته يكمن
يف إيجاد حيا ٍة جديد ٍة؛ لذا ال ب ّد للمسيحي امللتزم أن يعترب عيد الفصح يف أمريكا الجنوبية منطلقاً
والتفسخ الذي اكتنف مجتمعات القا ّرة الالتينية يك يكون ذلك وازعاً
لتسليط الضوء عىل الخراب
ّ
ٍ
جديد أفضل من الواقع املوجود.
إليجاد مجتمعٍ
ٍ
ٍ
الغاية من الهوت التحرير هي صياغة إنسانٍ
جديد وإيجاد أخ ّو ٍة يف رحاب
مل
جديد يف عا ٍ
تعاليم الكتاب املق ّدس ،وعىل الصعيد االجتامعي فهذا الالهوت يروم تأسيس منظوم ٍة من
نظام آخر .طقوس العشاء الربّاين التي يقيمها
أي ٍ
العالقات البرشية تتّصف بعد ٍل وح ّري ٍة أكرث من ّ
املسيحيون تؤكّد عىل كون املسيح هو إله التأريخ واملخلّص الوحيد للبرشية ،وعىل هذا األساس
كل أشكال الظلم التي تقع عقب ًة يف مسرية بني آدم وتحول دون تقريرهم
فقد ألزم نفسه مبقارعة ّ
وسالم .لذا فعىل الرغم من كون طقوس العشاء الربّاين
ملصريهم وتحرمهم من العيش بأخ ّو ٍة
ٍ
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للنصارى ال ترتكز عىل مفاهيم سياسية واجتامعية ،لكن من شأنها أن تصبح ذات تأثريٍ بالغٍ عىل
ٍ
ظل امتالك وعي حقيقي ملا
ونشاط يف ّ
هذين الصعيدين رشيطة أن يشارك الحارضون فيها برغب ٍة
يت ّم الترصيح به[[[.
املسألة األخرى التي تحظى بأهمي ٍة يف هذا املضامر ،التغيريات التي شهدتها مسرية الهوت
ٍ
تغي خطابه بشكلٍ
ملحوظ مقارن ًة مع سنوات نشأته األوىل،
التحرير يف السنوات املاضية ،حيث ّ
فالقسيس جوستافو جوتيرييز عىل سبيل املثال ألقى
حيث طغت عليه صبغ ٌة معنوي ٌة أعمق،
ّ
ٍ
محارضات يف الفرتة األخرية تطغى عليها الجنبة املعنوية إىل ح ٍّد كبريٍ وقلّام تط ّرق فيها إىل
الحديث عن القضايا االجتامعية وانتقاد املسؤولني وأرباب الكنائس.

وأ ّما آثار سيجوندو جاليليه فيمكن االعتامد عليها ملعرفة طابع املعنوية يف الهوت التحرير
املتحصلة من التحاليل السياسية واالجتامعية للكتاب
بشكلٍ أفضل ،فهو يعتقد بأ ّن االستنتاجات
ّ
املق ّدس قد تع ّرضت للتحريف برأي بعض الناقدين ،لذا فغالبيتها اليوم ذات صبغ ٍة معنوي ٍة بحت ٍة وال
متت بأدىن صل ٍة للسياسة واملجتمع.
ّ
منذ أواخر مثانينيات القرن املنرصم تزايد التأكيد عىل النزعة املعنوية يف تعاليم الهوت
ٍ
أساس
التحرير ،وال س ّيام بعد انهيار االتحاد السوفييتي وسيادة أنظم ٍة يف أمريكا الجنوبية تتق ّوم عىل
النبي عيىس Aالذي أُرسل للفقراء ومل
دميقراطي نوعاً ما ،وقد قُصد من هذه املعنوية سرية
ّ
ٍّ
يفارقهم لحظ ًة يف حياته؛ ومن هذا املنطلق فإ ّن معرفة الله تعاىل ال تتس ّنى إال عىل ضوء تحقّق
ٍ
واقعي للظروف التي تكتنف حياة هذه الرشيحة االجتامعية[[[.
إدراك
ٍّ
سابعاً :تقديم العمل عىل الفكر
مقتبس من اللغة اإلغريقية ،وقد
مصطلح ( )praxisالذي يعني التطبيق أو العمل هو يف الحقيقة
ٌ
استخدمه كارل ماركس للتأكيد عىل أه ّمية ارتباط العمل بالفكر .تعاليم الهوت التحرير يف أمريكا الجنوبية
بدورها أكّدت غاية التأكيد عىل العمل وأعارت أهمي ًة بالغ ًة إىل العالقة الوثيقة بني الالهوت والتطبيق
املتجبين ،إذ إ ّن الالهوت ليس
العميل؛ واملقصود من ذلك تحرير الطبقات التي يت ّم استغاللها من قبل
ّ
أمرا ً مستقالً عن املقتضيات االجتامعية والنشاطات السياسية ،وال ينبغي له أن يكون كذلك بتاتاً.
[[[ـ مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :كرستيان دبليو .ترول ،معنويت كاتوليك ـ حال وآينده ،مجلّة (نقد ونظر) ،ترجمها إىل الفارسية
مهرداد وحديت دانشمند ،السنة الخامسة ،العددان الثالث والرابع1378 ،ش (1999م) ،ص  175ـ .177
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  195ـ .201
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يرى أصحاب نزعة الهوت التحرير أ ّن تعاليم الهوتِهم متق ّوم ٌة عىل قطبني أساسيني ،هام النظرية
والعمل ،حيث يرتبطان مع بعضهام ارتباطاً وطيدا ً لك ّنهام متأرجحان يف واقع الحال ،ويف هذه
الحالة تكون األرجحية للعمل ( .)praxisومع ذلك فإ ّن تعاليم هذا الالهوت تشوبها رؤي ٌة انتقادي ٌة
حول املسائل العملية.
باعتقاد جوستافو جوتيرييز فإ ّن الهوت التحرير ينتقد أداء املسيحية وعملها بكالم الله تعاىل،
فالالهوت الغريب التقليدي يعترب العمل نتيج ًة للتأ ّمالت ،يف حني أ ّن هذا الالهوت الجديد يرى
العكس من ذلك باعتباره التأ ّمالت الباطنية مثر ًة للعمل ،حيث يت ّم إنجاز أم ٍر ما ومن ث ّم تطفو إىل
السطح تأ ّمالتٌ انتقادي ٌة حوله؛ وعىل هذا األساس يدعو ر ّواد هذه النزعة الالهوتية الجديدة إىل
رضورة توقّف التعاليم والنشاطات الالهوتية عن بيان حقائق العامل واالنتقال إىل مرحل ٍة أخرى يت ّم
يف رحابها تغيري واقع هذا العامل.
املراد من منح األولوية للعمل يف التعاليم الالهوتية هو اعتباره الخطوة األوىل واعتبار التأ ّمل
النظري خطو ًة الحق ًة له ،وبرأي جوستافو جوتيرييز فإ ّن االلتزام بالدعوة إىل تحرير الفقراء هو نقطة
االنطالق يف الالهوت ،وهذا االلتزام يف الحقيقة هو ذات العمل ( .)praxisأ ّما التأ ّمل الالهويت
فيعني االعتامد عىل كالم الله حني العزم عىل تحرير الفقراء ،وبالتايل فهو ليس أمرا ً مستقالً وال
ميكن أن ّ
ينفك عن الواقع ،كام أنّه ليس مج ّرد مسأل ٍة نظري ٍة ذهني ٍة .والطريف أ ّن هذا االستنتاج يف
ٍ
ٍ
معكوس لتعاليم الالهوت التقليدي بحيث تصبح األخالق العملية
ج ٍه
حاالت عديد ٍة يكون أشبه بتو ّ
واملها ّم امللقاة عىل كاهل الكنيسة يف املرتبة الثانية بعد التأ ّمل الالهويت.

يقول خوزيه ميجيل بونينو يف هذا الصدد« :الالهوت الذي يطرح يف هذا املضامر ال يهدف
صائب حول صفات الله أو أعامله ،بل هو مجهو ٌد يراد منه بيان اإلميان العميل
ٍ
إىل تحقيق فهمٍ
وإدراكه ذهنياً وعينياً يف إطار مفهوم الرباكسيز ( )praxisالذي يتواكب مع الطاعة»[[[.
يتخل عن
ّ
وكام يقول كارل ماركس يف أطروحته الشهرية حول الفلسفة ،فإ ّن الالهوت يجب أن
ٍ
إجراءات عملي ًة لتغيري واقعه وذلك نظرا ً لكون حسن العمل
االكتفاء بوصف الكون وعليه أن يتّخذ
هو املعيار األسايس يف الالهوت وليس حسن التديّن .هناك العديد من األسباب التي أسفرت عن
تغيري وجهات نظر أصحاب هذه الحركة الالهوتية ،وهي منبثق ٌة من مبادئ علم االجتامع ،حيث
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص .328
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يعتقدون بأ ّن املعرفة ليست أمرا ً مستقالً عن العلم امللموس وال ميكن أن ّ
تنفك عن الواقع بوج ٍه
يف لدى البرش ال ب ّد وأن يكون ناشئاً من مواجه ٍة مع ّين ٍة مع الحقائق االجتامعية،
لكون ّ
كل أم ٍر معر ٍّ
غض الطرف عن الجدل وااللتزامات االجتامعية لو أُريد معرفة
لذا فإنّهم يؤكّدون عىل رضورة عدم ّ
الحقيقة ،فالهدف األسايس برأيهم ينبغي أن يدور يف فلكها ،ومن هذا املنطلق ال مناص من التأ ّمل
انتقادي .كام يعتربون العمل بأنّه الخطوة األوىل لجميع أمناط املعرفة ،يف حني
يل
ٍّ
فيها بإطا ٍر عم ٍّ
أ ّن التأ ّمل يأيت باملرتبة الثانية .السبب اآلخر النطالق هذه الحركة الالهوتية الجديدة هو اعتقاد
رشعه للفقراء واملحرومني،
أصحابها بكون معرفة الله تعاىل تتحقّق عن طريق طاعته وااللتزام مبا ّ
سبيل آخر
ٌ
وجل وال يوجد
ألنّها تعني العزم عىل إقرار العدل بصفته السبيل الوحيد للتق ّرب إليه ع ّز ّ
سواه .بنا ًء عىل هذا فالعمل املفيض إىل التحرير مينح اإلنسان القدرة عىل معرفة ربّه سبحانه
وتعاىل ،لذا يجب تقدميه عىل التأ ّمل والنشاط الذهني؛ لك ّن هذا الكالم بطبيعة الحال ال يعني أ ّن
اإلنسان قاد ٌر عىل الخوض يف علم الالهوت وتعاليمه دون التفكّر والتأ ّمل.

برأي جوستافو جوتيرييز فالتأ ّمل يجعل كالم الله أعال مرتب ًة من العمل ( )praxisدون أن يضفي
خاصةً ،ويف الحني ذاته فهو ال يرتاجع عن العمل وال يتط ّرق إليه بالنقد والتشكيك ألنّه
عليه وجه ًة
ّ
خ النزعة الفكرية الحديثة العقيمة والتي ال طائل منها[[[.
إن اتّصف بهذه امليزة سيقع يف ف ّ
متقو ٍ
ثامناً :الفقر ثمر ٌة لـ ُب ٍ
مة عىل اخلطايا
ـنية
ّ
أتباع الهوت التحرير يقولون إ ّن الفقر يع ّد أه ّم ميز ٍة للمجتمع املعارص يف أمريكا الجنوبية،
عم هو معروف يف أوروبا وأمريكا الشاملية لكونه اجتاح بلدانهم لسببني
لك ّنه برأيهم فق ٌر يختلف ّ
رصفات فئ ٍة قليل ٍة؛ حيث يعتربون
أساس ّيني ،أحدهام ال ُبنى واملك ّونات املشوبة بالخطايا واآلخر ت ّ
األوضاع االجتامعية الرديئة والفقر والحرمان يف بلدانهم كفرا ً جامعياً ،ويعتقدون بكون القابعني
تحت مظلّة الفقر ال تصدر منهم أيّة ر ّدة فعلٍ سوى االعرتاض عىل التعاليم الالهوتية ونفيها.
التفاسري التي ذكرها هؤالء الالهوتيون حول األسباب التي نجم عنها ظهور الفقر يف مجتمعاتهم
أثارت الكثري من الجدل ،حيث أوعزوا منشأها لعوامل داخلية وأخرى خارجية ،فالعوامل الخارجية
تتجسد يف التبعية االقتصادية للقوى السلطوية يف أوروبا وأمريكا الشاملية والرشكات متع ّددة
برأيهم
ّ

الجنسيات ،وأ ّما العوامل الداخلية فتتمثّل يف العنف املنظّم الناجم عن سياسات األنظمة الدكتاتورية
[[[ـ املصدر السابق ،ص  327ـ .330
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والحكومات العسكرية املستب ّدة؛ وعىل هذا األساس فقد تالحمت القوى االستعامرية الخارجية
والحكومات املحلّية الجائرة لتلقي بظاللها عىل شعوب أمريكا الجنوبية وتق ّيدهم بأغالل الظلم
واالضطهاد .ورغم تح ّرر شعوب هذه املنطقة من الهيمنة االستعامرية األسبانية لك ّنها مل تحصل
سيايس بعد أن وقعت يف حبائل االستعامر الحديث والرشكات األمريكية واملتع ّددة
عىل استقال ٍل
ٍّ
الجنسيات ،وباعتقاد ر ّواد الهوت التحرير فإ ّن جميع الشعارات التي تطرح عىل صعيد تنمية بلدان
أمريكا الجنوبية من قبل البلدان األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ،تحمل يف ط ّياتها دعو ًة إىل
التبعية والخضوع لسلطة األجانب .يقول خوزيه ميجيل بونينو يف هذا الصدد« :إ ّن توقّف عجلة التنمية
انعكاس لدوران عجلة التنمية يف أمريكا الشاملية ،إذ تط ّور هذا البلد
يف أمريكا الجنوبية هو يف الواقع
ٌ

يتق ّوم عىل تخلّف بلدان العامل الثالث .الزوايا األساسية التي نتمكّن من خاللها فهم واقع تأريخنا ال
شأن لها بالتنمية أو التخلّف ،بل هي السلطة والتبعية لآلخرين»[[[ .كام أ ّن جوستافو جوتيرييز يوافقه
ظل الخالص من هيمنة
الرأي ويقول« :التنمية الحقيقية ألمريكا الجنوبية ال ميكن أ ّن تتحقّق إال يف ّ
القوى الرأساملية الكربى ،وعىل رأسها أعتى دول ٍة يف العامل أال وهي الواليات املتحدة األمريكية»[[[.
إذن ،التبعية لألجانب وهيمنة القوى االستعامرية قد أسفرا عن نهب خريات املنطقة واستغالل
مصادرها الحيوية ،وإىل جانب ذلك هناك عوامل داخلية أ ّدت إىل ذلك حيث متثّلت يف معاناة شعوبها
من مشاكل ج ّمة وأزمات محتدمة ُو ِ
صفت بالعنف املنظّم خالل مؤمتر األساقفة الذي عقد مبدينة
ميدلني الكولومبية .يرى جوستافو جوتيرييز وخوزيه بونينو وسائر الشخصيات البارزة يف الهوت
التحرير أ ّن الفقر املدقع والعنف املسترشي وسائر املآيس التي تعاين منها قا ّرتهم ،هي نتيج ٌة للنظام
الحري مبكانٍ تغيري أوضاع املنطقة بر ّمتها ،وهذا التغيري باعتقادهم هو
الرأساميل العاملي ،لذا من
ّ
قدم وساقٍ أل ّن بلدان القا ّرة األمريكية عىل رشف ثور ٍة جديد ٍة وصفها جوتيرييز
أم ٌر واق ٌع ويجري عىل ٍ
بالقول« :إنّها تحيي روح التح ّرر عىل نطاق واسعٍ يف عمق مجتمعاتنا ويف باطن التأريخ املعارص،
سبب الزدهار البرش ومتهيد الطريق للح ّرية»[[[.
وهذا يعني أ ّن الخالص من جميع القيود والعقبات
ٌ

كام ذكرنا آنفاً ،فإ ّن الهوت التحرير يتب ّنى التعاليم املسيحية التقليدية يف أطروحاته االجتامعية
والسياسية حول الفقر ،لذا يؤكّد عىل أ ّن مقارعة الحرمان واستئصاله من املجتمع ليس شأناً فردياً
أو معنوياً فحسب ،بل يتطلّب تالحامً مع الطبقة املعدومة وعدم السكوت عىل مظاهر الفقر[[[.
[[[ـ املصدر السابق ،ص .325
[[[ـ املصدر السابق.
[[[ـ املصدر السابق ،ص  323ـ  .326انظر أيضاً :داوود صالحي ،انقالب در نيكاراگوئه (باللغة الفارسية) ،ص  14ـ .20
[[[ـ ديفيد مكيالن ،مسيحيت وسياست (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا نظر آهاري ،ص .74
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تاسعاً :االلتزام جيعل الكنيسة عاجز ًة عن احلياد
املجمع الفاتيكاين الثاين ألزم الكنيسة بالعمل عىل إقرار العدل والدفاع عن حقوق الشعوب
وح ّرياتهم ،ومنذ ذلك الوقت تص ّدى بعض األساقفة يف قا ّريت أفريقيا وأمريكا الجنوبية ملظاهر
التعذيب واالستغالل االقتصادي وكافّة النزعات العنرصية من قبل األنظمة املستب ّدة ،حيث اعتربوا
أ ّن هذا العمل وظيف ٌة ديني ٌة وإنساني ٌة ملقا ٌة عىل عاتقهم واستجاب ٌة ألوامر املسيح عيىس .Aوتجدر
اإلشارة هنا إىل أ ّن مؤمتر ميدلني الذي عقد حول رضورة التزام الكنائس بإقرار العدل االجتامعي
ظل الهوت التحرير ،يحظى بأه ّمي ٍة بالغ ٍة عىل املستويني السيايس والديني لكونه وضع األُسس
يف ّ
ال ُبنيوية للكنيسة امللتزمة وبالتايل جعل املق ّررات التي ات ّخذها املجمع الفاتيكاين الثاين تنزل ح ّيز
التطبيق.
من املسائل التي انتقدها أتباع الهوت التحرير اتّخاذ الكنيسة جانب الحياد العلمي ،حيث
فالحق
سيايس،
اعتربوا هذا املوقف عقب ًة كربى أمام إقامة العدل االجتامعي وإيجاد تح ّو ٍل
ّ
ٍّ
بأي أم ٍر يقتيض
برأيهم ال ميكن التغايض عنه مطلقاً وال ب ّد من االلتزام به ،كام أ ّن اإلميان ّ
ٍ
حينئذ
االلتزام به؛ لذا مبا أ ّن الالهوت املسيحي يطرح يف حيطة اإلميان االجتامعي فال مناص
من التق ّيد مبضمونه[[[ .وممّ يؤكّدون عليه أيضاً أ ّن الحياد السيايس يع ّد أمرا ً ال معنى له يف
منطق الكنيسة ،إذ التزام جانب الحياد يف املصطلح السيايس ين ّم عن صمت صاحبه قبال
الظلم والجور ونتيجة ذلك أنّه مسان ٌد لألوضاع التي يتنامى الطغيان يف ظلّها ،وكذا كان الحال
بالنسبة إىل الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا الجنوبية التي كانت يف الواقع داعم ًة للحكومات
مم يوجب وضع ح ٍّد
تغيت بعد ذلك ّ
املتسب ّدة ومتّحد ًة معها طوال قرونٍ  ،لك ّن األوضاع ّ
لهذه الظاهرة يك تصبح الكنيسة مالذا ً يوفّر األمن والدعم للمحرومن والفقراء .ويذهب دعاة
الهوت التحرير إىل أبعد من ذلك ويدعون أرباب الكنائس إىل عدم االكتفاء بالحديث عن
الفقراء عن طريق تحويل كنائسهم إىل مراكز داعمة للطبقة املحرومة يك يدركوا املعاناة
الحقيقية لهذه الفئة االجتامعية؛ وعىل هذا األساس نجد أ ّن الشخصيات البارزة يف الهوت
التحرير ساروا عىل هذا النهج يف حياتهم الدينية[[[.

[[[ـ ليسرت إدغار ماكغراث ،درسنامه االهيات مسيحي :شاخصه ها ـ منابع وروش ها (باللغة الفارسية) ،ص  290ـ .292
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص  316ـ .324
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ٌ
وسيلة لطرح القضايا االجتامعية
عارشاً :املاركسية
ٍ
يرى أتباع الهوت التحرير أ ّن املاركسية مبثابة عاملٍ
مساعد للعمل اليسوعي ( ،)praxisوهذا
األمر أثار جدالً كبريا ً ال نظري له حول هذه النزعة الالهوتية بحيث مل تشهد تعاليمها وأصولها
نقاشات جدلية تناظر ما حدث عىل هذا الصعيد ،فقد لجأ معظم الالهوتيني يف أمريكا الجنوبية إىل
مبادئ الفكر املاركيس يف طرح القضايا االجتامعية معتربين إيّاه وسيلة تحليلٍ
اجتامعي (tools
ٍّ
ناشئ من الظروف القاهرة
جه يف الواقع
ٌ
 )of social analysisومنهجاً تغيريا ً يف املجتمع ،وهذا التو ّ
التي عانتها شعوبهم والفقر املدقع الذي أطبق عىل مجتمعاتهم ،فبعد أن بحثوا عن حلو ٍل ملا نزل
بهم وجدوا ضالّتهم يف هذا الفكر من منطلق اعتقادهم بأنّه مينحهم رؤي ًة حقيقي ًة عن أوضاع بلدان
أمريكا الجنوبية ومي ّهد األرضية املالمئة لهم بغية تحسني األوضاع املؤسفة التي يعاين منها الفقراء
يف ظل التعاليم املنظّمة التي يطرحها عىل صعيد اجتثاث األنظمة االجتامعية الفاسدة واستبدالها
بأنظم ٍة عادل ٍة تخدم مصالح املجتمع[[[.
يرى بعض الباحثني وجود ات ّفاقٍ
ضمني بني متألّهي الهوت التحرير فحواه أ ّن النظام الرأساميل
ٍّ
رش ،يف حني أ ّن النظام االشرتايك وإن كان عىل مساف ٍة بعيد ٍة ج ّدا ً عن امللكوت
ٌ
منوذج تا ٌّم لل ّ
يل يل ّبي طموحاتهم .باعتقاد جوستافو جوتيرييز فإ ّن أنجع سبيلٍ لتطبيق أمر
الربّاين إال أنّه نظا ٌم مثا ٌّ
النبي عيىس Aبسقي اآلخرين كأس ما ٍء بار ٍد[[[ يتمثّل يف استصال النظام الراهن وإرساء دعائم
ّ
ٍ
جديد ،أل ّن منح املأكل واملرشب يف عرصنا الراهن يع ّد عمالً سياسياً لكونه يحدث
نظام اشرتايكٍّ
ٍ
تغيريا ً يف البُنية االجتامعية التي اعتادت عىل اقتصار الربح واملنفعة بالطبقة املرفّهة .هذا التح ّول
ٍ
تغيريات جذري ٍة يف املك ّونات االجتامعية ،مبعنى العمل عىل
ينصب يف إحداث
ال ُبنيوي يجب أن
ّ
الخاصة التي ألقت بظاللها عىل النشاطات اإلنتاجية[[[.
مقارعة امللكية
ّ
يقول ليوناردو بوف عن التأثري الذي خلّفه الفكر املاركيس عىل الهوت التحرير« :كثريا ً ما
تطرح فكرة أ ّن الهوت التحرير من ٌ
ط من النزعة املاركسية .طبعاً ال ينكر أح ٌد أ ّن أتباع هذا الالهوت
تب ّنوا بعض اآلراء األساسية التي طرحتها املاركسية من منطلق إميانهم مببدأ مكافحة االستبداد
لحق االختيار وترجيح الفقراء والتص ّدي لظاهرة االقتصاد الح ّر الذي
واالستعامر ومنحهم األولوية ّ
[[[ـ ليسرت إدغار ماكغراث ،درسنامه االهيات مسيحي :شاخصه ها ـ منابع وروش ها (باللغة الفارسية) ،ص .330
[[[ـ إنجيل متّى ،اإلصحاح العارش ،الفقرة رقم.42 :
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية روبرت أسرييان وميشيل
آغا ماليان ،ص  330ـ .331
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أق ّرته البلدان الرأساملية ومواجهة الظلم واالعتداءات التي تبدر منها؛ ولكن مع هذا ،فاملاركسية
عبار ٌة عن إيديولوجي ٍة إلحادي ٍة مناهض ٍة للنرصانية حيث تؤكّد عىل العمل غاية التأكيد بغية تحقيق
األهداف التي تدعو إليها ،كام تعارض الفكر املعنوي وال تؤمن بالنب ّوة ،خالفاً للكنيسة التي
ترتكز عىل هذين األمرين اللذين يعتربان منطلقاً للحركات التح ّررية يف العامل الثالث .بشكلٍ
عا ٍّم هناك نو ٌع من الشبه يف بعض املواضيع بني الفكر املاركيس والهوت التحرير ،ولكن هناك
ٌ
مم يجعلهام غري متالحمني
اختالف
جذري يف ما بينهام عىل صعيد اإليديولوجية األنطولوجية ّ
ٌّ
بشكلٍ مبارشٍ»[[[.
القسيس سيجوندو جاليليه هو أحد ر ّواد الهوت التحرير الذين تأث ّروا يف بادئ األمر بالفكر
ّ
املاركيس ،أي يف عقد الستّينيات حتّى بداية عقد السبعينيات من القرن العرشين ،فقد كان حاله
ٍ
تغيريات يف مختلف املجاالت
حال سائر رفاقه املعتقدين بكون هذا الفكر من شأنه إيجاد
االقتصادية واالجتامعية والسياسية .يف املرحلة الثانية من عمر هذه النزعة الالهوتية ،أي من
أواسط عقد السبعينيات وحتّى أواسط عقد الثامنينيات ،بدأت مرحل ٌة جدي ٌة من عمر الهوت
التحرير وأصبحت حقوق اإلنسان هي املحور األسايس ألتباعه ،حيث جعلوها شعارا ً لهم
يف نضالهم و ُمتب ّنياتهم الفكرية عىل الصعيدين االقتصادي والسيايس ،ففي هذه الفرتة آل نجم
املاركسية إىل األُفول األمر الذي أ ّدى إىل إضعاف األنظمة الدكتاتورية املستب ّدة يف مختلف
لتحل محلّها حكوماتٌ دميقراطي ٌة نوعاً ما ،ففسح املجال لالهوتني يف التواصل
ّ
بلدان املنطقة
مع هذه الحكومات والتعاون مع الساسة بغية إقرار العدل واملساواة يف املجتمع؛ وهو ما ينطبق
مع تعاليم حقوق اإلنسان[[[ .إذن ،من الواضح مبكانٍ أ ّن أتباع الهوت التحرير قد اعتمدوا عىل
ح ٌة لشعوب أمريكا الالتينية التي تعاين من الفقر واالضطهاد،
آراء كارل ماركس بزعم أنّها حاج ٌة مل ّ
وش ّبهوا نزعتهم هذه مبا ذهب إليه أساقفة الكنيسة القدماء الذين تب ّنوا آراء بعض الفالسفة من
أمثال أفالطون وأرسطو وتوما األكويني .ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن دعاة الهوت التحرير يق ّرون
بأ ّن اعتناق األفكار الفلسفية لكارل ماركس ال ينبغي أن يكون مطلقاً ،بل ال ب ّد أ ّوالً من غربلتها
ومتحيصها يف بوتقة النقد والتحليل باعتبارها منهجاً تغيريا ً[[[ .وبعبار ٍة أخرى ،ميكن القول إ ّن
هؤالء الالهوتني قد اقتبسوا من الفكر املاركيس ثالثة أُ ٍ
سس فقط تتمثّل يف ما ييل:
[[[ـ مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :ليوناردو بوف ،االهيات آزادي بخش :نگاهي گذرا به پيشينه انديشگي ،مجلة (نامه) ،ترجمتها إىل
الفارسية نفيسه منديان1382 ،ش (2003م) ،العدد  ،29ص .22
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  196ـ .197
[[[ـ ستانيل جيمس جرينز وروجر أولسن ،االهيات مسيحي در قرن بيستم (باللغة الفارسية) ،ص  313ـ .337
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 )1الفكر املاركيس بصفته فرعاً من فروع علم االجتامع ،ميكن االعتامد عليه مستقبالً لدراسة
شؤون املجتمع بشكلٍ
منطقي.
ٍّ
ج لالشرتاكية التي ميكن االعتامد عليها الستنباط األصول السياسية
 )2تب ّني هذا الفكر كأمنوذ ٍ
املعتربة والناجعة للمجتمع يف فرت ٍة مح ّدد ٍة من الزمن بغية تحقيق بعض األهداف املع ّينة التي
تتطلّب إعادة النظر يف ما بعد.
 )3اعتبار هذا الفكر منهجاً فلسفياً عا ّماً ورؤي ًة شمولي ًة بهدف االعتامد عليه لبيان بعض الحقائق.
أ ّما أساقفة الفاتيكان فهم يؤكّدون عىل عدم إمكانية تفكيك التعاليم املاركسية عن بعضها
البعض عىل الصعيد املعريف معارضني يف ذلك مفكّري الهوت التحرير الذين يعتقدون بإمكانية
االستفادة من األساس األ ّول من األُسس الثالثة املذكورة أعاله ،وبجواز الرجوع إىل األساس الثاين

ٍ
خاص ٍة ،وأ ّما األساس الثالث فهو مسكوتٌ عنه[[[.
رشوط
ميكن االعتامد عليه حسب
ّ
دفاع الهوت التحرير عن نفسه أمام انتقادات الفاتيكان

نظرا ً أله ّمية قا ّرة أمريكا الجنوبية بصفتها أكرث املناطق الكاثوليكية كثاف ًة سكّاني ًة يف العامل ،فإ ّن
أساقفة الفاتيكان مل يلتزموا جانب الصمت والحياد تجاه ظهور الهوت التحرير ورواجه يف كنائسها،
فعندما سافر البابا جون بول السادس إىل هذه القا ّرة يف سنة 1979م دعا إىل إقامة العدل يف املجتمع
ويف نفس الوقت حذّر قساوسة الكنائس من االنهامك بشؤون الدنيا أكرث من الالزم ،ون ّبههم عىل
بغض
املخاطر املحدقة بالديانة اليسوعية إثر رواج النزعة املاركسية معلناً دعمه لالهوت التحرير ّ
عم تب ّناه من مبادئ ماركسية[[[ .ومل يكتف الفاتيكان بهذا فقط ،ففي أواسط عقد الثامنينيات
النظر ّ
صدرت منه ردود أفعا ٍل شديدة اللهجة حول مباحث مثرية للجدل طرحها اثنان من ر ّواد الهوت
التحرير ،وهام جوستافو جوتيرييز وليوناردو بوف .فاأل ّول يف كتابه الشهري (الهوت التحرير) طرح
سلسل ًة من النظريات الدينية واالجتامعية عىل أساس الواقع التأريخي ألمريكا الجنوبية وأوضاعها
السياسية واالقتصادية املزرية إثر تبعيتها للقوى الكربى عىل هذين الصعيدين ،إضاف ًة إىل ذلك فقد
لجأ إىل بعض التعاليم املاركسية وجعلها معيارا ً للمقارنة بني النظام التقليدي يف الكنيسة والنظام
الذي يطرحه الهوت التحرير يف مجال إثراء الفكر االجتامعي والسيايس باملبادئ األساسية .طلب
[[[ـ ديفيد مكيالن ،مسيحيت وسياست (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية رضا نظر آهاري ،ص .75
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  44و .57
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جوتيرييز يف كتابه هذا من الكنيسة أن تعمل بكالم الله تعاىل وتسخّر جهودها ملكافحة الفقر
وانتشال املحرومني من واقعهم املؤمل ،ومبا أ ّن هذا الكتاب تض ّمن مواضيع ال تروق ألرباب
الكنيسة فقد انتقده األساقفة التقليديون بداعي ارتكازه عىل تعاليم ماركسية ،وكذا هو الحال بالنسبة
إىل الفاتيكان ،ففي سنة 1983م طلب من أساقفة البريو إعالن موقفهم قبال كتابات جوتيرييز ،ويف
سنة 1986م اجتمع هؤالء األساقفة مع بابا الفاتيكان وات ّفقوا معه عىل عدم حظر مطالعة مد ّوناته
لك ّنهم يف الحني ذاته أكّدوا عىل رضورة إعالم الناس باألفكار املاركسية املطروحة فيها[[[.
القسيس الربازييل ليوناردو بوف بطبيعة الحال نحى منحى سائر الدعاة إىل الهوت التحرير،
ّ
[[[
تتجسد يف تعبئة الفقراء سياسياً ،وذكر يف أحد مؤلّفاته
لذلك رأى أ ّن فحوى رسالة املسيح
ّ
أ ّن األشخاص الذين يرتادون الكنائس هم من الطبقة املعدومة يف حني أ ّن الكرادلة واألساقفة
ٍ
رضب من
ثروات طائل ًة إضاف ًة إىل مناصبهم السياسية واالجتامعية ،وهذا األمر برأيه
ميتلكون
ٌ
مم قاله أ ّن الفاتيكان أراد العمل تحت مظلّة كنيس ٍة
الرأساملية املطلقة ،والنتيجة التي ّ
توصل إليها ّ
مركزي ٍة بغية تحقيق هذه السلطة الرأساملية األمر الذي أثار سخط الشعوب املسيحية ض ّده .هذا
الكالم أثار حفيظة الفاتيكان لذلك ت ّم استدعاء ليوناردو بوف إىل روما يف سنة 1984م ألجل ذكر
ٍ
توضيحات حول متب ّنياته الفكرية [[[،وبالفعل فقد استجاب لهذه الدعوة والتقى هناك بالكاردينال
جوزيف رايتزنجر ( )Joseph Ratzinger Cardenalبابا الفاتيكان الحايل (بندكت السادس عرش)
ٍ
ساعات .ومن الجدير
الذي كان آنذاك رئيساً ملجمع العقيدة واإلميان [[[،حيث اجتمع معه ألربع
بالذكر هنا أ ّن الفاتيكان مل ميارس ضغوطاً شديد ًة عىل بوف ومل يعزله خشي ًة مت ّرد قساوسة الكنائس
الربازيلية وسائر قساوسة املنطقة ووقوفهم إىل جانبه ،واإلجراء الوحيد الذي ات ُّخذ ض ّده هو إلزامه
ٍ
واحد؛ والطريف أ ّن هذا الحكم أصبح نقطة تح ّو ٍل مشهود ٍة يف تأريخ الهوت
عام
بالصمت مل ّدة ٍ
التحرير حيث عرف تحت عنوان صمت ليوناردو بوف[[[.
من املسائل األساسية التي اعرتض عليها الفاتيكان وانتقد الهوت التحرير عليها هي انحيازه
إىل الكنائس الشعبية ومخالفته للكنائس التقليدية ،إال أ ّن ليوناردو بوف رفض هذا اال ّدعاء ور ّد عليه
قائالً« :الكنيسة الشعبية ليست حرك ًة مناهض ًة للكنيسة التقليدية وال تهدف إىل إضعافها ،ونشاطاتها
[[[ـ املصدر السابق ،ص  53ـ .54
[2]- Church, Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .57
[4] - Sacred Congeration For The Doctrine Of The Fatith (SCDF).
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص  57ـ .58
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تتمحور حول واقع الطبقات املحرومة من املجتمع ناهيك عن أنّها تتب ّنى أهداف الكنيسة التقليدية،
لك ّنها تنظر إىل املجتمع من األسفل إىل األعال خالفاً للتقليدية التي تنظر من األعال إىل األسفل»[[[.
وثيقة الفاتيكان األوىل يف نقد الهوت التحرير
قام القساوسة الثوريون يف أمريكا الجنوبية بإصدار العديد من املؤلّفات حول الهوت التحرير
لتعريفه وبيان أصوله وأهدافه ،وإثر ذلك بدرت ردود أفعا ٍل شديد ٍة من قبل الكنائس التقليدية
عم طرحوه ومارس ضغوطاً عليهم؛ ولكن
هناك ناهيك عن طلب الفاتيكان منهم ذكر توضي ٍ
ح ّ
كل ذلك فقد أمثرت جهودهم وانترشت دعوتهم الالهوتية عىل نطاقٍ واسعٍ األمر الذي أرغم
رغم ّ
أرباب الفاتيكان عىل ات ّخاذ مواقف أكرث حزماً وتش ّددا ً ،لذا أصدر مجمع العقيدة واإلميان برئاسة
الكاردينال جوزيف رايتزنجر يف سنة 1984م وثيق ًة تحت عنوان إرشاداتٌ حول بعض جوانب
الهوت التحرير[[[.
قبل إصدار هذه الوثيقة ،ويف سنة 1977م بالتحديد عقد مؤمت ٌر يف مدينة بويبال املكسيكية
عرف مبؤمتر األساقفة يف أمريكا الالتينية[[[ حيث حرضه أساقفة الكنائس التقليدية يف هذه القا ّرة،
وقد بلغ فيه الخالف ذروته بني رجال الدين املحدثني والراديكاليني .حاول أتباع الكنيسة التقليدية
يف هذا املؤمتر تهميش دور قساوسة الهوت التحرير وإلغاء النتائج التي ت ّم ات ّخاذها يف مؤمتر
ميدلني الذي عقد سابقاً ،لك ّنهم واجهو فشالً ذريعاً ومل تثمر جهودهم عن تحقيق مطامحهم[[[.
[[[

ميكن اعتبار الوثيقة التي أصدرها مجمع العقيدة واإلميان بأنّها أ ّول إجاب ٍة مد ّون ٍة أصدرتها
الكنيسة الفاتيكانية ر ّدا ً عىل الهوت التحرير ،حيث تح ّدى أساقفة الفاتيكان دعاة الهوت التحرير
بشكلٍ
علني زاعمني أنّهم خارجون عن التعاليم اليسوعية ومعارضني لرسالة املسيح .ومن جملة
ٍّ

املؤاخذات األخرى التي أوردت عليهم أنّهم تش ّبثوا بالفكر املاركيس يف طرح متب ّنياتهم الفكرية
ور ّوجوا للرصاع الطبقي ،فاملبادئ املاركسية برأي أساقفة الفاتيكان ال تحمل يف ط ّياتها سوى
ٍ
وطموحات وهمي ٍة ،وقالوا إنّها حتّى وإن دعت الشعوب إىل الثورة عىل الظلم والطغيان بغية
آما ٍل
إقرار العدل االجتامعي؛ لك ّن املجتمع الذي تتق ّوم أُسسه عىل هذا الفكر املنحرف سيعاين من
[[[ـ املصدر السابق ،ص .169

[2] - Instruction on Certain Aspects of the Theology of Liberation.
[3] - Puebla.
[4]- Consejo Episcopal Latin Amricamo (CELAM).
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .56
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الظلم والجور وته ّمش فيه الطبقة الفقرية ،لذلك أكّدوا عىل أ ّن تب ّني الفكر املاركيس يع ّد خيان ًة
ٍ
متجانس
للفقراء .كام حذّرت هذه الوثيقة من خطورة رواج الهوت التحرير الذي هو مزيج غري
من املسيحية واملاركسية ،واعتربت شعار محاربة الطبقية أسفر عن تحريف تعاليم اإلنجيل وأبعد
النصارى عن رسالة يسوع األصيلة.

ومن الجدير بالذكر هنا أ ّن الوثيقة املذكورة أيّدت دعوة الهوت التحرير إىل إقرار العدل يف
املجتمع إىل جانب شجبها النزعات املاركسية؛ ومن جملة األمور التي اعتربتها تتناغم مع التعاليم
املسيحية التقليدية الدعوة إىل اإلميان واملحبّة يف منارصة املحرومني والتص ّدي للطبقية ،فيام
رفضت عقيدة دعاة الهوت التحرير بالصليب واعتربتها مغاير ًة للتعاليم النرصانية ،إذ يرى أصحاب
هذه النزعة الالهوتية أ ّن صلب عيىس Aكان حدثاً سياسياً ومل يتفاعلوا مع كونه فدا ًء لتطهري
البرشية من الخطايا.
اعتربت هذه الوثيقة الهوت التحرير تهديدا ً كبريا ً للكنيسة التقليدية وأكّدت عىل أ ّن التعاليم
تنصب يف خدمة الطبقية ،وكام أرشنا سابقاً فقد
والسنن املسيحية السالفة ال تتض ّمن أيّة مسائل
ُّ
ُّ
كل فك ٍر الهويتٍّ منبثقٍ من مبادئ ماركسية ،ويف ختامها أُعلن عن قرب إصدار وثيق ٍة أخرى
انتقدت ّ
حول مفهوم التحرير وعظمته[[[.
عام
بعد مرور  18عاماً عىل ات ّخاذ الكنيسة قرار توبيخ ليوناردو بوف وإرغامه عىل الصمت مل ّدة ٍ
ٍ
واحد ،ب ّرر جوزيف رايتزنجر ـ بابا الفاتيكان الحايل ـ ذلك بالقول« :إ ّن عقوبة الصمت قد ط ّبقت
أل ّول م ّر ٍة يف أملانيا ،ونحن أخربناه ـ بوف ـ بأن ال يتح ّدث عن الهوت التحرير لفرت ٍة ال تتجاوز العام
الواحد وبإمكانه يف هذه الفرتة أن يتأ ّمل فيها فقط .طلبنا منه أن ال يسافر إىل مختلف البلدان لرتويج
هذا الفكر الالهويت ...وبالطبع فإ ّن الدعوة إىل التفكّر والتأ ّمل ليست سيّئةً»[[[.
وثيقة الفاتيكان الثانية يف نقد الهوت التحرير
معاقبة ليوناردو بوف بالتزام الصمت وسائر مواقف الفاتيكان املتش ّددة ِقبال الهوت التحرير مل
ٍ
تثمر شيئاً ،بل إ ّن هذه النزعة الالهوتية الجديدة تنامت بشكلٍ
مم اضط ّر األساقفة الت ّخاذ
ملحوظ ّ
مواقف أخرى تحول دون ات ّساع نطاقها ،لذلك يف سنة 1986م ت ّم إصدار الوثيقة الثانية تحت عنوان
[[[ـ املصدر السابق ،ص .58
[[[ـ جوزيف رايتزنجر وبيرت سيفالد ،گذشته ـ حال وآينده كليسا در گفتگوي يب پرده با رئيس اداره جانشني دادگاه هاي تفتيش عقايد (باللغة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا ويل زاده ،ص  96ـ .98
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إرشاداتٌ حول الح ّرية املسيحية والتحرير[[[ من قبل مجمع العقيدة واإلميان بقلم البابا جون بول
مم أثار ردود أفعا ٍل إيجابي ٍة بني املسيحيني .وكام يبدو فإ ّن
الثاين ،وقد ُعفي فيها عن ليوناردو بوف ّ
هذه الوثيقة التي تعاملت مع بوف باعتدا ٍل ولنيٍ ،تهدف يف الحقيقة إىل كسب ثقة قساوسة الربازيل
ومتهيد األجواء املالمئة واملحايدة بني أرباب الكنائس يف أمريكا الجنوبية ومبا فيهم دعاة الهوت
ح َرارا ً» املقتبسة من إنجيل يوح ّنا ،وقد ت ّم
ح ِقي َق ِة تَكُونُو َن أَ ْ
التحرير .بدأت هذه الوثيقة بعبارة «فَبِالْ َ
التأكيد فيها عىل أ ّن الكنائس تتح ّمل مسؤولية إقرار العدل االجتامعي ،والكنيسة الفاتيكانية هي
التي تحمل راية الهوت التحرير الحقيقي وهي املدافعة عن العدالة يف املجتمع ،وعىل الرغم من
عدم تح ّمل الكنيسة مسؤوليات سياسية واقتصادية وتكليف القساوسة بعدم مزاولة نشاطات دنيوية،
إال أ ّن منتسبي الكنيسة ـ من غري القساوسة ـ من شأنهم أن يكونوا حلقة وصلٍ بينها وبني سائر أبناء
املجتمع عن طريق مساهمتهم يف النشاطات السياسية واالقتصادية.

إذن ،الوثيقة الثانية التي أصدرها الفاتيكان إىل جانب تأكدها عىل رضورة إقامة العدل االجتامعي
النبي عيىس Aهو األسوة
حسن عاقبة البرش ،ن ّوهت يف الختام عىل أ ّن
والعمل عىل ضامن ُ
ّ
الحق يف ات ّخاذ القرار حول
الحقيقية يف الهوت التحرير وأ ّن الكنيسة الفاتيكانية هي التي لها
ّ
بيان ماهية الفكر الكاثولييك األصيل ومتييزه عن غري األصيل[[[ .كام دعت هذه الوثيقة أرباب
الهوت التحرير وجميع املسيحيني إىل التمييز بني مبادئ الكتاب املق ّدس الحقّة وبني ما جاءت به
املاركسية من تعاليم اتّخذت صبغ ًة مسيحيةً .ويف مقابل هذه اإلرشادات ،فإ ّن البابا بندكت السادس
ومتسك بعقيدته حول الهوت التحرير من منطلق اعتقاده
عرش (جوزيف رايتزنجر) كان له رأي آخر
ّ
بأ ّن هذه النزعة الالهوتية ترتكز عىل بعض النظريات املاركسية وترى أن امللكوت اإللهي ال يتحقّق
ظل مجتمعٍ اشرتايكٍّ ،وحينام سئل عن سبب تش ّدده هذا ،أجاب« :بالنسبة إىل الهوت
إال يف ّ
التحرير ،فالخطر يكمن يف أنّه يضفي إىل الدين طابعاً سياسياً ،وهذا الخطر باقٍ عىل حاله لدرجة
ميس بقدسية الدين وروحانيته» .إضاف ًة
فئوي
أنّه قد يؤ ّدي إىل نشوب رصا ٍع
ٍّ
سيايس غري مسؤو ٍل ّ
ٍّ
حل للخالف املحتدم بني الفاتيكان والهوت
إىل ذلك فقد ن ّوه عىل عجز األساقفه عن وضع ٍّ
التحرير[[[.
[1] - Instruction on Christian Freedom and Liberation.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .59
[[[ـ جوزيف رايتزنجر وبيرت سيفالد ،گذشته ـ حال وآينده كليسا در گفتگوي يب پرده با رئيس اداره جانشني دادگاه هاي تفتيش عقايد (باللغة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا ويل زاده ،ص  60ـ .62
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جهاته ،فالفاتيكان بعد ظهور الهوت التحرير دامئاً ما يحاول اإلمساك بعصا السبق
حة تو ّ
وإلثبات ص ّ
جهات والفرق الدينية[[[.
يف الدعوة إىل الح ّرية وإقامة العدل االجتامعي وكأنّه يتنافس مع مختلف التو ّ
موقف الهوت التحرير من وثيقتي الفاتيكان
جوستافو جوتيرييز وليوناردو بوف مل يتّخذا موقفاً مناهضاً قبال الوثيقة الثانية التي صدرت يف
سنة 1986م ،واأل ّول ألّف يف نفس هذه السنة كتاباً ها ّماً دافع فيه عن مبادئ الهوت التحرير عنوانه
أي مجا ٍل التّهامه بتب ّني آراء ماركسية وانتقاد نزعته
الحقيقة تجعلك ح ّرا ً [[[،وقد د ّونهه بشكلٍ ال يبقي ّ
الالهوتية إال يف موارد نادرة .تض ّمن هذا الكتاب الكثري من القضايا التي تتمحور حول الالهوت
والعلوم االجتامعية ودافع املؤلّف فيه عن معتقداته وأجاب عن املؤاخذات التي ذكرها الفاتيكان
غي وجهته الفكرية
يف نقد الهوت التحرير يف الوثيقتني اللتني أصدرهام .اعترب البعض أن جوتيرييز ّ
ٍ
إجابات
يف الكتاب املذكور ،يف حني أ ّن آخرين مل ينفكّوا عن توجيه النقد له ورفضوا ما ذكره من
معتربينها غري كافي ٍة إلزالة األفكار السياسية املنحرفة التي تكتنف الهوت التحرير ،وإىل يومنا هذا ما
التوصل إىل نتيج ٍة حازم ٍة من قبل كال الطرفني[[[.
زال هذا النقاش مطروحاً عىل طاولة البحث ومل يت ّم
ّ
بعد انهيار االت ّحاد السوفييتي وزوال عرش املاركسية يف مختلف أرجاء املعمورة ،تقلّصت
أسلوب أكرث ات ّزاناً مقارن ًة مع أسلوبهم
اعرتاضات أساقفة الفاتيكان عىل الهوت التحرير ولجؤوا إىل
ٍ
تول معارض هذه النزعة الالهوتية الكاردينال جوزيف
السابق ،لك ّن األمر مل يدم طويالً ،فبعد أن ّ
تغيت األوضاع ،إذ قبل تص ّديه لهذا املقام ويف سنة 1986م
رايتزنجر زمام األمور يف الفاتيكان ّ
وكل من
بالتحديد زار أمريكا الجنوبية ورك ّز نشاطاته يف الربازيل معرباً عن نقده لالهوت التحرير ّ
يدعو إليه ،ومبن فيهم سيجوندو جاليليه وجون سوبرينو (.[[[)Jon Sobrino
إذن ،باعتقادنا فإ ّن بابا الفاتيكان بندكت السادس عرش ليست لديه عالقات و ّدية مع دعاة الهوت
ولربا سبقى عىل حالها وليس من
التحرير ،لذا فالعالقات بني الجانبني ما تزال متوت ّر ًة نوعاً ،ما
ّ
املحتمل أن يرتاجع عن مواقفه تجاه هذه النزعة الالهوتية ولن يتنازل عن نقد إيديولوجيتها.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .60
[2] - The Truth Will Make You Free.
هذا الكتاب حظي بأهمي ٍة بالغ ٍة يف كلية الالهوت مبدينة ليون الفرنسية ،لذلك منحته عامدتها شهادة دكتوراه تثميناً لجهوده الحثيثة وأفكاره
الق ّيمة التي طرحها فيه.
[[[ـ ليىل مصطفوي كاشاين ،پايان صد سال تنهايي :سريي در اعتقادات مذهبي مردم امريكاي التني (باللغة الفارسية) ،ص .75 72-
[[[ـ مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :سفر به رسزمني كاتوليك هاي شوريش (باللغة الفارسية) ،مجلة (اطّالع رساين أخبار أديان)
مؤسسة گفتگوی أديان1386 ،ش (2007م) ،ص .19
الشهرية ،العدد  ،23طهرانّ ،
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ماذا يحدث للدين؟
ست روايات من علم االجتماع

[[[

جيمس ف .سبيكارد

[*]

James V. Spickard
منهجية هذه املقالة تقوم عىل ترتيب املقاربات الحديثة لعلم االجتامع الديني يف ستة
مجموعات ،وكل واحدة منها تحيك قصة مختلفة عام يحدث للدين يف أواخر الحقبة
الحديثة .األوىل :رواية العلمنة ،الثانية :تطل عىل تصاعد األصولية يف شتى أرجاء العامل.
الثالثة ،تنظر إىل صريورة الدين يف الواليات املتحدة ،الرابعة ،تقول أن الدين أصبح فردياً
سواء يف أوروبا أم يف شتى أرجاء العامل ..ويف حني تقول الرواية الخامسة إن الدين ال يزال
حياً وعىل خري ما يرام ولكن فقط يف «أسواق دينية تنافسية» ،تنربي السادسة إىل إستكشاف
التغريات التي مير بها الدين يف عملية العوملة..
املحرر
صار علم االجتامع الديني تخصصاً معقدا ً يف اآلونة األخرية ،ال سيام حني يحاول علامؤه أن
وصفوا الحارض ويتنبَّأوا باملستقبل ،فحيث أدت تأمالت علامء االجتامع يف التطورات األوروبية
يُ ِّ
واألمريكية يف وقت ما إىل االستنتاج بأ ّن الدين مل يَ ُعد إالّ قوة منحرسة مرتاجعة ،اختلف الوضع
[[[ـ هذا املقال هو النص التفصييل لحديث قدمه الكاتب كجزء من برنامج تقدمه جامعة كوبنهاغن .نشري أيضاً إىل أن مناقشة بعض هذه
الروايات ظهرت يف مؤلفات سابقة له.
* -باحث سوسيولوجي وأنرثبولوجي بجامعة  Redlandsاألمريكية.
ـ نقالً عن :مجلة بلدان الشامل للدين واملجتمع ،املجلد  ،19العدد  1ـ .2004
ـ العنوان األصيل للمقالWHAT IS HAPPENING TO RELIGION? SIX SOCIOLOGICAL NARRATIVES :

.Nordic Journal of Religion and Society 19:1
ـ تعريب :رشا طاهر ـ مراجعة ك .عبد الرحمن.

للدين
ماذا يحدث ِّ

213

اآلن ومل يعد هذا اإلجامع موجودا ً بينهم؛ فالبعض ال يزال مستم ّرا ً يف الرتكيز عىل ضعف الدين أو
عىل األقل فقدانه للتأثري عىل املحيط العام يف مجتمع تلو اآلخر ،بينام يحتفي آخرون مبا يسمونه
«منوذجاً فكريّاً جديدا ً» قائلني بأ ّن قوة الدين املؤسساتية تعتمد عىل بنية «األسواق» الدينية ،ويزعم
حي وعىل ما يرام ولكنه ترك الكنائس ليصبح جزءا ً من حياة األفراد الخاصة ،ومثة
آخرون أن الدين ٌّ
غي شكله املؤسسايت وخاصة يف الواليات املتحدة حيث ضعفت
من يذهب إىل القلوب .إ ّن الدين َّ
الطوائف الدينية الرسمية الوطنية ولكن الكنائس املحلية ال تزال قوية .لكن هناك من يتوقع بزوغ نجم
األصولية عىل املستوى الوطني يف أوروبا وأمريكا ومناطق العامل األخرى سواء أَتخذت هذه األصولية
شكل اليمني املسيحي أم اإلسالم املتطرف أم حزب بهاراتيا جاناتا الهندويس (أهم قوة سياسية إثنية
قومية يف الهند) .وأخريا ً فقد ركز بعض العلامء مؤخرا ً عىل العوملة الدينية ـ أي العملية التي تغري
مبقتضاها القيم واألفكار واملؤسسات الدينية شكلها لتتناغم مع عامل ال يشهد إال تزايدا ً يف ترابطه.
ألبي هذه املقاربات كام تبدو يف منهجية علم االجتامع .وال أود أن
لقد كتبت هذا املقال ِّ
أحكم ،وال أن أوفق بينها يف «قصة موحدة» ـ مع أنها استجابة مغرية لوضع يزداد فيه ظهور حالة
وبدال من ذلك سأقص روايات علم االجتامع الست ،أو القصص
ً
من «الرجال العميان والفيل»[[[ ـ
التي يخربها علامء االجتامع لبعضهم بعضاً ولقارئيهم حول ما يحدث للدين يف عاملنا املعارص.
إن النقطة الجوهرية التي أود تأكيدها هي أ ّن باحثي علم االجتامع الديني مل يعودوا يتناقشون
حول رواية واحدة بالنسبة إىل مكان الدين يف العامل املعارص ،بل ميكننا فهم الخالف القائم يف
تخصصنا عىل أنّه صدام بني ست روايات متميزة حول «ما الذي يحدث للدين؟» يف يومنا هذا
وخالل السنوات املقبلة.
لقد تعمدت يف مقالتي هذه استخدام مفردات مثل «قصة» و«رواية» و«أقصوصة» بدالً من
«منوذج فكري» أو «نظرية» أو أي مفردة توحي باألسس العلمية ،وذلك ألن العلامء والباحثني ـ
كام هو الحال مع أي إنسان آخرـ قد ينساقون وراء خياالتهم وأوهامهم .إنّهم ال يهملون البيانات
التي يجدونها ولكن البيانات املنعزلة غري مفهومة بحد ذاتها ولن تصبح مفهومة إال إذا ظلت
مرتبطة مع القصة التي تبني معناها .عىل سبيل املثال :ميكن لنا أن نفهم انخفاض عدد أعضاء
الطوائف الربوتستنتية الرئيسية يف أمريكا بأنّه إشارة إىل تنامي العلمنة أو إىل ازدياد النزعة الطائفية،
[[[ـ املضحك يف هذه النكتة يعتمد عىل قدرتنا عىل رؤية كامل الفيل ،وهذا ما ال يقدر عليه الرجل األعمى .ال تكاد النزاعات العلمية تجد
لها حالً من خالل التوجه إىل قدرة أعىل عىل الرؤية ،ولكن ال توجد أي ضامنة أن أي وجهة نظر وحتى لو كانت جامعة بني غريها ميكن
لها أن تعكس الكل.
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ميكن لنا أن نفهم هذه البيانات بأنها انزياح يف قوة الطوائف والجامعات الدينية أو بأنها إشارة إىل
تنامي الفردية الدينية ،أو بأنها نتيجة لعجز هذه الطوائف عىل تقديم «املنتج الديني» الذي يجتذب
الجمهور «االستهاليك» األمرييك .أو أنها قد تعكس كل ما سبق يف سياق نظام عاملي يستجيب
بها الدين إىل هذه القوى عىل مستوى عاملي.
أي من هذه القصص هو الصحيح ،إذ إ ّن
ال تخربنا البيانات والحقائق عىل األرض عن أنّه ٌّ
االنتقال من «البيانات» إىل «الروايات» يحتاج إىل قفزة يف عامل الخيال أي متييز منط يحفظ الرتابط
بني البيانات التي تم التوصل إليها .ينشأ الخالف بني الباحثني واألكادمييني عادة نتيجة «القفزات»
املختلفة التي يتخذها كل واحد منهم ،وليس نتيجة البيانات املختلفة التي توصلوا إليها .يف هذه
الحالة ال يتجاوز العلم كونه حكاية قصص متينة املبنى (ليوتار .)1984 ،كام هو الحال يف أي
حديث آخر ،فإ ّن «الحديث العلمي» يبنى العامل الذي يزعم أنه يصفه .نحن الباحثني نفهم الدين
من خالل أحاديثنا وليس بشكل مستقل عنها ،ولذلك يبنغي أن يكون الشكل الذي تتخذه هذه
األحاديث من املواضيع الهامة يف النقاشات بني الدارسني .وكام كتب كل من مارغريت ويثرييل
وجوناثان بوتر يف سياق آخر:
ال تقل واقعية نيوزيلندا بسبب بنائها االستطرادي هذا ـ فسوف متوت إذا تحطمت الطائرة التي
تركبها عىل جبل بغض النظر عام إذا كان هذا الجبل قد بسق نتيجة انفجار بركاين أو إذا كان شكالً
صلباً من حوت أسطوري .لكن الواقع أيضاً ال يصبح أقل عرضة لالستطراد حتى لو كان قادرا ً عىل
أن يقف يف طريق الطائرات .كيف نفهم هذه امليتات ...وما تسبب بها ينبني من خالل أنظمة
العرض التي نستخدمها (ويثرييل وبوتر .)62 :1992
وكام هو الحال يف نيوزيلندا ،الدين يشء حقيقي وما يحدث له أشياء حقيقية أيضاً ،ولكن فهمنا
األكادميي لهذه األمور يرتكز عىل الكلامت التي نستخدمها ،وقد هيمنت حال ّياً ست روايات عىل
علم االجتامع الديني تجيب كل واحدة منها عن أسئلتنا حول حارض الدين ومستقبله بشكل مختلف
عن األخرى .ميكننا أن نضع مواضيع لهذه الروايات هي :العلمنة ،ونشأة الطائفية امل ُسيسة ،وإعادة
التنظيم الديني ،والفردية الدينية ،وتحليل جانب العرض من السوق الديني ،والعوملة .كل واحدة من
هذه الروايات تخربنا أشياء مختلفة متام االختالف حول الحياة الدينية ،ومع أنها ال تناقض بعضها
بعضاً طوال الوقت إال أن هذه املقاربات الست تفرس البيانات املتعلقة بالدين بأشكال مختلفة متاماً
ومن خالل ذلك تخربنا كل واحدة منها قصة مختلفة عن مكانة الدين يف العامل املعارص.
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تشكل مقالتي هذه وبحدها األدىن مرشوع ترتيب أرجو أن يجلب بعض التنظيم إىل االرتباك
األكادميي الحايل.
العلمنة
متتلك قصة العلمنة تاريخاً طويالً ومرشفاً يف علم االجتامع ـ كام هو الحال يف جميع الحياة
الثقافية الغربية الحديثة .اشتهر كل من كومت ( )1854وماركس ( )2002وفيرب ( )1920/1905وفرويد
( )1927بأنهم قالوا بأن العصور السابقة كانت أكرث تديناً مام سيكون املستقبل عليه .كان لكل واحد
منهم بالطبع أسبابه الخاصة واملختلفة عن اآلخرين التي بنى عليها هذا االستنتاج ،فذريعة ماركس
كانت أن الدين يساعد الفقراء عىل تحمل أمل القمع الذي يتعرضون له ،وكأنه مخدر أو «أفيون» لن
يعود الناس بحاجة إليه يف املجتمع املستقبيل الخايل من الطبقات االجتامعية .أما فيرب فقال أ ّن
امل ُثل التي حفزت املصلحني الربوتستنتيني األوائل فقدت محتواها الديني ولكنها ظلت موجودة
كـ «قفص حديدي»[[[ من قمع النفس العقيل الذي يجرب الناس عىل العمل بجد يف مهنهم دون
أمل يف «أجر» أسمى (أي أخروي) .أما فرويد فقد قال ببساطة أن الدين مجرد وهم سيتالىش مع
نضوح اإلنسانية.
مع أ ّن فكرة أ ّن «الدين مل يعد كام كان» هي باألساس مبنية عىل تطورات أوروبية ،إالّ أ ّن
الحقائق التجريبية تدعمها إىل حد كبري حتى يف الواليات املتحدة ـ تلك البالد األكرث تديناً بني
البلدان املتقدمة! ـ فقد تراجعت العضوية يف الكنيسة الربوتستنتية األساسية هناك إىل حد كبري منذ
خمسينيات القرن املايض ،وال متتلك املؤسسات الدينية األمريكية إال مقدارا ً ضئيالً من التأثري
الذي كانت تتمتع به قبل قرنني من الزمن سواء يف الحياة العامة أ ْو حتى عىل األعضاء املنتمني
إليها ،بحيث رصنا نرى تزايدا ً كبريا ً يف عدد اإلنجيليني األمريكيني الشباب الذين يختلفون بالرأي
مع مواقف كنائسهم األخالقية (وإن كان هذا الخالف ال يكون عادة حول كل األمور) ،والتزاوج بني

متبعي األديان املختلفة تزايد إىل حد كبري بني شتى األطياف الدينية ،مل يعد معظم اليهود يحرضون
إىل معابدهم ،وقد تناقص عدد املسيحيني الكاثوليكيني الذين يذهبون إىل الكنائس بنسبة الربع
منذ عام  .1965وبشكل عام يلعب الدين دورا ً أصغر يف حياة األمريكيني سواء العامة أو الخاصة
(انظر روف ومكيني 1987؛ الدراسة التي سينرشها دافيدمان؛ غرييل 1990؛ مكنامرا .)1992
وقد شهدت أوروبا تراجعاً دين ّياً أكرب وأشد وطأة ،ففي بريطانيا انخفض عدد البالغني املنتمني
[[[ـ استخدم فيرب املصطلح األملاين  ،»stahlhartes Gehäuseأنظر بيرت بايهر (.)2001
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إىل طائفة دينية من  % 30من السكان إىل  % 14بني  1900و1990؛ والحضور يف الكنيسة يف مدينة
أبردين اإلسكتلندية انخفض من  % 60من السكان سنة  1851إىل  % 11سنة  .1996أما الحضور إىل
الكنيسة أيام األحد يف البالد األوروبية الشاملية فقد انحدر إىل أقل من  % 2من السكان البالغني.
أما عىل بعد نصف الكرة األرضية فحضور الكنيسة يف أسرتاليا ال يكاد يصل إىل  % 5بالنسبة إىل
أتباع الكنيستني األنجليكانية واملشيخية ،مع أنها أعىل بني أتباع الطوائف األخرى .عرب ستيف
بروس عن ( )8-7 :1999عن الوضع موخرا ً بقوله:
الطريق من الدين الذي تجسده الكاثدرائيات األوروبية الكربى إىل «الدين كتفضيل شخيص
وخيار فردي» هو طريق من الكثري من الدين إىل القليل منه .لقد تراجع الدين يف أوروبا واملجتمعات
االستيطانية التي تفرعت عنها بشكل كبري بني القرون الوسطى والقرن العرشين سواء يف سلطتها أو
يف احرتام الناس لها أو يف رواجها بينهم.
هذه هي الرواية التي تكمن خلف وجهة النظر العلامنية ،وخالصتها أن األديان التي كانت يوماً
ما مركزية اجتامع ّياً أصبحت اآلن مؤسسات تطوعية إىل حد كبري ،وجزءا ً مرتاجعاً من الحياة حتى
الحياة الخاصة[[[.

يل إال أن أنظر إىل عائلة زوجتي :فقد كان
إذا أردت أن أذكر منوذجاً واضحاً عىل هذا فليس ع َّ
والدا أبيها مؤمنني بحرفية الكتاب املقدس ،وكانا يعتقدان بـ«االختطاف» ـ أي أنه يف نهاية الزمان
السامء وسيخلفون العصاة خلفهم .ويروي لنا أبوها كيف
سيؤخذ املسيحيون األتقياء جسديّاً إىل ّ
أنه عاد إىل البيت مرة وهو ولد صغري ومل يجد أحدا ً فيه ـ وهو أمر ال يكاد يحصل يف عائلة من
املزارعني ـ فحسب أن «االختطاف» قد حصل وأنه كان أحد أولئك الذين مل يخلصوا! كانت نتيجة
تجربته هذه أنه وبعد بلوغه ترك هذه املجموعة الدينية وأصبح مشيخيّاً ليرباليّاً ،واليوم نرى أن أوالده
وأحفاده جميعهم علامنيون بل ويسخرون من «املؤمنني الحقيقيني» من مايض عائلتهم!
ليس لدي املساحة يك استكشف الكثري حول هذه املسألة هنا ،ولكن لقصة العلمنة نسخ
عديدة .تشدد إحدى هذه النسخ عىل تشظي الحياة االجتامعية بينام يقوم أفراد ومؤسسات
بأدوار متخصصة وتتزايد يف تخصصها بتويل مهام محددة كانت قبالً تعد من واجبات الكنيسة.
فحل مكتب الضامن االجتامعي محل صندوق الفقراء ،وعامل النفس محل املستشار الرعوي،
[[[ـ من الواضح أن هذه الرواية ترتكز عىل أوروبا ،وال ميكن لها ً
مثال أن تنشأ يف اليابان التي لعب فيها الدين دوراً اجتامعياً مختلفاً متام
االختالف عن الدور الذي لعبه يف الغرب.
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واملستشفيات محل مضايف املرىض التي تديرها الكنيسة .ورغم أن صندوق الفقراء واملستشار
الرعوي واملؤسسات الكنس ّية والدين ّية ال تزال موجودة إال أنّها مل تعد تهيمن عىل مجاالت عملها
بالكامل كام كان األمر يف املايض (أنظر دوبآليره .)2002
تشري نسخة أخرى إىل أن املجتمعات صغرية الحجم قد فقدت قوتها أمام املنظامت كبرية
الحجم يف كل مكان يف العامل ،وقد عاىن الدين ـ الذي كثريا ً ما كان يرتبط مع الحياة يف املجتمعات
املحلية ـ نتيجة تآكل هذه املجتمعات إذ مل يعد من املمكن للدين أن ينافس محطات التلفاز
القومية والرياضة مبختلف أشكالها والسياسة وأشكال الرتفيه العام األخرى .سمى بريان ويلسون
( 154 :1982وما بعدها) هذه الظاهرة« :التحول املجتمعي» ( )societalizationوزعم أنها تشكل
مهمً.
توجها اجتامع ّياً ّ

وكذلك يوجد انحسار يف اإلميان الديني الفردي ،فالكثري ـ ورمبا معظم ـ أعضاء الكنائس
األمريكية السابقني ال ميكنهم حتى أن يلخصوا املبادئ األساسية لتلك الكنائس ،وقد أظهرت
األبحاث أن عدد األمريكيني الذين يصفون أنفسهم بأنهم دون ديانة تضاعف عرب العقد األخري من
بي الفرق يف الخيال الديني بني الكاثوليكيني والربوتسنتيني ،إال أنه
الزمن .ومع أن أندرو غرييل ّ
تقريباً توجد مجموعة دينية متتلك تجانساً يف معتقدها ،ومل يعد من الرس أن ما يعظه رجال الدين
من عىل منابرهم كثريا ً ما ال ميت بصلة إىل ما يعتقده الناس املستمعني إليهم يف دور العبادة (روف
1999؛ هوت وفيرش 2002؛ غرييل .)1989
بحسب ما تقوله رواية العلمنة التعددية من األسباب الرئيسية التي أدت إىل هذا االنحسار يف
اإلميان الديني ،فالعامل الحديث يجمع بني الكثري من الناس الذين يحملون الكثري من وجهات
النظر املختلفة بخالف األزمنة السابقة حيث كان الناس محاطني بأناس آخرين يحملون املعتقد
نفسه مام يقلل من إمكانية أن يقوم أي فرد يف التساؤل حول صحة معتقدات املجموع .تقول
نسخة «التعددية املتزايدة» من رواية العلامنية أ ّن األديان قد أصبحت مهددة نتيجة وجود وجهات
نظر متغايرة حول العامل (بريغر )1969 ،وتقرتح أنه مبا أ ّن وجهات النظر حول العامل هذه تتعايش
وتتنافس مع بعضها بعضاً كبدائل قابلة للتصديق لبعضها بعضاً فهذا يقلل من مصداقية املجموع.
التغاير البنيوي والتحول املجتمعي والخصخصة وانحسار املعتقد هي أربع نسخ من نسخ
كثرية لرواية العلمنة ،وجميع هذه النسخ تتنبأ أن نجم الدين سيخبو مع مرور الزمن.
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تصاعد «األصوليات»
لكن هذه ليست القصة الوحيدة التي تتحدث إلينا حول التغري الديني ،فقد تحدت أحداث
 11أيلول  2001الروايات العلامنية وبأشكال يف غاية البساطة واألولية .فاإلرهابيون الذين نفذوا هذه
الهجامت مثالً مل يكونوا مجرد سذج غري متعلمني يدافعون عن توجهات دينية قدمية (يورغنامير،
 ،)2001بل كانوا متشددين عىل درجة جيدة من التعليم ،وكانوا يرون أنفسهم كمجاهدين يف حرب
مقدسة سرتتقي باإلسالم إىل حقبة جديدة .ميكننا أن نقول اليشء ذاته عن منفذي الهجامت من
الفلسطينيني ،وكذلك عن املستوطنني اليهود شديدي التطرف الذين يحملون العقلية ذاتها وكذلك
ينطبق األمر عىل املسيحيني اليمينيني األمريكيني املنتمني إىل الطبقة الوسطى .مل تتوقع الرواية
العلامنية نشأة أي من هذه الصحوات الدينية التي تنطلق جميعها من سلوكيات وعقليات متشابهة.
دعونا نتأمل مثالً يف حالة صديقي لوك ،وهو مسيحي تبشريي أصويل يكاد يكون مثاالً كامالً
عىل التطرف املعارص لهذا التوجه الديني .ومع أنه طبيب عىل درجة ممتازة من التعليم إال أنه يكاد
ال يرى العامل إال بعدسة الكتاب املقدس ،فهو ال يرى أن له أي مهمة يف الحياة إال نرش تعاليم
اإلنجيل ،بالطبع فهو ال يفعل هذا بالقوة بل بالحوار الهادئ ،ولكن باإلضافة إىل حديثه التبشريي
مع أمريكيني آخرين فهو يذهب إىل غوامتياال كل سنة ليقدم العناية الصحية املجانية وينرش كلمة
اإلله فيها.
رغم أن لوك صاحب شخصية منفتحة وجذابة إال أنه يحمل بعض اآلراء املتشددة ،مثل اعتقاده
بأن كلامت الكتاب املقدس بحرفيتها كلها صحيحة ،وتتضمن نتائج معتقداته قيامه بتعليم أوالده
الثامنية يف البيت حتى ال يختلطوا مع املجتمع املدنس بالخطايا الذي يعيشون فيه ،وقد تقاسم
هو وزوجته األدوار يف املنزل بطريقة يف غاية التقليدية وشعرا بسعادة غامرة حني قررت ابنتاهام
الكربى فعل اليشء ذاته حني تزوجت وهي ال تزال صغرية يف السن .يعتقد لوك أن األديان يف
اتجاهات مؤسساتها العامة لينة زيادة عن اللزوم وأنها أضاعت البوصلة يف عامل اإلغراءات والباليا
املعارص .وفوق كل يشء آخر فلوك يرى أن الخالص ال يأيت إال من خالل عالقة شخصية مع
يسوع املسيح ،فهو قلق عىل خالص اآلخرين ولكنه واثق متام الثقة من خالصه الشخيص.
لوك ليس وحده يف الحياة األمريكية ،فقد أصبح التبشرييون املنتمون إىل الطبقة الوسطى أرسع
مجموعة دينية من حيث منوها يف املشهد األمرييك عرب العقود األخرية املاضية (كييل ،)1972
وبخالف األصولية الدينية التي شهدتها عرشينيات القرن املايض ،هذه املجموعة ليست مجرد
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ظاهرة منحرصة يف املناطق النائية من البالد ،فهؤالء األصوليون الجدد يعانقون التعليم الحديث
ولكن تحت ظروف مسيطر عليها بعناية ،ويستخدمون وسائل اإلعالم العرصية لنرش رسالتهم،
ويرون أنفسهم عىل أنهم سور حامية أمام عامل ضل رصاط الصواب ،ويهدفون ـ وكل واحد يسعى
لهذا الهدف بطريقته ـ إىل تصحيح مسار العامل.
أما األصوليون املسيحيون األفريقيون فال يختلفون كثريا ً ،وعادة ما ينجذب بعض أفضل الناس
تعليامً يف القارة إىل هذه الجامعات «املحافظة» دينيّاً ،وعادة ما يؤمنون باألشياء عينها التي تقول
الرواية العلامنية أنها أبعد األشياء تصديقاً عن عاملنا املعارص مبا يف ذلك كلامت الكتاب املقدس
بحرفيتها واليوم اآلخر القادم و «االختطاف» الذي أرشنا إليه الحقاً باإلضافة إىل تجربة الروح القدس
بطريقة مبارشة (جينكينز .)2002 ،أما اليهود شديدو التطرف و «األصوليون» اإلسالميون فال يقلون
جدية عن نظرائهم املسيحيني يف تعاملهم مع نصوصهم الدينية األساسية ،ويف الواقع ترص الفئتان
عىل أن القانون الديني هو الذي يبنغي أن يحكم سائر أوجه الحياة اليومية ،وليس فقط حياتهم هم
اليومية بل حياة اآلخرين أيضاً .ولكن املنتمني إىل هذه الفئات أبعد ما يكونون عن كونهم غري
متعلمني ،ولكنهم رفضوا يف الواقع األدوار التي تفرضها الحداثة عليهم واختاروا هويات أصولية
متشددة ألنفسهم بدالً من ذلك.
إن الرواية التي قصصتها هنا ،أو قصة كون األديان قد أصبحت أكرث أصولية يف الواقع ،هي
الرواية الشائعة بني الصحافيني وعلامء السياسة ،ولكنها مل تلق الرواج ذاته بني علامء االجتامع
أو الباحثني يف الدراسات الدينية ،ويعود هذا لسببني عىل األقل :األول هو أننا ال ميكن لنا أن
نقول عن كل هذه الجامعات أنّها أصولية ،عىل األقل باملعنى املتعارف عليه (أنظر ماريت وآبلبي،
 ،)1991فاألصوليون الحقيقيون يتبعون «األصول» ،أي وجهة نظر الهوتية بروتستانتية تركز عىل
حرفية الكتاب املقدس واالختطاف إلخ ،وعىل هذا األساس ال ميكننا أن نعترب أي مسلم أو
هندويس بأنه «أصويل» .أما السبب الثاين فهو أن هذه الرواية تزج مبجموعات غري متسقة وال
متوافقة تحت عنوان عريض واحد يسرت الحقائق أكرث من كونه يكشفها ،فالناس املنتمون إىل
هذه الجامعات أصحاب أغراض شتى :البعض يسعى إىل خالص شخيص من خالل االنضباط
الديني ،والبعض يسعى نحو دين يصحح انضباط املجتمع ويزيل عنه رزاياه .ومع أن الكثري من
هؤالء الذين يصفون أنفسهم بأنهم محافظون يدعون إىل العودة إىل «أيام زمان الجميلة» حيث كان
من املفروض أن الدين يقدم الدفة املتينة التي تشق عباب عواصف الحياة ،إال أنهم ال يجدون أي
مشكلة يف استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا للدعوة إىل رسالتهم.
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ما يوحد كل هذه التوجهات سواء كانت مسيحية أم تنتمي إىل ديانة أخرى ،وسواء كانت
شخصية أم ناشطة اجتامع ّياً هو طائفية كل واحدة منه ،فجميع هؤالء الناس يقعون ضمن حدود
رش ويعتقدون أن ديانتهم
التعريف الكالسييك للطائفيني :الناس الذين يرفضون «العامل» مبا أنّه ٌّ
هي املمر الوحيد إىل الحقيقة .لقد أخربتنا الرواية العلامنية أن هذا النوع من التدين سيختفي مع
انتشار مجتمعات متمدنة ذات متييز وظيفي واضح ،وتستمد قصة «طلوع األصولية» مصداقيتها من
يتالش أبدا ً ،بل عىل العكس :لقد أصبح الطائفيون املعارصون
َ
حقيقة كون هذا النوع من التدين مل
ناشطني سياس ّياً وعىل أكرث من قارة يف كرتنا األرضية ،وقد انتقل رفضهم «للعامل» من االنسحاب
والتقوقع عىل النفس إىل الهجوم السيايس الذي يفرتض أنه يهدف إىل اإلصالح االجتامعي.
ُصها عىل النحو التايل :أوالً:
لذلك ميكننا أن نعي َد تسمية قصتنا هذه« :صعود الطائفية املسيسة» ونَق َّ
تعرتف هذه القصة بامليول العلامنية التي تحملها الحداثة ،ولكنها تقول أيضاً أن هذه امليول ال تؤثر
إال عىل أقلية من الناس يف العامل ،وخاصة الطبقة املثقفة اليسارية الليربالية التي (يتوهم الطائفيون
أنها) تسيطر عىل مفاصل السلطة يف الغرب .تقول القصة أن الطائفية املسيسة تنشأ يف مكانني :حيث
تخل الحداثة بوسائل الحياة التقليدية ملجتمع ما إذ تربز هذه الطائفية كحركة تعيد ألصول هذه الحياة
التقليدية حركتها مقدمة للناس هويات جديدة يجابهون بها ظروفهم املتغرية .إن التحول إىل «أصويل»
(أو خمسيني ( )Penkecostalأو يهودي شديد التطرف أو مسلم متشدد) يتيح املجال أمام الفرد يك
يعرب عن معارضته للتغري االجتامعي مع الحفاظ عىل قدرته عىل إيجاد نوع من التكيف مع ذلك التغري.
لقد تعرف علامء األنرثوبولوجيا عىل حركات إعادة الحيوية هذه منذ زمن بعيد (واالس )1970 ،1956؛
ولكن النسخ الجديدة من هذه الحركات أوضح من أن تخبأ يف هوامش املجتمع.
تتحدث القصة أيضاً عن األصل الثاين ،وهو الذي يركز عىل الجانب الشخيص بدالً من
االجتامعي ،ويبدأ من استبصار دوركهايم لحقيقة كون املجتمع الحديث لديه قوانني مختلفة يف
النوع وأقل يف الكم من املجتمع القديم التقليدي .إ ّن ما يجمع األصوليون يف شتى أطيافهم
هو تقديسهم للقوانني ،بدءا ً من الحظر الذي تفرضه الكنيسة املعمدانية عىل الرقص إىل القواعد
الدينية اليهودية حول ما يجوز أكله وما ال يجوز إىل الرشيعة اإلسالمية بتفاصيلها املعقدة .من
حيث وجهة النظر هذه فمن أدوار هؤالء األصوليون هو كونهم حواجز أمام االنحالل األخالقي،
وهم يوفرون القوانني ألناس ال يشعرون باالرتياح يف ظل غيابها .يتطابق هذا مع حالة صديقي لوك،
وهو أمر ال يرتدد أبدا ً باالعرتاف به ،فهو يقول أن إميانه يقويه من حيث ما مينعه من القيام به بقدر
ما يقويه من حيث ما يعده به من خالص.
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إذن فقصة صعود الطائفية املسيسة مرتبطة مع العمليات االجتامعية الكامنة خلف الحداثة
وبالدرجة نفسها هي مرتبطة بالرواية العلامنية .وبينام ميكننا قراءة القصة العلامنية بأنها تراجع الدين
كنتيجة لتزايد تقسيم العمل الذي تقتضيه الحداثة وتركيزها عىل القومي بدالً من املحيل وتركيزها
عىل الفرد وكذلك إرصارها عىل التعددية ،ميكننا أن نقرأ قصة صعود الطائفية عىل أنها صعود ردة
عىل تدمري الحداثة لطرق الحياة التقليدية وطبيعة العامل الحديث الخاوية من القوانني .إن جوهر
القصة يقول أ ّن الدين الطائفي يتعلق بالهوية ويقدم أرضاً صلب ًة بالنسبة إىل األشخاص الذين ال
يثقون بالعامل الحديث ويرون أنه متجه نحو الجنون.
إعادة الرتتيب الديني
لقد وصفت الروايتان السابقتان حالتني متناقضتني من انحسار دور الدين وتصاعده ،أما قصتنا
الثالثة فتتحدث عن تغيري الدين لشكله ،فتزعم أنه وبالرغم من أن دور الدين يضعف عىل املستوى
الوطني إال أنه أهم من أي وقت مىض عىل املستوى املحيل ،وينطبق هذا السيناريو بشكل خاص
عىل الواليات املتحدة التي لطاملا ركز مواطنوها حياتهم الدينية ضمن رعيات محلية بدالً من
كنيسة موحدة مؤسساتية .إذن تخربنا هذه الرواية عن قصة إعادة ترتيب ديني ،وهي قصة ذات
مصداقية يف املشهد األمرييك ال تقل عن نظريتها حول االنحسار الديني يف املشهد األورويب.
أشار ستيف وورنر إىل أ ّن أوروبا ظلت تقليديّاً منطقة مؤلفة من قرى تسيطر عىل كل واحدة منها
كنيسة موحدة كانت هي النقطة املركزية التي تنطلق منها كل من الحياة الدينية والثورات الدينية.
أما الواليات املتحدة وبخالف ذلك فقد حوت ولزمن طويل أكرث من كنيسة واحدة ال ميكن ألي
منها أن تحكم سيطرتها عىل املستوى املحيل ناهيك عن املستوى الوطني .باإلضافة إىل ذلك
فقد كانت هذه الكنائس تنتطم عادة كرعيات محلية ،وإذا استثنينا أوائل السنوات االستيطانية يف
البالد فلم يكن للواليات املتحدة كنيسة رسمية للدولة قط مام جعل الدين أمرا ً اختياريّاً ،فانضم

األمريكيون إىل كنائس متعددة وتركوها لألسباب الشخصية املتعددة التي تجعل الناس يفعلون أي
يشء آخر ،وبالدرجة األوىل كانت الخيارات تعتمد عىل قدرة الرعية املحلية عىل تلبية االحتياجات
الدينية (وارنر .)1997 ،1993
األمر ذاته صحيح اليوم ،فاألمريكيون ينضمون إىل جامعات دينية ليس عىل أساس والء لطائفة
معنية بل كنوع من االرتباط مع رعية محلية .ال يتعلق التوصل إىل «التجمع الديني الصحيح»

مبطابقة املنطلقات الالهوتية التي تدين بها املجموعة مع معتقدات الفرد الشخصية ،بل تتعلق
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بالعثور عىل تجمع ديني يجد الفرد األمناط االجتامعية التي يتبعها مالمئة له« .تسوق الكنائس» من
املامرسات الشائعة حني ينتقل الناس إىل بلدة جديدة ،بل كثريا ً ما تجد الكنائس يف املدينة التي
أقيم فيها تقدم كتيبات تبني أفضل مزاياها ،وعادة ما تكون املعاملة الودية يف مقدمة هذه املزايا،
أما املبادئ الالهوتية فإذا ظهرت يف هذه الكتيبات أصالً فإنها تظهر يف مكان بعد الودية بكثري.
تتزايد أهمية هذه الرعيات يف الحياة الدينية األمريكية ،وتناقص االنتامء إىل الطوائف الكبرية
بحمل من خلفه زيادة االنتامء إىل الرعيات املستقلة مبختلف أحجامها ،والتي ال تفتأ عن اجتذاب
املزيد من األتباع .تتفاوت أعداد أتباع هذه املجتمعات بني عدة عائالت وكنائس عمالقة تضم
آالف األتباع وعادة ال ترتبط مع املؤسسات الدينية الوطنية ،بدالً من ذلك ترحب هذه التجمعات
بكل من يأيت إليها وتقلل من أهمية متيز معتقداتها الالهوتية وتركز عىل تقديم مجتمع دافئ ودود.
يتخذ املجتمع أشكاالً كثرية كام أظهر علامء اإلثنوغرافيا املهتمني بالتجمعات الدينية مؤخرا ً

(مثل آمرمان 1987؛ دايف 1995؛ تويد 1997؛ وارنر .)1988 ،بعض علامء اإلثنوغرافيا هؤالء ركزوا
عىل املهاجرين وبينوا كيف أن التجمعات الدينية تعطي املهاجرين رابطاً مع بالدهم السابقة ويف
الوقت ذاته موطأ قدم يف أمريكا (إيباو وشافيتز 2000؛ وارنو وويترن  .)1998فقد قام املهاجرون
الفيتناميون يف هيوستون ،تكساس ،مثالً ببناء معبد بوذي ضخم يلعب دور مركز ديني واجتامعي
للوافدين الجدد .تحتوي مدينة سانت أنطونيو ،تكساس ،التي أعيش فيها مراكز شبيهة بذلك
للمهاجرين من لبنان ومرص وروسيا واملكسيك والهند والصني وهكذا دواليك .كذلك توجد
تجمعات دينية إثنية ملهاجرين أقدم من اليونان وبولندا والتشيك عىل سبيل املثال ال الحرص.
إذا كانت رواية إعادة الرتتيب صحيحة فلن ينطبق هذا عىل ديانات الفئات املهاجرة فحسب،
بل عىل الديانات يف أمريكا عموماً .ما السبب الذي قد يجعل املحلية الدينية تحمل هذه األهمية
اليوم؟ تنظر الرواية العلامنية إىل اتجاهات اجتامعية كربى لتتنبأ مبستقبل الدين ،ولكن ماذا ميكن
لرواية إعادة الرتتيب أن ترى؟ حتى اللحظة مل تقم مجموعة من الباحني مبعالجة تفاصيل هذا،
ولكن إليكم رواية واحدة ممكنة حول ما يجري.
كان أحد التغريات االجتامعية التي شهدها القرن املايض هو منو املؤسسات االجتامعية
واالقتصادية ذات الحجم الضخم والتي تلعب أدوارا ً متزايدة األهمية يف حياة الفرد ،وأطلق عىل
هذه الظاهرة أسامء متعددة مثل «املجتمع الجامعي» و«التحول املجتمعي» و«العامل املعومل
الجديد» ،وقد وسع هذا النظام االجتامعي حيِّز وصول الحكومات واملؤسسات الصناعية الكربى
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والرشكات التجارية وكذلك ح َّدت من شعور األفراد بقدرتهم عىل التحكم مبصائرهم ،وكانت
النتيجة هي انسحاب األفراد نحو عوائلهم وأصدقائهم كمصدر للدعم والهوية :أي الرجوع إىل
«البيئة املحلية» كملجإ وخاصة يف أوقات املتاعب ،ويقف التجمع الديني بجانب العائلة ليوفر
الدعم الشخيص والروابط االجتامعية الحميمة ـ أي كمركز للعاطفة الدينية إذا ما استخدمنا مفهوم
دانييل هريفيو ـ ليجري (تشامبيون وهريفيو ـ ليجري .)1990 ،إن منو املجتمع الجامعي يجعل هذه
الروابط الشخصية يف غاية األهمية ولذلك يصبح الدين يف تجليه املحيل مهامً بشكل متزايد عىل
املستوى االجتامعي.
رغم أن تفسري علم االجتامع إلعادة الرتتيب الديني يظل نظريّاً ولكنه يدعم بعض «نسخ»
الرواية العلامنية ،وكذلك فهو يتعارض مع نسخ أخرى ،إذ ميكن له أن يتوافق بسهولة مع مسائل
التاميز املؤسسايت والخصخصة مبا أن هذه العمليات االجتامعية تكمن خلف التطور االجتامعي
الجامعي .لكنها ال تستنتج أن ازدياد التحول املجتمعي تؤدي بالرضورة إىل تراجع دور الدين بل
عىل العكس متاماً ،فاملحيل يصبح يف هذا السياق أشد أهمية بينام تتنامى املؤسسات الضخمة،
وهذا التفسري ال يفرتض أن منو املجتمعات الجامعية يقلل من اإلميان الديني ألنه ال يرى أن
اإلميان من الركائز األساسية لقيام حياة تجمعية دينية .هذه الرواية تقول أ ّن االنتامء الديني يلعب
دورا ً أهم بكثري يف فهم االتجاهات الحالية.
الفردية الدينية
تتحدث الرواية الرابعة أيضاً عن إعادة هيكلية دينية ،ولكن ليس من مستوى تنظيمي ومؤسسايت
معني إىل مستوى آخر ،بل تتحدث هذه القصة عن انزياح جوهري يف مركز الدين من املنظامت
واملؤسسات إىل األفراد .أسمي أنا هذه القصة :الفردية الدينية ،وتخربنا أن األفراد اآلن ينتقون من
بني الخيارات الدينية املتعددة ويشكلون ألنفسهم حياة دينية «مصنوعة حسب الطلب» بدالً من
اختيار رزمة من املعتقدات صاغتها هرمية روحية تنتمي إىل ديانة معينة.

تخربنا هذه القصة أنه يف املايض كانت األديان ترتكز عىل مؤسسات رسمية مثل الكنائس
واملعابد واملساجد إلخ وأن انتامء الناس إىل أي من هذه املؤسسات معروف من خالل معتقدات

كل واحد منهم وترصفاته ،فمثالً كان من املمكن لك أن تتوقع من الكاثولييك أن يؤمن بالثالوث
املقدس ويحرض القداس ويعظم القديسني ويأكل السمك أيام الجمعة؛ كام كان من املمكن لك
أن تتوقع من املعمداين املحافظ أن يقرأ اإلنجيل يوميّاً وأن يصيل بطريقة معينة ويؤمن بالخالص
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الشخيص ويتجنب الرقص ورشب الخمر .وما يعنيه هذا هو أنه كان من املمكن لك أن تجد مطابقة
جيدة بني موقف الكنيسة الرسمي واألمناط السلوكية التي يتبعها األفراد املنتمون إليها.
لكن الحارض الديني بحسب توصيف هذه الرواية مختلف متام االختالف ،فقد تنامى التنوع
الديني وليس فقط بني الكنائس بل أيضاً ضمن الكنائس ،وبعد أن كان األفراد يتقبلون ما يخربه به
قادتهم يوماً ما نراهم اليوم يطالبون بحق تقرير صحة األشياء من عدمها بأنفسهم ،ويتضمن هذا
املعتقدات الجوهرية كام يتضمن الفروع التفصيلية ،وال يشعر الكثري من هؤالء األفراد بأن عليهم
تغيري مجتمعاتهم الدينية إذا تغريت وجهات نظرهم الدينية.
يدعم مقدار كبري من األدلة صحة هذه القصة ،فاألفراد اليوم مل يعودوا يؤمنون بكل يشء يخربهم
به قادة كنيستهم ليس هذا فحسب ،ولكن ظهر تنوع كبري يف املعتقدات واملامرسات الدينية ضمن
عدد كبري من الكنائس كانت ستعترب يف املايض رضباً من الهرطقة .من األمثلة عىل ذلك الدراسة
ِ
مشيخ َّية تدرس الكتاب املقدس ،يف هذه
التي أجرتها جودي ديفي ( )1995عىل مجموعة نسائية
الدراسة وجدت ديفي أن النساء الاليت قابلتهن يحملن الكثري من املعتقدات التي تتعارض متام
التعارض مع عقائد طائفتهم الجوهرية ،ولكن النسوة يف املجموعة وجدن هذه املعتقدات ذات
معنى عميق بل ومركزي بالنسبة إىل معتقداتهم الدينية الشخصية .كام أنهن ساندن استقاللية
بعضهن بعضاً الدينية ،بل حتى رجال الكهنوت يف الكنيسة التي انتمني إليها كانوا يدعمون هذه
النزعة الدينية التوفيقية لديهن ،سائلني إياهن أن يربطن املعاين الدينية الفردية التي توصلن إليها
مع التقليد املشيخي بدالً من القبول األعمى ملا يقدمه ذلك التقليد .أما دراسة مرييديث مغواير
( )1988حول الشفاء غري الطبي فقد وجدت نزعة دينية توفيقية مشاهدة كام وجدتها أنا أيضاً يف
دراستي غري املنشورة حول الرعية الدينية األسقفية .كذلك سجل كالرك روف ( )1983هذه النزعة
التوفيقية بني جيل األمريكيني الذين ولدوا بعد الحرب العاملية الثانية ،قائالً بأنه من األفضل اعتبار
معظم مواليد ذلك الجيل كـ «ساعني خلف الدين» ،أي أنهم يسعون خلف حياة روحية ثرية بدالً
من حياة دينية تعرفها طوائف معينة أو رعياتها .وقد وجدت دراسات أخرى أمناطاً مشابهة يف بالد
أخرى.
لكن حالة الكاثوليكيني األمريكيني مختلفة بعض اليشء ،وقد أرجع أندرو غرييل الرتاجع
الكبري الذي شهده الحضور يف الكنائس واملساهامت املالية بينهم يف منتصف سبعينيات القرن
املايض إىل اعرتاض عامتهم عىل موقف الفاتيكان املتشدد من وسائل منع الحمل ،ولكن بالرغم
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من ذلك وكام يقول غرييل يظل الكاثوليكيون مخلصني لدينهم ،ولكنهم فقط ال يحبذون الطريقة
التي تقوم فيها هرمية ذلك الدين بتعريفه لهم (غرييل وماكامنوس  .)1987كذلك فالفضائح األخرية
التي وقع فيها أعضاء يف اإلكلريوس رسعت هذا التوجه إذ وضعت هرمية اإلكلريوس وجهاً لوجه
مع عموم األتباع ،وقد ذهب الناشطون االجتامعيون الكاثوليكيون الذين درستهم إىل أبعد من هذا
يف تعريف عقيدتهم ،فقد قال أشدهم راديكالية أنهم هم ـ وليس هرمية اإلكلريوس ـ من يحمل
اإلرث الكاثولييك الحقيقي (سبيكارد 2003؛ مغواير وسبيكارد .)2003
ترى رواية الفردية الدينية أن التطورات يف كل من الكنيستني الربوتستنتية والكاثوليكية أمثلة
عىل استقاللية املؤمنني املتدينني املتزايدة ،فلم يعد الدين الفردي يعكس رزمة من املعتقدات
واملامرسات التي تعرفها املؤسسة الدينية ،بل يبني األفراد معتقداتهم من عنارص كثرية ومتباينة قد
ال تكون محدودة برتاث ديني واحد .تقرتح نانيس آمرمان ( )1997أن هذا الجهد لبناء حياة ذات
معنى روحي عميق هو جزء من حالة ما بعد الحداثة :أي أنها جانب مركزي من تشكيل الفردية يف
زمننا املعارص ،ولهذا فالفردية الدينية هي النتيجة الطبيعية ملا ذكرناه.
ليست هذه ظاهرة أمريكية فحسب ،وجد هامبريغ ( )1992وريس ( )1994أمناطاً مشابهة يف
البلدان اإلسكندنافية وكذلك فعل هريفيوـ ليجري ( )1986يف فرنسا ،وقد أظهر هريفيو ـ ليجري بالفعل
كيف أن األفراد مل يعودوا يشعرون بالحاجة يك يكيفوا أنفسهم مع الكنائس القامئة ،بل ميارسون
بدالً من ذلك «تديناً بالهوية» ال تهم فيها العقائد املتبناة مؤسسات ّياً كثريا ً بحياة األفراد .وخالصة
األمر أن الكثري من األدلة تدعم صحة هذه الرواية كام تدعم أدلة أخرى كثرية صحة الراويات
األخرى التي ناقشتها.
ولكن توجد بعض املشاكل يف هذه القصة ،فهي تقدم عىل أنها صورة عامة للتغري الديني،
واألهم من ذلك أن تصويرها للاميض الغريب غري دقيق ،فليس من الصحيح أنه ويف زمان ما
كان الناس يتقبلون آراء قادتهم الدينيني وكأنها آراؤهم الشخصية ،فقد الحظت مرييديث مغواير
( ،2000دراسة ستصدر قريباً) أنه وحتى قبل إصالحات القرنني السادس والسابع عرش كان املعتقد
الشخيص املسيحي يف أوروبا مبنيّاً إىل حد كبري عىل نزعة توفيقية ،وقد كان أمام األفراد الئحة
كبرية من املامرسات الدينية اليومية التي كان بإمكانهم قبولها أو رفضها ،عدد كبري من القديسني
الذين كان ميكنهم أن يختاروا االحتفال بهم أو يهملوهم ،وقد ركزت نظرة كل من النخب والعوام
عىل املامرسات الشعائرية بدالً من املعتقدات التقليدية ،وطاملا التزم األفراد ببعض املامرسات
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والشعائر األساسية مثل التعميد وفرائض أيام األسبوع املقدس فقد كان أمامهم الكثري من الخيارات
بالنسبة ملا ميكنهم فعله يف واجباتهم الدينية .وقد كان املسيحيون قبل اإلصالح الديني كثريي
الشبه بالهندوس والبوذيني يف جنوب آسيا من حيث سعة اآلفاق التي ميكن أن تعطى لألفراد
ليصنعوا حياتاً ذات معنى بالنسبة إليهم.
من هذه الزاوية ميكننا إعادة صياغة رواية «الفردية الدينية» بعض اليشء ،فلرمبا مل تكن الفردية
الدينية النتيجة الطبيعية للحداثة الجديدة كام زعم بعض املراقبني مثل توماس لوكامن ( ،)1967بل
لرمبا مل يحصل يشء إال أن عاد التوازن إىل التوفيقية الدينية والتسامح العقائدي بعد أن كان الرتكيز
عىل املركزية الدينية والحدود الضيقة التي فرضتها عملية اإلصالحات الدينية.
عىل جميع األحوال فرواية النزعة التفردية الدينية تعكس إىل حد ما ما يحصل للدين يف العامل
الحديث ،وكام هو الحال يف روايات العلامنية واألصولية وإعادة الرتتيب فهي تصف قطعة مام
يحصل وتركز عىل حقائق ال تتنبه إليها القصص األخرى لكن ال تقدم أي من هذه القصص إجابات
تامة وكاملة عن السؤالني الجوهريني« :ما الذي يحدث للدين اليوم؟» و«كيف سيكون الدين خالل
السنوات القادمة؟»
جانب العرض من األسواق الدينية
أما الرواية الدينية الخامسة فتزعم أنها تجيب عن األسئلة بشكل كامل مع تقديم نظرية عامة
حول كيفية عمل الدين يف جميع األزمنة واألمكنة .تبدأ هذه الرواية من فكرة مفادها أن الكنائس
واملؤسسات الدينية غري موجودة مبعزل عن املجتمع ،بل هي تتنافس عىل «زبائن» يف «أسواق
دينية» ،وقد تتألف هذه األسواق من مئات من «املؤسسات التجارية» املتنافسة ـ أي كنائس صغرية
تحاول أن تجتذب أكرب عدد من األتباع ،أو قد تتألف من كنيسة واحدة أو عدد قليل ج ّدا ً من الكنائس
الكبرية التي تحمل احتكارا ً عىل الحياة الدينية .تفرتض هذه القصة أن «الطلب» عىل «السلع الدينية»
موجود وثابت دامئاً ،وأن ديناميكيات الحياة الدينية هي مجرد حالة خاصة من ديناميكيات جميع
أنواع سلوكيات السوق ،وإذا كان أحد ما عنده بعض املعرفة بصفات «املؤسسات التجارية» الدينية
وبنية السوق الديني املوجود فسيكون قادرا ً عىل التكهن بأي مستقبل ديني محدد ذي معنى.
كان أبرز من طبق هذه الطريقة تاريخ ّياً هام روجر فينكه ورودين ستارك يف كتابهام «صنع
الكنائس يف أمريكا  1776ـ  )The Churching of America( )1992( »1990حيث استخدم
املؤلفان إحصائيات االنتامء إىل الكنائس بشكل مبدع وتتبعا نشأة وسقوط عدة طوائف بروتستنتية
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أمريكية عرب القرنني املاضيني .بخالف أوروبا التي متتلك تاريخاً طويالً من الكنائس املدعومة
ح َّرةً» للدين نسب ّياً ،فالكنائس واملؤسسات القادرة عىل
من الدولة ظلت الواليات املتحدة «سوقاً ُ
اجتذاب أتباع تزدهر أما التي تعجز عن ذلك فتضمحل وتتالىش .وضع فينكه وستارك جدوالً يسجل
منو عدة كنائس مثل الجامعاتية واملنهجية واملعمدانية وطوائف أخرى ومن بعد ذلك تراجعها
وانحسارها ـ ازدياد «حصة السوق» التي تنالها كل كنيسة مع استغاللها «لفتحة يف السوق» ومن بعد
ذلك تراجعها إذ تحرر مبادئها الالهوتية لتتوافق مع العامل .إن القصة من وجهة نظر املجموعات
التي تقوم بـ«العرض» بسيطة نسب ّياً :الكنائس «الناجحة» (أي التي يتنامى عدد أتباعها) هي التي تركز
اهتاممها باآلخرة وتدعو إىل «الديانة القدمية» ،ثم تضمحل الكنائس إذ تحاول «الرتقي يف السوق»
من خالل دعوة النخب الليربالية بدالً من الجامهري املحافظة .االحتكار الديني يقلل املشاركة
الدينية ألن رجال الدين عندها ال يعتمدون عىل «بيع منتجهم» لتحصيل لقمة عيشهم ،وهذا يفرس
االنحسار الديني يف أوروبا ،فلطاملا هيمنت كنيسة الدولة عىل أسواق أوروبا الدينية.

ماذا إذن تويص هذه الرواية القادة الدينيني الذين يريدون الحفاظ عىل قوة كنائسهم ومؤسساتهم؟
بحسب ما قاله ستار وفينكه ( )2000فالخطوة األوىل هي إزالة الرقابة عىل السوق الديني والثاين
هو الرتكيز عىل الغيبيات ،فزوال االحتكار الديني كام تقول هذه الرواية سيزيد من عدد املنتمني
إىل الكنائس والحارضين فيها مبا أن عددا ً أكرب من الناس سيجدون كنائس توفر لهم احتياجاتهم
الخاصة .قد ال يود الجميع باتباع دين «ميتافيزيقي» ولكن بعض الناس يودون ذلك بكل تأكيد وهذه
الرشيحة وغريها ستظل بعيدة عن الكنائس حتى يقدم لهم «السوق الديني» غري املقيد بالضوابط
القدرة عىل الوصول إىل نوع العبادة التي يريدونها .ينطبق اليشء ذاته عىل متبعي الكتاب املقدس
بحرفيته ،واملتصوفة الروحانيني ،واملتعقدين بالسحر (الويكا) ومحبي الطقوس والشعائر .يزيد
«السوق الديني الحر» من عرض «املنتجات» الدينية وهذا بدوره يزيد «التجارة الدينية» بشكل
عام .لكن وكام يقول فينكه وستارك معظم الناس يريدون «ديناً قدمياً» يعدهم بالخالص األخروي
ويقدم لهم إجابات مؤكدة حول مشاكلهم الدنيوية والروحية ،ويزعم تحليلهام لتوجهات عضوية
الكنيسة أنه يظهر تفضيالً عابرا ً للثقافات ،لألديات الغيبية املاورائية التي تقدم ملتبعيها رؤية عن
«حياة أبعد من هذه الحياة» ،وتوفر البيانات التاريخية بعض الدعم لهذه املزاعم ،وكذلك فتنامي
الطوائف التبشريية واألصولية والخمسينية (مبا يف ذلك عدة حركات تجديد تتضمن مقدارا ً كبريا ً من
الكاريزما) مبقابل تراجع االنتامء إىل الكنيسة الربوتستنتية األمريكية الرئيسية كلها ظواهر تتامهى
بشكل جيد مع هذا النمط.
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ليس لدي الكثري من املساحة هنا ألقول املزيد عن هذه الرواية ،ولكنها أثارت الكثري من
االنتقادات املفحمة والطعن العنيف يف صحتها (أنظر كارول ( )1996ويونغ ( )1997وسبيكارد
( .)1998لقيت هذه القصة البسيطة (وبساطتها هذه هي نقطة قوتها) شعبيةكبرية بني علامء االجتامع
الشباب ،ولكنها ولدت مفاهيم أكرث من كونها ولدت فهامً جوهريّاً لحقيقة األمر ،ورمبا كان سبب
ذلك أن معظم الدعاة إليها ال ميتلكون الكثري من الخربة يف الثقافات الدولية ،وال يجب ألي قص
للروايات الدينية أن يهمل هذه الخربة.
الدين يف سياق العوملة
لو كتبت هذه املقالة قبل بضع سنوات لتوقفت هنا ،فالروايات الخمس السابقة جميعها راسخة
الحضور يف دوائر علامء االجتامع ،أما هذه الرواية السادسة فليست كذلك ،وليس ألن دعاتها
مغمورن بل ألنها مل تصبح قصة عن الحياة الدينية املعارصة إال قبل فرتة وجيزة ،وحتى اآلن مل تتعد
كونها موضوعاً أو مقاربة أو مجموعة عنارص يجب أخذها بالحسبان ولكن ال قصة تامة.
لقد صنع بيرت بايري يف مجموعة من منشوراته األخرية ( )2003a، 2003b، 1994 ،1998قصة
حول الدين يف سياق العوملة ،وخطوط هذه القصة العريضة تسري كاآليت :كان يف قديم الزمان
مجتمعات كثرية ومختلفة يف العامل ،وكان كل مجتمع يتضمن مجموعته الخاصة من املامرسات؛
بعض هذه املامرسات ساعدت الناس عىل األكل ،بعضها اآلخر رتبت العالقة االجتامعية ،وبعضها
اآلخر تعاملت مع الشؤون التي ميكن لنا اليوم أن نسميها «دينية» .ال يعني هذا أن كل هذه الشؤون
كانت «دينية» بحد ذاتها أو يف ذاتها ،فكام قال بايري (« :)2003a: 334إن املفهوم الحديث ملا هو
ديني ...ناتج عن (إعادة) بناء تاريخي حديث نسب ّياً شديد االنتقائية وغري خال من االعتباطية».
يذكرنا بايري أن «الدين» يف جوهره «مفهوم» ،أو عنوان لتسمية مجموعات مختلفة من الترصفات
واألفكار ،إلخ ،ومفاهيم كهذه ليست ثابتة بل يتغري معناها يف األزمنة واألمكنة املختلفة .فهي
باختصار بنى اجتامعية والعملية التي ينبني بها «الدين» هي الخطوة الثانية من قصة بايري.

بحسب رواية بايري ،بينام وسع الغرب هيمنته السياسية واالقتصادية إىل أجزاء أخرى من العامل،
وهي العملية التي نسميها وباختصار« :اإلمربيالية» أو االستعامر ،رسعان ما جاء العلامء الغربيون

إىل تلك األصقاع ،فرأوا أشياء بدت لهم وكأنها تشبه الديانات املسيحية التي برزت بعد اإلصالح،
وسموا هذه األشياء «أديانا» ،فعىل سبيل املثال بنى العلامء الغربيون هؤالء مفهوم «الهندوسية»

كمامرسة دينية موحدة بني املجموعة الكبرية من أنواع التعبد يف املعابد يف الهند .كام بنوا مفهوم
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«الشامانية» كفكرة موحدة عابرة للثقافات يفهمون من خاللها الوسيلة التي تتفاعل بها الشعوب
العشائرية مع عامل األرواح .وقد حاول هؤالء العلامء أن يبنوا وبالطريقة نفسها «ديناً» صين ّياً ،ولكن
الصينيني وبطريقتهم الفذة الفريدة ردوا الكرة إىل ملعب هؤالء العلامء قائلني لهم أنّه ليس لديهم
أي «زونغ جياو» (حرفياً :طوائف اعتقادية) ،وهي كانت نظرتهم إىل ما جلبه املبرشون الغربيون
ُّ
إليهم ،واملفارقة هي أن ردة الفعل الصينية هذه رسخت تعريفاً عابرا ً للثقافات لـ«الدين» وهو مفهوم
مبني عىل أديان الغرب ،فكانت الصني االستثناء الذي أثبت القاعدة.
باإلضافة إىل ذلك فقد افرتض العلامء الغربيون وجود «محيط ديني» شمويل ميكن لجميع
املجتمعات أن تستجيب له بطريقة ما ،وقد رأوا أن هذا املحيط جوهري ـ ألن الديانة املسيحية
زعمت أنها هي جوهر الحياة ـ وأن هذا املحيط متعال ـ ألن الديانة املسيحية زعمت أنها تتعاىل
عىل الحياة .وبسبب حروب الغرب الدينية وما أدت إليه يف بالدهم أدخل الغرب الحرية الدينية
يف دساتري دولهم والدول التي استعمروها وحني خلف العامل العرص االستعامري ورا َءه أدخلت
هذه الحرية إىل مختلف الوثائق الدولية :اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية وهكذا دواليك .وهكذا أصبحت النظرة إىل «األديان» عىل أنها أكرث من
منتج أورويب بل عىل أنها من أساسيات الحياة التي ال يجب نكرانها .باختصار :مع أننا يف يوم ما
من املايض كنا ال منلك تصورا ً شموليّاً للدين ،فقد أصبح لدينا واحدا ً اآلن وهو نتيجة اإلمربيالية
السياسية واأليديولوجية الغربية ،ولكنه استمر لفرتة أطول من األصل الذي انبثق منه ،فالكل تقريبا
اليوم يعتقد أن الدين جزء طبيعي من الوجود اإلنساين.
تنطلق الخطوة الثالثة من قصة بايري من املوجات االرتدادية التي جاءت مع انحسار اإلمربايالية:
الهجرات العاملية التي أصبحت من سامت العرص ما بعد اإلمربيايل ،وقد صار بإمكانك اليوم أن
تجد نفسك جارا ً ألي شخص من أي معتقد ،فمجرد رحلة سريا ً عىل األقدام يف شارع بريكستون يف
لندن ستضعك وجهاً بوجه مع أديان من شتى أرجاء العامل :مسلمون باكستانيون بجانب أتباع لحركة
هاري كريشنا ،ومسيحيون خمسينيون من نيجرييا بجانب يهود متشددين (سميث .[[[)2000 ،ليست
املسألة مجرد قدرة املرء عىل تغيري دينه عرشين مرة ضمن مسافة كيلومرتين فقط إذا شاء ذلك،
بل املسألة هي أن العوملة جمعت أناساً ما كان لهم أن يلتقوا بعضهم بعضاً يف أي مرحلة سابقة
[[[ـ بإمكانك زيارة جولة سميث عىل موقع:

http://www.astoncharities.org.uk/research/religion/index.shtml
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من التاريخ ،كام أن وسائل اإلعالم جعلت مسألة العيش سوية تتجاوز رضورة التواجد جسديّاً يف
مكان ما ،فجميعنا يشارك مساحات يف العامل مع أناس قد يتعارضون معنا جملة وتفصيالً وبوسائل
كنا يوماً ما نعتقد أنها مستحيلة.
إن لهذا األمر نتائجه بالطبع ،وخاصة مبا أن جميع هؤالء الناس يعتقدون اليوم أن لديهم «أدياناً»،
وجميعهم يعتقدون أنه من حقهم أن يكون لديهم هذه األديان ،وجيمعهم يعتقدون أن هذه األديان
هي بطريقة ما جوهرية يف تشكيل هوياتهم ،بل وينطبق هذا عىل الناس الذين ال يؤمنون بأي دين:
من حقهم أال يكون لديهم دين ،وعدم وجود دين لديهم جوهري يف تشكيل هوياتهم وهكذا
دواليك.
يقول بايري أن هذه التعقيدات الثقافية تجعل الدين يف غاية األهمية يف عاملنا املعارص ،فقد
أصبح وكأنه مدفع طليق ،وصار بإمكان الناس وبحسب الظروف والنزاعات املحلية أن يستغلوا
املزاعم الدينية للشمول االجتامعي واإلقصاء االجتامعي ،وصار من املمكن توظيف األديان
إلحالل السالم أو لتأجيج الحرب ،وبخالف روايتي العلمنة وتصاعد األصولية فرواية بايري حول
مهمً وبالضبط ألن تعريفنا «للمحيط
العوملة تقول أننا ميكننا مثالً أن نتكهن أن الدين سيظل ّ
الديني» جعل الدين مصدرا ً أيديولوج ّياً مفتوحاً لكافة أنواع االستخدامات.
إذا ً ما كنا لنسأل بايري« :ماذا يحدث للدين؟» أعتقد أنه كان سيقول« :إنه يصبح فوضويّاً للغاية»،
وسأكون مضط ّرا ً ألن أتفق معه.
أبعد من الروايات
أصل بهذا إىل نهاية مقالتي هذه ،لدينا هنا ست قصص حول «ماذا يحصل للدين اليوم؟» وعن
«ماذا سيحدث له يف املستقبل؟» ،والكثري من العمل الحايل يف علم االجتامع يدور حول واحدة
أي من هذه القصص عىل املشهد
من هذه القصص داعامً أو منتقدا ً أو مختربا ً قدرتنا عىل تطبيق ٍّ
املعارص .كل واحدة من هذه القصص لها صدقيتها بناء عىل األدلة املرتاكمة ،وكل واحدة منها
تربز جانباً مختلفاً من الحياة الدينية .معظم علامء االجتامع ال يلزمون أنفسهم بالكلية لواحدة من
هذه القصص مع أن معظمهم أيضاً يفضل واحدة أو اثنتني من بينها عىل األخريات ،ولكن توجد
من التعارضات بينها بحيث أن مجرد تقسيم الفروقات بينها ال يصنع لنا صورة واضحة عن حارض
الدين ومستقبله.
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فامذا علينا أن نفعل إذن بشأن وجهات النظر التفسريية املتعارضة هذه؟ هل هي عالمة عىل
كون علم االجتامع «غري علمي» ـ أو «حالة ما قبل النموذج الفكري» التي الحقها توماس كون
ً وبدال.يف تاريخ العلوم الطبيعية قبل سنوات طويلة؟ ال أعتقد أنه يوجد جواب سهل لهذا السؤال
،من التحدث عن النامذج الفكرية أعتقد أنه من املفيد أكرث لنا أن نتذكر أننا نتعامل مع روايات
 بل،والروايات مثل أي أقاصيص أخرى تقوم بأكرث من مجرد ترتيب البيانات التي ميكننا أن نراها
. إىل «البيانات» التي ال ميكننا أن نراها،األهم من ذلك أنها توجهنا إىل املستقبل
 «وما هي نتائج التوجهات التي تويص بها كل من:لرمبا كان عىل علامء األديان أن يتساءلوا
»هذه القصص؟
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اإللهيات في الفلســفة الغربية
معاينة للبرهان الوجودي
مازن املطوري

[*]
[[[

احتل البحث يف براهني وجود الله مساحة واسعة يف درس اإللهيات منذ عرص اليونان.

وهذه الرباهني التي اتخذت صورتها املنطقية املحكمة مع أرسطو طاليس ( 384ـ  322ق.م)،

ال تزال ترسي يف تطورات العلوم العقلية إىل يومنا هذا .ولقد اختلفت املواقف يف تحديد
طبيعة الربهان الفلسفي عىل وجوده تعاىل ،وهل أن االعتقاد بوجود الله معرفة بربهان عقيل أم

بإميان قلبي أو يف كال الطريقني معاً؟..

هذه الدراسة للباحث يف الفلسفة واإللهيات األستاذ الشيخ مازن املطوري محاولة معرفية

جادّة لإلضاءة عىل سؤال الوجود كام عالجته الفلسفة الغربية.

املحرر

ج َن َح غالب الفالسفة يف تاريخ اإللهيات والحكمة الغربية إىل تب ّني القول بأ ّن معرفة الله
َ
ووجوده أمر برهاين ،وميكن التدليل عليه ،فيام َ
مال آخرون يف القرون األربعة األخرية إىل إنكار
محاولة الربهنة عىل وجود الله ،واختلفت طبيعة الرباهني التي ذكرها الصنف األول من الفالسفة،
لكن الرباهني التي حظيت بأهمية فلسفية يف اإللهيات الغربية ثالثة :الربهان الوجودي ،والربهان
الكوين ،والربهان الغايئ.
مفهوم الربهان الوجودي
الربهان الوجودي دليل عقيل خالص يرتكز عىل تحليل مفهوم الله ،ويراد به إثبات وجود الله
*ـ باحث يف اإللهيات وأستاذ يف الحوزة العلمية ـ العراق.

238

حلقات الجدل

من خالل االعتامد عىل مج ّرد هذا املفهوم أو ما يعادله من مفاهيم .مبعنى أن الربهان الوجودي
يُنتَق َُل فيه من الوجود الذهني الذايت إلثبات الوجود الخارجي املوضوعي .فوفق هذا الربهان يف

صياغاته املختلفة يكون للمفهوم مبا هو موجود ذايت ذهني دو ٌر يف إثبات املصداق الخارجي

والوجود املوضوعي.

ويجب أن نعلم قبل كل يشء أن مفهوم الله ميكن االستعاضة عنه مبفاهيم مختلفة تتعدد

حسب اللحاظ والحيث ّية املنظورة ،كمفهوم الواجب بالذات ومفهوم الالمتناهي والكامل املطلق.

ولكن عادة ما يتمسك القائلون بهذا النوع من الرباهني مبفهوم الكامل املطلق.

من املهم اإلشارة هنا إىل أن القائلني بهذا الربهان يعتربون الله هو املوجود الوحيد الذي يكفي

مج ّرد تصوره لالعرتاف بوجوده ،وال يوجد أي مفهوم آخر يستل ِز ُم تصو ُره وجو َده الخارجي .ويرجع
متسك هؤالء النفر من الفالسفة والالهوتيني مبفهوم الكامل املطلق لهذه الخصوصية ،مبعنى أن
ّ

سائر املفاهيم واملاهيات سواء كانت من الصفات اإللهية أم من غريها ،تفتقد الخصوصية املشار
إليها ،وألجل ذلك صار الربهان الوجودي (األنطولوجي) ،وكام يرى روبرت س .سوملون (1942

ـ 2007م) ،من أكرث األدلة صعوبة بسبب أنه دليل منطقي خالص يحاول أن يستخلص من فكرة
الله وجوده الرضوري[[[.

الربهان الوجودي ألنسلم
شهد عرص سنت أنسلم أوف كانتربي ()Saint-anselm of Canterbury( )1033 - 1109

جدالً فكرياً واسعاً اقتسمه طرفان :العقليون من جانب واإلميانيون من جانب آخر .كان االتجاه

األول يذهب صوب تحكيم العقل يف العقيدة إىل أقىص ح ّد ،ومن ثم صاروا إىل إنكار الكثري من

املعتقدات التي تعتمد الوحي دون العقل كاليوم اآلخر (املعاد) ،وكل ما يتصل بالعقيدة مام ال

يقبل الربهنة العقلية .فيام اتخذ الطرف اآلخر اتجاهاً معاكساً ،وش ّن حملة عىل الفلسفة بشكل عام
وفلسفة أرسطو بوجه خاص.

أطل أنسلم واختار لنفسه
ظل هذه األجواء املشحونة بالجدل املستدام بني االتجاهني َّ
يف ّ

منرقة وسطى بني العقليني واإلميانيني ،ورأى أن العقليني يخطؤون باعتقادهم بأسبقية العقل عىل
[[[ـ الدين من منظور فلسفي ،روبرت س .سوملون ،52 :ترجمة :حسون الرساي ،العارف للمطبوعات ،الطبعة األوىل 2009م.
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اإلميان ،إذ ال بد من البدء أوالً من اإلميان وليس العقل ،ألن العقل وفق أنسلم ال ميكنه أن

يؤدي وحده إىل اإلميان .ومن ناحية أخرى ق ّرر أن رجال الالهوت يرتكبون إهامالً شنيعاً حني ال

يعكفون عىل تعقّل مضمون اإلميان ،ومن ثم فال بد من اإلميان ليك نتعقل مضمون اإلميان![[[.

أياً ما كان موقفنا من هذا االتجاه وتقييمه الذي يُرتك للدراسات التي تتكفّل معالجة إشكالية

العقل والدين ،فإن الذي يعنينا أن نتعرف السياق الذي طرح فيه أنسلم الربهان الوجودي.

جاءت تأليفات أنسلم وفق اإلطار الذي رشحناه ،أعني عرض العقيدة استنادا ً للعقل ،وقد كتب

"التمهيد ومناجاة عن النفس" تلبي ًة لطلب بعض الرهبان يف تقديم تأمل يف وجود الله وطبيعته
استنادا ً إىل العقل دون الكتاب املقدس.

ق َّدم أنسلم يف كتاب "التمهيد" الربهان الوجودي املشهور واملرتبط باسمه ارتباطاً وثيقاً .وقد

نص كل من برتراند راسل ( 1872ـ 1970م) وروبرت س .سوملون عىل أن أنسلم كان أول من قال
ّ

بالدليل الوجودي[[[ .ولكن بحسب كلامت املتت ّبع إتني جلسون ( 1884ـ 1978م) فإن أنسلم هو
أول من صاغه بشكل محدد[[[ ،ومن خالل الرجوع الستعراض تاريخي ملسألة الوجود ورضورته

ميكن العثور عىل جذور الربهان يف كلامت سابقة لعرص أنسلم([[[) .ثم تطور الربهان الوجودي
وطرح بصيغ مختلفة عىل يدي كل من ديكارت ( 1596ـ 1650م) وسبينوزا ( 1632ـ 1677م)
وليبنتز ( 1646ـ 1716م) وهيجل ( 1770ـ 1831م) ،كام سنأيت عىل عرض ذلك.

نص عبارات أنسلم التي ق ّرر فيها الربهان الوجودي ،وسوف نعمد أوالً
نقل لنا روبرت سوملون َّ

نص العبارات كام نقلها سوملون ،ثم نح ّررها يف صياغة مختلفة.
إىل إثبات ّ
كتب أنسلم كام نقله لنا سوملون:

كنت قد أصدرت يف وقت سابق ،وبطلب ملح من بعض أخوة يل ،كتاباً موجزا ً كمثال عىل
ُ

التأمل يف أسس اإلميان .وقد كتبته إلرشاد من يفكر بصمت بينه وبني نفسه ،يك يكون عىل علم
[[[ـ فلسفة العصور الوسطي ،د .عبد الرحمن بدوي ،67 - 66 :وكالة املطبوعات ،الكويت ،الطبعة الثالثة 1979م.
[[[ـ الدين من منظور فلسفي ،روبرت سوملون53 :؛ تاريخ الفلسفة الغربية ،برتراند راسل ،177 :2 ،ترجمة :د .زيك نجيب محمود ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب 2012م؛ حكمة الغرب ،عرض تاريخي للفلسفة الغربية يف إطارها االجتامعي والسيايس ،برتراند رسل ،257 :1
ترجمة :د .فؤاد زكريا ،سلسلة عامل املعرفة 2009م.
[[[ـ روح الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط ،إتني جلسون ،88 :ترجمة وتعليق :أ .د .إمام عبد الفتاح إمام ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،الطبعة األوىل 2011م.
[[[ـ روح الفلسفة املسيحية.70 :
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مبا يجهله .ولكن عندما تأملت يف هذا الكتاب املوجز رأيت أنه يتضمن سلسلة طويلة من األدلة،

بدأت أسأل نفيس فيام إذا كان من املمكن العثور عىل دليل واحد ال يقوم عىل دليل آخر غريه

إلثبات صحته ،بل يكون كافياً بذاته إلثبات :أ ّن الله موجود وأنه الخري األسمى ،وال يحتاج إىل
يشء خارج ذاته ،بل إ ّن وجود األشياء كلها بحاجة إليه .والحق كنت دامئاً شديد االنتباه إىل هذه

كنت أبحث عنه ،ولكنني ما ألبث أن
املسألة .وكنت أعتقد أحياناً أنني قد وضعت يدي عىل ما ُ
أجده فيام بعد ،وقد ف ّر من بصرييت إىل ح ِّد أنني قررت أخريا ً وأنا يف حالة من اليأس ،أن أترك
البحث عن يشء بدا يل من املستحيل العثور عليه .ولكن عندما حاولت أن أزيح هذه املسألة عن

كاهل عقيل وأتج ّنب مشقّة هذا االنشغال الالمجدي وأكسب رمبا يف أمور أخرى بعض التقدم،
يل برغم إراديت ومقاومتي لها ،بقوة أكرب من ذي قبل .ثم يف يوم وقد أتعبتني
بدأت تضغط ع ّ
مقاومتي العنيدة ،وإذا بحل كنت آمله يحرض يل ،وأنا يف حال من االضطراب الشديد يف أفكاري.

وهكذا أمسكت بكل حامس ،بالفكرة التي قاومتها وأنا يف ع ّز اضطرايب.

العقل اإلميا َن دعني أتعق ّْل مثلام أؤمن أنك موجود ،وإنك لتعلم أ ّن هذا
َ
إلهي ،ألنك وهبت

خري يل :إننا نعتقد أنك الكائن الذي ال ميكن تصور من هو أعظم منه ،أو ميكن أن ال يوجد مثل
هذا الكائن ،ألن (الجاهل قال يف قلبه :ال يوجد إله) ،إن هذا الجاهل نفسه عندما يسمع ما أقوله

اآلن :مثة كائن ال ميكن تصور أعظم منه ،فإنه يفهم ما يسمعه ،وما يفهمه يتعقله موجودا ً يف ذهنه،
حتى وإن مل يتصور أنَّه موجود.

حقاً إن ما يتصور يف الذهن وحسب يشء ،وما يتصور أنه موجود يشء آخر .فعندما يتأمل

الرسام مسبقاً ما سريسمه فإن ما سريسمه موجود يف ذهنه وال يفرتض أن ما مل يرسمه بعد موجود،

ولكن عندما ينتهي من رسمه يكون ما رسمه موجودا ً يف ذهنه ويف الخارج.

والحال فإن عىل ذلك الجاهل أن يكون مقتنعاً عىل األقل ،بأن الكائن الذي ال ميكن تصور

أعظم منه موجود يف ذهنه ،ذلك ألنه عندما يسمع هذا الكالم يتعقله وكل ما يتعقل موجود يف
الذهن وال بد .وبالتايل إذا كان ذلك الذي ال ميكن تصور أعظم منه موجودا ً يف الذهن فمن

املحال القول إ ّن الذي ال ميكن تصور أعظم منه هو ذلك الذي ميكن تصور أعظم منه يف آن
واحد ،فال شك إذن ،أن كائناً ال ميكن تصور أعظم منه موجود يف الذهن ويف الواقع.

املؤكد أن هذا الكائن موجود ح ّقاً وال ميكن تصوره غري موجود ،ألن كائناً ما ميكن تصوره
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موجودا ً ال ميكن عدم وجوده .وهذا الكائن أعظم من ذلك الذي ميكن عدم وجوده .والحال إذا

أمكن تصور ذلك الذي ال ميكن تصور أعظم منه عىل أنه غري موجود فإن هذا الكائن الذي ال
ميكن تصور أعظم منه لن يكون ذلك الذي ال ميكن تصور أعظم منه وهذا خلف .ومن ثم يوجد

حقاً كائن ال ميكن تصور أعظم منه وال ميكن ،تبعاً لذلك ،تصوره غري موجود.

إنك أنت هذا الكائن يا إلهي وإلهنا ،إنك أنت يا إلهي ذلك الذي ال ميكن تصور عدم وجوده

إطالقاً .وهذا هو الحق ،إذ لو استطاع عقل ما أن يتصور شيئاً أعظم منك فإن املخلوق سيعلو
عىل الخالق  ،Creatorويحكم عىل خالقه ،وهذا محال  .absurdحقاً إنه باستثنائك أنت ،ميكن

تصور أي كائن غري موجود ،فأنت الوحيد إذن من بني جميع الكائنات ،الحائز وجوده عىل أعىل
معاين السمو والحق .فكل كائن آخر له مرتبة أدىن من الوجود ،وال يوجد وجودا ً حقيقياً .فلامذا
إذن قال الجاهل يف قلبه ال يوجد إله ،يف حني أنه من الواضح الجيل ألي ذهن عاقل إنك أنت

سام؟ كيف قال الجاهل يف قلبه ما ال ميكن تصوره؟
من بني كل الكائنات ،الذي يوجد عىل نحو ٍ

ولكن كيف كان للجاهل أن يقول يف قلبه ما ال ميكنه هو أن يتصوره؟ أو كيف كان غري قادر

عىل أن يتصور ما قاله يف قلبه؟ مهام يكن من أمر ،فإنَّه ال فرق بني ما يقوله املرء يف قلبه وبني
ما يتصوره .ومن الصحيح القول إن املرء يتصور الله إذا قاله يف قلبه وال يقوله يف قلبه إذا مل
يستطع تصوره .والواضح أن املرء ميكن أن يقول يف قلبه شيئاً ما أو يتصوره بأكرث من طريقة ذلك
ألننا نفكر بيشء ما مبعنيني :األول عندما نفكر بالكلمة الدالة عليه .والثاين عندما نفهم أو نتعقل
اليشء ذاته .وهكذا ،فباملعنى األول ميكن أن يتصور الله  Godغري موجود ،وأما باملعنى الثاين

فيستحيل هذا متاماً ،ألن ال أحد يتعقل ماهية الله وميكنه أن يتصور عدم وجوده حتى وإن قال

هذه الكلامت يف قلبه عن غري قصد أو عن قصد ولكن عريض متاماً .إن الله هو الذي ال ميكن
أن نتصور أعظم منه ،وكل من يفهم هذا عىل نحو صحيح البد له من أن يفهم أنه موجود عىل نحو

ال ميكن معه أن ال يكون موجودا ً حتى يف الذهن .وإذن فإن الذي يتفهم أو يتعقل وجود الله ال

ميكن أن يعتقد بعدم وجوده[[[.

إن هذا النص الطويل نسبياً والذي اضطررنا لنقله بتاممه حتى تتضح جوانب برهان أنسلم

الوجودي ،قد قرر لنا طبيعة الربهان الوجودي وخصائصه .فهو من جهة ال يعتمد عىل دليل
[[[ـ الدين من منظور فلسفي.57 - 54 :
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آخر إلثبات صحته ،وهو بهذه ِ
السمة يذكرنا بربهان الصديقني الذي طرحته مدرسة الفيلسوف

العالمة الطباطبايئ ( 1892ـ 1981م) الذي اعتقد أن جريان هذا الربهان ال يتوقف عىل يشء سوى
اإلميان بأصل الواقعية[[[ .ومن جهة ثانية فإن برهان أنسلم يتكفل إثبات وجود الله وأنه الخري
األسمى وحاجة األشياء جميعاً إليه.

ومام هو جدير باملالحظة أن أنسلم ويف سياق صياغة الربهان الوجودي كان يؤسس يف هذا

اإلطار ،بعض املكونات النهائية للتصور املسيحي عن الله تعاىل ليس كموجود كامل فحسب،
وإمنا كأعظم موجود ميكن تصوره.

لقد واعدنا القارئ املحرتم أننا سنعمد إىل إعادة صياغة برهان أنسلم ،ولكن قبل ذلك نحتاج

إىل التذكري مبسألة منطقية تعرف بربهان الخلف.

إن برهان الخلف هو استدالل عىل املطلوب بطريقة غري مبارشة ،أي عن طريق إبطال نقيض

املطلوب .ومبا أن ارتفاع النقيضني محال ببديهة العقل ،فاملطلوب صحيح.

لقد صاغ أنسلم الربهان الوجودي وفق طريقة الخلف التي أوضحناها آنفاً ،وميكن جعل هذا

الربهان يف نقاط:

 -1إذا كان أكمل األشياء القابل للفرض موجودا ً يف الذهن ومل يكن موجودا ً يف الخارج ،فهذا

يعني أن أكمل األشياء املفروض غري قابل للفرض.

 -2لكن من البديهي أن أكمل األشياء املفرتض قابل للفرض بداهة فرضنا له يف الذهن.
 -3إذن من املحال أن يكون أكمل األشياء القابل للفرض موجودا ً يف الذهن وغري موجو ٍد يف

الخارج.

 -4لكننا نعلم أن أكمل األشياء القابل للفرض موجود يف الذهن.
فالنتيجة :إذن أكمل األشياء القابل للفرض موجود يف الخارج ،أي إن الله موجود ،فيثبت

املطلوب.

نالحظ هنا أن مثة قضية مشرتكة بني املؤمن بوجود الله وبني املنكر وهي تصور الله يف
[[[ـ أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،محمد حسني الطباطبايئ  ،648 :2تقديم وتعليق :مرتىض مطهري ،ترجمة :عامر أبو رغيف،
املؤسسة العراقية للنرش والتوزيع ،من دون معلومات نرش.
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الذهن ،وإال لو مل يكن لديهام مثل هذا التصور فال معنى للتصديق به بالنسبة للمؤمن وال إنكاره

بالنسبة لغري املؤمن ،إذ اإلثبات والنفي فرع التصور ،ومن دون التصور يكون التصديق بالوجود
واإلنكار بال معنى .وهذه القضية مستغنية عن اإلثبات وواضحة.

أما القضية املهمة يف برهان أنسلم فهي التي تقول :إنّه من املحال أن يكون أكمل األشياء القابل
للفرض موجودا ً يف الذهن وغري موجو ٍد يف الخارج .فهي ليست واضحة وتحتاج إىل إثبات.
يف النص املتقدم الذي نقله لنا سوملون فإ ّن أنسلم يعتقد أن الشطر األول منها أمر مسلّم،

ثم يعمد إىل تحليل الشطر الثاين ليصل عن طريق قوانني املنطق للنتيجة املطلوبة ،وذلك ألن

قوانني املنطق تنص عىل أن صدق املقدم يف االستدالل كاف إلثبات القضية الرشطية واستنتاج
التايل عىل أساس املقدمات البينة ،أي اثبات القضية الرشطية القائلة :إذا كان  Xموجودا ً يف

الذهن وغري موجود يف الخارج ،فإن ذلك يعني أن  Xليست هي  ،Xوهذا واضح البطالن وفقاً

كل يشء هو نفسه وال ميكن أال يكون غري نفسه.
لقانون الهوية وكونه من التناقض املحال ،ألن ّ

وألجل إيضاح هذا املطلب ال ب ّد من الرجوع لنص أنسلم الذي يقول فيه :والواضح أ ّن املرء

ميكن أن يقول يف قلبه شيئاً ما أو يتصوره بأكرث من طريقة ذلك ألننا نفكر بيشء ما مبعنيني :األول

عندما نفكر بالكلمة الدالة عليه .والثاين عندما نفهم أو نتعقل اليشء ذاته .وهكذا ،فباملعنى األول
ميكن أن يتصور الله  Godغري موجود ،وأما باملعنى الثاين فيستحيل هذا متاماً ،ألن ال أحد يتعقل

ماهية الله وميكنه أن يتصور عدم وجوده حتى وإن قال هذه الكلامت يف قلبه عن غري قصد أو عن

قصد ولكن عريض متاماً .إن الله هو الذي ال ميكن أن نتصور أعظم منه ،وكل من يفهم هذا عىل
نحو صحيح البد له من أن يفهم أنه موجود عىل نحو ال ميكن معه أن ال يكون موجودا ً حتى يف
الذهن .وإذن فإن الذي يتفهم أو يتعقل وجود الله ال ميكن أن يعتقد بعدم وجوده.

إن ما يريد أنسلم أن يصل إليه من خالل هذا النص ،وهو إثبات وجود الله املوضوعي انطالقاً

من الوجود املتعقّل والتصوري ،ميكن أن يتضح من خالل نقاط:

1ـ إ ّن أكمل األشياء القابل للفرض موجود ذهني وغري موجود يف الخارج.
 2ـ ميكننا أن نفرتض أ ّن أكمل األشياء املوجود يف الذهن افرتاضاً موجود يف الخارج.
 3ـ وذلك أن اليشء املوجود ذهناً بوصفه أكمل األشياء إذا كان موجودا ً يف الخارج ،عند ذلك

سيكون وجوده يف الخارج أكمل مبراتب من وجوده يف الذهن فقط.
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 4ـ بنا ًء عىل ذلك ،فإن كان أكمل األشياء موجود يف الذهن دون الخارج ،فإن ما هو أكمل
منه يكون قابالً للفرض.
 5ـ هذا يعني أن ما افرتضناه أكمل األشياء أمكن فرض ما هو أكمل منه ،ألنه غري موجود

يف الخارج ،الذي يفرتض أنه وجود أكمل مبراتب مام يف الذهن.
 6ـ إ ّن أكمل األشياء القابل للفرض ليس قابالً للفرض.

والتايل باطل (إن أكمل األشياء القابل للفرض ليس قابالً للفرض) ،فاملقدم مثله (أكمل األشياء

ال ثبت املطلوب.
القابل للفرض موجود يف الذهن وغري موجود يف الخارج) .فإذا كان التايل باط ً

أي إن أكمل األشياء القابل للفرض موجود يف الخارج ،ألنّه إن مل يكن موجودا ً يف الخارج فهذا

يعني أنه غري قابل للفرض .وهذا خلف كونه قابالً للفرض.
صيغ أخرى للربهان

أصله أنسلم سنعمد إىل إثباتها وإيضاح بعض
ذُكرت صياغات أخرى للربهان الوجودي الذي ّ

جوانبها ،ثم نذكر تقييمنا لها يف إطار تقييم الربهان الوجودي يف خامتة املطاف.
 1ـ صياغة ديكارت

يعترب الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت ( 1596ـ 1650م) من جملة الذين دافعوا عن الدليل

الوجودي وعمل عىل تطويره .أورد ديكارت صياغته للربهان الوجودي يف كتاب "تأمالت

ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل".

بداية قرر ديكارت أن الله جوهر ال متناه ،ورسمدي وثابت ومستقل ،كلّه عل ٌم وكلّه قدر ٌة وخالق

كل يشء ،وملا كان كذلك ،وكانت هذه الصفات من العظمة بنحو ال ميكن استفادتها من النفس،
وكنت
يف،
ُ
فال بد أن نستنتج من ذلك بالرضورة أن الله موجود "ألنَّه وإن كانت فكرة الجوهر هي َّ

أنا جوهرا ً ،فمن الالرضوري أن يكون لدي فكرة الجوهر الالمتناهي ،أنا الوجود املتناهي ،لو مل

يف جوهر المتناه .ألحذرن من القول إين أتذهن الالمتناهي فقط بالسلب ملا هو متناه،
يضعها ّ
عىل نحو ما أفهم السكون والظلمة بسبب الحركة والضوء .بل أتذهن الالمتناهي بفكرة حقيقية ما
يف الجوهر الالمتناهي وجودا ً ،أكرث مام يف الجوهر املتناهي:
دامت ،بالعكس ،أرى بجالء أن ّ

وبالتايل أرى أن فكرة الالمتناهي سابقة عندي لفكرة املتناهي ،أي إن الله سابق لذايت .وإال كيف
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أعرف أين أشك ،وأرغب ،أعني أن شيئاً ينقصني ،وأين لست كامالً كل الكامل ،لو مل يكن لدي
فكرة عن كائن هو أكمل من كياين ،أعل ُم بالقياس إليه ما يف طبيعتي من عيوب؟[[[.

بعد ذلك يخلص ديكارت إىل تقرير صيغة الربهان الوجودي وفق الصورة التالية:
من املؤكد أن فكريت عنه ـ أي عن وجود مطلق الكامل ـ ليست ،يف نفيس ،أقل من فكريت

عن مطلق شكلٍ أو عد ٍد .ومن املؤكد أيضاً أن معرفتي بكون الوجود الفعيل األبدي الذي هو من

خواص طبيعته ،ال تقل وضوحاً ومتييزا ً عن معرفتي بأن كل ما أستطيع إثباته ،عن مطلق شكل أو

عد ٍد يخص حقاً طبيعة ذلك الشكل أو العدد .وعىل الرغم من أن الذي انتهيت إليه يف التأمالت
السابقة ،مل ينب صحيحاً بالتامم ،فإن وجود الله يقع يف ذهني ،عىل األقل ،مبثل اليقني الذي

شعرت به ،حتى اآلن ،إزاء الحقائق الرياضية العائدة إىل األعداد ،واألشكال ،وإن كان ذلك يبدو
غامضاً بعض اليشء أول األمر ،وقامئاً يف ظاهره عىل مغالطة .لقد اعتدت يف سائر األشياء أن أم ّيز
فصل عن جوهره ،وهكذا أتذ ّهن الله
بني الوجود والجوهر ،مام يدفعني إىل االعتقاد أن وجود الله يُ ُ

غري موجود يف الواقع .لكن حني أمعن النظر ،أرى بوضوح أن وجود الله ال ينفصل عن جوهره ،كام
ال ينفصل جوهر املثلث املستقيم األضالع عن أن زواياه الثالث مساوية لزاويتني قامئتني ،وكام ال

تنفصل فكرة الوادي عن فكرة الجبل .لذا ال يكون تذهيننا إلله (أي ملوجود مطلق الكامل) ينقصه

الوجود (أي ينقصه بعض الكامل) أقل تناقضاً من تذهننا لجبل غري ذي وا ٍد[[[.

والذي يالحظ يف صياغة ديكارت للربهان الوجودي ،أنها ركّزت عىل النقطة املفصلية التي

متحورت حولها غالب النقاشات التي طرحت للربهان األنطولوجي ال سيام مناقشات الفيلسوف

عامنوئيل كانط (1724ـ 1804م) ،أعني بذلك مسألة اعتبار الوجود عبارة عن محمول وخاصية.
فلقد تعامل ديكارت وفق نصه املتقدم مع الوجود كخاصية ،فامهية أي نوع من األشياء تشتمل

عىل بعض املحموالت .ويرى أن الوجود يجب أن يكون بني املحموالت التي تع ّرف الله ،فكام

تكون مساواة مجموع زوايا املثلث لقامئتني ،خاصية رضورية للمثلث ،كذلك يكون الوجود
خاصية رضورية للكائن الفائق الكامل ،فاملثلث من دون املقومات الذاتية ملاهيته ال يكون مثلثاً،
فكذلك اإلله من دون الوجود ال يكون إلهاً.

[[[ـ تأمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل ،رينيه ديكارت ،التأمل الثالث ،الفقرة 22 :ـ  ،23ترجمة :د .كامل الحاج ،منشورات عويدات،
بريوت ،الطبعة الرابعة 1988م.
[[[ـ تأمالت ميتافيزيقية ،التأمل الخامس ،الفقرة .7
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أما الفارق األساس بني املثالني فمرجعه إىل أنَّنا يف مثال املثلث ال نستطيع أن نستنتج من

ماهية املثلث أن املثلث موجود ،ألن الوجود ليس مقوماً ملثلثيته ،بينام نستطيع يف حالة الكائن

الفائق الكامل أن نستنتج أنه موجود ،ألن الوجود صفة أساسية ال ميكن من دونها ألي كائن أن
يكون فائق الكامل[[[.
ومع ذلك ال تجد إضافة جديدة يف صياغة ديكارت سوى أنه حاول تدعيمه بأمثلة رياضية.
 2ـ صياغة سبينوزا
من جملة فالسفة الغرب الذين قبلوا الربهان الوجودي الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا

( 1634ـ 1677م) .وقد جاء يف كتابه علم األخالق عرض للربهان الوجودي وفق الصيغة التالية:

املعبة كل واحدة عن ماهية أزلية
"الله ـ أعني جوهرا ً يتألف من عدد ال محدود من الصفات
ّ

ال متناهية ـ واجب الوجود .إذا نفيتم ذلك فتصوروا ،لو أمكنكم ،أن الله غري موجود .إن ماهيته ال
جل:
تنطوي أبدا ً عىل وجوده ،بيد أن ذلك محال ،إذا ً فالله واجب الوجود)[[[" .ويف نص آخر س ّ

"فإن مل توجد علة أو سبب ملنع وجود الله أو لنزع الوجود عنه ،فال مناص من استخالص وجوده
الرضوري)[[[".

إن سبينوزا يف صياغته للربهان الوجودي ركّز كديكارت عىل أن الوجود خاصية ،ولذا ق ّرر أ ّن

من طبيعة الجوهر أن يكون موجودا ً ،مبعنى أن ماهيته تنطوي بالرضورة عىل وجوده ،بنحو لو مل
نفرتض ذلك للزم الخلف يف كونه جوهرا ً.

 3ـ صياغة ليبنتز
طرح غوتفريد ليبنتز ( 1646ـ 1716م) صياغة جديدة للربهان الوجودي ،وإن كانت يف

روحها ترجع للفكرة األساسية التي ذكرها أنسلم وطورها ديكارت .جاء يف "املوسوعة الفلسفية
اإلنجليزية املخترصة":

تتجل أصالته بطريقتني :أنه يردفها
ّ
"أما صياغة ليبنتز للدليل الوجودي (األنطولوجي) ففيها
[[[ـ فلسفة الدين ،جون هيك ،29 - 28 :ترجمة :طارق عسييل ،دار املعارف الحكمية ،الطبعة األوىل 2010م.
[[[ـ علم األخالق ،باروخ سبينوزا ،40 :ترجمة :جالل الدين سعيد ،املنظمة العربية للرتجمة ،مراجعة :د .جورج كتورة ،املنظمة العربية
للرتجمة ،الطبعة األوىل 2009م.
[[[ـ علم األخالق.41 :
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بدليل جديد يستمده من وجود الحقائق الرضورية ،ويكمله بربهان عىل أن تصور فكرة الله

تصور ممكن ..وقد ف ّرق ليبنتز يف البداية بني الصفات التي هي كامالت وبني الصفات باملعنى
املألوف؛ والصفة تكون كامالً إذا امتلكها صاحبها يف صيغة أفعل التفضيل ،وإذا مل ينطو امتالكها

عىل استبعاد الصفات األخرى؛ والصفات املكانية والزمانية ليست كامالت ما دام وضعها يف
صيغة أفعل التفضيل يكون مبثابة متناقضات ذاتية مثل :أكرب حجم ،وآخر حادث ..الخ .وليست

الصفات التي تدرك إدراكاً حسياً كامالت هي األخرى ما دامت نسبتها إىل موضوع ما يحمل يف
طياته إنكار الصفات األخرى ،فإذا قلنا عن يشء أنه أحمر ،كان معنى ذلك أنه ليس أخرض أو

أزرق ..الخ .أما "خري" و"حكيم" و"قابل ألن يعرف" ،فإنها جمي َعها صفاتٌ إذا وضعت يف صيغة
"أف َعل" التفضيل مل تنطو عىل تناقض ذايت ،ومن ثم ميكن نسبتها إىل كائن كامل البد أنه ميلك

جميع الكامالت يف درجة الكامل؛ وعىل هذا فإن مفهوم الكائن الكامل ،مفهوم ممكن .وملا

كان الوجود الفعيل نفسه كامالً (عىل ح ّد افرتاض ليبنتز) فإن الكائن الكامل ليس مفهوماً ممكناً
فحسب ،ولكنه موجود بالفعل أيضاً [[[".

إن ليبنتز يف صياغته للدليل الوجودي قد ارتكز عىل قضيتني اثنتني :األوىل كون الوجود

محموالً ،واألخرى إن تحليل التصورات العقلية ميكن أن تنتج عنه معرفة بالعامل الفعيل،

عىل خالف االتجاه الذي ساد يف الغرب بعد ذلك والذي تنكّر لقدرة العقل عىل بلوغ قضايا
امليتافيزيقيا.

يفرتض ليبنتز أن اليشء ال يكون ممكناً ما مل يكن مثة أساس فعيل خارجه يجعله ممكناً ،إذ
حتى يكون يشء ما ممكناً يعني أنه ميتلك قدرة الوجود الفعيل يف ِظل ظروف معينة ،وإن مل
نفرتض ذلك فلن يكون ممكناً ،ووجود الله بوصفه موجودا ً غري متناه ممكن ،إذ ليس مثة تناقض
منطقي يف فكرة الله متنعها من إمكان الوجود ،وعند ذلك فإذا ما قمنا بتحليل فكرة الله فسنجد

أنها تتضمن عدم املحدودية ،وحينئذ فال يوجد ما مينعها من الوجود الفعيل ،وألجل ذلك كان
افرتاض وجود الله رضورياً لكونه أساساً يفرس لنا جميع الحقائق املمكنة والعرضية ،وعند ذلك

نستنتج أن الله موجود بالفعل.

[[[ـ املوسوعة الفلسفية املخترصة ،283 :نقلها عن اإلنجليزية :فؤاد كامل وجالل العرشي وعبد الرشيد الصادق ،راجعها وأرشف عليها
وأضاف شخصيات إسالمية :د .زيك نجيب محمود ،دار القلم ،بريوت.
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 4ـ صياغة هيجل
تبنى الفيلسوف األملاين جورج هيجل ( 1770ـ1831م) الدليل الوجودي ،ومل يره بذلك السوء

الذي ق ّرره كانط.

عب أنسلم عن ذلك وبأي نوع من التعبري .فالتصور الذي لدينا عن
كتب هيجل :وإليك كيف ّ

اإلله هو أنه تام باملطلق .ولو اعتربنا اإلله مجرد تصور ،لكان اإلله ناقصاً ،وليس الكائن األتم،

فيكون ذلك مجرد أمر ذايت ومتصور .ذلك أن التام ليس ما هو مجرد متصور ،بل هو ما هو موجود
كذلك ،وموجود بالفعل .وإذن فاإلله مبا أنه األتم ،فهو ليس مجرد تصور ،بل يعود إليه كذلك

الوجود الفعيل والحقيقة الواقعة .وقد قيل بعد تكوين الفكرة األنساملية األكرث تأخرا ً وانتشارا ً

وعقالنية ،إن مفهوم اإلله يتمثل يف كونه جملة الحقائق املوجودة ،وإنه الذات ُمطلقة الحقيقة
الفعلية .واملعلوم أن الوجود حقيقة فعلية كذلك ،وإذن فاإلله ينسب إليه الوجود)([[[).

وكتب يف نص آخر" :إن الدليل الوجودي ينطلق من املفهوم .واملفهوم يعترب شيئاً ذاتياً .وهو

ُبي أن هذا
يتحدد وكأنه يعترب املوضوع والحقيقة الفعلية متقابلني .إنه هنا البادئ .واملهم هو أن ن ّ
املفهوم ينسب إليه الوجود أيضاً .واملسار األدق اآلن هو التايل :ففيه يتم وضع مفهوم اإلله ويُبني
أنه ال ميكن أن يُكنه إال باعتباره محتوياً عىل الوجود يف ذاته .ويف حدود كون الوجود مييز عن
املفهوم ،فإنه ذايت يف فكرنا ،وإذا هو ذايت فهو غري تام ،وهو الواقع يف الروح املتناهي ال غري.

وكونه ليس مجرد مفهومنا بل كونه أيضاً غري تابع لفكرنا فذلك ما ينبغي بيانه)[[[" .وأخذ يف بيان

ذلك استنادا ً ملا قرره من قبل أنسلم بشأن الكامل املطلق.

املالحظ يف كل هذه الصياغات أنها ترتكز عىل نقطة واحدة وهي كفاية تصور الكامل املطلق

لتحققه ووجوده ،وبعبارة أخرى إن جميع صياغات الدليل الوجودي ترتكز عىل قضية أن ماهية
الله أو الكامل املطلق تختلف عن سائر املاهية يف أنها تنطوي الوجود.

أياً ما كان األمر ،فهناك آخرون من الهوتيني وفالسفة غربيني تبنوا الربهان الوجودي وقرروا

له صياغات أخرى ،ولكنا نقترص عىل هذه الصياغات ألهميتها وأهمية رجالها يف تاريخ الفلسفة
الغربية ،فضالً عن أننا مل نكن بوارد استقراء واستعراض كل صياغات الربهان الوجودي.

[[[ـ جدلية الدين والتنوير ،هيجل ،363 :ترجمة :أيب يعرب املرزوقي ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة مرشوع (كلمة) ،الطبعة األوىل 2014م.
[[[ـ جدلية الدين والتنوير.369 - 368 :
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نقد الربهان الوجودي عند مفكري الغرب
تعرض الربهان الوجودي يف صيغه املختلفة لسلسلة من االعرتاضات منذ ظهوره عىل يد أنسلم

وحتى الفرتة املعارصة .كان أول من تعرض بالنقد لهذا الربهان راهب بندكتي من دير مرموتييه
يدعى جونيلون يف كتابه املسمى (دفاع عن الجاهل) .وقد جاء يف نقد جونيلون مجموعة أمور:
 -1مل يثبت أين أفهم مضمون العبارة :الكائن الذي ال ميكن تصور أعظم منه!
 -2إننا لو فهمنا العبارة فإنا ال نستطيع أن نستنتج شيئاً منها يتعلق بحقيقة مدلولها يف الواقع،

فثمة قضايا عديدة خاطئة أفهمها جيدا ً.

ج ُز ٍر سعيدة توصف يل وأفهم
 -3وإذا كان كل ما هو كامل واقعياً ،فيجب أن أق ّر بوجود ُ
مدلولها ،لكني ال أستطيع مطلقاً أن أستنتج من ذلك أنها موجودة بالرضورة[[[.
ر ّد أنسلم من جانبه مؤكدا ً أن فكر َة الله فكر ٌة فريدةٌ ،والربهان الوجودي ال ينطبق إال عىل هذه

الفكرة حرصا ً .فوجوب الوجود املتض َمن يف املفهوم عنرص تتوفر عليه فكرة الله وتفتقده فكرة

الجزيرة ،وكل موجود مادي (ممكن الوجود) .ففكرة الجزيرة وكل فكرة ممكنة أخرى ليست سوى

حقيقة ال تتمتع باستقالل ذايت .ومن ث ّم ميكن تصور عدمها دون أن نقع يف تناقض .وهذا يعني

أن الربهان الوجودي ال ينطبق عليها .وبكلامت أخرى :إن موضوع الربهان الوجودي هو املوجود
الذي ال ميكن تصور أعظم منه ،أي هو ذو وجود أزيل ومستقل ،وحينئذ ال يرد ما ذكره جونيلون[[[.

ولكن يبدو أن مثة مصادرة يف جواب أنسلم ،فقد استند للنتيجة املراد الوصول إليها وجعلها

رس مت ّيز مفهوم الكامل
مقدمة يف ر ّده عىل جونيلون ،إذ البحث من األساس ينبغي أن ينصب حول ّ
املطلق عن بقية املفاهيم ليكون متضمناً لفكرة وجوده يف الخارج .وبعبارة أخرى :إن الوجود

رس اختالف مفهوم
زائد عىل املاهية يف مرتبة الوجود الذهني ،ومن ث ّم فالسؤال ينصب عىل ّ
الكامل املطلق ليكون الوجود فيه متضمناً يف املاهية عىل خالف سائر املفاهيم.
أما يف الواقع الخارجي فتوجد عينية ووحدة بني الوجود واملاهية ،وال ميكن التفكيك بني

األشياء والوجود ،ألن الوجود ليس من قبيل العارض واملعروض بالنسبة للذوات حتى ميكن
[[[ـ مدخل جديد إىل الفلسفة ،د .عبد الرحمن بدوي.219 :
[[[ـ فلسفة الدين ،جون هيك.28 :
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التفكيك بينهام ،وإمنا األشياء من دون الوجود ليس لها ذات .والتفكيك بني الذات ووجودها إمنا
يف ظرف الذهن فحسب ،وهذا هو معنى أن الوجود زائد عىل املاهية.

ثم البد من البحث يف رتبة ثالثة عن معنى املاهية؟ وعن صحة نسبتها للكامل املطلق الله؟
ويف مرحلة الحقة افتتح القديس توما األكويني ( 1225ـ 1274م) باب النقد لربهان أنسلم

الوجودي .فقد رأى األكويني كام سجل جونيلون من قبل أنه ليس من الصحيح أن مجرد الوجود

يف الذهن معناه الوجود يف الخارج ،وإال الستطعنا باستمرار أن نتصور كائناً يعلو كلام وجدنا
كامالً جديدا ً نستطيع أن نضيفه إليه.

ولكن يالحظ أن هذا اإلشكال ليس دقيقاً ،ألن برهان أنسلم يفرتض مسبقاً أن الكامل املطلق

حائز عىل كل أنواع الكامل بأعىل مراتبها بشكل ال ميكن افرتاض وجود كامل ليس حائزا ً عليه،
وعندئذ ال معنى للقول إننا ميكن أن نتصور كائناً يعلو كلام وجدنا كامالً جديدا ً.

والحظ األكويني من جهة أخرى أنه ال يصح القول إن كل إنسان ميتلك فكرة عن الله أنه
الكائن الذي ال ميكن أن يتصور أكمل منه .وذلك ألننا نجد أُناساً يقولون إن الله هو العامل.
ويخلص األكويني من كل ذلك قائالً إنه ال يوجد ما يربر القول إن املاهية والوجود يشء واحد

بالنسبة لله[[[.

أما أعمق نقد واجهه الربهان الوجودي فقد كان عىل يد الفيلسوف األملاين عامنوئيل كانط.

وهذا ما سنتوقف عنده يف الفقرة القادمة.
كانط ونقد الربهان الوجودي

تع ّرض الفيلسوف األملاين عامنوئيل كانط لنقد الربهان الوجودي يف رسالته املوسومة
"الدعامة الوحيدة املمكنة للربهنة عىل وجود الله" ،التي ظهرت سنة 1763م .وقد ذهب كانط يف
هذه الرسالة إىل إمكان االنتقال من (املمكن) إىل (الرضوري) أو واجب الوجود .ثم أسهب يف

نقد الربهان الوجودي يف كتابه ذائع الصيت "نقد العقل املحض" يف فصله الرابع.

يرتكز نقد كانط للربهان الوجودي إىل القول إن تحليل مفهوم أية ماهية من املاهيات ال يسمح

لنا مطلقاً بأن نكشف فيها الوجود انطالقاً من نفس املفهوم .كام ركّز عىل القول إن الوجود ليس
[[[ـ فلسفة العصور الوسطى ،د .عبد الرحمن بدوي.138 :
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محموالً ألي يشء من األشياء ،فإننا وإن نسبنا الوجود إىل أي مفهوم أو موضوع إال أن الوجود
ليس محموالً.

ويؤكد كانط وخالفاً لتوما األكويني أن فكرة الله وإن كانت أصيلة يف الذهن البرشي ،إال أن

ذلك ال يكفي لوحده لالنتقال إىل تحقق وجودها يف الخارج ،فتصورنا ملفهوم الله أو الكامل
املطلق ال يكفي لضامن قيام حقيقة موضوعية خارجية تقابل ذلك التصور أو فكرتنا عن هذا

املوجود.

لقد افتتح كانط نقدا ً منطقياً للربهان الوجودي ،ورأى بحق أن (الوجود) ليس محموالً منطقياً

نستطيع بالتحليل أن نستخرجه من أي مفهوم .فمن التناقض أن نفرتض وجود مثلث يف الخارج

ثم نرفض وجود زوايا ثالث فيه ،أما رفض وجود املثلث من األساس وبالتبع زواياه فال ينطوي

عىل تناقض .وهكذا الحال يف الكائن املطلق ،فإذا كان هناك كائن مطلق متحققاً بالفعل وجب أن

يكون موجودا ً ،ألنه من التناقض أن يكون متحققاً بالفعل وال يكون موجودا ً ،وأما لو رفضنا وجود
الكائن املطلق فال ينطوي ذلك عىل مفارقة ،أو إذا تصورنا مفهوم الكامل املطلق فال يلزم من
ذلك تحققه ووجوده ،والسبب يف ذلك أن (املوجود) ليس محموالً تكفي إضافته إىل (املوضوع)
ليك يعطيه التحقق الفعيل الخارجي ،وإمنا هو مبثابة التحقق الفعيل للامهية املوجودة خارجاً
جل قائالً:
فعالً .س ّ
وإين ألسألكم :هذه القضية :هذا اليشء أو ذاك (الذي أسلّم لكم بإمكانه أيا كان) يوجد :قضية

أي يشء إىل وجوده.
تحليلية أم قضية تأليفية؟ يف الحالة األوىل ال تضيفون بفكركم عن هذا اليشء َّ

لكن يف هذه الحالة إما أن يكون التفكري الذي فيكم هو اليشء نفسه ،وإما أن تكونوا افرتضتم
الوجود منتمياً إىل اإلمكان ،وسيكون ذلك ما يسمى استالالً للوجود من اإلمكان الجواين ،ولن
يكون ذلك سوى تحصيل حاصل بائس .فلفظ الواقع الذي يف أُفهوم اليشء ير ُن بشكل مختلف

كلياً عن الوجود يف أُفهوم املحمول ،ال يحل املسألة .ألنكم لو أسميتم واقعاً كل طرح (من دون
أن تعينوا ما تطرحون) لكنتم طرحتم اليشء بنفسه يف أُفهوم الحامل وسلّمتم به بوصفه متحققاً مع

كل محموالته ،يف حني أنكم مل تفعلوا سوى أن كررمتوه يف املحمول .فإن اعرتفتم عىل العكس،
كام يليق حقاً بكل كائن عاقل أن يفعل ،بأن كل قضية وجودية هي تأليفية فكيف تريدون إذن أن

تثبتوا أن محمول الوجود ال ميكن أن يُنسخ من دون تناقض ،حيث إن هذه امليزة ال تنتمي بشكل
خاص إال إىل القضايا التي يستند طبعها إىل ذلك بالضبط؟
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لف أو
حك املتحذلق من دون ّ
ُ
وكنت آمل بالطبع أن يبدد تع ٌ
ني دقيق ألُفهوم الوجود ،هذا التم ّ
دوران ،لو مل أكن قد وجدت أن الوهم الذي يتولد من خلط محمول منطقي مبحمول واقعي (أي
تعي اليشء) يُلغي تقريباً كل تعليم .وميكن لكل يشء أن يصلح حسب ما نريد كمحمول منطقي،
ّ
وحتى الحامل نفسه ميكن أن يحمل ،ألن املنطق يتجرد من كل مضمون ،لكن التعيني محمول
يضاف إىل أُفهوم الحامل ويزيد عليه ،يجب إذن أن ال يكون متضمناً فيه)[[[.
إن ما يحاجج به كانط القائلني بالربهان األنطولوجي أن الوجود أو فعل الكينونة ،ليس محموالً
واقعياً وإن كان محموالً منطقياً وبحسب اللغة ،وذلك ألنه ال يخربنا بأي يشء جديد عن أي يشء
نقول إن له وجودا ً أو كينونة .ففي قولنا :التفاحة مستديرة أو موجودة ،مث ّة يشء زائد يتمثل يف
كلمة (موجود) ،بسبب أنها ال تطلعنا عىل خاصية التفاحة ،وإمنا يجب القول بدالً من ذلك :هناك
تفاحة بكذا من الخصائص .وهكذا الحال يف قولنا :إذا كان الله موجودا ً كان له من الخصائص
العلم والقدرة وغريها ،فإن هذه الجملة يشء مفهوم وكام ٌن يف التصورات ،أما قولنا :الله موجود
فحسب فيشء مختلف عن ذلك كلياً.
وخالصة ما يريد كانط قوله :إننا ال نستطيع أن نستنبط من أي تصور إال ما هو متضمن يف
التصور ،وفكرة املوجود الحقيقي الكامل تتضمن فكرة الوجود كمفهوم يف أفق الذهن (وجود
ذهني) ،وليس الوجود يف الخارج املتحقق فعالً .مبعنى أن املاهية مجرد فكرة ومن ثم فهي ال
تقدم لنا سوى اإلمكان املنطقي ،وهو أي اإلمكان املنطقي ال يعني الواقعية والتحقق فعالً.
وفق كانط فإن الدليل الوجودي ال سيام بصياغته الديكارتية التي ركّز عليها يف نقده ،تتضمن
خلطاً واضحاً بني مرتبة الفكر ومرتبة الوجود ،والحال أن طابع الوجود ليس تحليلياً حتى يكون
صف ًة أو محموالً( ،بهذا الدليل األنطولوجي الديكاريت الشهري جدا ً ،والذي يزعم التدليل بأفاهيم
عىل وجود كائن أسمى ،ال نفعل سوى أن نض ّيع كل جهدنا وعملنا ،وليس بوسع أي إنسان أن
يصبح أكرث غنى يف املعارف مبجرد أفكار ،مثلام ليس بوسع تاج ٍر أن يصبح أكرث غنى لو أضاف،
بقصد زيادة ثروته ،بعض األصفار إىل دفرت حسابه)[[[.

ولكن هل ختم ملف الربهان الوجودي بنقد كانط؟ كان األمر عىل العكس من ذلك ،فقد
[[[ـ نقد العقل املحض ،عامنوئيل كنط ،299 - 298 :ترجمة :موىس وهبة ،مركز اإلمناء القومي .والحظ كذلك ترجمة غانم هنا ،نقد
العقل املحض ،624 - 623 :املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة األوىل .2013
[[[ـ نقد العقل املحض ،ترجمة وهبة ،300 :وترجمة غانم هنا .627 :وهذا النقد الكانطي للربهان الوجودي تكرر بعد ذلك مع برتراند راسل
بنا ًء عىل فلسفة التحليل املنطقي ورؤيته لألوصاف .أنظر :تاريخ الفلسفة الغربية .423 :3
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استمر الجدل والنقاش بشأن الربهان الوجودي بني املؤيدين والرافضني وحتى العرص الحديث
ويف بلدان أوربية متعددة .وعىل سبيل اإلشارة فإن اإليطايل برناردينو فاريسكو كتب مقالة يف
مجلّة لوغوس عام 1929م ،حاول فيها االنتصار للربهان الوجودي[[[.

ويف سنوات الحقة عمل املناطقة عىل تطوير صياغات الدليل الوجودي ،بنحو ميكن التخيل

عن الفكرة املثرية للجدل فيه ،أعني االنتقال من مجرد التصور للوجود أو كون الوجود صفة.
وهكذا فعل تشارلس هارتشورن عندما افرتض أن تصورنا عن الله إذا كان تصورا ً عن موجود أبدي

قائم بذاته فإن مسألة وجود الله ال ميكن أن تكون مسألة واقع ،بل يجب النظر إليها عىل أنها

رضورة منطقية[[[ .يف سعي لتوظيف قواعد املنطق الحديث التي ترتكز عىل سالمة الدليل صورياً
دون النظر ملضمون االستدالل وقضاياه ومادته.

وواضح أن محاولة االستناد لقاعدة اإللزام (إذا ..فإن )..لو متت فمع ذلك ال تثبت لنا وجود

الله الواقعي الفعيل ،وإمنا غاية ما تثبته صحة الربهان صورياً ،وذلك باعتبار أن القضايا الرشطية

تصح حتى مع كذب طرفيها ،فضالً عن تلك الفجوة يف االنتقال من التصور الستنتاج الوجود
الفعيل .وما تزال النقاشات بشأن الربهان الوجودي مستمرة.
تقويم عام للربهان الوجودي
شكل الربهان الوجودي منذ والدته عىل يد أنسلم محل جدل واسع ما زال مستمرا ً حتى يوم

الناس هذا .وهذا املعنى يؤرش لنا عىل رواج التفكري الفلسفي والديني يف الغرب بغض النظر عن

طبيعة املوقف من الربهان .فاملتفقون مع حجج كانط يف رفض الربهان الوجودي ليسوا قليلني،

كام أن املؤمنني به ال يقل عديدهم عن أولئك .وفضالً عن ذلك فقد افتتحت نقاشات جديدة يف
السنوات األخرية دارت حول الربهان الوجودي أدت إىل إذكاء روح التفكري الفلسفي كام يقول

جون هيك[[[.

ارتكز الربهان الوجودي يف صياغاته املختلفة عىل نقطة مثّلت بنفسها مورد اإلشكال ،أعني

اتخاذ تصور فكرة املطلق الكامل أو املوجود الكامل جرسا ً إلثبات وجوده الخارجي.
[[[ـ فلسفة العصور الوسطى.74 - 73 :
[[[ـ الدين من منظور فلسفي.71 :
[[[ـ فلسفة الدين.31 :
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إن ما يالحظ عىل مجمل صياغات الربهان أن مثة خلطاً بني عامل األفكار وعامل الواقع ،أو قل

بني الحمل األويل والحمل الشايع بحسب لغة املنطق .ذلك أن القضية القائلة :الكامل املطلق
مطلق ،إمنا هي بحسب الحمل األويل دون الحمل الشايع ،فهو
كامل
أكمل موجود قابل للفرضٌ ،
ٌ

كامل مطلق بسبب من ثبوت اليشء لنفسه ،أي ثبوت املفهوم لنفسه يف أفق الذهن ،والحال أن
أصحاب الربهان تصوروا أنه كامل مطلق بحسب الحمل الشايع.

وبجملة أخرى :إن الكامل املطلق املوجود يف الذهن تصورا ً ومفهوماً هو مفهوم الكامل

املطلق وهو رضوري الثبوت لنفسه ،وليس مصداق الكامل املطلق .فتصور اليشء يختلف عن

حقيقة اليشء ،ومفهوم الذات غري املتناهية التي افرتضها ديكارت يف صياغته ليست أكرب من
املدرِك لها ،حتى يتم استدالله ،وإمنا نفس الذات املطلقة غري املتناهية يف الواقع هي األكرب.
مبعنى إن تصور الذات غري املتناهية املوجود يف ذهن اإلنسان ليس أكمل من اإلنسان ،ألن

تصور الحقيقة ليس هو الحقيقة بنفسها ومبا لها من آثار واقعية يف تحققها املوضوعي .وهذا
املعنى يوقفنا عىل أن ديكارت قد خلط بني خصائص الذات غري املتناهية بوجودها الواقعي

وبني التصور الذهني عن الذات غري املتناهية .فاإلنسان ملا يتصور النار ال يعني ذلك تحقق النار

يف أفق الذهن مبا لها من خصائص اإلحراق واإلضاءة ،وإمنا يعني تحقق مفهوم وماهية النار
يف الذهن فحسب .وهكذا هو الحال فيام يرتبط بالكامل املطلق أو الذات غري املتناهية .وقد

عولجت هذه املسألة يف الفلسفة اإلسالمية يف البحث املعنون بـ(الوجود الذهني).

وهذا يعني أن نقطة الضعف يف الربهان الوجودي الذي طرح يف الفلسفة الغربية هي بنفسها

املرتكز األسايس فيه .أعني استنتاج وجود اليشء من تصوره ،فال يسعنا إال أن ننحاز صوب

كانط يف نقده للربهان برغم ما قد يثريه هذا النقد من مسائل أخرى جانبية .إن عدم وجود الذات
األكمل واملطلقة ال يلزم منه عدم تصورنا للذات املطلقة الكاملة ،كام أن تصورنا لهذه الذات يف

أفق الذهن ليس تصورا ً للذات األكمل واألعىل يف الخارج ،ومن ثم فال يوجد خلف أو تناقض

كام افرتضه أنسلم ومتابعوه .فالكامل املطلق سواء كان له وجود أم مل يكن فإن تصورنا للكامل
املطلق أمر ممكن وهو نفس تصورنا للكامل املطلق أي بالحمل األويل ،فال ميكن استنتاج

الوجود الخارجي للكامل املطلق من تصورنا ملفهوم الكامل املطلق .فاملتحصل أن وجود

اليشء (بالحمل الشايع) ال يستنتج من التصور.
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

اإلله ّيات يف الفلسفة الغربية

255

عىل أن نشري هنا إىل أن نقد كانط للربهان الوجودي له جذور يف كلامت فالسفة املسلمني.

فقد ذكر الفيلسوف صدر الدين الشريازي (1572ـ 1640م) يف كتاب الحكمة املتعالية كالماً

ونص كالم الشريازي( :إن
جله كانط عىل الربهان الوجودي.
ّ
نجد فيه جذر اإلشكال الذي س ّ
نحوي
ما ذكره من أن مفهوم املوجود موجود ألنه محمول عليه ،مغالطة نشأت من سوء اعتبار
ّ
الحمل ،والخلط بني الحمل الذايت األويل والحمل الشايع املتعارف .فإن كل مفهوم يحمل عىل

نفسه باملعنى األول [أي بالحمل الذايت األويل] ،وكثري من املفهومات غري محمولة عىل نفسها

باملعنى الثاين [أي بالحمل الشايع املتعارف] ،فلم يلزم من كون مفهوم املوجود نفس معناه أن

يكون فردا ً لنفسه حتى يكون موجودا ً يف الخارج)[[[.

فكأ َّن أنسلم ومن حذا حذوه قد اعتربوا أن الكامل املطلق املتصور كامل مطلق يف الخارج،

أي جعلوه فردا ً لنفسه ،والحال أن الكامل املطلق كامل مطلق بالحمل األويل أي يحمل عىل
نفسه ،ومن ثم ال يلزم من ذلك خلف أو مفارقة تناقض.

إن هذا النقد املتوجه للدليل األنساملي الديكاريت قد جعل أمثال كارل بارث ( 1886ـ 1968م)

ينظر إليه بوصفه محاولة إلظهار اإلميان وليس بوصفه برهاناً( ،إنه ألمر حقيقي يتبني لك بوضوح
يعب عن إميانه بقدر ما يعرض برهاناً منطقياً)[[[.
وأنت تقرأ دليله مر ًة ثانية أو ثالثة ،إن أنسلم ّ

ويف تقديري إن ما ذكره كارل بارث سليم ويتناغم مع سياق طرح أنسلم للربهان ،أعني منهجه

القائم عىل فكرة :أؤم ُن ألتعقّل .مبعنى أن مثل هذا الربهان لن يفلح يف اقناع ملحد أو شكّاك ،إذ

أي تناقض أو خلالً
ال يتض ّمن تصور فكرة الكامل املطلق مع عدم اإلميان بالوجود الواقعي له َّ
منطقياً ،وإمنا يحصل التناقض يف نظر أنسلم ومن يحذو حذوه من املؤمنني بفكرة وجود الكامل

املطلق ،أو تصور الكامل املطلق املتضمن لوجوده ،وهي فكرة يف إطار طرحها تبدو متضمنة

لعنرص إمياين أكرث من مسألة التجرد املنطقي والعقيل.
الربهان الوجودي البديل

حري
نريد يف خامتة املقال اإلشارة إىل أن مثة برهاناً وجودياً بديالً جاء يف الفلسفة اإلسالمية
ّ
أن يجعل بني يدي الدراسات الفلسفية املقارنة.
[[[ـ الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،صدر الدين محمد الشريازي  ،77 :6دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان ،الطبعة األوىل
2002م.
[[[ـ الدين من منظور فلسفي.72 :
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طرح الفيلسوف املسلم صدر الدين الشريازي برهاناً وجودياً أسامه بربهان الصديقني إلثبات

ونعب عنه بالوجودي ألنه يستند لحقيقة الوجود املوضوعية .وهو بهذه النقطة ينامز
وجود الله.
ّ

عن الربهان الوجودي يف الفلسفة الغربية بصيغه املتعددة الذي تقدم الحديث عنه .فالشريازي

يف هذا الربهان مل ينطلق من التصور الذهني املسبق لفكرة الكامل املطلق أو الالمتناهي إلثبات
الوجود املوضوعي وما يتضمنه ذلك من خلل يف العبور من التصور للخارج ،وإمنا انطلق من

الوجود املوضوعي الخارجي.

ال يتعلق غرضنا بنقل الربهان ،وإمنا أحببنا اإلشارة إليه يف خامتة الحديث ليك يكون نصب

أعني الدراسات الفلسفية املقارنة التي تؤرش إىل طبيعة الفرق بني الفلسفتني الغربية واإلسالمية.
وللوقوف التفصييل عىل هذا الربهان ميكن الرجوع ملصادر دراسته[[[.

[[[ـ الحكمة املتعالية ،صدر الدين الشريازي  14 :6فام بعدها؛ أصول الفلسفة ،محمد حسني الطباطبايئ  648 :2فام بعدها.
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يُعنى باب “الشاهد” بتظهري شخص ّية رياديّة
ذات حضور وتأثري يف نطاق الحضارة العربية
واإلسالمية ،أو عىل نطاق عاملي ،كام هو حال عدد
وازن من الفالسفة والعلامء واملفكرين املسلمني
والغربيني ،الذين أثروا الحضارة اإلنسانية بأعاملهم
ومعارفهم ونظرياتهم.
* * *

يف هذا العدد نُسلِّط الضوء عىل فيلسوف الشكّ
ونتبي أبرز نظرياته
الفرنيس بيري بيل ،لنقرأ سريته الذاتيةّ ،
وأطروحاته الفلسفية ،فضالً عن مساجالته مع من سبقه
ومن عارصه من فالسفة ومفكري الغرب.

ا لشــاهد
فيلسوف الدين بيري بيل
ناقد الالهوت املدريس

ــ النزعة الشكّ ية عند بيري بيل
قراءة في فلسفته الدينية

جعفر حسن الشكرجي
ــ بيري بيل:
سيرة ذاتية فلسفية

الشكية عند بيير بيل
النزعة
ّ
قراءة يف فلسفته الدينية

[*][[[

جعفر حسن الشكرجي

]*[

يتناول هذا الباب من "الشاهد" حياة فيلسوف الدين الفرنيس بيري بيل ،وأطروحاته
عرض إىل
ٌ
املتعلقة باملذاهب الفلسفية التي تصدّ ت لقضية الوجود وثنائية الخري والرش .يليه
السرية العلمية للفيلسوف بيل وتظهري نزعته الشك ّية باألنظمة الفكريَّة التي عارصها ،ونقوده
للمامرسات السائدة يف زمانه ،األمر الذي س َّبب له الكثري من املتاعب التي طبعت حياته
وتركت تأثرياتها الب ّينة عىل منهجه سريته الشخص ّية...

أهمية اإلضاءة عىل هذه الشخصية الفلسفية أنها تقدّ م فيلسوفاً كان ال يزال يف الظل بالنسبة
أهم العنارص املك ّونة ألطروحاته الفكرية
إىل القارئ العريب .لذلك تأيت هذه املقالة لتقف عند ّ
يف مجال امليتافيزيقا وفلسفة الدين .كام تحاول بيان جملة من الخطوط النقدية حيال هذه
األطروحات وال سيام لجهة نزعته الشك ّية التي حفرت عميقاً يف مسار التفكري الفلسفي الغريب
وخصوصاً يف حقبة التمهيد لعرص التنوير.
املحرر
يُع ُّد الفيلسوف الفرنيس بيري بيل ( )Pierre Bayleواحدا ً من أبرز املفكرين يف القرن السابع
نقدي الذع ،وأخضع عددا ً هائالً من النظريات
عرش امليالدي .مت َّيز بنزعة ش ِّك َّية متطرفة وإتجاه
ّ
الفلسف َّية والالهوت َّية والعلم َّية ،القدمية والحديثة للتحليل النقدي ،مب ِّيناً ما فيها من قصور
وتناقض .وقد حاز عىل ال ُعدة الالزمة إلنجاز هذه املهمة ،فعدتُ ُه هي مهارة جدليَّة دقيقة وعدد
هائل من الحجج الشكيّة ومعرفة واسعة جدا ً .إ َّن بيل يف محاولته تقويض املذاهب جميعا
*ـ باحث يف الفلسفة الغربية ،وأستاذ بكلية اآلداب يف جامعة بابل ـ العراق.
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بنزع ِت ِه الشَّ ِّك ّية ،مل يكن حريصاً عىل بناء مذهب جديد ،وبذلك أصبحت الفلسفة عنده منهجا
شكياً.
رمبا ميكن القول أن بيري بيل كان أعظم الشكوكية حد ًة يف العرص الحديث ،إذ ط ّور مذهباً
شكياً متطرفاً للغاية ،يعارض «كل ما قيل وكل ما تم عمله»[[[ يف املجاالت الفلسفية والالهوتية
الشك
ِّ
والعلمية والرياضية والتاريخية ،مستخدماً حججاً هائلة لهذا الغرض و مستفيدا ً من الرتاث

كله ،بعد أن نقَّح حججه ،ليك ت َصدق مبارشة عىل الفلسفات الجديدة وأنواع النظريات املتنافسة
كلَّها .ولقد متيَّز مبهارة جدلية كان يفتقر إليها الشكوكيون األوائل ،واستعمل بشكل خاص نهج
أحد أبطاله ،وهو روديريجو أرياجا (و هو آخر الفالسفة املدرسني األسبان ،تويف عام  )1667ومن
املحتمل أنَّه تعلمه من اليسوعيني خالل دراسته يف مدينة تولوز ،يقوم هذا النهج عىل بيان ضعف
كل محاولة عقلية لفهم بعض جوانب التجارة البرشية .إ َّن بيل ،مثل (أرياجا) قبله ،فهو يُظهر مرة
بعد مرة املأزق الفكري الذي يقع فيه اإلنسان ،إذ تنتهي دامئا كل محاوالته العقلية بنظريات حبىل
بالتناقض والسخافة[[[ .إن اليشء اليقيني الوحيد ،بنظر بيل ،هو ال يشء يقيني[[[ .ويف الحقيقة أنَّه
كان يشك كذلك يف مذهب الشك.
ففي  2600صحيفة من االستنتاج والحجج والرباهني ،يف قاموسه التاريخي والنقدي ،اعرتف
بيل بضعف العقل ،فإن العقل مثل الحواس التي يعتمد عليها ،قد يخدعنا ،ألنه غالبا ما يتخلله
ُّ
والشك هام اللذان يحددان سلوكنا .فالعقل ميكن ان يعلمنا أن
االنفعال والرغبة والهوى .فالعقل
نشك ولكنه قليال ما يحركنا للعمل« :إن أسباب الشك مشكوك فيها هي األخرى .ومن ثم يجب
عىل اإلنسان أن يشك .أية فوىض ،و أي عذاب للذهن ..إن عقلنا يؤدي بنا إىل أن نتيه ونهيم
عىل وجوهنا عىل غري هدى .ألنه حني يكشف عن أكرب قدر من حدة الذهن والدقة ،يلقى بنا يف
الهاوية ..إن العقل أداة هدم ،ال أداة بناء» [[[.
يرصح بيل مرارا ً و تكرارا ً ،أن الفعالية الفكرية ،أيّاً كانت املشكلة التي يوجه االهتامم إليها ،تقود
[1]- Popkin ,Richard H.,Skepticlsm , Article in: «The Encyclopedia of Philosophy» , Macmillan , New
York , 1967 , vol. 7 , P.454.
[2]-Popkin , R.H. , Pierre Bayle , Article in: «The Encyclopedia of philosophy» , vol.1 , P, 259.
[3]- Doyle John P. ,Pierre Bayle Article in: «Lexicon Universal Encyclopedia» , Lexicon Publications ,
New York , 1997 , vol.3 , P.133.
[[[ـ ول وايريل ديورانت ،قصة الحضارة :عرص لويس الرابع عرش ،ترجمة :محمد عيل أبو دره ،دار الجيل ،بريوت ،ب ت ،الجزء الرابع
من املجلد الثامن  ،34صـ93
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إىل شكِّية تامة ،مادام العقل يؤدي بنا بشكل ثابت إىل الضالل ويجعلنا مرتبكني .وبيل يشبه العقل
ببارود مدمر ،يبدأ بتدمري األخطاء ،بعد ذلك يدمر الحقائق ،ولو ترك وشأنه ،ملا عرفنا إىل أين يتجه،
وملا أمكنه أن يجد نقطة يقف عندها .وعندما يصل بيل ،يف كل مرة ،إىل هذه املرحلة ،يرصح بأنه
بالنظر لعدم قدرة العقل الوصول إىل أية نتيجة كاملة ومالمئة عن أي يشء ،فإن اإلنسان يجب أن
يرتك العقل ،ويبحث عن مرشد آخر هو اإلميان[[[.
وفيام يتصل بالعالقة بني عالَم العقل وعالَم الوحي ،يرى بيل أنَّهام عىل طريف نقيض ويف
رصاع تام؛ أل ّن األخري يقوم عىل ادعاءات معارضة للمبادئ التي تبدو واضحة جدا ً للعقل.
ولنأخذ أول التوراة (سفر التكوين) ،الذي يقرر أن خلق الكون كان من العدم ،بينام العقل يقرر
أن كل يشء يتولد عن يشء آخر .ويقول أ ّن هناك نوعني من الناس :نوع من الناس دينهم يف
عقولهم وليس يف قلوبهم ،ونوع أخر دينهم يف قلوبهم وليس يف عقولهم .فالنوع األول مقتنع
بصحة الدين ،لكن ضامئرهم ال تتأثر مبحبة الله .والنوع الثاين ال يدرك حقيقة الدين حني يبحث
عنه بالطرق العقلية ،لكنهم حني يصغون فقط ملشاعرهم أو ضمريهم أو تربيتهم ،فإنهم يقتنعون
بالدين ،ويكيفون سريتهم وفقا له ،يف داخل حدود الضعف اإلنساين .وهذا النوع األخري من
الدين يصبح مشوشا ومعقدا ً كلام حاول مقتنعه أن يوضحه أو يفهمه .ولكنه إذا كف عن محاولة
عقلنته ،عندئذ يصري موجهاً هادئاً لحياة ورِعة[[[.
لقد أرص بيل ،مثل ديكارت ،عىل رضورة الوضوح (الرشوط الصارمة للمعرفة اليقينية) ولكنه ،بخالف
ديكارت ،انتهى إىل أن العقل غري قادر عىل الحصول عىل مثل هذا الوضوح ،خاصة فيام يتعلق بالله[[[.
بل وجادل بإمكانية أن تكون القضايا واضحة ومتميزة ،ومع ذلك ميكن الربهنة عىل أنها خاطئة[[[.
لقد أخضع بيل عددا ً هائالً من أفكار الفالسفة والالهوتيني للتحليل النقدي ،محاوالً أن يثبت
بفطنة حادة وبراعة جدلية أنه ليس لدى أي منهم رشعية تؤهل زعمه امتالك الحقيقة النهائية،
ولذلك شجب وثوقية الفالسفة ،بقدر ما استهجن اعتقادية الالهوتيني[[[.
[1]-Popkin , Pierre Bayle , P.260.
[2]-Ibid: , 260.
[3]- Antognazza , Maria Rose , Arguments for the Exitence of God: The continental European Debate ,
Article in: «The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy» , Vol. 2 , Cambridge 2007 , p.732.
[4]- Popkin , Skepticism , P.455.
[[[ـ انظر املصدرين اآلتيني:
أ ـ دليل أكسفورد للفلسفة ،ترجمة :نجيب الحصادي ،املكتب الوطني للبحث والتطوير،ليبيا ،ب ت ،الجزء األول ،صـ.193
ب ـ أميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :الجزء الرابع :القرن السابع عرش ،ترجمة جورج طرابييش ،دار الطليعة ،بريوت ،1983 ،صـ.355
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ففي امليتافيزيقا ،استخدم بيل كل مهارته يف بيان أن النظريات املتعلقة بالزمان واملكان
حللت وجدت أنها متناقضة وغري معقولة،
واملادة والحركة والعالقة بني النفس والبدن ،إذا ما ُ
كام قام باعرتاضات شك ّية عىل األنظمة الفلسفية والالهوتية ،من طاليس ،وحتى ديكارت و
هوبز وسبينوزا و مالربانش و ليبنتز ونيوتن وآخرين ،مرورا بالفلسفات :الذرية واألفالطونية و
األرسطية ،وانتهى إىل أن النتائج التي ترتتب عليها غريبة وال تصدق[[[ .ولهذا كان يتمسك
باستمرار بأن الفلسفة ال تحقق املعرفة وال االطمئنان ،بل التناقض واالرتباك والحرية[[[ ،وأشار
عىل الفالسفة أال يقيموا للفلسفة وزناً كبريا ً ،ألنها تقود إىل الشك الكيل وتجرب اإلنسان أن
يقبل باإلميان األعمى[[[ .إ َّن نقد بيل للمذاهب الفلسفية جعل فولتري ينظم فيه أبيات من الشعر
الفرنيس ،هذا مؤداها [[[:

بيل ،يفوق أنداده علام ودراية .فعزمت عىل استشارته.
إ َّن علو كعبه يف العلم ،ورفعة قدره ،يأبيان عليه أالَّ يكون صاحب مذهب خاص به؛ لقد
أَجهز عىل سائر املذاهب ،وها هو ذا يحارب نفسه بنفسه.
رص بيل عىل أن العقائد الدينية ليست فقط فوق وما وراء العقل ،ولكن أيضاً معارضة له،
وأ َّ
مؤكدا أنها تتميز بطبيعة ال تقبل كل أنواع الجزم ،وأن مثل هذه العقائد ميكن أن يُعتقد بها أو ت ُقبل
عىل أساس اإلميان[[[.
ومع ذلك ،ما ادعى بيل قط أنه يسحب عىل هذا النحو أي سند حقيقي و مكني للدين؛ فام
العقل البرشي ،املعرض دوما للخطأ ،بالقياس إىل السلطة اإللهية املعصومة عن الخطأ؟ إن
الوساوس والتشكيكات املرتبطة مبسألة العدالة اإللهية جميعها تحذفها السلطة دفعة واحدة:
«ذلك هو بال ريب السبيل الحق إىل محو الشكوك :الله قاله ،الله فعله ،الله أباحه» .وعىل
السلطة اإللهية ،وال يشء غري هذه السلطة ،ينبغي أن يكون تعويلنا .ويستشهد بيل يف معرض
التأييد بهذه الرسالة املوجهة من بريو دابالنكور (كاتب فرنيس 1606 ،ـ  )1664ألوليفييه باترو
(محام فرنيس 1604 ،ـ « :)1681إنَّك تعتقد بخلود النفس أل َّن عقلك يصور لك األمر هكذا،
[1]-Popkin , Pierre Bayle , P.259.
[2]-Cummins , Phillip D. , Pierre Bayle , Article in «The Cambridge Dictionary of Philosophy»,
Cambridge , 2006 , P.75.
[3]- The New Encyclopedia Britannica , Micropeadia , The University of Chicago , 1977 , Vol. 1 , P. 892.
[[[ـ جان فال ،الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل سارتر ،ترجمة :األب مارون خوري ،عويدات ،بريوت ،1988 ،ص.33
[5]- Popkin , R.H. ,Fideism , Article in: «The Encyclopedia of Philosophy» Vol. 3 , P.201.
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وأنا ضد عقيل :فأنا أعتقد أن نفوسنا خالدة ،أل َّن ديننا يأمرين باعتقاد ذلك .أنعم النظر يف هذين
الشعورين ولسوف تقر يف أرجح الظن بأ َّن شعوري أصدق بكثري»[[[.
وبناء عىل ما تقدم ،كان من الطبيعي أن يهتم بيل بنقد الخرافات والتحيزات،ومحاربة كل
أنواع الدوغامتية[[[ ،وكذلك التقاليد عندما ال تكون خاضعة لتحليل نقدي[[[ .فعندما توىل الفزع
أوروبا بأرسها للنجم املذنب الذي كان قد عرب السامء يف كانون األول ،1680وفرس الكاثوليك
والربوتستانت عىل حد السواء هذه الظاهرة بأنها نُذر إلهية ،واعتقدوا أن الله سريسل صاعقة من
السامء عىل األرض الخاطئة اآلمثة يف أية لحظة ،فإنَّنا عندئذ نقدر مدى الشجاعة والحكمة يف
تعليقات بيل عليه.ففي عمله «خواطر حول مذنب عام  »1680أسس بحثه ،الذي نرشه عام ،1682
عىل الدراسات الحديثة التي أجراها الفلكيون ،ومن ثم أكد ل ُق ّرائه أ ّن النجوم املذنبة تتحرك يف
السامء طبقا لقوانني ثابتة وليس لها عالقة بشقاء البرش وسعادتهم[[[.
التسامح:
عىل الرغم من تعرض بيل وعائلته واملتمسكني باملذهب الربوتستانتي لالضطهادات من
قبل السلطات الفرنسية ،ويف الوقت الذي كان هناك رجال دين كبار يحاربون التسامح الديني
وأي تساهل ليس فقط مع األديان األخرى ،بل وأيضا مع املذاهب املسيحية األخرى ،أخرج بيل
يف عام  1686إحدى الروائع يف أدب التسامح الديني ،متجاوزا ً عن تلك االضطهادات ومتحدياً
الطغاة من الحكام واملتعصبني من رجال الدين.
وكان عنوان هذه الرائعة األدبية «تعقيب فلسفي عىل كالم يسوع املسيح:أرغمهم عىل
الدخول» ،وكان هؤالء املتعصبني قد التمسوا سندا ً الجراءاتهم التعسفية يف القضية ،التي رواها
َب دعوته لوليمة كبرية :أخرج مرسعاً إىل شوارع
املسيح عن الرجل الذي قال لخادمه حني مل تُل َّ
املدينة وأزقتها ،وأدخل الفقراء واملشوهني والعرج والعميان إىل هنا .فقال الخادم :جرى ما
أمرت به يا سيدي ،وبقيت مقاعد فارغة .فأجابه السيد :أخرج إىل الطرقات والدروب وألزم الناس
بالدخول حتى ميتلئ بيتي( .أنجيل لوقا 15 :14 :ـ  .[[[)23ومل يجد بيل مشقة يف إيضاح أن هذا
[[[ـ برهييه ،املصدر نفسه ،ص .361
[2]- Malherbe , M. , Reason , Article in:«The Cambridge History Of Eighteen-Century Philosophy», Vol.
1 , P.327.
[3]- See: Boas , G. , French Philosophy , Article in: «The Encyclopedia of Philosophy» , Vol.3 , P.343.
[[[ـ ديورانت ،املصدر نفسه ،صـ.85
[[[ـ الكتاب املقدس ،دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط ،لبنان.1996 ،
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

ّ
الشك ّية عند بيير بيل
النزعة

263

الكالم ليس له عالقة بإرغام الناس عىل إتباع دين أو مذهب واحد ،مؤكدا ً أن ال معنى إلميان
يتم عن طريق القرس واإلكراه ،داعياً ،إىل التسامح ليس فقط مع املذاهب املسيحية األخرى ،بل
أيضا مع األديان األخرى كاإلسالم واليهودية ،وحتى مع امللحدين ،موسعاً مجال هذا التسامح
أبعد مام ذهب إليه الفيلسوف اإلنكليزي (جون لوك) يف مقالته عن التسامح ،التي مل تكن قد
نرشت بعد ،فقد ألفها عام  1666ونرشها عام  ،1689إذ استثنى من التسامح طائفتني :الكاثوليك
وامللحدين[[[.
وقد برهن بيل يف كتابه املشار إليه أعاله ويف أعامله األخرى بحجج عقلية عديدة عىل رضورة
التسامح الديني واملذهبي الكامل .يقول بيل يف أحد مؤلفاته« :ال يشء أدعى إىل جعل العامل مرسحاً
دامياً لالضطهاد واملذابح ـ من تقرير هذا املبدأ القائل بأن كل املعتقدين بحقيقة دينهم يحق لهم أن
يبيدوا سائر األديان .إن هذا يؤدي إىل إرجا ٍع الجنس البرشي إىل الحال نفسها التي يتحدث عنها رجال
السياسة ،والتي كان فيها كل فرد سيدا ً وله الحق يف كل يشء ،ما دامت لديه القوة لالستيالء عليه .إ ّن من
الواضح أن الدين الحق ،أيا ما كان ،ال يحق له أن يدعي أي امتياز يُخَول له العنف مع الديانات األخرى،
وال يحق له أن يدعي أن األفعال التي يرتكبها هو بريئة لك َّنها تكون جرائم إذا ارتكبها اآلخرون»[[[.

إ َّن البرش بصفة عامة يف رأي بيري بيل ميالون لالعتقاد بأن هناك فروقاً حيث ال توجد فروق ،وأ َّن
هناك ارتباطات ال فكاك منها بني مواقف مختلفة حيث ال توجد هذه االرتباطات .وهكذا تعتمد
حكم الواضح .فـــ(بيري
الكثري من الخالفات يف استمرارها وقوتها عىل التحامل واالفتقار إىل ال ُ
جوريو ـ وهو الهويت أرثودكيس متطرف ـ كان صديقا لبيل ثم أصبح العدو اللدود له فعىل سبيل
املثال إذ يسلم بأن معتقداتنا الدينية ترتبط باستعداداتنا الذهنية ،كان يفرتض فيه أن يستنتج من ذلك
منطقياً التسامح ،عىل اعتبار أن األذواق واملشارب ال تتحمل النقاش ،ومع ذلك تراه أكرث أهل
األرض تعصباً وبعدا ً عن التسامح[[[.
واستخدم بيل نزعته الش َّك َّية لتربير التسامح الكامل .فإذا كانت النظريات املتعلقة بالطبيعة
النهائية للحقيقة كلها موضع تساؤل فليس هناك أي مربر الضطهاد إنسان لقبوله برأي دون آخر؛
ولذلك يقبل الناس هذا الرأي وليس ذاك عىل أساس ما يجربهم ضمريهم لالعتقاد به ،مادام
االعتقاد الصادق ال ميكن متييزه عن االعتقاد الخاطئ ،وبالتايل ليس مثة مسوغ الضطهاد الناس
[[[ـ د.عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،منشورات ذوي القرىب ،قم( 1385 ،تقويم فاريس) ،الجزء الثالث ،صـ 60-59يراجع أيضا:
ديورانت ،املصدر نفسه ،ص 87ـ .88
[[[ـ بدوي ،املصدر نفسه ،الجزء األول ،ص 59ـ .60
[[[ـ برهييه ،املصدر نفسه ،صـ.360
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عىل معتقداتهم[[[.؛ لذا يدعو بيل إىل ترك كل إنسان لضمريه ،فهو املرجع الوحيد الذي ينبغي
الرجوع إليه ،وهذا معناه أنه ليس من حق أحد أن يرغم ضمري غريه عىل أية عقيدة؛ ومن هنا كانت
رضورة التسامح التام الشامل[[[.
الشك دليال أخالقياً ،إذ يرى أنه ،ما من قوة ،مهام بلغت ،استطاعتها
ّّ
ويضيف بيل إىل هذا الدليل
أن تعدل معتقد إنسان ،بل كل ما تستطيع فعله هو أن تجعل من ذلك اإلنسان ُمرايئ ،ومن الخطأ
فرض هذا الرياء عىل الناس .والحالة الوحيدة التي يجوز فيها قمع مذهب ما عندما يشكل هذا
املذهب خطرا ً عىل األمن العام .إ ّن أكرب خطر يف أي دين هو أال يكون متسامحاً .ومن واجب
الدولة أن تسمح بكل يشء إالّ بعدم التسامح[[[.
يل ،كام بني
ومن ناحية أخرى يؤكِّد بيل أنّه إذا كانت حقائق الدين
ُّ
تخص دائرة ما هو غري عق ّ
ذلك يف الفقرة السابقة ،فليس مثة داع للخوض يف جدل وخالفات الهوتية ،وينبغي أن يحل
التسامح محل الخالفات [[[.
الدين واألخالق:
خلُقاً من
لقد صدم بيل املعارصين له حني أكَّد عىل أن مجتمعاً من امللحدين قد يكون أفضل ُ
مجتمع من املسيحيني[[[ .وهو يقصد بذلك أنه ليس مثة عالقة رضورية بني املعتقدات الدينية ـ
واألفكار بصفة عامة ـ وبني السلوك األخالقي .فقد تلحظ أحياناً األخالق الصالحة لدى امللحدين،
يف حني ال يستبعد أن يكون املؤمنون من املجرمني.
يل بيرتو بومبونتزي ( 1462ـ  ،)1524عندما الحظ
ويوافق بيل عىل ما يذهب إليه الفيلسوف اإليطا ّ
«أ َّن عددا ً كبريا ً من املحتالني واآلمثني الفاسقني يعتقدون بخلود النفس وإ ّن كرثة من القديسني واألبرار
ال يعتقدون به»[[[ .كام الحظ بيل نفسه «إن الصدوقيني (فرقة يهودية) الذين كانوا ينكرون خلود النفس،
أكرث استقامة من الفريسيني (فرقة يهودية أخرى) الذين كانوا يتبجحون مبراعاة رشيعة الله»[[[ .والبد،
[1]- Phopkin , Skepticism , P.455.

[[[ـ بدوي ،املصدر نفسه ،الجزء األول ،صـ.401
[[[ـ جون هرمان راندال ،تكوين العقل الحديث ،ترجمة :د .جورج طعمة ،دار الثقافة ،بريوت ،ب ت ،صـ.539
[[[ـ فريدرك كوبلستون ،تأريخ الفلسفة ،املجلد السادس:الفلسفة الحديثة :من عرص التنوير يف فرنسا حتى كانط ،ترجمة :حبيب الشاروين
ومحمود سيد أحمد ،املركز القوي للرتجمة ،القاهرة ،2010 ،صـ.27
»[5]- Popkin , R.H. , Skepticism , Article in: «The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy
Vol.1 , P.428.
[[[ـ برهييه ،صـ.359
[[[ـ املصدر نفسه ،صـ.360
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كام يؤكد بيل ،أن تكون معرفة املرء بالناس ضعيفة حتى يعتقد أن «فساد األخالق ينبع من كونهم
يشكّون أو يجهلون بوجود حياة أخرى بعد الحياة الدنيا»[[[ .وينبع هذا الوهم من االعتقاد بأ ّن الناس
يسلكون دوما وفق مبادئهم ،مام يوحي بأنَّه من املمكن قلبيا عىل أن اإلميان باآلخرة سيكون مبثابة
كابح خلقي :فال يشء أندر وأبعد احتامالً ،عىل العكس من ذلك ،من التالحم بني آراءنا ومامرستنا[[[.
ومن ناحية أخرى يشري بيل إىل أ ّن املثيولوجية اليونانية كانت سخيفة وال أخالقية ،غري أن
الشعب اليوناين عاش مع ذلك حياة أخالقية سامية[[[ .وعىل الرغم من أ ّن بيل كان معجباً بحياة
سبينوزا ( 1632ـ  ،)1677فإنّه كان ميقت مذهبه الفلسفي ،لقد رأى يف سبينوزا تأييدا ألطروحته بأن
اإللحاد ميكن أن يتواجد مع تفوق أخالقي عال .إن الكل يتفق ،كام كتب بيل ،بأن سبينوزا كان
اجتامعياً وأنِيساً و ودودا ً ورجال طيباً بكل معنى الكلمة ،غري أنه يعتقد أن فلسفته يف وجود فرضية
سخيفة وشاذة إىل أبعد حد ميكن تصوره ،وتناقض معظم مفاهيم العقل الواضحة؛ ولذلك يرفضها
بوصفها تأمال فلسفياً خطريا ً تجعل األخالق خالية من املغزى .علام أن شهرة سبينوزا املبكرة قامت
تقريباً عىل املقالة التي كتبها عنه يف قاموسه التأريخي و النقدي ،ولبعض الوقت كان البيان الوحيد
الذي ميكن الحصول عليه عن نظام سبينوزا الفلسفي[[[.
ٍ
أشخاص يع ّدون من أبطال
ويشري بيل من ناحية أخرى ،إىل أنّه يعرف حاالت ال تحىص عن
اإلميان املسيحي واليهودي ،كانت سريهم يف غاية السوء ،مام يبني أنهم كانوا متأثرين بعوامل
ال دينية .وقد كتب بيل مقاالت عن انحرافات جنسية ملؤمنني ومتعصبني ومصلحني وباباوات[[[.
والذي يريد بيل الوصول إليه هو أ ّن السلوك األخالقي للناس ليس نتيجة معتقداتهم ،ولكن
باألحرى نتيجة عوامل العقلية ،مثل الرتبية والعادات والعواطف واللطف اإللهي[[[ .لذلك يخطئ يف
نظره ،من يعتقد أن الحوافز الدينية هي حوافزنا الوحيدة إىل العمل ،فهناك حوافز كثرية تكون أقوى
بكثري من الحوافز الدينية يف كثري من األحيان ،وقادرة عىل أن تؤدي بصاحبها إىل أفعال فاضلة[[[.
[[[ـ نفس املصدر والصفحة.
[[[ـ نفس املصدر والصفحة.

[3]- Popkin , Bayle , P.259.
[4]- Barnard , F.M. , Spinozism , Article in: «The Encyclopedia of Philosophy» Vol.7 , P.541 See also:
 Centuryـ Zurbuchen , S. , Religion and Society , Article in: «The Cambridge History of Eighteenth
Philosophy» , Vol. 2 , pp. 791 - 792.
[5]- Popkin , Bayle , P.259.
[6]- Ibid. , P.259.
[[[ـ برهييه ،ص .360
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مشكلة الرش:
يكرر بيري بيل يف قاموسه التاريخي والنقدي تساؤل الفيلسوف اليوناين (أبيقور) ( 341ـ 270
ق.م) املتعلق مبشكلة الرش .يقول أبيقور« :إ ّن الله إ ّما أن يكون راغباً يف أن يزيل الرش ولكنه
غري قادر ،أو هو قادر ولكنه غري راغب ،أو هو غري قادر وال راغب ،أو هو قادر وراغب .فإذا
كان الفرض األول فيجب أن يكون عاجزا ً ،وهذا ال ميكن أن يصدق عىل اللّه .وإذا كان الفرض
الثاين ،فإن اللّه يجب أن يكون حسودا ً ،وهذا أيضا يناقض طبيعته .أ َّما الفرض الثالث الذي
يؤكد أنه يجب أن يكون حسودا ً وعاجزا ً ،فإنّه يف هذه الحالة ال ميكن أن يكون إلها .أ َّما
الفرض األخري فهو الوحيد الذي يتفق مع مفاهيم الله .إذن من أين يأيت الرش؟»[[[.
ليس من الصعب أن ندرك أن ما يريده بيل من إيراده لهذا النص املشهور ألبيقور هو أن
يستنتج استحالة التوفيق بني وجود الرش وبني وجود كائن ال متناهي الخري وال متناهي القدرة،
فإ َّما يحد من خريتيه ،إذا كان سمح بالرش الذي كان يف استطاعته أن مينعه ،وإ َّما يحد من
قدرته ،إذا كان أراد أن مينع الرش ومل يستطع .والحل الذي سبق أن قدمه القديس أوغسطني
يف القرن الخامس امليالدي ،الذي يؤكّد عىل أن الرش عدم الخري يف موجود هو خري مبا هو
وجود ،فلم يقتنع به بيل ،ملناقضته للواقع الذي يزخر باملآيس والجرائم[[[ .أ َّما القول بأن الله
يسمح بالخطيئة إظهارا ً لحكمته ،كام يذهب إىل ذلك معارصه (ليبنتز) ،فإنه يعدل إىل القول
بأنه أشبه بـ «عاهل يدع الفتنة يعظُم شأنها ويتسع نطاقها ليفخر بعدئذ بقمعها»[[[.
لقد جادل بيل بقوة بعدم وجود حل عقيل ،ومن ثم فلسفي ،ميكن الدفاع عنه ملشكلة
الرش فقال« :إذا كان اإلنسان مخلوقاً من أصل طيب غاية الطيبة ،بالغ القداسة ،قديرا ً غاية
القدرة ،فهل ميكن أن يتعرض لألمراض ،للحر والربد ،للجوع والعطش ،لألمل والحزن؟وهل
ميكن أن يكون لديه مثل هذه النزعات السيئة الكثرية؟وهل للقداسة الكاملة أن تنتج مخلوقاً
مجرماً؟وهل لهذا الخري التام أن ينجب مخلوقا ت َ ِعساً»؟[[[ لذلك رأى بيل أن املانويَّة وحدها،
 Centuryـ [1]- Fonnesu , L. , The Problem of Theodicy , Article in «The Cambridge History of Eighteen
Philosophy» , Vol. 2 ,p.750.
[[[ـ  .Ibid. , P.751للمزيد من املعلومات حول مشكلة الرش عند القديس أوغسطني يراجع للباحث

«مشكلة الرش يف الفلسفة املسيحية» بحث يف مجلة «دراسات األديان» بيت الحكمة ،بغداد ،العدد  ،2011 ،21ص 37ـ 40
[[[ـ برهييه ،ص 358ـ  .359للمزيد من املعلومات حول مشكلة الرش عن ليبنتز يراجع للباحث «التفائل والتشاؤم عند فالسفة عرص
التنوير» بحث يف مجلة «الرك» ،كلية اآلداب ،جامعة واسط ،العدد  ،2011 ،5ص ـ 58ـ  .60وللباحث أيضا مقالة حول مشكلة الرش يف
جريدة «الزمان» اللندنية ،طبعة العراق ،بعنوان« :الثيودسا أو مشكلة الرش» العدد  ،2013 / 1 / 27 ،4411ص ـ.11
[[[ـ ديورانت ،صـ.91
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القائلة بوجود إلهني بنظريتها ،أحدهام يأيت منه الخري ،واآلخر يأيت منه الرش؛ لذا تبدو هي املؤهلة

لحل املشكلة ،مليزتها بتربئة الله من جميع أشكال اللوم ،رغم أنها فلسفياً فرضية غري معقولة ،كام
يقول بيل ،فعقلنا يجد نفسه يف أعجب موقع وأغربه« :فمن مل يعجب ومن يريث ملصري عقلنا؟

فهؤالء املانويون ،بفرضيتهم السخيفة واملتناقضة ،يفرسون التجارب عىل نحو أحسن مبائة مرة
مام يفعل أصحاب العقيدة القومية بفرضهم الصحيح كل الصحة ،الرضوري كل الرضورة ،الحق

كل الحقيقة عن مبدأ أول ال متناهي يف الخري والقدرة الكلية» .إنّها لسخرية مقنعة ،وإنّ ا محققة[[[.

وينتهي بيل من ذلك إىل القول :إ ّن العقل البرشي ضعيف للغاية لهذه املهمة ،وإ ّن الحل الوحيد

لهذه املشكلة هو خضوع العقل للعقيدة املسيحية؛ أي الخضوع فقط لسالح الوحي اإللهي.
أي
ويعرض أطروحته األساسية بوضوح :نحن يجب أن نختار إ ّما الفلسفة (أي العقل) أو اإلنجيلَّ ،
األثنني نختار ،يجب أن نرتك اآلخر[[[ .وبيل يف هذه املسألة يعارض رأي ليبنتز بأنّه ميكن التوفيق
بني العقل والدين ،أو بني الرش الدنيوي والطيبة والقوة اإللهيتني.

وعندما ذكر ليبنتز املتفائل أ ّن الرش ال ميكن أن يبدو إال ضئيالً إىل حد العدم باملقارنة مع

الخري ،فإنّه كان يف ذهنه نظرة بيل التشاؤمية من الطبيعة اإلنسانية ،الذي كثريا ً ما كان يرصح بأ ّن
الجنس البرشي رشير وبائس ،وأن كل إنسان يعرف هذه الحقيقة[[[ .علام أن كتاب ليبنتز «العدالة

اإللهية  »Theodicyالذي نرش عام  ،1710هو إىل حد كبري محاولة لتفنيد آراء بيري بيل يف املانوية
ومشكلة الرش.
اخلامتة:
القى قاموس بيل التاريخي والنقدي نجاحاً منقطع النظري ،لروحه وغنى معلوماته؛ إذ يذكر أ ّن

الطبعة األصلية لهذا القاموس ،وعددها ألف نسخة قد بيعت عن آخرها يف أربعة أشهر .وأعيد طبعه
عدة مرات ،وما أن واىف عام  1750حتى كان قد طبع منه تسع مرات باللغة الفرنسية ،وثالث مرات

باإلنكليزية ،ومرة باألملانية .وعىل مدى عرش سنوات من وفاة بيل كان الطالب يقفون صفوفا
يف مكتبة مازاران يف باريس حتى يأيت دورهم يف قراءة القاموس .واقتنى فريدرك األكرب ( 1712ـ
 )1786ملك روسيا ،أربع مجموعات منه يف مكتبته ،وأرشف عىل إصدار طبعة رخيصة موجزة منه

[[[ـ برهييه ،ص ـ.359

> [2]- Fonnesu , Op. Cit. , P.751
[3]- Ibid. , P.752.
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ليجذب عددا أكرب من القراء[[[ .وأمر الرئيس األمرييك توماس جفرسون ( 1743ـ  )1826أن يكون
قاموس بيل أحد مائة كتاب أسايس ليبدأ بها تأسيس مكتبة الكونغرس[[[.
ومارس بيري بيل تأثريا هائال عىل فالسفة القرن الثامن عرش .ففي فرنسا كان فطام فالسفة عرص
التنوير عىل قاموسه .فقد اعرتف(ديدرو) بفضل بيل عليه وحياه بأنّه «أعظم شارح مهيب ملذهب
الشك يف العصور القدمية والحديثة معاً»[[[ .وأطلق فولتري عىل قاموسه الفلسفي بأنّه ترديد لقاموس
بيل ،وع ّده «أعظم أستاذ يف ف ِّن الجدل»[[[ .كام أثر عىل عدد من الفالسفة اإلنكليز كان من أبرزهم
باركيل وهيوم .وكان لبيل بعض التأثري عىل التنوير األملاين[[[ .ونظر لودفيج فيورباخ يف القرن
التاسع عرش إىل بيل عىل أنه أهم شخصية بارزة ساهمت يف بزوغ الفكر الحديث ،وخصص مجلدا ً
كامال له[[[.
ولعل من املفيد أن نختم هذا البحث باملالحظات اآلتية:

 1ـ لقد قوض بيري بيل العامل العقيل القديم ،لك َّنه مل يكن حريصاً عىل بناء عامل جديد؛ العتقاده
أن العقل مؤهل للكشف عن األخطاء عىل نحو أفضل من اكتشاف الحقائق اإليجابية.
 2ـ أثار بيل الكثري من املشكالت ،وكان عىل الفالسفة الالحقني فحصها ومحاولة وضع
الحلول املناسبة لها.
 3ـ زود بيل الفالسفة يف القرن الثامن عرش بذخرية من الحجج للهجوم عىل املذاهب
اإليديولوجية والالهوتية املعارصة لهم واالنطالق نحو عرص العقل.
مهمً من أفكاره،
 4ـ ضَ ُع َف تأثري بيل تدريجياً لسببني :األول :أ ّن فالسفة عرص التنوير متثلوا جزءا ً ّ
والثاين :أ َّن األطروحات األساسية التي كافح إلقرارها ،مثل التسامح وحرية االعتقاد والتعددية ،قد
ترسخت وأصبحت من الحقائق الثابتة يف الضمري األورويب وإن كانت محل نقاش.
َّ
 5ـ عىل الرغم من تعرض بيل ألنواع مختلفة من االضطهاد ،وأتهم باإللحاد والهرطقة ،إلَّ أنه مل
يتنازل عن أفكاره طوال حياته .لقد كان مستعدا ً ملناقشتها ،ولكن دون التنازل عنها ،إذا كان ضمريه
مقتنعاً بها أو كانت تقوم عىل حقائق ال ميكن دحضها.

[[[ـ ديورانت ،ص95
[[[ـ ديورانت ،ص95
[[[ـ نفس املصدر والصفحة.
[[[ـ كوبلستون ،املصدر نفسه ،ص.28
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[2]- Popkin ,Bayle , P.259.

[6]- Popkin , Bayle , P.259.

بيير بيل
سيرة ذاتية فلسفية
بيري بيل ( )Pierre Bayleفيلسوف وناقد فرنيس ،ولد يف  18ترشين الثاين  1647يف كارال ـ لو ـ
كومت (سميّث فيام بعد كارال ـ بيل تكرميا له) وهي قرية فرنسية قرب الحدود األسبانية .بعد إكامل
دراسته االبتدائية ،توىل والده تعليمه ،ثم أرسله يف  1669إىل األكادميية الربوتستانتية يف بويلوران،
غري أنه أصيب بخيبة أمل من هذه األكادميية ،ملا رأى نفسه أكرب سناً وذكا ًء بكثري من بقية الطلبة،

فرتكها بعد ثالثة أشهر ليدخل الكلية اليسوع َّية يف مدينة تولوز .وبعد أن درس الكتب التي كانت
محل نقاش وسمع حجج بعض األساتذة ،تحول إىل الكاثوليك َّية ،وجعلته بعد فحص آخر أن يرجع
إىل (الكالفينية) وهي تيار بروتستانتي يعود يف اعتقاده إىل مؤسسه الالهويت الفرنيس جون كالفن.
بعد سبعة عرش شهرا ً ،ولكنه بات اآلن مرتدا ً ،وهو الشخص الذي عاد إىل الهرطقة بعد أن تخىل
عنها ،لذلك أصبح عرضة ملالحقة الكنيسة الكاثوليك َّية له ،ففر إىل جنيف ،حيث أنهي دراساته
الفلسفية والالهوتية .ويف  ،1674عاد إىل فرنسا باسم مستعار ،وأصبح معلامً خصوصياً يف مدينة
روان ،وأقام لفرتة من الزمن يف باريس قبل أن يستقر أخريا ً يف سودان ،حيث عهد إليه بكريس الفلسفة
يف األكادميية الربوتستانتية يف  .1675وبعد أن أغلقت هذه األكادميية يف  ،1681وجد له ملجأ يف
روتردام بهولندا ،والتحق بوظيفة أستاذ للتاريخ والفلسفة يف «املدرسة الكبرية» ،أكادميية البلديّة .وكان
من أوائل املفكرين الذين اتخذوا من الجمهوريَّة الهولنديَّة يف ذاك الزمن قلعة للفكر الحر .ويف العام
التايل  1682أصدر أول عمل هام له هو «خواطر حول مذنب عام  ،»1680غفالً من أسم املؤلف ،وفيه
هاجم بال هوادة األفكار املسبقة التي تعزو إىل املذنبات بعض التأثري عىل مجرى أحداث األرض،
كام هاجم فيه الخرافات والتعصب ،وقد تعرض عىل هذه األفكار إىل حملة استنكار عامة ،وقد
تفاقمت حدة االنتقادات التي استهدفته مع صدور كتابه« :نقد تاريخ الكالفنية لألب ميمربوغ ،»1682
الذي هاجم فيه بلذع أعداء حركة اإلصالح الربوتستانتي .ونجح اليسوعيون يف أن ينتزعوا من امللك
أمرا بإحراق هذا الكتاب يف باريس ،ور َّد بيل عن هذا اإلجراء بإصداره« :فرنسا الكاثوليكية للغاية يف
عهد لويس األكرب .»1685
وكان بيل ،باإلضافة إىل هذه املؤلَّفات ،،التي أوحت بها األحداث ،يحلم بتأسيس مجلة تز ِّود
قراءها بكل التطورات الهامة يف األدب والعلوم والفلسفة والبحوث والكشوف والتاريخ الرسمي .و

ظهر فعالً العدد األول منها باسم «أخبار جمهورية األدب» يف مائة وأربع صفحات يف أمسرتدام يف آذار
 ،1684وكان بيل يكتب محتويات املجلة شهرا ً بعد شهر ملدة ثالثة أعوام.
ورسعان ما أصبح استعراضه للكتب ذخرية قوية يف دنيا األدب .وقد صدرت املجلة غفال من اسم
املؤلف،ويف  1685جمع أطراف شجاعته وأعلن أنه هو املؤلف  ,وبعد ذلك بعامني تدهورت صحته فرتك
تحرير املجلة آلخرين غريه .إ ّن تقييامته النقدية يف هذه املجلة جعلته رسيعا شخصي ًة رئيس ًة يف عامل
الثقافة ،وأصبح عىل اتصال مع القيادات الفكرية العلمية يف عرصه من بينهم :أنطوان أرنولد وروبرت
بويل ولوك ومالربانش .ويف تلك األثناء وقع ثالثة من أرسة بيل فريسة اضطهاد القوات الفرنسية.
وكنتيجة مبارشة أو غري مبارشة لعنف القوات الفرنسية واضطهادها للربوتستانت ،ماتت أ ُّمه يف ،1681
ومات أبوه يف  ،1685ويف العام نفسه سجن أخوه ثم قىض نحبه نتيجة للتعذيب والقسوة .وبعد ذلك بستة
أيام ألغى مرسوم نانت ،الذي كان قد منح به الفرنسيني الربوتستانت قدرا ً كبريا ً من الحرية الدينية .فصعق
بيل لهذه التطورات ،ومل يكن له من سالح غري قلمه  ,فأصدر ،متحدياً الطغاة املستبدين ،إحدى الروائع
يف أدب التسامح الديني ،وكان عنوانها« :تعقيب فلسفي عىل كالم يسوع املسيح :أرغمهم عىل الدخول»
نرشت يف أربعة مجلدات بني  1686ـ  ،1688صاغ بيل يف هذا العمل املبادئ العامة للتسامح ،ومطالبا

با ّن ترتك للمرء حرية اعتناق الدين الذي يبدو يف نظره هو الدين الحق ـ وهذه الفكرة أثارت يف حينها
موجه عارمة من السخط و الغضب يف صفوف الربوتستانتيني بالذات ،فحرم من كرسيِّه كأستاذ للفلسفة يف
املدرسة الكبرية يف روتردام عام  ،1693لك َّنه مل ينفعل أكرث مام ينبغي لهذا اإلجراء .فقد كان يعيش أصالً
حياة تقشف ،وتراءى له أنّه يستطيع أن يعيش من وراء قلمه؛ فقرر بعد ذلك أن ال يتزوج و يرفض أي طلب
بالتدريس ،يك يعيش منعزالً ،مكرساً نفسه للبحث عن الحقيقة و للدعوة للتسامح الشامل.
ويف تلك املدة ،عىل وجه التحديد ،استهل العمل الذي كان قد نضج يف ذهنه مع الزمن وهو «القاموس
التاريخي والنقدي» الذي نرش يف مجلدين ضخمني « 2600صفحة» يف روتردام بني  1695ـ  .1697ومل
يكن يف الحقيقة معجم مفردات ،بل دراسة نقدية لألشخاص واألماكن واآلراء ،يف التاريخ والجغرافية
وعلم األساطري والالهوت واألخالق واألدب والفلسفة .وبهذا القاموس ت َّوج حياته الفكرية واألدبية فعالً،
وقد القى نجاحاً منقطع النظري ،لك َّنه تع ّرض لنقد وشجب من كلٍ من الكنيسة الربوتستانتية الفرنسية
والكنيسة الكاثوليكية الفرنسية ،فقد منعت األخرية الكتاب ،بينام طلبت األوىل من بيل أن ينقح أو يوضِّ ح
بعض املسائل الواردة يف القاموس ،وهذا ما قام به فعال ًيف الطبعة الثانية التي ظهرت يف  .1702وبعد هذا
الجـهد الضــخم استمر بيل يعيش يف روتردام ،منقطعاً للتــأليف واملجـــادالت املختلفة ،ومدافعاً عن
بعض ادعاءاته الواردة يف القاموس ،ومحارباً خصومه الذين كانوا يتزايدون مبرور الزمن.
ٌ
منهمك بإكامل عمله األخري «أحاديث بني ماكسيم
وقد وافته املن ّية يف  28ديسمرب  ،1706وهو
وثيمست» ،الذي نرش بعد وفاته يف روتردام عام .1707
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الدين والعولمة والعلمنة
حماورة بني أربعة علامء اجتامع غربيني
خوزيه كازانوفا ـ جيل كيبل ـ توماس هاليك و غريس ديفي [[[
[*]

أدارت املحاورة :دوريس دونييل

هذه املحاورة التي نظمتها مجموعة من علامء االجتامع واملتخصصني بفلسفة الدين تناولت
لعل النقطة
إشكاليات التداخل والتخارج والتضاد التي افرتضتها العالقة األصلية بني الدين والعلامنيةَّ .
املحورية التي دارت حولها املداخالت هي املشهد السجايل حول تلك اإلشكاليات التي بلغت
ذروتها مع بداية ما ُس ّمي بزمن العوملة.

نشري إىل أن هذه الندوة الفكرية عقدت يف العام  2010يف قاعة املؤمترات بقرص زوفني يف براغ
وشارك فيها مجموعة من أبرز علامء االجتامع يف أوروبا والواليات املتحدة وهم:
ـ خوزيه كازانوفا :عامل اجتامع ديني ،جامعة جورج تاون ،الواليات املتحدة األمريكية.
ـ جيل كيببل :عامل اجتامع فرنسا.

ـ توماس هاليك :عامل اجتامع ،ورئيس األكادميية املسيحية التشيكية ،جمهورية التشيك.

ـ غريس ديفي :عاملة اجتامع ديني ،جامعة إكسرت ،اململكة املتحدة.
املداخلة الرئيسية كانت لعامل االجتامع واملفكر اإلسباين خوزيه كازانوفا ،ثم دارت املناقشات

حول أبرز األفكار التي وردت فيها					.

املحرر

دوريس دونييل :أود أن أرحب بالجميع يف جلستنا حول الدين والعوملة والعلمنة .ال شك أن
الدين يلعب دورا ً يف غاية األهمية يف عاملنا الذي نعيش فيه اليوم ،ولذلك فهو يف قلب موضوع
*ـ دوريس دونييل :مديرة مركز الكاردينال سيونينز ،جامعة جون كارول ،الواليات املتحدة األمريكية.
th FORUM 2000 Conference/ October 10 -12, 2010, Prague Religion, Globalization and Secularization.ـ 14
ـ من أوراق مؤمتر «فوروم  »2000الرابع عرشـ  10ـ  12ترشين األول  ،2010الذي انعقد تحت عنوان "الدين والعوملة والعلمنة".
ـ قاعة املؤمترات قرص زوفني ـ براغ ـ جمهورية تشيكيا.
ـ تعريب :رامي طوقان .مراجعة :د .جاد مقديس.
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نقاشنا اليوم ،ولكن ما يحدد مستوى أي نقاش هو مستوى املشاركني فيه ،ويرسين أن أقول أننا
لدينا األفضل يف موضوعنا هذا ،فمتحدثنا الرئييس هو خوزيه كازانوفا (،)Jose CASANOVA
وهو من أبرز علامء االجتامع يف زمننا الحارض ،فبعد أن حصل عىل شهادة البكالوريوس الجامعي
يف الفلسفة من جامعة ساراغوسا يف إسبانيا ،عاد ليحصل عىل شهادة املاجستري يف الالهوت من
جامعة إنزبروك يف النمسا ،ثم شهادة الدكتوراه يف الالهوت من املدرسة الجديدة يف األبحاث
االجتامعية يف نيويورك حيث د َّرس لبعض الوقت قبل أن يشغل منصبه يف جامعة جورج تاون ،وهو
اآلن أستاذ يف علم االجتامع يف تلك الجامعة باإلضافة إىل كونه زميالً أقد َم يف مركز بريكيل للدين
والسالم والشؤون العاملية.
يف هذا السياق ال بد وأن أخربكم بـ«قصة تحول» مر بها الربوفيسور كازانوفا ،ففي األصل
كان من املعتقدين بالعالقة املتالزمة القائلة بأن تقدم املجتمع يتناسب عكسيّاً مع أهمية الدين
غي
فيه ،فكلام تطور املجتمع كلام قلت أهمية الدين ،ولكنه حني ذهب إىل الواليات املتحدة َّ
وجهة نظره جملة وتفصيالً إذ رأى بأم عينيه مجتمعاً متقدماً للغاية ولكن الدين ال يزال يلعب دورا ً
يف غاية األهمية فيه .وكان هذا هو أساس تغيريه التجاه عمله حيث أعاد تعريف وأعاد متوضع
وأعاد ترتيب املفردات التي يستخدمها كل من علم االجتامع وعلامء االجتامع ،فتحدث مثالً عن
وجود «حداثات متعددة» بدالً من حداثة واحدة ،ومناذج فكرية جديدة للعملنة :أي بكلامت أخرى
العلمنة «الخفيفة» والعلمنة «املتطرفة» .وال يزال كتابه «األديان العامة يف العامل الحديث» (Public
 )Religions in the Modern Worldاملنشور سنة  1994عمالً مرجع ّياً يف علم االجتامع ،وقد
ترجم إىل اللغات اليابانية واإلسبانية واإليطالية والبولندية والعربية واإلندونيسية والفارسية والصينية،
فقد عرب كتابه العامل بأرسه ويسعدنا اليوم أن نرحب به هنا.
خوزيه كازانوفا :شكرا ً جزيالً عىل تقدميك اللطيف يا دوريس .سيأخذ تقدميي شكل نظرة
عامة إىل العمليات العاملية من دون أن أتخذ موقفاً محددا ً ،ولكن أرجو أن تنري الطريق أمام فهم
العمليات التي ميكن طرحها يف نقاشنا هذا حول العالقات املمكنة بني الدين والعوملة والعلمنة .لقد
ظللنا نحن العلامنيني األوروبيني نعتقد إىل زمن قريب بأن لدينا اإلجابة بالفعل :الدين أمر يعود إىل
املايض وهو من سامت املجتمعات البدائية السابقة للحداثة ،وأن الدين إما سيضعف بشكل كبري
أو سيختفي بالكلية وبأفضل أحواله سيصبح أمرا ً خاصاً بالفرد يف املجتمعات العلامنية الحديثة .لقد
كان هذا هو مفهومنا لعملية العلمنة ،فبالنسبة إلينا لقد كانت عملية بالفعل وكانت آثارها واضحة يف
تطور املجتمعات األوروبية الحديثة ،وقد اعتقدنا بأن بقية العامل سيتبعنا يف هذه العمليات الحديثة.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

274

منتدى االستغراب

أيضاً ،إن ما عنيناه بالتحديد من العوملة هو التوسع العاملي لعمليات التحديث األورويب
هذه .التوسع العاملي للنظام الرأساميل ،التوسع العاملي للدول الحداثية ،التوسع العاملي لعملية
العلمنة .لكننا نعلم اليوم أنه ،وعىل األقل عىل مستوى عملية العلمنة ،فإن التاريخ العاملي يتخذ
مسارات مختلفة متام االختالف عام توقعناه.
فقد توقعنا أن املجتمعات حني تصبح أكرث تقدماً ستصبح أكرث علامن ّية ،أي أقل تديّناً ،ولكننا
نعلم اآلن حقيقة أن الواليات املتحدة مجتمع يزداد تديّناً مع ازدياد تَق ّدمه .األمر نفسه ينطبق عىل
املجتمعات يف بقية العامل :بينام تصبح هذه املجتمعات أكرث تقدماً نجدها تتبع منوذج الواليات
املتحدة يف كونها تصبح أكرث تديّناً وأقل شَ َبهاً باملجتمعات األوروبية .إن هذا ال يعني بالطبع أن
الواليات املتحدة تشكل منوذجاً أفضل للدول األخرى ألن هذا سيكون ادعاء كاذباً ،كام ال تزال
الكثري من الدول مل تنته من عملية العلمنة الخاصة بها.
ما أود أن أقوله هو أن العامل يصبح أكرث علامنية وتديناً يف الوقت ذاته ،فلم نعد نفكر يف
العلامنية عىل أنها عملية انتهاء الدين ،أو حركات الصحوة الدينية عىل أنها نهاية للعلامنية ،فكلتا
العمليتني ـ التحول العلامين والديني ـ تحدث يف الوقت ذاته .إن التحول الديني ليس مج ّرد إعادة
إحياء ألشكال دين ّية تقليدية :بل أصبحت بنا ًء لظواهر حديثة للغاية .فالدين يف الواليات املتحدة
ليس من بقايا املايض التقليدية بل هو نتيجة الحداثة األمريكية.
قبل فرتة كنت قد تقدمت بفكره هي أننا وبينام نناقش العلمنة علينا أن منيز ثالثة معانٍ مختلفة
لهذا املصطلح :العلمنة رقم واحد تعني متييز مجاالت العلامنية الثالثة ـ اإلقتصاد والدولة والعلم ـ
من الدين .أما العلامنية رقم اثنني فهي تراجع املعتقدات واملامرسات الدينية .والعلامنية رقم ثالثة
هي خصخصة الدين .وقد تزامنت هذه العمليات مع بعضها بعضاً يف أوروبا بحيث اعتقدنا أنها
بطبيعتها متالزمة ومرتبطة مع عملية التحديث .لكننا نعرف اليوم أن هذا ليس صحيحاً؛ فقد تتخذ
هذه العمليات مسارات مختلفة أشد االختالف يف مناطق مختلفة من العامل ،واملهمة الصعبة يف
هذا الصدد هو معرفة العالقات املتبادلة بني هذه املسارات ،أي متى تتساوق يف االتجاه ذاته ومتى
تتخذ اتجاهات متباينة متغايرة.
أبي ما أعنيه حني أقول« :عملية العوملة العاملية التي تحدث يف كل مكان»؛ ميكننا
دعوين ِّ
تقديم أفضل توصيف لعملية العوملة العاملية عىل أنها توسع ما أسامه الفيلسوف الكندي تشارلز
تيلور« :اإلطار العلامين الظاهر» يف كتابه الجديد «عرص علامين» ( .)A Secular Ageيتألف
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اإلطار العلامين الظاهر من تداخل النظام الكوين العلامين الذي كشفه لنا العلم والتكنولوجيا مع
النظام االجتامعي الجديد للدول( :الدول اإلداريّة) واألسواق الرأساملية والشؤون العامة القامئة
عىل وسائل اإلعالم والنظام األخالقي الحديث الذي بدأ ينتمي إليه األفراد والقائم عىل تشديدهم
عىل حقوقهم يف الحرية واملساواة والسعي خلف السعادة.
عادة ما نفهم هذه األنظمة الثالثة عىل أنه ظاهرة وحالة يف جميع شؤون حياتنا دون أي نوع من
التسامي والعلو ،أي أنها ليست مبنية عىل أساس وكأن الله غري موجود .بحسب ما قاله تايلور ،فهذه
التجربة الظاهراتية هي ما يقوم عليه عرص العوملة من حيث النموذج الفكري الذي يديره ،وهو ما
يجعل هذا العرص علامن ّياً بغض النظر عن مدى إميان رشيحة معينة من اإلنسانية بديانة معينة أو
بتصور معني لأللوهية .ولكن كام تظهر املقارنة بني األمناط التي اتخذها مسار عملية العلمنة يف
الواليات املتحدة وأوروبا فإن عملية العلمنة وضمن اإلطار الظاهر نفسه تتخذ ديناميكيات دينية
مختلفة للغاية.
رغم التباينات الكثرية التي قد نجدها يف النموذج األورويب نفسه إال أن جميعها يتبع النمط ذاته
يف العلمنة ،أي التمييز العلامين والرتاجع يف دور الدين ـ أو عىل األقل تراجع دور الكنيسة وتدين
مستوى التديّن .أما النمط األمرييك فمختلف إذ ارتبط مع منو الدين وتكرار الصحوات الدينية ،بل
لقد فتحت تجربتنا املبارشة يف مراقبة هذه الظاهرة أبواب التساؤل عن نوع الديناميكية الدينية التي
سرتافق العلمنة ،أي توسع «اإلطار العلامين املالزِم» والتمييز العلامين يف عليها ثقافاتنا الغربية.
ال ميكنني أن أتحدث بالطريقة ذاتها التي يقوم بها زمييل وصديقي املقرب بيرت بريغر عن زوال
العلامنية عن العامل بسبب منوذج مثل الصني مثالً ،فالصني دولة علامنية إىل حد كبري ولكنها بالطبع
تشهد بعض الصحوات الدينية ،ولرمبا تنال هذه الصحوات أهمية أكرب مع تخفيف الدولة الشيوعية
قبضتها الحديدية عن الحريات يف البالد ،ولكني ال أتوقع تحوالً دين ّياً هائالً ضمن املجتمعات
الصينية املختلفة أو يف أي مجتمع حتى .ما نراه يف العامل هو تبادل العلامين والديني لتشكيل
بعضهام بعضاً ،ولكن بطرائق مختلفة أشد االختالف.
دعونا ننظر اآلن إىل التحوالت الدينية العاملية :ال يوجد قانون عاملي يف ما يتعلق بأمور
الدين ،فجميع أديان العامل تشهد تحوالت كربى اليوم كام تحولت خالل فرتة التوسع االستعامري
األورويب ،ولكن هذه التحوالت تتم بطرائق مختلفة ومتنوعة ،فقد اضطرت جميع األديان العاملية
إىل التجاوب مع الحداثة العلامنية كام اضطرت إىل التجاوب مع تحدياتها املتبادلة ،فمن املهم
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لنا اليوم إذا شئنا أن نفهم الطرائق التي تتغري فيها جميع األديان أن نفهم كيفية تأثريها عىل بعضها
بعضاً ومن بعد ذلك أن ننظر يف الطريقة التي تظل تؤسس عىل تقاليدها الخاصة بها.
عىل علامء االجتامع الديني أن يقللوا من هوسهم بقياس مدى منو الدين أو تراجعه باملعنى
التجريدي لهذا املفهوم ،بل عليهم أن يكيفوا أنفسهم مع األشكال الجديدة التي تتخذها األديان
العاملية عىل مستويات التحليل الثالثة ـ املستوى الفردي واملستوى الجامعي واملستوى
االجتامعي .فعىل املستوى الفردي يشهد الدين اليوم عملية فردية متزايدة الذي بدأ أوالً مع
ولكنه أصبح اآلن يؤثر ويحول جميع التقاليد الدينية ـ الكاثوليكية كام اإلسالم والهندوسية
وكذلك البوذية.
الجديد ح ّقاً يف عرصنا العلامين هذا هو الحضور املتزامن لجميع أديان العامل وتواجدها
وبشكل كثريا ً ما يكون منفصالً عن سياقها الزماين واملكاين مام يجعلها عرضة الستحواذ
النزعات الفردية واألصولية عليها ،وهذا هو الحال يف املدن العاملية اليوم من نيويورك إىل
جوهانسربغ إىل كواالالمبور إىل سينغافورة إىل شانغهاي إىل لندن إلخ ،فقد أصبح بإمكان
أي شخص أن يدخل يف جامعة دينية متوارثة ثم أن يستنسخ روحه الدينية إىل أي شكل آخر
بحيث يظل «ساعياً» دامئاً إىل الحقيقة تنجيل له كشوفات وإرشاقات جزئية ومتالحقة حول هذه
الحقيقة ،وهذه عملية يف غاية األهمية وتجري يف إطار جميع التقاليد الدينية.
حال ّياً ،عىل مستوى املجتمعات الدينية ،يتأسف الكثري من علامء االجتامع عىل فقدان
الراوبط االجتامعية كإحدى نتائج الحداثة السلبية ،فالنزعات الفردية والجامعية توسعت
عىل حساب املجتمع .استندت نظريات التحديث عىل ثنائيات بسيطة مثل التقليد والحداثة،
املجتمع واالجتامع ،وكذلك أسست نظريات العلمنة عىل الثنائيات البسيطة ذاتها وعىل أساس
أن عملية العقلنة الحديثة جعلت من فكرة املجتمع غري قابلة للحياة.
ولكن وكام رأى توكوفيل بوضوح ،فالحداثة تقدم إمكانيات جديدة وواسعة لبناء مجتمعات من
جميع األنواع ،وخاصة لبناء مجتمعات دينية جديدة كتجمعات دينية اختيارية ،فمعظم الجامعات
أو الحركات الدينية املوجودة اليوم تأخذ شكل التجمع الديني االختياري هذا ،وكذلك تفعل
معظم األشكال الديناميكية من املسيحية مثل املجتعامت املؤسسة مسيحياً يف أمريكا الالتينية أو
الكنائس الخمسينية يف شتى أرجاء العامل ،واألمر نفسه ينطبق عىل أشكال اإلسالم األكرث ديناميكية
مثل جامعة الدعوة والتبليغ ومعظم الطرق الصوفية .حتى األديان العاملية التي ال تحتوي عىل
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تقاليد متطورة من التجمع الديني مثل الهندوسية والبوذية أصبحت اآلن تربز بشكل مؤسسايت أكرب
وخاصة يف بالد املهجر.
أما عىل املستوى االجتامعي ،فهذا هو املستوى الذي يظهر فيه هوسنا مبوضوع الدين بأجىل
صوره ،فعىل هذا املستوى تظل ما ميكن أن نسميها« :املجتمعات الدينية» و«القومية العلامنية»
و«األديان املدنية القومية» هي الحاملة األكرب للهويات الجامعية ،ومن املرجح أن تعزز عمليات
العوملة من عودة بروز األديان العاملية كمجتمعات دينية متخيلة عابرة للدول ومعوملة ،وبينام
ميكن ملجتمعات متخيلة كوزموبوليتانية عابرة للقوميات أن تظهر ،فأهم هذه املجتمعات ستكون
عىل األرجح األديان والحضارات القدمية ولكن بعد أن تشهد تحوالت كبرية.
وهذه هي النقطة التي متتاز بها أطروحة «رصاع الحضارات» ،لهانتنغتون ولكنه بالطبع تناول
املوضوع من زاوية كون هذه املجتمعات وحدات جيوسياسية إقليمية ،ولكن هذا ليس ما يحصل
يف األديان العاملية ،بل لدينا اليوم توتر جوهري بني مبدأين معروفني جيدا ً:
األول :هو مبدأ حق الفرد اإلنساين الراسخ يف حرية الضمري ،وبالتايل حريته الدينية وحريته يف
تغيري دينه ،وهو إحدى املبادئ التي تتعامل معها جميع املجتمعات الدميوقراطية الحديثة عىل
أنها من حقوق اإلنسان الشاملة غري القابلة للنقاش.
ولكن من ناحية أخرى يوجد لدينا حق الناس الجامعي يف حامية تقاليدهم وثقافاتهم والحفاظ
عليها من املامرسات اإلمربيالية االستعامرية االفرتاسية ،وقد رسخت وثائق األمم املتحدة
االعرتاف بهذا الحق تحت مسمى «حقوق الشعوب األصلية» ،وميكن أن يتحول بسهولة إىل مبدأ
عام من الحقوق والواجبات املتبادلة بني جميع شعوب العامل تجاه تقاليد وثقافات بعضهم بعضاً
تتآلف عىل أساس «الطائفية العاملية  »Denominationalismاملتزايدة الظهور ،وما أطلق عليه
أنا هذا االسم هو انتشار مجتمعات دينية عاملية غري متمركزة عىل منطقة معينة بل تعترب عابرة
لألمم تطرح نفسها عىل أنها ذات صورة كونية شاملة ملا تسميه« :جميع أديان العامل» أو عىل
األقل تربز بشكل جامع لسامت عدة أديان ،وتشمل األمثلة عىل هذه املذهبية البهائيني واملونيني
والهاركريشنا وأديان األمريكيني ذوي األصل األفريقي إلخ ،وبالطبع فهي تكمل مع بعضها بعضاً
الكثري من أشكال املجتمعات العلامنية أو املتخيلة باإلضافة إىل القومية األم.
إن بروز الطائفويّة بهذا الشكل إذن تشمل الطوائف الدينية متاما كام العلامنية إن أعنيه بالطائفويّة
« »denominationalismيف هذا السياق هو نظام من االعرتاف املتبادل بني املجموعات ضمن
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مجتمع واحد ،فـالطائفة هو االسم الذي نضفيه عىل أنفسنا والذي يَ ْعرفنا به اآلخرون ،ويف النظام
األمرييك املميز يف معالجة الطائف ّية الدينية ما يعنيه األمر هو أن الطوائف اختيارية وغري مراقبة
وغري متبناة من الدولة ،وهذا نظام من االعرتاف املتبادل بهويات مجموعات.
وباملوازاة مع عملية العلمنة العامة ـ والتي بدأت كعملية علمنة داخلية ضمن العامل الغريب
املسيحي قبل أن يتخذ منحى عامل ّياً من خالل التوسع االستعامري األورويب ـ توجد لدينا عملية
تكوين لنظام عاملي من األديان ،ونحن كثريا ً ما نتعامل مع األديان العاملية وكأنها كانت موجودة
منذ األزل ،ولكن الهندوسية مثالً مل تكن موجودة كاسم يشري إىل طائفة معينة متتلك مجموعة
محددة من املعتقدات قبل القرن التاسع عرش ،واألمر ينطبق كذلك عىل الكثري من األديان األخرى،
فقبل القرن التاسع عرش مل يكن الهندويس يشري إىل نفسه عىل أنها هندويس كام مل يكن البوذي
يسمي نفسه «بوذياً» ،وعىل هذا األساس فاألديان كام نفهمها اليوم ليست من مخلفات املايض بل
من نتاج عاملنا الحديث املعارص الحارض .هذا النظام العاملي من األديان يأيت لسريورة الطائفويّة
الدينية العاملية حيث ت ّم إعادة تعريف األديان العاملية وتحويلها إىل العلامين من خالل عمليات
متبادلة متشابكة من املطالبات العامل ّية واالعرتاف املتبادل.
ربز عىل مستوى العامل ،كنظام
وكام هو الحال يف الطائفيويّة يف الواليات املتحدة فإن الطائفيويّة ،ت ُ
ذايت التنظيم واملراقبة من التعددية الدينية واالعرتاف املتبادل بني الجامعات الدينية يف املجتمعات
املدنية العاملية فيتم تأليف كل دين من خالل العمليات املتشابكة واملتشابهة التي ذكرناها.

كام شدد رونالد روبرتسون ،فإن النزعة الفردانية الكون ّية والنزعة الكون ّية الفردانية مرتابطان
ومتضمنان يف عمليات العوملة ،فكل دين عاملي ميارس حقه يف أن يكون فريدا ً ومختلفاً ،وبهذا
يؤكد فرديته ويف الوقت ذاته يقدم نفسه عامليّاً عىل أنه الطريق الكونيّة للبرشية جمعاء .تربز
الطائفويّة العاملية من خالل عملية االعرتاف املتبادل بهذه املزاعم الفردانية والكون ّية ،ولهذا نرى
توجهاً عامل ّياً متزايدا ً تجاه االعرتاف املتبادل بالثقافات ،ولكنه ال يحصل بنعومة ودون مشاكل.
ما ينتهي إليه األمر هو اضطرارنا لالعرتاف بالتعددية التي ال سبيل لتجاوزها يف جميع النزعات
الكون ّية وبتع ّدد الحداثات ،أي أن كل نزعة كون ّية وكل حداثة هي بطبيعتها فردية ،فيمكننا القول أننا
السياقويّة الطائفية الكونية
نتحرك من وضع من الكون ّيات الفردية املتنافسة إىل ظروف جديدة من ّ
العاملية السياقية ،وأشكر لكم حسن استامعكم.
دوريس دونييل :نشكرك كثريا ً يا بروفيسور كازانوفا .بالطبع فلدينا الكثري لنفكر فيه ونناقشه
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ولكن دعونا ننتقل إىل متحدثنا التايل جيل كيبيل .جيل كيبل عامل فرنيس بارز وهو من من أكرث
الناس خربة يف موضوع اإلسالم السيايس ويعترب من أفضل وأحصف مفرسي العامل اإلسالمي
اليوم.
يشغل كيبيل منصب بروفيسور يف معهد الدراسات السياسية يف باريس ،ويتكلم العربية
والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية بطالقة ،وقد قرأت أنا شخصياً كتابني من تأليفه« :الحرب لعقول
املسلمني :اإلسالم والغرب» ،و«بعد اإلرهاب والشهادة :املستقبل يف الرشق األوسط».
من األشياء التي تثري اهتاممي يف فكر الربوفيسور كيبيل كعامل الهوت هو فهمه لقوة الرمز يف
الكشف عن أكرث مام يظهر لألنظار أول األمر ،فقد ناقش رمزية الهجامت عىل برجي مركز التجارة
العاملي الواقعني بقرب وول سرتيت ،كرمز لهشاشة الواليات املتحدة السيايس واالقتصادي،
ولكن ناقش أيضاً «أبو غريب» و«غوانتانامو» كرمزين للسقوط األخالقي لواليات املتحدة خاصة
تحت حكم أمثال بوش وتشيني ورامسفيلد .السيد كيبيل ،تفضل مشكورا ً!
جيل كيبيل :أشكركم جزيل الشكر عىل هذا التقديم اللطيف وأخىش أن تكوين قد رفعت
توقعات الزوار مني أكرث مام أستحق! أود أن أبدأ نقايش هذا بالحديث عن كرة القدم مع أن فرنسا
وكرة القدم مل يكونا عىل عالقة طيبة خالل هذه السنة .لكني سأبدأ بها ألن الهزائم املخزية التي
تعرض لها املنتخب الفرنيس يف كأس العامل يف جنوب أفريقيا والتي ترافقت مع بعض الترصفات
املخزية التي قام بها العبو املنتخب قد القت نقاشاً واسعاً يف الصحف الفرنسية والطبقات التي
تحب النقاش .ربط البعض بني هذا الواقع وبني حقيقة كون معظم العبي الفريق الفرنيس من
املسلمني ،وطرحت تساؤالت عام إذا كانت هذه هي املكونات الوطنية واألخالقية التي عىل
املنتخب الفرنيس أن يتألف منها .كانت روحية كأس العامل  2010مغايرة متاماً لروحية  1998حني
برز بطل فرنيس «حتى النخاع» يدعى زين الدين زيدان ،وبالطبع فعباريت ال تخلو من السخرية،
فابن املهاجر الرببري من الجزائر الذي ولد يف مرسيليا ونشأ بها أصبح فرنس ّياً حتى النخاع ،كام
أن جيل كيبيل ،ابن املهاجر التشييك أصبح فرنسياً حتى النخاع .يف  1998بدا وكأن نظام التكامل
االجتامعي نجح يف أن يوحد أناس من أديان وأعراق مختلفة تحت العلم الفرنيس حتى فاز
املنتخب بكأس العامل.
ولكن باملقابل يف  2010وجدنا من يجادل حول قضية «الرشذمة املجتمعية» التي مير بها
املنتخب والناجمة عن مجيء أفراده من هويات متباينة ولذا فقد كانت بنية الفريق تعاين من التفرقة
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حتى وجدنا معلقاً مثل الفيلسوف املحافظ آالن فينكييلكرو ـ وهو مهتم للغاية بكرة القدم ـ يقول
إن فرنسا املدن املتعددة قد انترصت عىل فرنسا املدينة الواحدة ،بالطبع فام يعنيه هنا هو «املدينة»
مبعناها اإلغريقي ،أي الشعور باالنتامء إىل «املدينة الواحدة» قد تالىش وحل محله شعور الناس
بتفردهم وامتيازهم.
فام الذي يحدث هنا؟ اليوم أنا أجري أبحاثاً عىل مشارف باريس يف املناطق التي جرت فيها
أعامل الشغب قبل خمس سنوات ،وما أجده مثريا ً للدهشة هو أننا أصبحنا نرى اليوم والدة «مجتمع
الجيوب املنعزلة» أو «ثقافة الجيوب املنعزلة» التي تشدد عىل الدين كحامية ضد املجتمع األعم
الذي تقرر أن قيمه مل تعد صالحة.
بالعودة إىل ما ذكره زمييل األستاذ كازانوفا عن النزعة الكونية الفردانية والنزعة الفردانية الكونية،
فاألمر معقد كام هو الحال يف جميع املفاهيم القوية ،فام قرره األستاذ كازانوفا مبني إىل حد كبري
عىل تجربته التي مر بها يف الواليات املتحدة ،ولكني أود أن أطرح بعض األسئلة حول ما يجري
هنا يف أوروبا ،إذ بإمكاننا أن نستفيد من بعض الدروس التي تعلمناها مام يجري بني املجموعات
املسلمة يف أوروبا حتى نستخدمها لنتسائل عام يجري مع املجموعات اليهودية يف أوروبا؛ ففي
املايض كان اليهود الفرنسيون قد تعلمنوا إىل أقىص درجة ميكن لنا تصورها ،ولكننا اليوم نرى
أن تأثري جامعات أصولية مثل الهاسيديم والحباد الفتاً لالهتامم وخاصة وسط الجيل الثالث من
املهاجرين اليهود من شامل أفريقيا إذ أنهم ليسوا أقل بكثري من عدد أتباع جامعة الدعوة والتبليغ،
وهي جامعة إسالمية متدينة تعترب االنعزال عن املجتمع ،أي العزلة الثقافية ،أمرا ً جوهريّاً للحفاظ
عىل الهوية.
لقد كانت فرنسا دولة اندماج اجتامعي وهي ال تزال كذلك بالرغم من أنها اضطرت للتعامل
مع حالة مختلفة بعض اليشء .يف اليونان يف القرن الخامس قبل امليالد قال بريكليس أن ما يجعل
اإلغريق إغريق ّياً ليس كونه إغريق ّياً ،بل كونه ذهب إىل املدارس اإلغريقية ،فقد كانت اللغة والثقافة
وتلقي القيم الحضارية ودمجها يف كيان الفرد أهم من لون جلده أو دينه أو ما كان ميتلكه.
املشكلة اليوم هي أن هذا الشعور يتضعضع ،سواء كان ذلك بسبب ُمسا َءلته من األسفل أو
من األعىل ،فهو يتضعضع من أسفل وليس فقط نتيجة ُمسا َءلته األيديولوجيات له بل أيضاً نتيجة
األشكال التنظيمية املتعلقة برتتيب املجتمع الطبقي كاتحادات العامل واألحزاب السياسية اليسارية
التي مل تتمكن بع ُد من التعايش مع العامل ما بعد الصناعي ،ولذلك يعم الشعور بينها بأن الهويات
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

الدين والعوملة والعلمنة
ِّ

281

التي كانت ت ُشعر الناس املستائني من وضعهم يف املجتمع بالحركية السياسية واالجتامعية مل
تعد فعالة اآلن .وبالتايل توجد حاجة إىل هويات جديدة تدفع عنك ما ترى أنه رش ،وهذا سيقدم
لك مثاالً أعىل تصبو إليه وشعورا ً بالكرامة وما يتفق األمريكيون ونحن عىل تسميته بـ «االحرتام».
أما من الناحية األخرى ،فالشعور يتضعضع من األعىل أيضاً ألنه يتعرض لل ُمسا َءلة من قبل َم َسار
االتحاد األورويب الذي يحرم الدول من قدرتها عىل تعريف هويتها.
لقد فوجئت للغاية حني أجريت املقابالت مع من استجاب يل يف ضواحي باريس ،فقد
وجدتهم يقارنون حياتهم ومصريهم باملشاريع التي يرونها عىل شاشات التلفاز ،فبعضهم يشاهد
التلفزيون الفرنيس وبعضهم يشاهد قناة الجزيرة وإن كان ال يفقه ما يقال فيها ،وما يبنونه عىل ما
يرون هو أن يقوموا مثالً بالشعور بالتامهي مع الفلسطينيني ،فحني تحيط الرشطة الفرنسية بإحدى
الضواحي التي يقطنون فيها فتجدهم يشبهون األمر بحصار اإلرسائيليني لغزة.
لقد وصلنا إىل هذا الحال بسبب وجود فراغ يف القمة ،فاالتحاد األورويب عاجز إىل حد كبري
عن توفري القيادة السياسية للناس ،واألهم من ذلك أنه عاجز عن تقديم هوية إيجابية قد يود الناس
التعلق بها ،وأعتقد أننا سنواجه أزمة كربى بسبب هذا األمر ،لرمبا عارض البعض بقولهم أن الواليات
املتحدة تعاين من الصعوبات ذاتها ولكن الحقيقة هي أن الواليات املتحدة تقودها حكومة قوية
يقدر الناس عىل الرغبة يف االنتامء إليها أو حتى رفضها ،إذ يوجد أمامهم يشء محسوس يقدرون
عىل االنتامء إليه .يصعب باملقابل أن نرى أي يشء ملموس يف االتحاد األورويب وال يراه معظم
الناس إال كبريوقراطية غري منتخبة تعوق األمور بدالً من تسيريها ،وعلينا أن نبحث عن الهويات
الدينية ضمن هذه املنظومة ،وقد يكون خاليف األسايس مع خوزيه كازانوفا هو أين ال أرى أنها
هويات دينية ،فرغم أن أعضاء هذه املجتمعات يستخدمون لغة ثرية باملفردات الدينية إال أن
تساؤيل حول كفاية هذا لوضع العالمة الدينية عليهم سيكون سؤايل الفلسفي لخوزيه .أشكركم.
دوريس دونييل :أقدم لكم اآلن الربوفيسور توماس هاليك ،وهو أستاذ علم االجتامع يف
جامعة تشارلز ولكنه أيضاً القس الكاثولييك يف كنيسة الجامعة والتي متتلئ كل يوم أحد ليس فقط
لسامع األب هاليك بل لسامع الرسالة التي أعاد إليها حيويتها .وكذلك فاألب هاليك هو متكلم يف
الفاتيكان ويف براغ يف حوار األديان والثقافات ويسعدين أن أرحب به.
توماس هاليك :أشكرك وإنه ليرشفني أن أجلس هنا بني نجوم علم االجتامع الديني يف عرصنا.
أنا أرى الدين من زاوية علم االجتامع ،أي من الخارج ،ولكني أراه أيضاً كراهب وعامل الهوت
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ومشارك فاعل يف حوار األديان ،أي من الداخل أيضاً ،وأحاول دامئاً أن أستغل هذه امليزة .ولطاملا
شاركت يف حوارات األديان ولكني هذه املرة أود أن أضيف بعض التعليقات عىل نوع مختلف
من الحوارات :حوار الدين ،ويعني هذا بالدرجة األوىل يف املنطقة التي نعيش فيها حوار الدين
املسيحي ومن بعد ذلك اليهودي مع العلامنية .لطاملا اعتقدت أن الدين املسيحي ،دين التجسد،
كان دامئاً يحمل روحاً توفيقية إذ أدرج فيه عدة ثقافات مل تكن أي منها بعيدة عن الدين سواء كان
ذلك يف صورة البيئة املسيحية ـ اليهودية األصلية أم املسيحية الهيلينية أم املسيحية التالية التي
والسليتون والسالفيون والجرمان إلخ..
اعتنقها اإلغريق والرومان واألقباط ْ

لكن الجدير باملالحظة حقاً هو أن املسيحية التقليدية احتفظت بتواجد تكافيل مع الحضارة
الوحيدة يف تاريخ البرشية التي تبدو وكأنها علامنية بالفعل .إنها الحداثة األوروبية ،وهي ثقافة يجب
أن تتضمن جانباً دينيّاً ألنها نشأت من جذور الديانة املسيحية ،املسيحية التي نراها يف أوروبا اليوم
ليست خالصة ولكنها مل تك خالصة قط ،ولرمبا ال ميكن لها أن تكون خالصة نظرا ً لطبيعة كونها
تتعلق بالتجسد ،ولكنها بالرغم من ذلك سارية يف جميع أوجه الثقافة الغربية العلامنية ،ولعلها من
مفارقات هذا الزمن أن الديانة املسيحية هي ما مينع هذه الثقافة العلامنية من التحول بشكل كامل
إىل ثقافة دينية أو شبه دينية ألننا دامئاً نرى أنه حني يتوقف الدين التقليدي عن لعب دوره التقليدي
فسوف تربز ظاهرة أخرى لتلعب الدور الديني لدمج املجتمع وتفسريه وتربيره أمام نفسه.
لقد كتبت يف السابق عن الدور شبه الديني الذي تلعبه وسائل اإلعالم ،فهي اآلن تدمج املجتمع
مع بعضه بعضاً ،وهي تقوم بعملية تفسري العامل وتعطينا رموزا ً وقصصاً عظيمة ،لكن الواقع يظل هو
أن الثقافة الغربية علامنية وغري دينية بقدر ما هي مسيحية ،فإذا كان للمكون املسيحي أن يختفي
من الثقافة الغربية فلن تصبح هذه الثقافة إلحادية ،بل دينية أو شبه دينية ،دينية مبعنى غري مسيحي
وكثريا ً مبعنى معا ٍد للمسيحية حتى لو أصبح اإللحاد عندها هو الدين (بل حتى دين الدولة كام كان
يف الدول املاركسية مثالً).
فمن مصلحة املسيحية واملسيحيني أن يحتفظوا باملكون العلامين من الثقافة األوروبية ،ولكن
باملقابل أن ينتقدوا ميل العلمنة إىل التحول بدورها إىل دين .بهذه الطريقة تدافع املسيحية عن طبيعتها
الحقيقية يف الحضارة الغربية .من الواضح أن املكونني املسيحي والعلامين يف الحضارة الغربية لن
يتوحدا بشكل كامل أبدا ً ،وستظل درجة ما من التوتر قامئة بينهام ،ولكن إذا ما كان ذلك التوتر سيتخذ
صورة مفيدة لكال الجانبني أم شكل حرب الخنادق التي تستنزفهام فهو أمر يعود إىل عدد من الظروف.
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من الواضح أن الحداثة لن تصبح مسيحية بكاملها ،وال ينبغي أن يسعى أحد إىل هذا الهدف
الطوباوي حتى تحت عناوين جذابة مثل تنصري أوروبا من جديد ،فقد أظهر تشارلز تايلور األسباب
التي تجعل من املستحيل عىل املسيحية أن تتوىل مسألة الحداثة الحالية كام حاول األب ريتش
أن يفعل يف القرن السادس عرش حني بدأ بإدراج املسيحية يف الثقافات الرشقية .فالسبب هو
أن الحداثة هي ثقافة قد تخللتها املسيحية بالفعل ولكننا ال نقدر أن نسميها مسيحية .ماذا عن
تعامل غري املسيحي مع الحداثة؟ بحسب ما قاله تايلور فإن غري املسيحي هو يف الواقع غالباً
ليس حياديّاً ،وليس منفتحاً يف وجه املسيحية كام كانت الحضارات الوثنية البعيدة ،بل إنّه معا ٍد
للمسيحية بشكل منهجي.
أخىش أنه لو انفصلت املسيحية عن العلامنية بشكل كامل أو لو انترص أحد الجانبني عىل اآلخر
بشكل نهايئ وحاسم فأزاله بالكلية فسوف تلقي أوروبا بواجبها تجاه ماضيها ومستقبلها جانباً،
وبغض النظر عن الجانب الذي سيظفر بالنرص وأي منها سيستقل عن اآلخر فسوف يخرس الطرفان
آخر األمر.
أعتقد أن الحوار الشهري الذي دار بني الكاردينال راتزينغر ويورغن هابرماس انتهى إىل النتيجة
نفسها ،فالنزعة اإلنسانية العلامنية واملسيحية تحتاجان كل واحدة منهام إىل اآلخر كمصحح
ألحادية الجانب ،وقد انتهى البابا يوحنا بولص الثاين إىل املوقف ذاته إذ قال أن اإلميان دون
العقل خطري وأن العقالنية دون القيم األخالقية والروحية التي تنبع من اإلميان هي بدورها أحادية
الجانب وبالتايل خطرية.
كيف ستبدو املسيحية ح ّقاً لو أرادت أن تخلّص نفسها من إرث عرص التنوير وعلامنية اليوم؟
ميكننا أن نرى ملحة من ذلك يف النزعات املسيحية األصولية والتقليدية املعارصة .وباملقابل:
كيف ستبدو العلامنية والالئكية لو أدارتا ظهريهام بالكلية إىل املسيحية؟ ميكننا أن نرى ذلك من
خالل اللغة املتعصبة واأليديولوجيات التي تكاد تكون شمولية بينام تفرض عىل الجميع خطابها
الجديد حول الصحة السياسية ،أو أن تخيص وتزيل ذاكرة بعض الحضارات تحت شعار «التعددية
الثقافية».
يف وقتنا الحارض نرى هذين التوجهني :األصولية املسيحية والعلامنية املتشددة يستفزان
بعضهام بعضاً وبذلك تزداد قوتاهام ،فترشعن إحداهام وجود األخرى ،فال تبقي إحداهام األخرى
حية فحسب ،بل تتطرف كل واحدة منهام من خالل رصاعاتها التي ال تنهي مع األخرى .ال ميكن
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ألي متطرف أن يوجد دون أعداء ،وكل من هذين الطرفني محق حني يصف الطرف اآلخر بأنه تهدي ٌد
له ،ولك ّن تهديدا ً أكرب ينبع من الشيطنة املتبادلة.
أنا قلق من جميع أنواع التطرف واألصولية سواء أكانت دينية أم علامنية ،فاألصويل إنسان
ضعيف اإلميان إىل درجة أنه ال يقدر عىل تقبل تشكيكات اآلخرين وأسئلتهم االنتقادية ،وكثريا ً ما
يتخلص الناس من هذه الشكوك من خالل إسقاطها عىل اآلخرين ،بكلامت أخرى هم يسقطون
مخاوفهم عىل اآلخرين وكثريا ً ما يرون فيهم ـ وخاصة أعضاء املجتمع األكرث انفتاحاً ـ أعداء
خطرين .حني يصل التوتر يف عاملنا إىل درجة معينة من الشدة ،وحني ترتفع مستويات الخوف
واإلحباط بني الناس فعندها لن تكون لغة السياسة العلامنية اليومية املعتادة قوية مبا فيه الكفاية
لتعرب عن تلك املشاعر.
يستخدم القادة السياسيون قوة الخطاب الديني والرمز الديني وكثريا ً ما يصبح الدين سالحاً

يف النزاعات السياسية ،وحني يبدأ الناس باستخدام الخطاب الديني يف الجدل السيايس أو حتى
خالفات الرأي فسوف يبدأون برؤية خصومهم ومخالفيهم عىل أنهم شياطني ،وكثريا ً ما يكون األمر
مجرد إسقاط منهم لشياطينهم والجوانب املظلمة من عقولهم وصفاتهم السلبية عىل اآلخرين .يف
ذلك الوقت ميكن لتضارب اآلراء أن يشهد تصعيدا ً بحيث يتحول إىل رصاع مدمر بكامل معنى
الكلمة .إن هذا النوع من الشيطنة يؤدي إىل إسرتاتيجية من التدمري ،وقد أصبح عاملنا اليوم مليئاً
بالوحوش ألننا نجر الدين إىل رصاعاتنا السياسية واالجتامعية واإلثنية.
يتذكر الفيلسوف ريتشارد كريين نصيحة التحليل النفيس :حني يرى الناس يف مناماتهم أن
الوحوش تطاردهم ،عليهم أن يتجرأوا عىل النظر إىل الوحوش وجها لوجه بينام ال يزالون يحلمون،
جأُون إذ سيجدون أن الوحوش ليسوا مختلفني كثريا ً عنهم .أعتقد أن علينا أن ننظر إىل
سوف يفا َ
خصومنا يف وجوههم رمبا ألننا سنفاجأ بأنهم ليسوا مختلفني كثريا ً عنا .أعتقد أن ثقافة الحوار يف
غاية األهمية لعاملنا اليوم.
دوريس دونييل :سنتابع اآلن مع الربوفيسورة غريس دايف املعروفة يف مجال علم االجتامع
بشكل واسع يف بريطانيا وأوروبا والواليات املتحدة ،وتشغل يف الوقت الحايل كريس علم
االجتامع يف جامعة إكسرت حيث تدير مركز الدراسات األوروبية أيضاً ،وإنتاجها الكتايب غزير فقد
ألفت مقاالت وكتباً وشاركت يف تحرير بعض الكتب ،لقد كتبت بالخصوص حول موضوعني أريد
أن ألفت االنتباه إليهام إحرتازا يف حال مل تذكرهام يف كالمها وهام:
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من األشياء التي تتكلم عنها «الدين الكفايئ» ،حني متارس أقلية فاعلة الدين بالنيابة عن مجموعة
أكرب تفهم ما تقوم به األقلية وتوافق عليه ـ أي الدين التوكييل أو «الكفايئ» .وكذلك كتبت لنا عن
الواجب الديني مقابل االستهالك الديني قائلة أن الشعور بالواجب تجاه املامرسة الدينية قد تقلص
ويف الوقت ذاته شهدت الرغبة يف «استهالك» جوانب معينة من الدين تنامياً ملحوظاً .وكذلك
فقد كتبت بشكل واضح عن عجز الكنائس القامئة أو حتى األديان القامئة عىل ضبط معتقدات
وسلوكيات أغلب الناس.
غريس دايف :أشكر لك ترحيبك وأنا سعيدة لكوين هنا .ما أريد أن أبدأ كالمي عنه هو الفرق بني
الحقيقة واإلدراك ،فقد درجت اآلن مقولة :لقد عاد اإلله (اللّ ُه) ( ،)God is backوهي بالفعل عنوان
كتاب ألفه صحفيان بارزان يف مجلة اإليكونوميست ،وهو كتاب علينا أن نتلقاه بحذر ولكن هل
عاد اإلله (اللّ ُه)؟ إن هذا يعني أنّه "ذهب" أو أنّها "ذهبت" .أنا لست متأكدة أن اإلله (اللّه) قد عاد،
تغي.
ولكني واثقة أن تص ّوراتنا عن ال ّدين هي التي قد تغريت أكرث من كون الواقع نفسه هو الذي قد ّ
دعونا نفكر للحظة يف النقاش الدائر حول اإلسالم يف أوروبا ،فأنا أتفق متام االتفاق مع كثري مام
ذكره جيل كيبيل .ولكن املسلمني قطنوا أوروبا منذ ستينيات وسبعينيات القرن املايض يف الوقت
الذي كان فيه الجدل حول العلمنة يف ذروته ،ولكننا مل نسمهم «مسلمني» وقتها ،بل جزائريني
وباكستانيني وبنغالدشيني وأتراك .فجأة فككنا رشيحة كاملة من السكان وأعدنا بنا َءها! لرمبا كانوا
هم من أعادوا بناء أنفسهم يف هذا القالب وال أنكر أنا هذه اإلمكانية ،ولكن ما الذي تغري :أحقيقة
وجودهم أم إدراكنا ونظرتنا لذلك الوجود؟
أعتقد أن ما علينا أن نناقشه هو ليس الدين اآلن ،بل ملاذا أخطأت علوم السياسة واالقتصاد
واالجتامع يف فهم هذه الظواهر حتى اآلن؟ وأعتقد أن هذا األمر من الجدية مبكان ألنني لست
متأكدة من أن هذه العلوم أصابت يف تشخيص هذه الظواهر اآلن .فقط دعونا نفكر يف بعض
األمثلة :ثالثة أحداث وانتخابات مل ميض عليها زمن طويل .االنتخابات التي مل ميض عليها زمن
طويل هي انتخاب الرئيس أوباما ،وهي حديثة العهد نسبياً.
لقد جلست عندها يف اجتامع لعلامء السياسة يف جامعة إكسرت وناقشنا تلك املسألة ،فقال
رجل من الحضور« :ما أهمية الدين يف انتخاب أوباما؟» فأجابه رجل وإمرأة« :ليس له أي أهمية».
لكن هذه اإلجابة كانت وبكل بساطة غري صحيحة ،لقد تخيلوا أوباما بحسب املثال األورويب:
أي أنه كان رجالً ملوناً ولكن غري مسيحي .لكنه مسيحي بكل تأكيد وليس عىل أساس االعتقاد
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الشخيص فحسب بل نتيجة تجربته الواسعة يف العمل االجتامعي يف شيكاغو ،ولكنه بالطبع كان
أشياء كثرية أخرى غري كونه مسيحياً .دعونا نفكر أيضاً يف األحداث الدولية التي كتب عنها جيل
كيبيل بالكثري من البالغة ،أعني الثورة اإليرانية سنة  ،1979وانهيار الشيوعية سنة  ،1989و11
سبتمرب .مل أمتكن قط من أن أتجاوز حقيقة أن جميع االختصاصات التي درستها :االقتصاد وعلمي
السياسة واالجتامع ،قد عجزت متام العجز عن توقع أي من هذه األحداث ،بينام نفخر ـ بل ونتكرب
يف بعض األحيان ـ بكوننا علامء «تنبؤيني».
أنا أعتقد أن هذه جميعها تجارب يجب أن تدفعنا إىل تفكري أعمق وإىل بعض التواضع .فامذا
علينا أن نفعل؟ كيف لنا أن نفهم طبيعة الحداثة؟ أول يشء أفعله أنا هو أن أتساءل :هل لدينا حداثة
واحدة أم حداثات كثرية؟ وهنا أنوه بشمويل آيزنستادت وفكرته عن الحداثات املتعددة ،وهي
الفكرة التي أحرتمها كثريا ً وأعتقد أنها تساعدنا .وكذلك أحب فكرة أن الحداثات ليست معطاة بل
متر بعملية دامئة من البناء وإعادة البناء وبطرائق مختلفة ويف أماكن مختلفة وعىل أيدي أشخاص
أحياء ومجتمعات حقيقية .الحداثات ليست «معطاة» ،بل إمنا تُص َنع ،وهذه عملية يكتسب فيها
العامل الديني أهمية كربى.
فام الذي يعنيه أن تكون حديثاً؟ هذا أقرب ألن يكون سؤاالً تجريب ّياً وال تنظرييّاً .إذا ما كانت
املجتمعات الحديثة هي املستقبل ـ كام أحب أن أعتقد وكام أحب عامل املستقبل أن يكون
ـ فعليها أن تتيح املجال أمام «الصوت النبويئ» ،و«الصوت النبوءي» بطبيعته يزعج وقد يكون
دينيّاً كام قد يكون علامنيّاً .ما أريد أن أقوله هنا هو أن الحداثة تستمد مصادرها من الديني لتنتقد
العلامين كام تستمد مصادرها من العلامين لتنتقد الديني ،وما يهم هو نوعية الجدل وهذا هو
التحدي الحقيقي املاثل أمام األوروبيني ـ وبشكل أكرب أمام العلوم االجتامعية األوروبية ـ خاصة
من ال يتعامل مع «النبويئ» ـ أي العاطفي والغريب واملتحدي ـ بشكل جيد.
ويف هذا الصدد أجد نفيس أتبع يورغن هابرماس :علينا جميعاً ويف كل االختصاصات أن ننظر
ثانية يف لب تفكرينا حتى نأخذ العامل الديني بجدية ولكن حيث يكون مناسباً .إذا حدث هذا
بالفعل فسيكون ثورة حقيقية يف التفكري االجتامعي العلمي وسوف نحصل عىل نقاشات ملحة
سواء عىل املستوى األكادميي أو أبعد منه .ولكني أتسائل هنا :هل علم االجتامع وجميع علامء
االجتامع وجميع املختصني يف شتى املجاالت جاهزون ملواجهة ذلك التحدي؟ أنا أرجو ذلك
فعالً .أشكركم.
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أي من املتحدثني أي تعليق أو
دوريس دونييل :ال يزال لدينا بعض الوقت ،فهل لدى ٌ
سؤال؟
خوزيه كازانوفا :لقد طرح جيل نقطة يف غاية األهمية عن «العالمات الدينية» ،فام الذي
نعنيه بها؟ الدين اليوم هو إطار عام يعني الكثري من األشياء بحيث ال يعني شيئاً منها عىل التعيني.
يوجد علامء دين بارزون ،أي متخصصون يف العلوم والدراسات الدينية وال علامء اجتامعيون
مثلنا ،وقد حاولوا بالفعل أن يدرسوا ماهية الدين ،فتوصلوا إىل نتيجة مفادها أن علينا أن نتخلص
من فكرة «الدين الفئة» ألنه ال ميكن أن يعني شيئاً عىل التعيني إذا ما كان يعني كل يشء.
طبعاً املشكلة هي أنهم يطلبون منا أن نتخلص من هذه الفكرة «الدين الفئة» يف الوقت عينه
الذي أصبحت هذه الفكرة بحكم الواقع حقيقة اجتامعية ال ميكننا التغايض عنها ،ففي كل
مجتمع نذهب إليه اليوم ويف كل مكان نذهب إليه سنجد الجميع يستخدم فكرة «الدين الفئة»،
وهذه بالطبع ظاهرة جديدة ال عالقة لها باملايض.
لدينا بالطبع ثالثة طرائق للتعامل مع هذه املسألة :األوىل هي يف الطريقة التي قمنا بها
بالتفكري يف العلوم االجتامعية والتي متكننا من تطوير نظرية عامة حول الدين حتى لو مل نكن
نحن أنفسنا متدينني ،ولكننا نعلم أن هذا مستحيل ألننا أخفقنا ومل نتوصل إىل نظرية عامة
يف الدين .أما الثانية فهي الطريقة علوم العقائد الدينية أي السؤال الالهويت حول متييز الدين
الحقيقي من الدين الزائف ،والدين األصيل من الدين الباطل ،وااللتزام الديني من االنحراف،
وهذا أمر يعود إىل علامء العقائد والالهوت ألين أنا شخص ّياً ال أجرؤ عىل أن أقول ألحد ما أنه
عىل خطإ حني يقول هو عن نفسه أنه يدين بدين ما.
فاملهمة إذن هي إعادة البناء التاريخية للطريقة التي نفهم بها الدين والفكرة الدينية يف جميع
أنحاء العامل اليوم ،أما بالنسبة إىل كيفية حصول هذه الظاهرة وكيفية إعادة فهمنا لها فهي أسئلة
مثرية لالهتامم ،وعلينا أن نتخىل عن فكرة كون الدين شيئاً من املايض عاود للظهور بطريقة أو
بأخرى ،ال ،بل هو أمر يربز يدا ً بيد مع العوملة .بالطبع ميكننا أن نعود إىل التقاليد ونعيد بنا َءها،
ولكن املثري لالهتامم ح ّقاً هو ما يف هذه العملية العاملية من تعقيد.
جيل كيبيل :أود أن أضيف القليل عىل ما قاله خوزيه ،معيدا ً إىل حد ما ما قالته غريس :إن
صورة أوباما التي تشكلت يف إكسرت هي صورة لجمهور أورويب بالفعل وال عالقة لها بالدين،
وقد قارنتها بنظرة الجمهور األمرييك ألوباما والذي رأى فيه أنه مسيحي .وقد قال خوزيه ،وقد
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كانت هذه الفكرة يف بايل أنا أيضاً ،أن جمهورا ً أمريك ّياً آخر ،أعني حزب حفلة الشاي ،بنت
ألوباما يف الوقت ذاته صورة تظهره عىل أنه مسلم!
هذا يرجع بنا إىل ما قلته :ماذا الذي يعنيه بناء صورة أوباما عىل أنه مسلم سياسيّاً؟ وما هي
الحدود الفاصلة بني الدين والالدين؟ أهي حقيقة أن اسم أوباما الثاين هو «حسني»؟ دعوين
أحيك لكم قصة :كلمة «باراك» هي الكلمة السواحيلية التي تقابل كلمة «مبارك» ،أي الرجل
صاحب الربكة ،أو «بندكت» بالالتيني ،أليس كذلك؟ حسني هو اسم حفيد النبي sومن
الشخصيات املركزية يف اإلسالم الشيعي .إذن إن ترجمة إسمه هي :مبارك حسني .إن كلمة
أوباما تعني يف الفارسية :هو معنا ( أو :هو /با :مع ،ما:نحن) ولذا :إ ّن الحسني املبارك معنا .فال
جرم أنه حاول مد الجسور مع القيادة اإليرانية إال أنه فشل فشالً ذريعاً ألن تلك القيادة أحست
بالخطر.
ملاذا علينا أن نختار شيئاً يتعلق بالدين إذا أردنا أن نقلل من شأن شخص ما كقائد؟ هل
نقول إن كون الرجل مسلامً يجعله غري مؤهل ملنصب رئيس أمريكا؟ أضف إىل ذلك أدبيات
االعرتاض عىل بناء الجامع قرب موقع هجامت  11سبتمرب والطريقة السيئة التي تم التعامل
بها مع األمر .وما يضعه هذا أمامنا هو أمر ال يتعلق بالفهم التقليدي للدين بل بعمق السياسات
األمريكية.
توماس هاليك :لدي بعض التعليقات هنا :الربوفيسور كازانوفا :إن تعريف الدين عىل ما
هو عليه لهو أمر مشكل بالفعل .أعتقد أن فهمنا للدين عىل أنه مفهوم عام يحتوي عىل أجناس
فرعية مثل املسيحية أو اليهودية هو أمر حديث إىل حد كبري ،ويرجع إىل علامء الالهوت يف
كامربيدج خالل القرن السابع عرش ألنهم هم من بدأ العمل عىل أساس هذا املفهوم .وبالنسبة
إىل ما قلته سابقاً عن أن الهندويس مل يبدأ بتسمية نفسه هندوس ّياً إال مؤخرا ً ،ذكرتني مالحظتك
هذه بقصة أومربتو إيكو الذي قال أنه زار قبل سنوات قرية أفريقية ،وسأل طفالً صغريا ً هناك:
«هل أنت مسلم؟» فقال له« :ال ،أنا أنيميستي (أو إحيايئ ،شخص يعتقد بوجود روحية يف كل
املوجودات)» ،فقال له« :ال يوجد أنيمستي مستعد أن يطلق عىل نفسه هذا االسم إال إذا كان
خريجاً من املدرسة العليا لألساتذة يف باريس ( ،)Ecole Normale Supérieure- Parisثم
قال أن عامل أنرثوبولوجيا فرنيس جاء إىل أفريقيا قبل قرن من الزمان فأخربه الناس الكثري من
الهراء ،فحني عاد إىل فرنسا رتب ما سمعه يف نظام اعتقادي سامه األنيمسيتية ،وعلمه عىل
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هذا األساس يف باريس ،وحني ذهب فرنسيون آخرون إىل أفريقيا علموا هذا النظام لألفريقيني!
فكانت نتيجة هذه الدورة التي ال تعكس الواقع أن يربز لك ولد صغري يف قرية أفريقية ويقول
لك« :أنا أنيمستي»! وهذه شبيهة باملشاكل األخرى يف هذا السياق.
جيل كيبيل :هذا ما نسميه« :مهمة فرنسا يف جلب الحضارة إىل العامل»!!!
خوزيه كازانوفا :هذا متاماً ما أسميه «الطائفويَة» ،وهذا ما يجب أن يربز لنا التساؤل« :ملاذا
مل يكن هناك أي مسلمني يف أملانيا قبل أربعني سنة»؟ فحني كنت أعمل يف املصانع وقتها كانوا
أتراكاً فقط ،ومل يرش أحد إليهم بأنهم مسلمون .يوجد لدينا هنا عملية اعرتاف متبادل وإذا نظرنا
إليها مبعناها الهيجيل فقد تصبح عنيفة للغاية حني مييز الناس بعضهم بعضاً أو يعجزون عن
متييز بعضهم بعضاً .علينا أن نعيد بناء كيفية بروز هذه الفئة أو تلك كفئات حديثة.
جيل كيبيل :ما تعنيه يا خوزيه أن مقوله العنرصيني قبل عرشين سنة كانت« :أخرجوا
األتراك» ،واآلن أصبحت «أخرجوا املسلمني».
خوزيه كازانوفا :بعض الطوائف مختلفة ،فمن الصعب مثالً عىل تريك أملاين أن يحمل
الجنسية األملانية ألن هذه الجنسية يع ِّرفها «حق الدم» ،فال ميكنك أن تكون تركيّاً وأملانيّاً يف
الوقت ذاته .ولكن ميكنك أن تكون مسلامً أملانيّاً ،فبمعنى ما توجد إمكانية أكرب لدمج املسلمني
يف أملانيا من دمج األتراك فيها بسبب سهولة فكرة تحولهم إىل الجنسية األملانية بهذا املعنى.
أرى بعض الجوانب اإليجابية يف هذه العملية ،ففرنسا مثالً بالفعل كانت الدولة األوروبية
الوحيدة التي قامت مثل الواليات املتحدة بالتحول إىل دولة دمج ،مدرجة املهاجرين فيها
حتى تحولوا إىل رجال فرنسيني ،لكنك تعلم أن الجيش واملدرسة هام اللذان حوال الفرس إىل
فرنسيني مثالً ،ولكن هذه املؤسسات مل تعد قادرة عىل فعل ذلك.
غريس ديفي :أود أن أضيف مالحظة هنا وبعدها أريد أن أتعامل مع األمر من اتجاه آخر.
املالحظة التي أود إضافتها هي أن البعض من مقاومة هذه التغيريات أو عمليات إعادة بناء
الهويات تنشأ من العلامء الذين يدرسونها .فالناس يف بريطانيا ال يحبون أن يناقشوا األمر من
الناحية الدينية بقدر ما يناقشونه من الناحية اإلثنية ويشعرون أنهم يفقدون السيطرة عىل األمر.
وبناء عىل هذا أود أن أثري النقطة األكرب .لقد فكرت مطوالً يف عالقة الدين مع اإلقليم،
والدين مع السلطة ،والطائفة وجميع هذه املصطلحات التي إستخدمناها .نحن منيل إىل انتقاد
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السلطة وأصحابها وسلطة املؤسسات ،ولكننا نشعر باملقابل أن العجز وانعدام السلطة هو
موقف ضعف ال يساعد أحدا ً ،فنعترب كلمة «إعطاء السلطة» إيجاب ّياً .نحن نتناقض مع أنفسنا هنا
وأعتقد أن السلطة الدينية قد القت تشويها كبريا ً .وأعتقد أيضاً أن الدين يقدم سلطات لألفراد
والجامعات بطريقة خالقة وب َّنا َءة ولذا يجب أن يلقى ترحيباً يف عاملنا املعارص .شكرا ً.
دوريس دونييل :هل يود أحد أن يضيف كلمة أخرية؟

خوزيه كازانوفا :يشء واحد بالنسبة إىل ما تكلم عنه توماس هاليك .أنا قلق بعض اليشء.
نحن األوروب ّيني نحب كثريا ً التحدث عن فرادتنا ،وقد سمعنا كثريا ً عن فرادة األوروبيني وفرادة
الدين املسيحي ،وكثريا ً ما نحيي املسيحية ألنها وبعبارة مارسيل غوشيه الشهرية :هي الدين الذي
يتيح املجال للخروج من الدين ،أي فكرة أن الدين املسيحي بطريقة أو بأخرى هو الدين الوحيد
القادر عىل إنتاج العلامنية.
لكني لست متأكدا ً من صحة هذا الكالم .فأعتقد أن الدين الصيني لديه ذلك أيضاً .الكونفوشيوسية
متتلك عالقة شبيهة ولذا أرى أن علينا نحن األوروب ّيني أن نتواضع بعض اليشء حني نستخدم
كونيتنا باعتبارها الكون ّية الفردانية الصحيحة الوحيدة ،فكلام ازدادت معرفتنا بالعامل كلام قل كالمنا
حول تفرد أوروبا واملسيحية.
دوريس دونييل :بالضبط! أشكرك عىل هذه املالحظات الختامية.
وأشكر الحضور الكريم عىل وجوده معنا.

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب
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الحداثة واألديان
أوليفييه آبل ــ جان بوبريو ــ مارسيل غوشيه ــ وأوليفييه مونغان

[[[

أدار احللقة :بيري أوليفييه مونتيل
إىل أي حدّ ال يزال الدين حارضاً يف الحداثة؟ إذا استطعنا اعتبار أن ف ْهم رهانات العامل
نص يقرأ عرصنا ،فام هي آثار املعرفة
املعارص يقوم عىل التفسري والقراءة كام نفعل حيال ّ
الدينية التي ال تزال اليوم حارضة يف قلب املجتمع العلامين الغريب؟وبشكل تناظري ،هل مثل
رصنا؟
هذه اآلثار ال تزال موجودة يف نفس «القارىء» الذي ّ
يهتم بِـ «هذا النص» الذي ُيثِّله ع ُ

خ َر َج من
جه إىل العرص العلامين الذي ينقيض غالباً وبدا كام لو أنّه قد َ
سؤال من وجهني ُم َو َّ
الدين .وإذا كان األمر صحيحاً فام معنى الخروج من الدين ..وهل ي َّتسم «القارىء» يف هذه النقطة
بالتج ّرد ،وإىل أي درجة ميكن القول أن املواطن األوروريب قد تح َّرر من االعتقادات الدينية؟

سيكون هذا عموماً نقطة انطالق الحوار املشرتك حول الحداثة واألديان والذي أداره بيري
مونتيل مع أربعة من الفالسفة وعلامء االجتامع الفرنسيني هم :أوليفييه آبل وجان بوبريو

					
ومارسيل غوشيه وأوليفييه مونغان.

املحرر

ما املقصود بالحداثة؟وماذا ُيكن أن نُدرِج تحت هذا العنوان؟ ثم إىل أي ح ّد يوجد «خروج
من الدين»؟وهل أن مسألة الديني يف الحداثة تقرتب كثريا ً يف النهاية من تاريخ منرصم ،وإشكالية
ت َ َّم تجاوزها؟ولكن ِب َم يجب أن نُفكِّر يف ما يتعلّق بـ «عودة الديني؟» هل التناوب بني «الخروج»
و«العودة» هو التناوب الج ّيد؟ هل توجد خيارات أخرى بإمكاننا تفضيلها عليه واستبدالها به؟
ـ العنوان األصيل للنص:

Modernité et religion. Débat entre Olivier Abel, Jean Baubérot, Marcel Gauchet et Olivier Mongin
ً
نقال عن [1] Autres Temps. Cahiers d,ethique sociale et politique /Year 1999 / Voume 62 / Issue 1/ PP. 51 - 60:ـ
تعريب :عامد أيوب .مراجعة :محمد سليم
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ٍ
نقاش يجري داخل مجتمع َعلامين؟وهل مث ّة خطر
أي مكانة ميكن أن تكون للديني وسط
ُّ
عودة إىل ظالمية ما يُريد يشء ما ،له طابع الديني ،تثبيتها من جديد داخل معتقدات املالحظني
نفسها؟هل يتوافق ذلك مع نقاش جامعي ،جمهوريَ ،علامين ،عقالين...،إلخ؟
الديني»
ربا نستطيع إجراء النقاش باستبعاد النقاش الزائف وإعادة صياغته ،والذي يضع «عودة
ّ
ّ
الديني» التي تح ّدث عنها مارسيل غوشيه ،وذلك من أجل اإلقرار مبا
يف مقابل مالحظة «خروج
ّ
سمه أوليفييه مونغان «أسس الحداثة».
ّ
مارسيل غوشيه :أو ّد فقط إيراد توضيح أ ّويل ،وهو أنني مل أقل أننا خرجنا من الدين ،وإمنا
قلت ،وهذا يختلف ،أننا يف طور الخروج من الدين .وهناك كل األسباب للتفكري بأن ذلك يهدف
إىل االستمرار.
مغزى كبري ترتبط بتحول الديني
يف العامل الذي نعيش فيه ما زلنا نالحظ اليوم وجود تح ّركات ذات
ً
والعالقة به .فضالً عن ذلك ،فإن هذا العامل ُمخ َْتق بقوة من قبل الدين إىل حدود تلك املظاهر
األكرث دنيويّة ( )Seculiersيوجد نوع من عالقة تكوين ( )Relation de genéseبني العامل املسيحي
يف كلّيته ،والعامل الحديث .فمن خالل سلسلة من االنشقاقات ،منها اإلصالح ،استطعنا الدخول من
الخاصة جدا ً حول العالقة بني الربوتستانية والحداثة.
جانب الحداثة ،بالنظر إىل املسألة
ّ
لكن الحديث عن حركة خروج من الدين تفرتض وجود الدين يف العامل الذي خرج من الدين.
وإلزالة االلتباس ينبغي متييز الدين ،بالصورة التي يجب فه ُمه فيها ،كمفهوم يراد منه أن يشمل ما
ربرة بعكس ٍ
نقد هو اليوم
نفهمه تحت هذا العنوان يف مايض الحضارات .إذ تبدو يل هذه الكلمة ُم ّ
منترش بشكل ٍ
كاف والذي تبعاً له قد ال يكون هناك أي يشء كَـ «الدين» .إننا نُب ِّدل كلمة «دين»
بكلمة «أيديولوجيا» ،لكننا نقول «أيديولوجيات دينية» ليك نُ ّيزها عن بقية األيديولوجيات .وال
َكسب املفهومي! فهذا نقاش واسع حول العلوم االجتامعية املعارصة.
أرى أين هو امل َ

لنفهم الدين يجب علينا عدم اختزاله إىل مج ّرد واقع إيديولوجي وبالذات يف ما يتعلَّق بال ُبنية
الفوقية لألفكار .فالدين ،يف مفهومه التاريخي األساس ،هو أكرث من مج ّرد فعل إمياين .إنه منط
معي لتنظيم املجتمع .وهذا يتناسب مع أحد أشكال املجتمع حيث يُشكِّل االعتقاد الديني محور
ّ
وباألخص النظام السيايس ـ والذي يُدير شؤون الناس كافّة .ومنذ القرن السادس عرش،
نظام كامل ـ
ّ
يُع ّد تاريخ الخروج من الدين ،بالنسبة للربوتستانتية والكاثوليكية ،تاريخ التح ّوالت التي طرأت عىل
اإلميان الديني .ذلك هو مج ّرد تأسيس لبعض املفاهيم التي ينحرص دورها باجتناب االلتباسات.
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«األس الديني
بيري أوليفييه مونتيل :يف نفس سياق االنشغال ،يبدو هذا التحليل ُمطابقاً لِمفهوم
ّ
ثت عنه.
للحداثة» الذي تح ّد َ
أوليفييه مونغان :أعتقد أن حوارنا يُفيض إىل أسئلة من نوع مختلف جدا ً .مل يَع ْد مبقدورنا اليوم
مم كان
امتالك رؤية بسيطة للحوار حول الدين .ففي حني أننا ِعشنا طويالً بصيغ ٍة هي أضيق بكثري ّ
ميكن للحداثة أن تكون عليه يف عالقتها مع الدين ،فإننا نالحظ أن تلك الرؤية لألمور باتت قابلة
للنقاش فيها منذ بضع سنني.
يجب ط ْرح السـؤال كام فعل مارسيل غوشيه يف الكتاب الجامعي (النعمة والفوىض)
 La grâce et le désordreويف كتابه األخري (الدين يف الدميقراطية) .يف الواقع ،مث ّة نواة
أنرتوبولوجية تتعلّق باإلنسانية التي تدعم ،بطريق ٍة ما ،الظاهرة الدينية .إ ّن هذا الدين ،أي العالقة
بني املريئ وغري املريئ ،يأخذ أشكاالً متع ّددة ج ّدا ً .من بني هذه األشكال ذلك الشكل الذي
يرتافق مع النسب اليهودي ـ املسيحي .هل هذه النواة األنرتوبولوجية ما تزال بحاجة إىل الديانات
تتجل ،يف حني أن اإلنبعاث الجديد للديني يطال أدياناً غري توحيدية ومعها
ّ
التوحيدية الكربى ليك
املذاهب الروحية الرشقية؟ إذا كان مارسيل غوشيه قد أقنعني بأن اليهودية ـ املسيحية هي دين
الخروج من الدين باملعنى الذي ُذكِر ،فإن القضية التي تطرح نفسها ،رمبا بالنسبة للكاثوليكية
أكرث مام هو بالنسبة لدين أقلّوي يف فرنسا مثل الربوتستانتية ،هذه القضية هي دور التوحيد الذي
نفسها
نفسها لزمن طويل عىل أنها امل ُمثِّل الرئيس له .واليوم ،ت َطرح هذه القضية َ
ق ّدمت الكاثوليكية َ
ص ُعد:الدميقراطية والحداثة والدين .إن مشكلة الدميقراطية ليست بنظر البعض تحطيم
عىل ثالثة ُ
قوة الدين ،وإمنا عدم القدرة عىل هيكلة الرابط االجتامعي من خالل الق َيم التي كانت ت ُشكِّل
ري الرابط االجتامعي يف
فتض بها ّ
أُ ّ
س الحداثة :قيم دينية تأث ّرت باليهودية ـ املسيحية ،والتي يُ َ َ
مجتمع عىل طريق الفردية  .individualisationإننا نسمع كثريا ً هذا الخطاب ،ونُ َؤيِّد الحداثة
والدميقراطية ،ولكن يجب أن ترتك القيم ،التي حملتها اليهودية ـ املسيحية عرب التاريخ ،بصامتها
يف هذه الدميقراطية التي أصبحت فردانية تدريج ّياً وبشكل متصاعد .ولكن اليوم أُ ِ
فس َد هذا التأكيد
عرب إضفاء صبغة تع ّددية قوية ج ّدا ً عىل الظاهرة الدينية ،والتي تتخطّى الكاثوليكية ومعها أيضاً
األديان التوحيدية بالرغم من الدور املتف ّوق لإلسالم.
إن كبار التوحيديني ،وبالتايل األديان التي تحظى حتى اآلن باألكرثية ـ بالتأكيد أنا أُذكِّر بالكاثوليكية
شِسة .وهذه هي املشكلة املطروحة اليوم.
يف فرنسا ـ تتزعزع أكرث فأكرث ألنها تخوض منافسات َ
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فنحن نلحظ وجود نوع من إعادة الرتكيب الجمعية وغري املتجانسة للفضاء الديني.
إن دمقرطة األخالق ت ُْسهم يف هذه الظاهرة ،وكل القضية تكمن يف رؤية ما هي نتائج تلك
(مم
الدمقرطة .أعتقد أن األديان التوحيدية الكربى ساهمت يف التمييز بني السيايس وما ال يتعلّق به ّ
يَحيل إىل موضوع املدينتني) .ولكن ،يوجد اليوم نوع من الدين يُ ِ
خ ّل ويخلط بشكل فعيل الحدود
بني الحقل السيايس والحقل الديني .وقد تح ّدث مارسيل غوشيه عن ذلك يف نهاية كتابه األخري،
ورأى أن الدولة تلتزم بسياسة «اعرتاف» ذات طابع جديد.
خاصاً،
عندما تزداد الدولة حيادا ً عىل نح ِو غريب ،فإنها تَ يل إىل اإلستجابة لطلب ديني كان
ّ
ولكنه َييل بشكل متزايد إىل أن يصبح عا ّماً .إن قضية الديني تطرح نفسها من جديد بطريقة بالغة
األهمية ولكن بتشكيل مختلف كليّاً.

عىل مسافة من الفردانية الدميقراطية ملجتمعاتنا األوروبية ،يجب أن نُعاين الحداثة «غري
عم
الدميقراطية» ومستقبل األديان األخرى يف املناطق األخرى من العامل .بإمكاننا أن نتساءل ّ
إذا كانت إعادة تنظيم العامل بواسطة السوق ال ترتافق بشكل فعيل مع االنضامم إىل أديان ذات
طبيعة اجتامعية جدا ً ومبارشة ج ّدا ً والتي جاءت لإلجابة عىل مشاكل الفرد .بنا ًء عىل هذه املقاربة،
أدعوكم إىل قراءة الكتاب األخري لِـ«شيفا نيبول»  Shiva NAIPAULبعنوان (حتى نهاية اإلميان)
( .)Jusqu’au bout de la foiيتناول هذا الكتاب دول أندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران .ويدرس
الكاتب فيه أصحاب الرساميل ورجال األعاملُ ،محا ِوالً فهم السبب الكامن وراء انتقال الناس
فجأة إىل الدين .لسنا هنا يف معرِض نقاش حول نقل القيم ،فالقضية تكمن يف معرفة سبب انضامم
الناس إىل منط ديني يف أوضاع غالباً ما تكون متقلّبة .ومن أجل أفضل إدارة للحوار ،أو ّد متييز ما
يتولّد من الدين يف املجتمعات الدميقراطية الفردانية كام وصفها مارسيل غوشيه ،ويف املجتمعات
التي تعترب نفسها غالباً ما بعد دميقراطية  post-démocratiquesباملعنى الذي نُحاول فيه مصالحة
السوق مع الجامعوية .communautarisme
بيري أوليفييه مونتيل :سيد جان بوبريو ،لقد شعرتَ بالفضول م ّرات ع ّدة ،كيف ت ُح ّدد نفسك
وسط هذا النقاش؟
جان بوبريو :نقاشُ نا يدور حول الدين والحداثة .أَ َو ُّد االنطالق من الحداثة ِلَ ِ
ص َل إىل موضوع
حت .هناك خروج اجتامعي من
عب عن تأييدي لآلراء التي طُ ِر َ
الدين .أريد ،قبل كل يشء ،أن أُ ّ
الدين .عند هذا املستوى أُوافق مارسيل غوشيه .ولكن ذلك ال يعني أن الدين انتهى! فنحن قد
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خرجنا من الدين يف القرن التاسع عرش برؤية وضعية ودينامية للعلم .ذلك العلم الذي كان قادرا ً

عىل النهوض بأعباء الرابط االجتامعي بشكل جديد .لقد جعل أمل القرن العرشين من العلم
سلطة ح ّرة .إن األمر الذي كُ ّنا نلوم الدين عليه يف النهاية ،باملعنى الذي قَ ِبلَه مارسيل غوشيه،
هو أن الدين كان يعمل عىل تنظيم وهيكلة معتقدات املجتمع .وانطالقاًَ من الدين ت َك َّو َن عدد
من االعرتاضات للمجتمع .لقد كان هناك حتامً استعانة بتعا ٍل ما وسلطة برشية ُم َكلَّفة بس ّن هذا
التعايل بطرائق مختلفة.
ضمن بروتستانتية تحتفظ بسلطة أخالقية معينة ،حتى وإن كانت تجعلها نسبية (،)Relativiser
كان هناك دامئا هذا النظام وهذا الرصاع الدائر بني السلطة والحرية .وكان العلم يبدو وكأنه يقوم
مبصالحتهام فيكون بذلك رابطاً اجتامع ّياً ودميقراط ّياً .رمبا كان هناك أمر ما يفرض نفسه بواسطة
سلطة معينة عىل العامل بأكمله من دون أن يَعوق حرية الفرد .غري أن مشكلة الحداثة اليوم ،التي
ندعوها ما بعد الحداثة أو ما فوق الحداثة ،وبإمكاين القول «حداثة متأخّرة» يك أُلَ ِّمح إىل «العصور
القدمية املتأخِّرة» عند بيرت براون ،هذه املشكلة تتمثَّل بخروجنا من الرابط االجتامعي .فنحن ال
نخرج من العلم بوصفه تقنية فعالة ،وإمنا نخرج من االعتقاد بأن العلم سيتمكن من التوفيق بني
السلطة والحرية كرابط اجتامعي .حينئذ تسرتيح مشكلة الرمزي.
ص َويْن (مثنى عصا) وكانت كل قبيلة ت َِصل طرف عصاها ،فإذا
اشتقاق ّياً ،كان الرمز عبارة عن َع َ
ص تحالفت القبائل يف ما بينها وباتت قادرة عىل العيش بسالم .أما إذا مل تتشابك
تشابكت ال ِع ِ ّ
الوظيفي متيُّزا ً .وإلكامل
يص فهذا يعني النزاع والحرب .مث ّة انطباع بأننا يف مجتمع مينح
ال ِع ّ
ّ
ٍ
جر العصا يك
االستعارة ،ا ّدعينا أن «النتوءات» التي يف طرف العصا مل تكن وظيفية .فقمنا
عندئذ بن ْ
ُصبح أكرث وظيفية وأكرث فعالية .هذه هي استعارة فقدان معنى الرمزي! ما أدعوه «رمزي» هو نفسه
ت َ
جد حقيقة مرئية،
ما يدعوه أوليفييه مونغان ِ
ب «العالقة بني املريئ وغري املريئ» .يف علم الرموز تو َ
معنى .امل ُهم هو املعنى الذي نُعطيه لهذه الحقيقة املرئية.
ولكنها ليست تلك الحقيقة التي ت ُعطي
ً
فلو أن هناك ألف عصا ،لِامذا نُق ِّرب تلك أكرث من غريها؟لقد فقدنا ذلك .إن هذا النظام يصف لنا
عىل ما يبدو النزاعات التي تحدث يف كل الجهات .ولكنه يَظهر عاجزا ً عن إخبارنا بأسبابها .وهذا
فقط ألن العصا كانت قد نُ ِ
ج َرت.
ُوصف بأنها «دينية» أو غري «دينية» .وأظ ّن أن املستقبل سيختار! يف كل
سنجد بالتايل ظواهر ت َ
زمن هناك حالة من الرت ّدد حول عدد من الظواهر .ففي القرن التاسع عرش كُ ّنا نستطيع الحديث عن
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الدين السان سيموين ،أما اآلن فال أعرف إذا كان مبقدورنا أن نُسميه ديناً .والعكس بالعكس ،فكان
يُقال إن املنهجويّة  méthodismeدين زائف ،بينام سيقول كل العامل ،اليوم ،أنها كانت ديناً .هذه
ج َيشان الرمزي ،سواء أكان دينيا أم ال.
هي ظواهر َ
جد مامثالت صادمة ومعها الطريقة التي أُعي َد بها ابتداع الطقوس .تلك
عند هذا املستوى تو َ
هي الحالة مثالً خالل مباريات كأس العامل لكرة القدم حيث أُعي َد خلْق طقوس فانية ترتبط بهذا
رأيت جيالً من الشباب يستويل عىل األعالم الفرنسية ويتن ّزه بها .إذ أ ّن
ْت عندما
ُ
الحدث .لقد ُذ ِهل ُ
ذلك مل يكن لِيخط َر أبدا ً عىل ذهن الجيل الذي أنتمي إليه .لكنه يُ َع ّد أيضاً طريقة لخلْق العالقة
االجتامعية؛ وليس وسيلة للعودة إىل قومية من نوع معا ٍد لِـ «دريفوس»  .anti-dreyfusardإننا
ج َيشان محاوالت إعادة تشكيل العالقة االجتامعية.
نَشْ هد َ

فوسط الفوىض ،وما د ْمنا لن ن َِص َل إىل تحليل عدد من األحداث املعارصة انطالقا من إعادة
ْ
إخراج الرمزي ،أعتقد أننا لن نفهم بعض الظواهر ،سواء أكانت دينية أم ال .إذ بإمكاننا تسميتها بألف
وصمها بالعار .لك ّن هذا قطعاً ال
اسم من أسامء العصافري واملتش ّددين واألصوليني .ميكننا أيضاً ْ
ص ْوغ كل األحكام القيمية التي
يُجدي نفعاً ألننا ال نسعى إىل ف ْهم معناها العميق .ميكننا بالطبع َ
نريدها .ولكن ،مث ّة دارة قصرية  ،Court - Circuitفنحن حالياً نعمل عىل إبراز الحكم القيمي وهذا
مينعنا من الفهم .إننا ،مقارن ًة باملجتمع الذي ساد يف نهاية القرن التاسع عرش ،يف موقف جهل أكرب
بكثري إزاء العلم .ورمبا يُع ّد هذا مشكلة كبرية للحداثة!
ِض عىل أوليفييه آبيل قلْب موضوع النقاش؟ أي أن
بيري أوليفييه مونتيل :هل بإمكاين أن أَعر َ
أطرح السؤال ليس من وجهة نظر املجتمع الذي نُعاينه بل من جهة امل ُعايِن .هل إن هذه اآلثار،
خفَّفة ج ّدا ً ،ال تَحرِم الفيلسوف وعامل اإلناسة من نقاط االستدالل التي
التي هي اليوم ُمبَعرثة أو ُم َ
بإمكانها هدايته يف قراءته الخاصة للعامل املعارص؟

حلم وأخرى من األسطورة .ومل ّا كان أفالطون
أوليفييه آبيل :يحتاج الفيلسوف دامئاً إىل ّ
حصة من ال ُ
جزءا ً من الفلسفة ال
يَخلط يف حواراته بني األساطري التي يُعيد طرحها وتفسريها م ّرة بعد م ّرة ،فهذا يُع ّد ُ
رغب بوضعه جانباً .رمبا ِعشنا حداثة ُم َركَّبة بهدوء ضم َن عقالنية ُمكتفية بذاتها ونوع من القطيعة .ك ّنا
أَ ُ
حصة العقيدة التي نحتاج إليها .ال ميكننا دامئاً البقاء ي ِقظني.
نعتقد أننا قا ِدرون عىل ادخار ّ
لقد رأيت ذلك ،اليوم ،بيشء من الصعوبة .فبعد االستامع إىل حديث جان بوبريو عن «هؤالء
يل القول
الشجعان الصغار الذين يرفعون األعالم» فيعرثون بذلك عىل املعنى الرمزي ،يجب ع َّ
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أن ذلك يُقلقني قليالً يف الوقت ذاته .قال أوليفييه مونغان أن الكاثوليكية كانت ُمشَ َّوشة ج ّدا ً،
ولكن الربوتستانتية هي أيضاً كذلك .كانت الربوتستانتية الفرنسية الحديثة ت َربطها عالقة وثيقة بهذه
الحداثة ،وبعرص العقل لدينٍ ما «ضمن حدود العقل البسيط» كام كان كانط يقول .دين معقول،
ليربايلُ ،مهذَّب ،يُعلّمنا كيفية االرتقاء نحو االستقاللية .وكان كالفن يقول :مل يتغذّوا من حليب
ج ّيد ،هؤالء األوالد الذين نعترب أنه يجب دامئاً تغذيتهم بالحليب والذين ال يستطيعون تناول اللحوم
والنبيذ؛ يجب أن يكربوا ج ّيدا ً ويصبحوا مستقلّني وراشدين.

مقارن ًة بذلك ،أُف ِق َدت الربوتستانتية توازنها ألنها ارتبطت بهذه الحداثة .فهي تُ ِق ّر بأهمية األكرثية
حصة الطفولة تلك رمبا طردتها الربوتستانتية بقليل من السهولة ونُحاول بج ّد
واالستقاللية .إن ّ
كل االرتجاج الذي يُس ّببه ذلك لنا جميعاً.
استعادتها من غري أن نقيس ّ

كنت مذهوال ج ّدا ً مبساهمة مارسيل غوشيه يف كتابه (النعمة والفوىض) .لقد قال أن «الشعور
الديني اليوم هو شعور من يَدين للاميض ِ
ولولئك الذين سبقونا» .أعتقد أن ذلك بالغ األهمية
لقياس مدى تن ّوع صور الديني التي قد تكون صور ال َّدين .يجب الهروب من الحارض امل ُرعب،
والخروج بالتايل من هذا الزمن عرب االستعانة بزمن اخر .نحتاج إىل عملية «تفكيك» ،مراجعة
خصص لهذه الحركة
سوابق مريض ،بهدف الوصول إىل يشء آخر .إن مجمل الفكر املعارص ُم ّ
ال َن َسبية ،وذلك من أجل ف ْهم ما يجري علينا ومحاولة التخلّص منه .من هنا تأيت أهمية إشكالية
املغفرة.
حلُامً ،طوباوية ( )utopieتق ُّدم هي يف طور
كيف السبيل إىل الخروج ـ بصورة أخرى ـ مام كان ُ
االنقالب إىل كابوس؟ومع ذلك فإين أعتقد أنه مث ّة أحياناً يف األديان يشء ما ليس من قبيل مج ّرد
ال َّدين للقدماء .يف الواقع هناك أيضا مكان يجب توفريه ألولئك الذين يولَدون .إن معنى الوالدة،
أو بتعبري ّ
أدق إمكانية إعادة بدء كل يشء َس ِويّاً ،يوجدان يف الكثري من الصور الدينية .ورمبا هناك
نقاش ُمحتمل بني صورتني دينيتني .فقد قال أوليفييه مونغان يف مداخلته أننا نشهد التعارض بني
صورة تق ّدمية للرجاء ،كإرنست بلوش الذي يكتيس الرجاء والوعد صفة األهمية بالنسبة إليه ،بينام
املسؤولية وال َّديْن ت ُجاه املايض هام اللذان يَحظَيان اليوم باألهمية.
رثتُ عىل
بيري أوليفييه مونتيل :عىل امتداد محاورات كتاب (النعمة والفوىض) رمبا ع ْ
نقطة خالفية محتملة بني آراء كل من جان بوبريو ومارسيل غوشيه يف ما يرتبط بالعالقات بني
الربوتستانتية التاريخية والحداثة .بهذا السؤال التايل :إىل أي ح ّد يُظهر تاريخ الربوتستانتية شكالً
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خاص ،هل كان ُمصلِحو القرن السادس عرش حداثيني
ُم َع ّيناً من امل ُجاملة إزاء موضوعه؟وبشكل
ّ
مبقدار ما ننزع إىل التفكري بذلك اليوم؟هل أنتم فعالً عىل خالف حول هذه النقطة؟
شك خ ّ
فلكل م ّنا بال ّ
ط يُسطِّره .ميكننا إذن أن
ٍّ
جان بوبريو :ال أعلم ما إذا ك ّنا عىل خالف.
نُقارِن الخطوط ببعضها البعض .بالطبع مل يكن ه ّم املصلحني أن يكونوا حداثيني .إمنا كان ه ّمهم
تنقية املسيحية ،والعودة إىل نقاء األصول .وأرى أن ذلك أمر مه ّم يف تاريخ األديان ،وتاريخ األديان
التوحيدية يف الغرب بكل األحوال.
لقد متثّل ا ّدعاء املسيحية األصلية بإضافة العهد الجديد إىل التوراة اليهودية التي أصبحت
«العهد القديم» .ثم قام ا ّدعاء الكنيسة عىل إضافة التقليد إىل إنجيل آباء الكنيسة .أما ا ّدعاء اإلسالم
فَتَ َمث ََّل بإضافة الوحي القرآين إىل الكتب الساموية السابقة.

تنتهي منها.
مع اإلصالح نجد أنفسنا يف حركة معاكسة فنحن نريد التنقية .والربوتستانتية لن
َ
سيكون هناك دامئا دعوة للعودة إىل اإلصالح وإىل إصالح اإلصالح أو إيقاظه من غفلته .هذه هي
سريورة الطهريني والحركة التّقَوية الذين يعتربون أننا مل نَ ُق ْم مبا يكفي من اإلصالح.
إن املنعطف الديني ليس متواطئاً  univoqueبالرضورة بالنسبة إىل الحداثة ،وميكن أن ترتت ّب
عليه نتائج ع ّدة .فهو ُييّز الحركة الربوتستانتية من بعض الحركات األخرى .لقد كان هناك ع ّدة
حركات أخرى أرادت التنقية .لكنها مل ت ُحقّق عىل األرجح النجاح التاريخي نفسه!
وسط
وسط تناقضات هائلة .فمنذ نجاحنا ،نعيش عىل الدوام ْ
نفسها إذن ْ
وجدتْ الربوتستانتية َ
هم يف إرادة العودة
تناقضات بني إرادة األصول واالستقرار يف مسؤوليات اإلدارة .إ ّن ما كان ُم ّ
إىل األصول ،كان ُم َع ّوضاً بواسطة ما ميكننا تسميته «طوباوية نكوصية» .utopie retrogressive
هذا هو نقيض الحداثة .لقد كانت هذه التنقية منزوعة القداسة عىل نطاق واسع .وكان هناك نوع
من املفارقة يف النتائج ،يشء ما أسهم يف ظهور  éclosionالحداثة .فالتنقية كانت تُعاش كشكل
عم إذا كان عيد امليالد شكالً من
من نزع القداسة .وهذا كان يذهب بعيدا ً ألننا كُ ّنا نتساءل مثالً ّ
الصنمية .بإمكاننا اليوم أن نطرح هذا السؤال عىل أنفسنا!
لقد كان هناك إذن نزع قداسة نسبي ،إنه تعارض ُمب َهم .وكان يُنظَر إىل نهاية األزمان نظر ًة
ما قبل ألفية ( )Pré - illénaristeأي أن كل يشء يجري عىل نحو يسء .فهناك كوارث تتلوها
كوارث .وامل ُخلّص سيعود عندما تبلغ الكارثة ح ّدها األقىص .واستُ ِ
بد َل بهذا الطهريون اإلنكليز
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يف القرن السابع عرش ،وما بعد األلفيني  ،post-millénaristesأي مجتمع كان حقيق ًة مسيحياً يف
روح الزمن ،وكان يَسعى إىل تجسيد اإلنجيل أكرث فأكرثُ ،مه ِّيئاً بذلك اململكة والعودة .لقد كان
ت يف الثورات اإلنكليزية
اإلسهام يف مفهوم التق ّدم رفيقاً رمزيّاً كبريا ً للحداثة .وهذا املفهوم أراه ين ُب ُ
وباألخص يف الثورة اإلنكليزية األوىل التي قلّل علم التاريخ الرسمي
يف القرن السابع عرش،
ّ
 Historiographieمن قيمتها ،نظرا ً ألنها مل ت ُحقّق النجاح عىل الصعيد السيايس .لكن ثقافياً،
شكّلت تلك الثورة َغلَياناً فيه ما يكفي من الغرابة خصوصاً يف ٍ
وقت مل ت َ ُع ْد الرقابة تعمل فيه .ففي
هذه النقطة أرى إسهامات الربوتستانتية يف الحداثة.
كل التفاصيل عن
وما هو مستغرب اليوم هو أ ّن تقرير كينيث ستار  Kenneth Starrالذي كشف ّ
الحياة الجنس ّية لـ :بيل كلينتون  Bill Clintonهو تقرير قابل للتصديق .ألننا منذ  25عاماً بالطبع
هذا يتعلّق بالبلدان ـ اعتدنا عىل السوق اإلباحية واعتدنا أيضاً عىل إبراز الجنس! فمنذ ثالثني
عاماً كان من غري املمكن ـ ثقافيا ـ اإلفصاح عن عالقة مامثِلة يف جريدة لوموند ()Le Monde
إذ أن هوبرت بوف مريي  Hubert Beuve-Méryما كان لِيق َب َل بذلك! نرى بالتايل الطرفني اللذين
يتالمسان :الطرف الطهري لـِ«كينيث ستار» والسوق اإلباحية .ولكن ما هي أوىل الدول التي ح ّررت
السوق اإلباحية؟ إنها الدول االسكندينافية ذات الثقافة الربوتستانتية .إننا نرى يف املفارقات الحالية
للحداثة املتأخّرة ر ّدة الفعل امل َُس ّمة «طهرية» ،والتي هي ذات نسق أخالقي وض ّد الحداثة ،كام هو
األمر مع كينيث ستار التي هي ر ّدة فعل صادرة عن بروتستانتية معينة .وبالعكس ،فإن واقع أنه مل
يَ ُع ْد هناك ما يعجز عنه الوصف عىل صعيد األلفة ،وأن الجنس ـ ثقاف ّياً ـ هو موضوع الخطاب أو
الصورة العا ّمة ،كان يُؤخذ أيضاً بعني االعتبار من ِقبل الربوتستانتية .هناك إذن عالقة مستم ّرة ذات
ج َديل بني الربوتستانتية والحداثة.
طابع َ
شتُ إليها منذ قليل.
مارسيل غوشيه :بالتأكيد هناك إسهامات للربوتستانتية يف الحداثة .وقد أَ َ ْ
واكتفيت بتجريم الصورة املدرسية املبتذلة وقد أصبحت كلّية الوجود!
وال أنوي إنكا َرها لِلحظة.
ُ
طلبنا مقتنعون جميعاً،
وباعتقادي أننا نُعلِّم ذلك لتالمذة املدارس ،ويف الجامعة بكل األحوال .إن ّ
من دون أن يعرفوا فعالً عىل أي يشء ميكن أن يقوم ذلك ،مقتنعون بأن الربوتستانتية هي يف أصل
الحداثة.
لقد أصبح ذلك يف فرنسا صورة مبتذلة للكتاب التعليمي ،ويرتبط بسلطة بالغة الغرابة ال بأس
نص ملْ يُق َرأ كثريا ً بالرغم من شهرته وهو كتاب (األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية)
بتناقضها لِ ٍّ
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 L’éthique protestante et l’esprit du capitalismeلـ «ماكس فيرب» .إن لهذه الصورة املبتذلة
قياسها .ويبقى لنا أن نصنع تاريخها .فهي نَشَ أَتْ ـ أظ ّن
أسباباً قويّة لوجودها يف فرنسا ومن امله ّم ُ
يف القرن التاسع عرش ـ واعتمدت بصور ٍة رئيسية يف عهد الجمهورية الثالثة ،وكان لها هدف سيايس
ميكن ف ْه ُمه بسهولة من خالل التحالف القائم بني اإلصالحيّني الفرنسيني والجمهورية يف وجه
الحزب الكاثولييك يف ذلك الوقت .وقد ق ّدم ماكس فيرب نسخ ًة أملانية لهذه الصورة ،مازجاً فيها
األلوان بطريقة مغايرة يف العقد األول من القرن العرشين.
ميكننا تسميته «حزب» ألن الكنيسة كانت القوة الرئيسة يف املعارضة السياسية .لقد كانت كنيسة
ملتزمة ،ومتأثرة بالبابوية املتط ّرفة ،يف نوع من إعادة التعريف املعادية للحداثة بشكل رصيح .وألننا
وقفنا يف وجه املعادين للحداثة ،استطعنا أن نضع تعريفاً لِهوية الجمهورية والحداثة ،وصار متاهي
ح َّولة إىل مبدأ حرية
اإلصالحات مع الجمهورية متاهياً مع مصدر الحداثة ،عىل أساس حداثة ُم َ
املعتقد ،ما يُ َع ّد ضيِّقاً بعض اليشء كتعريف وال يتالءم مع الحركة االبتدائية لإلصالح ،حتى وإن
كان املك ّون الفردي لإلميان ـ من دون جدال يف ذلك ـ يف صميم عملية العودة إىل املسيحية
الحقيقية لألصول التي اسرتشد بها لوثر ثم كالفن واآلخرون .لقد كان هديف إذن شديد الوضوح.
أظن أن هذا النوع من الوقائع يستدعي ،من الناحية الدينية ،تاريخاً نقديّاً يُضطلع به ،وهو أمر
ليست األديان عموماً عىل استعداد إلنجازه .إن الكنيسة الكاثوليكية تق ّدم نفسها اليوم ،من خالل
أصواتها األكرث تح ُّمالً للمسؤولية ،عىل أنها أ ّم حقوق اإلنسان .أظ ّن أنه علينا تذكري أنفسنا بأنه طوال
أكرث من قرن وصوالً إىل الخمسينيات ،كانت العقيدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية تُدين األساس
الفلسفي لحقوق اإلنسان! ليس عىل الربوتستانتيني إالّ أن يربحوا ،وهم عىل مسافة محكومة أكرث
مع حقيقة تاريخهم.
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ُصصت هذه الصفحات من «االستغراب» إلعادة
خ ِّ
تظهري نصوص أدت وظيفة تأسيسية للفكر الحضاري
اإلنساين ،سواء يف ما يتصل باملنجزات التي قدمها
مفكّرو العاملني العريب واإلسالمي أو ما يعني منجزات
الفكر الغريب بأحيازه الفلسفية األخالقية والعلمية.
الغاية من استعادة كهذه ،لفت عناية املهت ِّمني إىل
النصوص املرجعية التي ال تزال تنظم ،مبعطياتها
النظرية ومناهجها ،حركة التفكري العاملي املعارص.

نصوص مستعادة
ــ الدين والعلم
الشعور الديني هو احلافز األعظم
للكشوفات العلمية الكبرى

ألبرت أينشتاين
ــ اإلسالم واألديان األخرى

محمد حسين الطباطبائي
ــ املهندس األعظم وغائية العامل

والتر ستيس

ثالثة نصوص لثالثة علماء

في العلم والدين واألخالق
آلربت آينشتاين ـ حممد حسني الطباطبائي ـ والرتستيس

يبدو املشهد التفكريي الراهن محكوماً بطائفة من التأسيسات
املعرفية التي أنشأتها الحداثة عىل امتداد قرون خلت.

وإذا كانت اإلحتدامات الفكرية الكربى قد متحورت باألساس
حول فرضية التضا ّد بني العلم والدين ،فإن هذه الفرضية ال تني تأخذ
قسطها الوفري من الجدل.

يف هذا العدد ثالثة من النصوص املستعادة لثالثة من كبار العلامء يف
ميدان الفيزياء والدين وفلسفية األخالق:

ـ النص األول ،لعامل الفيزياء آلربت آينشتاين ،وقد تحدث فيه عن العروة الوثقى بني
العلم والدين ،ودور الشعور الديني يف إنجاز الكشوفات العلمية الكربى .إال أنه يرجع
الدين إىل عامل الخوف ،ثم يصل إىل ديانة األخالق التي تنتهي إليها األديان كلها ،وما
يسميه الشعور الدين الكوين فهو ذاك الذي ال يعرف العقائد .أما يف مقام التعارض بني
العلم والدين فإنه يحيل األمر إىل ذلك الشعور.

وعىل الرغم من تحفظنا عىل ما ذكره حول منشأ الدين تبقى نظريته محاولة ملد
الجسور بني العلم والدين من خالل توسيع تعريف الدين وإعطاء معنى آخر له غري
مألوف يف الوسط الديني.
ـ النص الثاين ،للفيلسوف اإلسالمي العالمة محمد حسني الطباطبايئ ويتناول فيه
تعريفاً للدين استناداً إىل الحكمة والنص القرآين .ثم ينتهي إىل أن اإلسالم يقدم حياة
معنوية أوسع وأعمق مام هي عليه يف األديان واملذاهب األخرى.

ـ النص الثالث ،هو لفيلسوف األخالق والرتستيس ،وقد حلَّل فيه التالزم الوطيد بني
علوم الطبيعة واإللهيات.
نشري إىل أن النصوص الثالثة عىل تباينها من حيث األسس واملبادئ والنتائج ،إال
أنها تقارب اإلشكاليات املعرفية حول الدين من زوايا نظر مختلفة ومن منطلقات علمية
بحتة ،الهوتية وفلسفية.
المحرر
«االستغراب»

الدين والعلم
الشعور الديني هو احلافز األعظم للكشوفات العلمية الكربى

[[[

[*]

آلربت آينشتاين

كل ما يصدر عن اإلنسان من أفكار ونشاطات يهدف بها إىل تحقيق غايتني أساسيتني ،أوالً:
أن تتوفر له احتياجاته الجوهرية ،وهي احتياجات يحس بها إحساساً عميقاً ،وثانياً :ليتحاىش
حدة األمل .يجب أن ال يغيب هذا أبدا ً عن بَالِنا إذا أردنا أن نفهم الحركات الفكرية وسريها .إن
العاطفة والحنني هام القوة الدافعة التي تقف وراء كل مجهود وابتكار برشي ُملهِم مهام تخفى
هذان الحافزان وت َسرتا وراء مختلف األقنعة وأش ِّدها غرابة .واآلن ما هي االحتياجات واألحاسيس
التي قادت اإلنسان إىل الفكر الديني والعقيدة بأوسع معاين هذه الكلامت؟ لو تأملنا هذا السؤال
قليالً لوجدنا حول مهد الفكر والتجربة الدينية مشاعر شديدة التباين .لقد كان الخوف بالنسبة
إىل اإلنسان البدايئ هو مصدر األفكار الدينية .الخوف من الجوع ومن الوحوش املفرتسة ومن
املرض ومن املوت أخريا ً .وعندما كان اإلنسان ،يف هذا الطور من وجوده ،ال يدرك االرتباط
السببي لألشياء إال واهياً ،ابتدع العقل البرشي كائنات وهمية أشبه ما تكون بأنفسنا تسيطر بإرادتها
عىل ما نرهبه من حوادث ،ومن ثم فكر باستجالب رضاء هذه الكائنات بأن ق َّدم لها القرابني وأقام
لعل ذلك يهدئ من ث َ ْورتها أو
لها الشعائر والطقوس التي انتقلت بطريقة تقليدية من جيل إىل جيل َّ
يستجلب عطفها .ولذلك فإنني أسمي هذه الديانة ديانة الرعب التي عىل الرغم من أنها ليست من
ابتكار طبقة كهنوتية خاصة ،جعلت من نفسها وسيطاً بني الكائنات الوهمية وبني الناس وأرسلت
عىل هذا األساس قواعد سلطانها .ويف كثري من الحاالت يجمع الحكام بني السلطة والكهانة ليك
يوطِّدوا أركان حكمهم أو إلقامة مصالح مشرتكة خاصة بني طبقة وطبقة الكهان.
ثم كانت الحوافز االجتامعية مصدر آخر لتطور الدين .إن اآلباء واألمهات أكرب قادة املجتمعات
البرشية ليسوا خالدين وال معصومني من الخطأ ،ورغبة اإلنسان يف الرعاية والحب والعون دفعته
*ـ هذا النص للعامل آينشتاين ،منشور يف جريدة نيويورك تاميز بتاريخ.1930/11/9 :
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إىل ابتداع التصور االجتامعي أو األخالقي عن الله .إنَّه اإلله الذي يغمرنا برعايته ،وهو الذي يحمينا،
وهو القادر الذي يكافئ ويعاقب .إنَّه اإلله الذي ،تبعاً التساق أفق املؤمن ،يحب ويحمي حياة القبيلة،
أو الجنس البرشي ،أو حتى الحياة ذاتها ،وهو املع ِّزي يف الشدائد وعند ضياع األمل ،وهو الذي
يحفظ أرواح املوىت .هذا هو التصور االجتامعي أو األخالقي لإلله .وتوضح الكتب املقدسة للديانة
اليهودية االنتقال من ديانة الرعب إىل ديانة األخالق ،ولقد كان هذا االنتقال تقدم ّياً واستمر يف العهد
الجديد .إن ديانات كل الشعوب املتحرضة خصوصاً شعوب الرشق هي أساساً ديانات أخالقية .ولقد
كان االنتقال من ديانة الرعب إىل الديانة األخالقية خطوة كربى يف الشعوب .ومع ذلك نرتكب تحيزا ً
صارخاً إن ظننا أن كل الديانات البدائية تقوم كلياً عىل الرعب ،وأن ديانات الشعوب املتحرضة تقوم
كلياً عىل األخالق .يجب أن نتحاىش هذا التح ُّيز ،فالحق هو أن جميع الديانات مزيج متفاوت منهام،
جحت كفة الديانة األخالقية عنده.
مع فارق واضح كلام ارتفع املستوى االجتامعي لحياة
ٍ
شعب ر ِّ

وتشرتك جميع هذه األشكال من الديانات يف الطابع اإلنساين لتصورها لله .وال يعلو فوق هذا
املستوى من اإلدراك إال أفراد موهوبون لهم مواهب نادرة وجامعات غري عادية عىل درجة من سمو
الفكر .ولكن مثة طورا ً ثالثاً من التجربة الدينية تشرتك فيه جميع هذه األشكال رغم أننا ال نقابله
بصورة خالصة وسأسميه « الشعور الديني الكوين» .ومن العسري جدا ً توضيح هذا الشعور ملن ال
يعرفه إطالقاً ،خصوصاً وأنه ليس هناك تصور إنساين لله يناظره.
إ ّن الفرد يحس من ناحية بعبث رغبات البرش وأهدافهم ،وإنّه من الناحية األخرى يحس بالسمو
واالنتظام الرائع اللذين يتجليان يف كل من الطبيعة وعامل الفكر .وهنا يبدو له الوجود الفردي نوعاً
ككل واحد له مغزى .وبدايات الشعور الدين الكوين
من السجن َويو ُّد أن يكابد الكون ،أو يُلم به ِّ
يظهر يف طور متقدم من أطوار التطور الديني ،مثالً يف كثري من مزامري داوود ويف بعض األنبياء
كذلك ،وتشمل بوذا أيضاً ،كام تعلمنا من كتابات شوبنهاور الرائعة ،التي احتوت عىل عنارص أقوى
حتى من هذا الشعور الديني الكوين.
ولقد كان لكل العبقريات الدينية يف كل العصور حظها من هذا النوع من الشعور الديني ،الذي
ال يعرف العقائد وال اإلله الذي عىل صورة إنسان .وعىل ذلك فال ميكن أن يكون هناك معبد تقوم
تعاليمه األساسية عليه .ومن هنا نجد عىل مر العصور أ ّن الرجال الذين تشبعوا بأعىل درجات هذا
الشعور الديني ،ت َّم حسابُهم ضمن الهراطقة وقد ع َّدهم معارصوهم كفرة أحياناً ،ومن القديسني
أحياناً أخرى! ومن هذه الزاوية نجد أن رجاالً مثل دميوقريطس وفرنسوا داسيس وسبينوزا شديدو
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التقارب يف ما بينهم .ولكن كيف ينتقل الشعور الديني الكوين من فرد إىل آخر ما دام ال يؤدي إىل
فكرة محددة عن الله وال يؤدي إىل نظرية الهوتية؟
يف رأيي إن أهم وظائف الفن والعلم هي يف إيقاظ هذا الشعور وحفظه حياً بني من يستطيعون
اإلحساس به.
وهكذا نصل إىل تصور العالقة بني العلم والدين يختلف اختالفاً جوهرياً عن الترصف املألوف .إن
املرء عندما ينظر إىل هذا املوضوع من زاوية تاريخية مييل إىل اعتبار العلم والدين عدوين لدودين.
ولسبب واضح فاملرء الذي اقتنع بأن قانون السببية يحكمجميع الحوادث الكونية ،ال ميكن أن يتقبل فكرة
تدخل كائن ما مبجرى األحداث وتغيريها .إنّه ليس بحاجة عىل اإلطالق لديانة الرعب .واملثل تقريبياً مع
الديانة االجتامعية واألخالقية ،فهو ال يتصور إلهاً يعاقب ويكافئ ،أل ّن أعامل اإلنسان تحددها الحاجة،
سواء كانت حاجة داخلية أو خارجية ،بحيث ال ميكن أن يكون مسؤوالً أمام الله ،أكرث من مسؤولية حجر
أصم .وعىل ذلك اتهم العلم بأنّه يهدم النظرية األخالقية من أساسها ،وهو اتهام ظامل .إن السلوك األخالقي
لإلنسان يجب أن يقوم يف الواقع عىل التعاطف والرتبية والروابط واالحتياجات االجتامعية دون الحاجة
إىل األساس الديني .كم يكون اإلنسان مهيناً ،يستحق الشفقة إذا كان ال يسلك سلوكاً حميدا ً إال خوفاً من
العقاب أو ابتغا ًء للثواب بعد املوت .ومن السهل علينا أن نرى الرس يف أن الكنائس قاومت العلم عىل
مر العصور واضطهدت رجاله املخلصني ،ولكن من الناحية األخرى أؤكد أن كل الشعور الديني الكوين
من أنبل وأقوى الحوافز عىل البحث العلمي .إن الذين يدركون مدى الجهود الهائلة وفوق كل يشء
التفرغ التام الذي لواله ال ميكن أن يتحقق أي عمل رائد يف العلم النظري ،هم وحدهم الذين يُقدرون
مدى قوة الشعور الذي يصدر عنه وحده مثل هذا العمل .ومهام كان بعيدا ً عن واقع الحياة املبارشة فام
أروع اإلميان مبعقولية الكون ،وما أحر االشتياق إىل اإلملام بذلك العقل الذي يشري إليه ذلك اإلميان.
وهذا هو االشتياق الذي اكتوى بناره كبلر ونيوتن واستم َّدا منه تلك الطاقة الجبارة التي حفزتهم عىل
البحث املتفرغ لعدة أعوام عن أسس ميكانيكا األجرام الساموية .إن الذين ال يقدرون البحث العلمي
إال عن طريق ما يقدمه من نتائج عملية ،يقعون بسهولة فريسة فهم زائف لعقلية أولئك الذين أوضحوا،
رغم شكوك املحيطني بهم ،معامل الطريق للعقول املتقاربة التي ظهرت فرادى يف جميع بقاع العامل عرب
األجيال .إن الذين وهبوا حياتهم ملثل هذا الغرض هم وحدهم الذين يستطيعون أن يكونوا صورة حية
ملا أُلهم هؤالء العلامء ومنحهم القوة أن يظلوا متشبثني بأهدافهم رغم الفشل املتكرر .إنه الشعور الديني
الكوين الذي أعطى أمثال هؤالء الرجال تلك القوة ،ولقد قال بحق أحد الكتّاب املعارصين «إن العاملني
بجد يف الحقل العلمي هم وحدهم يف هذا العرص املادي الرجال عميقو التدين».
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اإلسالم واألديان األخرى
حممد حسني الطباطبائي

[*]
[[[

بعث الله سبحانه الرسول األكرم  sالشخصية الساموية الفذّة قبل ألف وأربعامئة سنة ،يك
يكون قائدا ً للبرشية ومرشدا ً للعاملني .بعثه الله بالقرآن كالم الله األحد ،الجامع لكليات التعاليم
العلمية والعملية واملعجزة الباقية إىل األبد ،يكون برنامجاً لحياة مئات املاليني من املسلمني
ودليالً للبرشية جمعاء.
لقد أضحت البعثة ونزول القرآن (اإلسالم) عاملني من أهم عوامل التح ّول والتكامل يف حياة
البرش ،بل كانا العنرص األهم الذي َ
ترك آثارا ً عميقة عىل كافة أرجاء املجتمع البرشي مبا أفضيا إليه
من تحوالت طوال أربعة عرش قرناً عىل مستوى عقيدة وسلوك املاليني من بني اإلنسان.
أقل عمرا ً مام سواه ،حيث م َّر عىل عمر الوثنية الربهمية وهي تعيش يف الوسط
صحيح أن اإلسالم ّ
البرشي ،ما يقارب الثالثني قرناً أو أكرث ،وعىل البوذية ما يقارب الخمسة وعرشين قرناً أو أكرث ،فيام
ناهزت املسيحية العرشين قرناً من عمرها؛ وصحيح إ ّن اتباع االتجاهات واملذاهب أكرب عد ًد من
املسلمني ،بي َد أ َّن الصحيح أيضاً أن مراجعة الكتاب املق ّدس للربهمية (كتاب ألفيدا) وسائراملتون
كل أو معظم التعاليم الدينية لهذا املذهب هي تعاليم سلبية
األخرى لهذا االتجاه تكشف بوضوح أ َّن ّ
غري إيجابية ،يف نفس الوقت الذي تقترص فيه عىل عدد قليل من اتباع هذا اإلتجاه .أما األكرثية فقد
ظلت بعيدة عن املعطيات املعنوية للمذهب ومحرومة من االستفادة من كتابه املق ّدس ،حتى أضحى
املجتمع الربهمي مجتمعاً غري قابل خارج دائرته ،يفتقر إىل خاصية الفعل والتأث ُّر باآلخرين.
أما البوذية فهي ال تقل شيئاً يف طابعها السلبي عن الربهمية ،وكذلك املسيحية التي ظلَّت تفتقر
يتبي من األناجيل األربعة وغريها من النصوص الدينية األصلية ـ إىل نظام ترشيعي عميل
ـ كام َّ
وقوانني اجتامعية ،فضالً عام تضمره من سوء ظن للفلسفة العقالنية بشكلٍ عام.
*ـ هذا النص مستل من كتاب العالمة الفيلسوف الطباطبايئ :مقاالت تأسيسية يف الفكر اإلسالمي.
ـ ترجمة :جواد عيل كسار ـ مؤسسة القرآن الكريم ـ قم.
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إ ّن قصة فداء السيد املسيح وغفران ذنوب جميع البرش ،أو املسيحيني عىل األقل ال تنسجم
مطلقاً مع الروح اإليجابية التي تنطوي عليها التعاليم الدينية.
وبالنسبة للمذاهب واالتجاهات الدينية األخرى ،كالصابئة واملانوية .فهي إما أنها فقدت لياقتها
خاصة ،وعجزت بالتايل عن استقطاب
يل أو إنها تحولت ـ كاليهودية ـ إىل أقلية
ّ
وأهليتها بشكلٍ كُ ّ
األكرثية وجذبها.
وهكذا تبقى الساحة البرشية مفتوحة عىل اإلسالم وحده ،الدين الذي القى قبول واحرتام
املاليني من البرش ملا تتسم به عقائده من طابع برهاين استداليل وملا يحمله من قوانني وترشيع
إيجايب يع ّم املجالني الفردي واالجتامعي.
كان لإلسالم الدوام وال يزال املاليني من الذين يحتذون يف طل مناشط حياتهم تعاليمه اإليجابية
ويطبقون أحكامه.
ومن الواضح أ َّن األسلوب املنظَّم اإليجايب الذي ينطوي عليه سلوك إنسان واحد ميكن أن
يكون مؤثرا ً عىل آالف البرش اآلخرين سواء بشكل ُمبارش أو غري مبارش ،فكيف إذا ارتبطت الحالة
مبجتمع (إسالمي) وسيع! من ُهنا نتفهم عدم غفلة االتجاهات األخرى املعادية وسعيها الدائب
(كام تعرتف بنفسها) يف الكيد إلطفاء شعلة النور التي يأىب الله لها االنطفاء[[[.
ﭧﭨPﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .O

وبعد ،فمن الواضح أ َّن مهمة إدراك ووعي شخصية ربانية كشخصية رسول الله  sتحتاج إىل
بصرية ولغة ربانية ،فضالً عن وصف هذه الشخصية الفذة واإلحاطة بآثارها ،هام أمران يخرجان يف
سياق البحث عن نطاق املقالة واملقالتني ،وإمنا كل الذي نصبو لتحقيقه يف هذا لبحث الوجيز هو
أن نتلمس شيئاً من أبعاد هذه الشخصية عرب اإلحاطة الكلية مبنهج دعوته  sإىل الناس ،الذي يُعد
إت ّباعه الدليل الحقيقي لسعادة اإلنسان.
[[[ـ يعلل هندريك وليام وام يف كتابه «قصة البرش» أسباب تقدم اإلسالم وغلبة املسلمني للمسيحيني يف الحروب الصليبية وغريها ،بقوله:
«جاء عن نبي ااإلسالم أنّ من يقُتل وهو يجاهد الكفار فسيذهب إىل الجنة مبارش .لذلك رأينا مجاهدي اإلسالم يضحون برجولة بأنفسهم
يف ميادين القتال وهم يفضلون القتل عىل العيش يف هذه الدنيا الفانية وعىل حيا ٍة تحفّها املتاعب واآلالم .من هذه الزاوية بالذات نستطيع
تفسري غلبة املسلمني للمسيحيني يف الحروب الصليبية ،فأتباع الدين العيسوي يخشون عاملاً مجهوالً يالقيهم هو عامل ما بعد املوت،
ويظهرون تعلقاً بالدنيا وارتباطاً مبلذاتها وأنساً بنعم هذه الدنيا الزائلة.
يفس لنا أيضاً ـ ويف الوقت الحارض بالذات ـ إقدام الجنود املسلمني عىل ُمواجهة مدافع األجانب بأجسامهم دون أن
ويف الواقع هذا ما ّ
يعبؤا بيشء ،األمر الذي يجعل املسلمني أعداء خطريين جداً» املصدر ،الرتجمة الفارسية ،ص 138ـ  ،139ترجمة جامل زاده.
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أصالة الفرد من زاوية الطبيعة البرشية
يتوقف إدراك هذه البحوث عىل مقدمة ندرجها يف السؤال التايل:
ٌ
هدف أعىل وأسمى من مجرد تأمني وجوده وإشباع حاجاته الغريزية
هل لإلنسان يف حياته
بأقىص ما يستطيع؟.
حني يخطو اإلنسان خطوته األوىل مع أفراد نوعه تنتهي الحصيلة إىل تشكيل مجتمع .ث ّم يتحرك
لاللتزام مبجموعة من القوانني والضوابط يف سبيل الحفاظ عىل املجتمع .فيفقد بهذا االلتزام جزءا ً
من حريته الشخصية بي َد أ َّن اإلنسان يسعى من خالل هذا الحرمان إىل أن ينال قسطاً آخر من الحرية
يُؤ ِّمن له وجوده ويُشبع حاجاته الغريزية.
ولذا فإ َّن األصل يف سعادة اإلنسان بحسب نظام الخلق والتكوين يكمن يف سعادة الفرد ،يف
حني تكون سعادة املجتمع فرعاً لها وليس بالعكس.

بعبارة أُخرى :إ َّن املنظور يف خلق الطبيعة اإلنسانية هو الوجود الفردي وليس الهيئة االجتامعية
لألفراد ،وإمنا هدي اإلنسان نحو العقد االجتامعي من أجل الحفاظ عىل الفرد.
ولذا فإ َّن اإلنسان ينقاد إىل األسلوب املنظَّم يف الحياة ـ والذي ال ب ّد أن يتبلور بالصورة
االجتامعية ـ من أجل هذا الهدف األساس املاثل يف تحقيق السعادة الفردية .فهو يأكل ويرشب
ويلبس ويتزوج ويتناسل ويفكّر ويتحرك من أجل تأمني بقائه.
أثر الرؤية الكونية يف سلوك اإلنسان
وبذلك تنبع الكيفية التي يختارها اإلنسان يف تكييف فعالياته املنظمة من حقيقة رؤيته الكونية
ومن نظرته ملوقعه يف هذه الرؤية .من هنا نجد أن تلك الفئة التي تصدر من تصو ٍر يفيض إىل إنكار
الخالق وينسب وجود العامل للصدفة ،وتنطلق من تص ّور يحرص اإلنسان بهيكله املادي وحسب
ـ حيث تؤرخ لوجود اإلنسان وفنائه ما بني الوالدة واملوت ـ تُقيم حياتها وتنظمها بحيث ت ُل ّبي
االحتياجات املادية لحيا ٍة دنيوية عابرة ،وال تقيم حساباً سوى للسعادة يف إطارها املادي.
هذا األمر ينطبق عىل جميع القائلني بأصالة املادة وأصالة الحياة املادية كام هو مشهود.
أما الفئة التي ت َ ِكل الكون إىل خالق حكيم مدبّر يأخذ بيده تدبري العامل والبرش بحكمته ،فإنها
(جل
ال تنظر إىل اإلنسان يف ح ّده املادي وحده ،وإمنا تقيم تنظيمها للحياة مبا يكفل رضا الخالق ّ
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وعال) وينجي من غضبه وعذابه ،ومبا يحقق لها السعادة يف الحياة ويجعلها مبأمنٍ من نقامته
وغضبه (سبحانه).
إ ّن اإلنسان الذي يعتقد بدين التوحد وأن للخلق واملخلوقني رباً واحدا ً عاملاً قادرا ً ،وأ َّن
لإلنسان حياة خالدة بحيث ال ينتهي وجوده باملوت ،سيقوم حتامً بتنظيم حياته بكيفية تفيض إىل
سعادته يف الدارين (قبل املوت وبعده).
فصل بني منهج الدين ومنهج الحياة .وبه
ٌ
وبهذا يتضح أ َّن الدين هو نهج الحياة ،وأ َّن ليس هناك
يتبي خطأ أولئك الذين يقدمون أصالة الحياة ويعطون للدين جنبة هامشية (ترشيفاتية) وألحكامه
َّ
موقعاً ضئيالً يف الحياة.
عىل هذا األساس ع َّد اإلسالم منهج الحياة املتمثل يف الطريق الذي وضعه الله للبرش ديناً،

وأعترب املذهب الحق طريقاً مستقيامً واملذهب الباطل طريقاً منحرفاً .ﭧ ﭨ  Pﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ.Oاألعراف ٤٤ :ـ .٤٥
الرؤية الكونية اإلسالمية

إ َّن الرؤية التي قامت عليها دعوة رسول الله  sتنتهي إىل أ َّن عامل الوجود مخلوق الله الواحد
األحد الذي هدى كل جزء من أجزاء الوجود ملا فيه كامله ويحقق له سعادته؛ وهدى اإلنسان أيضاً
الذي خُلق لحيا ٍة أبدية نحو سعادته الخاصة املاثلة يف طي الطريق الذي أبانه سبحانه له.
لذا كان اإلنسان الطبيعي (هو اإلنسان الذي ينطوي عىل طبيعة إنسانية ومجهز بالشعور
واإلرادة املوهوبة من قبل الله .من دون أن يتلوث بعد األفكار الخرافية أو يبتىل بالتقليد) هو
متعلق دعوة النبي األكرم  sألن مثل هذا اإلنسان املجبول عىل الفطرة اإللهية له أهلية إدراك
التص ّور الذي أرشنا إليه آنفاً .فهو يدرك بنفسه وينتبه بأدىن مثري إىل هذا العامل العظيم الواسع
مبا ينطوي عليه من نظام متقن وتدبري ،مخلوق ملوجود مطلق غري متنا ٍه ،هو (سبحانه) مبدأ كل
كامل وجامل ،من َّزه عن كل سوء.
ومثل هذا اإلنسان يدرك أ ّن خلق الكون واإلنسان مل يأت عبثاً دون غاية؛ وأ َّن اإلنسان ال
كسبت يداه
ميكن أن يرتك سدى ،بدون أن يكون هناك يو ٌم تتم ّيز فيه عواقب األمور ويُسأل ّ
عم َ
خريا ً كان أم رشا ً.
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خاص للحياة يُؤمن
منهج
ويف املرحلة األخرية يدرك مثل هذا اإلنسان إنّه ال بد وأن يكون هناك
ٌ
ٌ
التصور اآلنف.
إ َّن انتخاب اإلنسان الطبيعي للتعليم والرتبية ترتتب عليه عدة نتائج أساسية تنتهي إىل األصول التالية:
أصل املساواة
ال ب ّد وأن يكون املنهج املنشود عاماً للجميع ال يف ّرق بني األسود واألبيض وبني املرأة
والرجل ،يتسوي فيه الرشيف والوضيع ،والغني والفقري ،والقوي والضعيف والسلطان والرعية،
والرشقي والغريب ،والقطبي واإلستوايئ ،والعامل والجاهل ،والشاب والكهل ،من دون فرق بني
املوجودين اآلن واآلتني يف املستقبل ومن عاش يف املايض ،أل َّن الجميع رشكاء يف الطبيعة
اإلنسانية ،ومج َّهزين بأدواتها عىل ٍ
حد سواء.
هذه األصالة يف املساواة تختص باملنهج اإلسالمي وحده ،ألن االتجاهات واملناهج األخرى
ينطوي كل واحد منها عىل تبعيض ما .فاملنهج الوثني ـ مثالً ـ يفرق عىل نح ٍو ك ُّل بني الروحانيني
(علامء املذهب) وغريهم .وبني املرأة والرجل ،فيام تضع اليهودية فروقاً بني بني إرسائيل وغريهم.
أما املسيحية فتف ّرق بدورها بني الرجل واملرأة.
وحني نصل إىل املناهج االجتامعية نجدها هي األخرى تضع حدودا ً فارقة بني أهل الوطن
وغريهم.
حد وتستأصل
وبذلك تبقى الرؤية اإلسالمية وحدها التي تضع النوع اإلنساين يف إطار نسيج مو َّ

ـ من الجذور ـ أسس العنرصية والتفرقة .ﭧ ﭨ Pﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ .[[[ Oﭧ ﭨ  Pﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ .[[[ O
الواقعية

نظر لكون اإلنسان يتحىل غريزياً بالنظرة الواقعية ،لذا فإ َّن تعاليم وضوابط املنهج املنشود
لتنظيم حياته ينبغي أن تبتني عىل أساس الواقعية.
[[[ ـ الحجرات13:
[[[ ـ آل عمران195:
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لبيان ذلك ،نجد أ َّن اإلنسان يف نفس الوقت الذي ميارس نشاطه الطبيعي مستعيناً بالعواطف
واملشاعر واألحاسيس فهو يندفع أيضاً نحو مقاصده الحياتية ،وهي ـ طبعاً ـ مقاصد واقعية وليست
مجرد أفكار وتصو ّرات فالطفل الرضيع الذي يلتصق بثدي أ ّمه أو أنّه يبيك من الجوع ،إمنا يحتاج
واقعاً إىل الحليب وليس لصورة الحليب ،وهو يبيك فعالً من الجوع وليس من تص ّور الجوع أو فكرته.
واإلنسان يهت ّم فعالً مبا يه ّدد وجوده.

خاص يناسب نوع
هضمي
وحني ننتقل إىل عامل الحيوان نجد أ ّن كل صنف منها مز ّود بجها ٍز
ّ
ٍّ
الطعام الذي يتناوله فالذئاب والسنانري والصقور مزودة مثالً بجهاز هضمي يتناسب مع اللحوم التي
تفرتسها وتكون طعاماً لها.
نفس الكالم ينطبق عىل الجهاز الدفاع .فلكل حيوان آالته الدفاعية الخاصة به ،فالدجاج يدافع
عن نفسه باملنقار ،واألبقار والخراف بقرونها ،والعقارب والزنابري بلسعاتها ،واألسود والنمور
بأسنانها ومخالبها ،والغزالن بالهرب واملقدرة عىل العدو الرسيع.
ٍ
هدف خاص ،ويقوم
خالصة األمر ،إ َّن كل واحد من هذه املوجودات يسعى يف حياته نحو
بأعامل تبعاً ملا قُ ِّدر له ،وملا تهديه أليه ما ُز ِّود به من أجهز ٍة تكوينية .وهذه الهداية والتقدير هام
عني الهداية والتقدير العامني الذين أشار إليهام القرآن الكريم ونسبهام إىل الله سبحانه كام يف قوله
تعاىلPﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ .[[[ O
وقوله تعاىل P :ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ .[[[ O
واإلنسان كموجود ال يستثنى من بني املخلوقات األخرى عن هذه القاعدة الكلية ،وإمنا تهديه
وتبي ما يقع عليه من تكاليف
خصوصيته الوجودية إىل النهج الذي عليه أن يسلكه يف الحياة،
ّ
وواجبات.
يقول تعاىلP :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ .[[[ O
ولذا فإ َّن النتيجة التي ننتهي إليها من حصيلة هذا البحث والذي سبقه ،واحدة وهي :أ َّن ما يجب
أن يختاره اإلنسان من أعامل وأفعال حقة (أي مطابقة للمصلحة الواقعية) مبوجب غريزة الواقعية ،هي
ج ّهز به.
نفسها األعامل واألفعال التي يهدي إليها وجوده التكويني وما ينطوي عليه من ٍ
نظام خاص ُ
[[[ـ طه.50:
[[[ـ األعىل 2:ـ .3
[[[ـ عبىس18:ـ .20

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

312

نصوص مستعادة

لذلك رأينا القرآن الكريم ينسب النهج الذي يدعو إليه ويطلق عليه دين الحق ،ودين الفطرة

أيضاً ،إىل الخلق (نظام الوجود) فيقولP :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  .[[[ Oوقوله تعاىل P :ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ .[[[ O

ولجهة أ َّن الخلق نفسه هو فعل الله (سبحانه) وأ َّن كل ما نشهده من آثار الجامل هو من فيض
رحمته ،فإ َّن ما تقيض به الخصوصية الوجودية لإلنسان نسبة ألعامل ،تسمى إرادة الله (هذه اإلرادة
طبعاً هي اإلرادة الترشيعية التي ت ُع ّد مثرة للتوجيه الذي يدع اإلنسان مسؤوالً ،وهي غري اإلرادة
التكوينية التي تتخلف مطلقاً) .وما يصلنا ممن تكاليف وأوامر ،هي تعبري عن أوامر الله ونواهيه ،يقول

تعايلP :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ.[[[ O

وملا كانت تكاليف هذا الدين وأحكامه صادرة من قبل الله سبحانه وأن من يتبع نظامه العقيدي
والعميل يكون قد سلّم إلرادة الله ،لذا فقد سمى القرآن الكريم هذا الدين باإلسالم .يقول تعاىل:
 Pﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ  .[[[ Oيقول تعاىلP :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ .[[[ O
التوازن بني املادة واملعنى
الثمرة الثالثة التي ترتتب عىل كون ُمتعلق الدعوة هو اإلنسان الطبيعي ،والتي تعود إىل اإلسالم،

هي اعتامد النهج املتوازن الوسط بني املادية واملعنوية .وهذا االعتدال هو من أهم خصائص هذا

الدين الساموي خالفاً ملا عليه اليهودية التي ال ينطوي كتابها املق ّدس «التوراة» عىل أية ميول معنوية،

وخالفاً أيضاً للمسيحية التي تنسب إىل الس ّيد املسيح إهامل الحياة املادية والعزوف عن الدنيا[[[.

وال يختلف الحال كثريا ً حني نصل إىل االتجاهات املذهبية األخرى كالربهمية والبوذية ،بل

[[[ـ الروم30:
[[[ـ الشمس7 :ـ .10
[[[ـ القصص .68
[[[ـ آل عمران.19:
[[[ـ آل عمران.85:
[[[ـ ورد هذا املعنى يف النقاش الذي دار بني السيد وبني وهريودس عىل شكل سؤال وجواب حول محنة السيد املسيح .واملفهوم
بعينه مبثوث يف األناجيل املتداولة ،مضافاً إىل الرسالة التاريخية التي أدرجها مؤلف كتب «قصة البرش» أثناء حديثه عن قصة املسيح،
ومضمونها رصيح يف تأكيد هذه املعاين.
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وحتى املجوسية واملانوية الصابئة ،فهذه األخرية رغم عنايتها بدرجة وأخرى بالجانب املعنوي،
إال أنها تفصل ـ بشكل كامل ـ النهج املعنوي عن نهج الحياة املادية.
وبذلك يبقى اإلسالم الدين الذي يحافظ عىل سمة االعتدال ويقوم عىل أساس الفطرة اإلنسانية.
ولتوضيح ما نريد أن نصل إليه ،نجد أ َّن هناك فئة من الناس نستطيع أن نقول أنَّها تشكل أغلبية
أبناء النوع البرشي ،ال ه َّم لها يف الحياة سوى التقدم عىل طريق تحقق األهداف املادية املحضة،
وال يشغلها سوى السعي الحثيث من أجل الجاه واملقام واملال وإشباع لذائذها املادية.
جه خارج
هؤالء يرصفون جهدهم يف تأمني املعاش ،من دون أن نلمس يف حياتهم أبسط تو ّ
إطار الحياة الدنيوية العابرة وبعيدا ً عن العامل املادي .ويف مقابل أولئك نجد فئة ثانية من الناس،

بال شك ثلة قليلة جدا ً ،أدركت بأملها يف حقيقة هذا العامل ،أ َّن الحياة ال تدوم وأ َّن كل لذة مقرونة
مبئات اآلالم والغصص ،وكل رسور مقرون مبئات األحزان ،وكل ثروة وكسب يج ّران إىل مئات
الهموم والغموم ،وبالتايل فإ َّن كل وصال ُمنت ٍه إىل فراق ،وكل صحة إىل مرض ،وكل حياة إىل
موت .ثم أيقنوا أن وراء سجن الحياة هذا ورسابها الخادع الزائل ،مثة عامل أبدي ال تعب فيه وال
نصب ،بل رسور دائم هو من نصيب املحسنني واألحرار.
جانب من الحياة بعد
إثر ذلك عزف هؤالء عن الدنيا وما تزخر به من مباهج وأحزان ،وركنوا يف
ٍ
أن فتحوا ألنفسهم نافذة تطل بهم عىل عامل األبدية مبا يزخر به من جامل وكامل غري ُمتناهيني،
فمألوا بذلك آفاقهم ،وكانت لهم فيه السلوة والعزاء.
إ َّن هاتني الطائفتني موجودتان يف عرصنا الراهن ،ويشهد التأريخ عىل وجودهام يف كل
العصور السابقة .ويف ذلك الدليل القاطع الذي يثبت أ َّن اإلنسان مجبول بفطرته عىل تصديق صحة
املسارين وحاجته إليهام ،بل وأنَّه ُملزم بطي الطريقني ـ نهج الحياة املعنوية واملادية ـ إذ ال خيار
له سوى ذلك.
فإذا قُ ّدر لإلنسان أن يُغلق عليه أفق الحياة االجتامعية وينكفئ عىل ذاته ،فعليه ـ بال شك ـ أن
ويتخل عن جانبها املا ّدي .وبذلك ينس ّد مسار الحياة املعنوية نفسها .أما إذا ترك
ّ
يودع الحياة
الجانب املعنوي يف الحياة ،فإ َّن مقتىض ذلك أن يتخىل عن عقله وإدراكه اللذين يتم ّيز بهام عن
سائر الحيوانات ،ويتغاىض عام متليه عليه واقعيته ،فيكون بذلك رديفاً للحيوان!

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

314

نصوص مستعادة

ولذلك ال يستطيع اإلنسان الفطري الواقعي أن يعيش الحياة ٍ
ببعد واحد؛ فيكتفي بالبعد املادي
أو املعنوي لوحده.
فمن جهة ال ميكن له أن يعيش يف العامل املادي بدون حياة مادية ،ومن جهة ثانية ال معنى ملا
بل عليه فطرياً من استعداد ملعرفة الله وإدراك للعبودية من دون الحياة املعنوية.
ج َ
ُ
أما ما الحظناه سابقاً من ميل الديانتني اليهودية واملسيحية إىل أحد الجانبني دون اآلخر ،فإن حقيقة
األمر تعود إىل مقتضيات الزمن (املرحلية) التي كانت متيل تقوية أحد البعدين عىل حساب اآلخر.

ففي عهد موىس الكليم  jكان بنو إرسائيل يعيشون يف مرص تحت وطأة األرس واالستعباد
الفرعوين .فحرموا من كل املزايا اإلنسانية وعوملوا معاملة الحيوانات .وحني أنجاهم الكليم j

بذَل املهم من جهوده يف تنظيم حياتهم الداخلية وإرساء القوانني االجتامعية وإعامر األرض وغري
خصص هامشاً لتوجيههم نحو الحياة املعنوية.
ذلك ،ويف سياق هذا املسار َّ
أما حني بُعث السيد املسيح  jفإ َّن بني إرسائيل وإن كانوا تحت سيطرة الروم ،إال إنهم كانوا
ينعمون بأنظمة اجتامعية متَّسقة .بي َد أ َّن الروحانيني (العلامء واألحبار) واملتنفِّذين كانوا قد جعلوا
التوراة يف ذ َّمة النسيان ،واتخذوا الجانب املعنوي وسيلة للمكاسب املادية واستغالل الناس.
لذلك انرصفت همة الس ّيد املسيح إلحياء الجانب املعنوي وهدايتهم إليه .أما اإلسالم فقد
جاءت نُظمه ـ كام أرشنا ـ لتخت َّ
ط مسارا ً بني الحياتني املا ّدية واملعنوية .ويف هذا االختيار َع َم َد
اإلسالم ـ يف الحقيقة إىل تحقيق املصالحة بني منطني حياتيني متضا ّدين بشكلٍ كامل ،فم َز َج
البي أ َّن
فيام بينهام بحيث مل يعد مثة خيار أمام اإلنسان لبلوغ كامله سوى ذلك ،إذ أضحى من ِّ
كل موجود من املوجودات يطوي طريقه نحو كامله الذي يُع ّد هدفاً لوجوده ،عن طريق فعالياته
الفطرية ،ونوع هذه الفعاليات يرتبط بدوره مبا ُز ّود به من قدرات وأدوات.
واإلنسان كأحد املوجودات ال ميكن أن يخرج عن إطار هذه القاعدة الكلية والناموس العام.
نفس (= روح) خُلقت للحياة األبدية بحيث ال ميكن التفريط أو الفرار من هذا املصري
فلإلنسان ٌ
كل سعادة.
أبدا ً ،وإمنا مبقدور اإلنسان أن يصل بفعاله الحسنة إىل كامله يُع ّد بدوره أبلغ من ّ
بي َد أ َّن هذه النفس الساموية ليست عامئة وإمنا هي مرتبطة ببدنٍ أريض ،تثوي فيه أدوات
فعلها ،بحيث تضفي القوى والقدرات التي تستثمر األدوات وتُح ّرك أنظمة العمل نوعاً من
االرتباط بهذا البدن.
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عالوة عىل ذلك ،فإ َّن ِخلقة اإلنسان تهديه إىل االجتامع والحياة املدنية .ومن املؤكد أ َّن هذه
الهداية تبلغ به أهداف الحياة وكامله النوعي ،وهذا الكامل بدوره ينطبق يف الواقع مع السعادة
والكامل اللذين ع ّينهام له نظام الخلق (الوجود) خالفاً ملا يتصوره ـ سعاد ًة وكامالً ـ أو ما تهديه
إليه أفكاره السقيمة املنحرفة.
فكامل شجرة الورد يكمن فعالً يف منوها وتفتّها الطبيعي يرتد إىل (ما تهدي أليه) طبيعتها
رص فخم.
النباتية ،وال يتمثل (الكامل) بأن توضع يف إناء فخاري مذ َّهب يف زاوي ٍة من زوايا ق ٍ
لذلك كيف مكن لإلنسان أن يبلغ كامله ويحقق سعادته الواقعية كاملة من دون استثامر الوسائل
املادية التي وضعها الخلق (الوجود) بني يديه ،ومن دون أن ينغمر يف محيط الحياة االجتامعية؟
لقد جعل اإلسالم من محيط الحياة املادية لإلنسان ـ التي هي يف حقيقتها حياة اجتامعية
رشع له ـ مبا ينسجم مع ما تهدي إليه فطرته اإلنسانية وخصوصيته
ـ أرضية لتعليمه وتربيته .ثم ّ
الوجودية ـ مجموعة واسعة من الضوابط واألحكام التي تنناسب مع أعامله الفردية واالجتامعية،
والكلية (= العامة) والتفصيلية ،يك تكون برنامجاً شامالً لرتبيته وكامله.
فمن هذه الضوابط واألنظمة هناك ما يختص بتنظيم صلة العبودية بني اإلنسان وربّه ،فهو الفقري
املحتاج أمام الغني املطلق؛ الجاهل أمام العامل؛ العاجز أمام القادر؛ املسلِّم إلرادة الله ومشيئته.
رشع له اجتامعات عبادية ،منها اجتامع الصوات اليومية ،وصالة العيدين ،ومثة اجتامع أكرب
ثم َّ
ماثالً يف صالة الجمعة ،ومثة ما هو أكرب منه ماثالً يف تج ّمع الحج .ومثة من األنظمة واألحكام ما يح ّدد
مسؤوليات الناس إزاء املجتمع وإزاء بعضهم البعض .وقد أخذت هذه األنظمة بنظر االعتبار تنمية
حس املسؤولية لدى اإلنسان أمام خالقه الذي عليه أن يسلّم إلرادته (وذلك مقتىض ما عليه خلقه).
ّ
مبعنى أ َّن جميع أعامل اإلنسان وفعالياته ينبغي أن تتحرك يف إطار األصول الثالثة :التوحيد،

النبوة ،واملعاد .يقول تعاىل P :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ.[[[ O

يتضح مام م ّر أن اإلسالم نظَّم الحياة بشكل يجعل الحياة االجتامعية املادية لإلنسان محضناً

تنمو من خالله الحياة املعنوية وتَيْ َنع وتزدهر.
[[[ـ آل عمران64:
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فالنور املعنوي الذي يتحىل به الفرد املسلم من خالل تنفيذه لتعاليم اإلسالم عىل الصعيدين
الفردي واالجتامعي ،يجعله نقياً طاهرا ً ،فهو ميارس الحياة مع الناس دون انقطاع عن الله ،وهو
الس الخاص ،وهو يسعى لتحقيق مقاصده املادية
يف الناس ولكن من دون أن ينفصل عن عامل ّ
رساتها وغصصها ،ألنه جزء من هذا اعامل تجري عليه حوادثه ،بيَد
ويواجه الحياة بحلوها وم ّرها ،مب ّ
بقلب يقظ وعامل هادئ ،وهو أينام يلتفت ال يرى سوى الله .يقول تعاىل P :ﮘ
أنَّه يفعل ذلك
ٍ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ .[[[ O
وهكذا يجد املسلم أ َّن مامرسته للحياة املادية تستبطن إزدهار الحياة املعنوية وتفتّحها ،فهو
السبل سالك ًة به ،إىل ربّه وكل مامرسة مادية يجد فيها مرآة تدلّله
أينام كان
ِّ
وألي عمل اتجه يجد ُ
عىل خالقه .أما اآلخرون فهم حني مييلون إىل جانب الحياة املعنوية ويفكرون بها ،نراهم يفرتضون
الحياة العادية التي فُطروا عليها حجاباً بينهم وبني الحقيقة التي يبحثون عنها .لذلك يتخلون عن
الحياة العادية ،كام هو شأن رهبان النصارى وبراهمة الهنود واتباع رياضة «اليوغا» الذين يسلكون
طريقاً غري معتاد لطي املسافة نحو الحياة املعنوية والتكامل الروحي.
وأياً كان نوع هذا الطريق ،فإ َّن سلوكه يع ّد أمرا ً صعباً لإلنسان العادي الذي يعيش حياته املادية،
صلبة وقوية جدا ً.
حيث يحتاج إىل إرادة ُ
أما اإلنسان الذي يسعى للحياة املعنوية عرب منهج اإلسالم املاثل يف قطع املسار من خالل
الحياة االجتامعية العادية نفسها ،فهو بال ريب يُدرك أن أسلوب أولئك أسهل من األسلوب
اإلسالمي ،وأنهم باعتزالهم الحياة العادية ،أراحوا يف الواقع أنفسهم تجشّ م املراقبة والصرب عىل
دوام املجاهدة.
ويف الحقيقة س َّد هؤالء عىل أنفسهم طريق الكامل الذي ه ّيأه لهم الخلق (نظام الوجود) مبا
يلزمه من أدوات ،وانقادوا لطريق آخر أوصلهم إليه فكرهم (=تصورهم).
وهنا يحق لنا أن نسأل :هل ميكن الوصول يف مثل هذه الحالة إىل الهدف الذي ع ّينه نظام
الخلق والوجود؟ عالوة عىل ذلك ،أنّه إذا كان العامل وما فيه ،هو من خلق الله (سبحانه) وأن كل
وتجل من تجليات الربوبية،
ٍّ
ما هو حادث فيه يُ َع ّب باختالف درجته الوجودية عن آية من آيات الحق
وإذا كان اإلنسان بأحواله الفطرية املختلفة ال يش ّذ عن ذلك :فيجب حينها أن تنصب معرفة الله
يف كافة األحوال يف مسار الحياة املعنوية (= معرفة الله ومعرفة النفس) وأن يُستفاد من جميع
[[[ـ البقرة.115:
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

اإلسالم واألديان األخرى

317

هذه التجليات لتحصيل املعرفة التامة للنظر إىل جامل الحق (تعاىل) وإلّ فإ َّن اإلنسان سوف لن
يكسب من اتكاء عىل جهده الذايت سوى معرفة ناقصة أو أنه يقع ضحية الجهل املطبق.
العلم واملعرفة من وجهة نظر اإلسالم
إ َّن من له أدىن اطالع باألديان واملذاهب املبثوثة يف العامل ،ومن له معرفة اجاملية يف املوضوع
حض
سوف لن يرتدد لحظة يف أن ما أواله اإلسالم من تجليل واحرتام للعلم واملعرفة وما أبداه من ٍّ
وترغيب يف تحصيلهام ،ال ميكن أن نتلمس له نظريا ً يف األديان واملذاهب األخرى الساموية كانت
أم غري ساموية.
فهذا القرآن الكريم ينادي P :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  .[[[ Oوهو نفسه مي ّدد مقام العلم

أفضل متجيد .وحني ونصل إىل رسول الله  sنراه يقول «طلب العلم فريضة عىل كل مسلم»

و«اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد» و«اطلبوا العلم ولو بالصني».

القرآن الكريم يأمر أتباعه بدوره أن ال يتنكّبوا عن طريق العلم نحو اتباع الظن والشك وأن ال
يقبلوا دون تأمل ما يلوح لهم للوهلة األوىل من طريق السمع أو البرص أو الفؤاد ألنهم مسؤولون.
يقول تعاىل P :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ .[[[O
وبهذا يتضح أ ّن اإلسالم حثَّ أباعه عىل العلم واملعرفة بكل قوة ورغَّبهم يف ذلك عىل النحو
الذي أل َزم بالتفقّه يف الدين عىل مستوى املعارف العقيدية واألحكام الرشعية التي تع ّد مبثابة
القوانني العلمية.
يقول تعاىل P :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ .[[[ O
ني أيدينا فعالً هو اختالف أفراد البرش يف درك الحقائق العلمية واملعارف الحقيقة،
بي َد أ َّن ما ب َ
فمن البرش فئة ال متلك االستعداد للتفكري االستداليل ،وإمنا متارس عملها بذهنية بسيطة متيض
بها شوط الحياة املادية.
بينام ُهناك فئة ثانية تحمل مزية التفكري االستداليل فيكون لها تبعاً لذلك نشاط خاص يف درك
[[[ـ الزمر.9:
[[[ـ اإلرساء.36:
[[[ـ التوبة.122:
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املعطيات الفكرية العميقة والنظريات العلمية .ومثة مع الفئتني ثالثة تجد يف نفسها ـ بغض النظر
عن الفكر والعمل ـ انرصافاً نفسياً خاصاً عن عامل املادية املظلم وما يحفل به من لذائذ عابرة
وجامل خادع ،وانجذاباً مامثالً إىل عامل ما وراء املادة ،يبعث يف نفسها شغفاً خاصاً بالجامل
الثابت غري املتناهي الذي ال يعدو جامل هذا العامل أن يكون بالنسبة إليه سوى مثاالً (=منوذجاً)
لذلك الجامل أو يف الحقيقة تصورا ً عنه.
أفراد هذه الفئة يستطيعون أن يدركوا ـ بسهولة وباإلرشاق الباطني ـ حقائق وأرسار ذلك العامل.
باالستناد إىل هذا االختالف الواضح الذي نشهده بني الناس اعتمد اإلسالم ثالث طرق مختلفة
للتعليم ،فتح ّدث إىل كل فئة بلسانها .فكان نصيب الفئة األوىل الرتبية من خالل الظواهر الدينية،
والثانية عن طريق االستدالل الحر ،فيام نصيب الثالثة هو التعليم عن طريق جهاد النفس وتصفية
الباطن ،كام يُشري املثال القرآين الذي تحويه اآلية التالية ـ يف خصوص تلقي بياناته ـ حيث يقول
تعاىل P :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ .[[[ O
أما رسول الله  sفيقول« :نح ُن معارش األنبياء أُمرنا أن نكلِّم الناس عىل قدر عقولهم».

لقد اختار اإلسالم أسلوب البيان السهل لتلك الفئة من اتباعه التي تفتقد الذوق االستداليل،
وتواجه يف هذا الطريق خطر الضالل واالنحراف ،فلم يكلّفها بأكرث مام وراء األصول الثالثة
درج عىل تعليم هؤالء بالبيانات املولوية البسيطة (األمر والنهي) كام
(التوحيد ،النبوة ،املعاد) إذ َ
نتلمس ذلك من آيات كثرية من القرآن الكريم وما تزخر به الكثري من الروايات التي تنطوي عىل
بيانات صادرة عن الرسول األعظم  sوأمئة الدين وأوصيائه.
بي َد أ ّن املالك يف األصول الثالثة التي يستطيع اإلنسان بفطرته أن يستدل عليها بأيرس وجه،
هو العلم القطعي الذي ال يقبل سواه .وبهذا األسلوب تستدل هذه الفئة عىل قبولها ببقية األحكام
والتعاليم دون استدال ٍل مح ّدد عليها .إذ بنا ًء عىل االستدالل األول الذي ثبتت مبقتضاه النبوة يصبح
ما يصل عن هذا الطريق مستَ ّلً وقطعياً.
طريق االستدالل
يختص باألفراد الذين يحملون فكرا ً سليامً ولهم
إ َّن أسلوب الرتبية (والتعليم) باالستدالل الحر
ّ
استعداد يف إدراك النظريات العلمية واالستدالل العقيل واملنطقي .وهؤالء يُهدون إىل ما تدركه
[[[ ـ الرعد17:
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فطرتهم الواقعية غري امللوثة من تلقائها ،ال أن يُح َّملوا أ ّوالً باألفكار االعتقادية التي يُلقَّونها ،ثم يأيت
الدور ـ ثانياً ـ للدفاع عنها (العقائد امل ُلقَّنة) باصطناع األدلة والحجج لها.
إ َّن الكتاب والسنة ،أي اآليات القرآنية والبيانات الصادرة عن النبي األكرم sوأمئة الهدى Dـ
التي تع ّد مب ّينة ملقاصد القرآن ـ مليئة بأمثال هذه االستدالالت.

فالعقائد اإلسالمية بُيِّنت تفصيالً بأبسط بيان وبأكرث الحجج قطعية ،ثم أشري أيضاً إىل ما تنطوي
عليه األحكام والقوانني اإلسالمية من مصالح كلية ومنافع عامة.
بي َد أن البحث يف مصالح ومقاصد قوانني الرشيعة ال يعني أ َّن اإلنسان واملجتمع املسلم
ميلكان حرية عدم قبولها إال يف حالة يُفهم بها مصالح الحكم ومنافع القانون ،ألنه سبق وأن أرشنا
إىل أ َّن كل األحكام جاءت عن طريق النبوة ،ودليل ثبوت النبوة هو بنفسه دليل اجاميل عىل ثبوت
هذه األحكام ،وإن مل يكن بني أيدينا دليل تفصييل عليها.

ثم أنَّه مبقتىض األصول الجارية ال ميكن إيقاف رسيان أي قانون يف املجتمعات البرشية
املتقدمة أو غري املتقدمة ،عىل قناعة الفرد وقبوله ،أو أن نعلق التنفيذ استنادا ً إىل فرضية حرية الفرد
يف قبول أو ر ّد القانون .غاية ما هناك أ َّن االنتقاد الفكري مسموح به مبوجب القانون نفسه ،وإال
فخالف ذلك يلزم انحالل املجتمع وتفككه.
إ َّن ما ميلكه اإلنسان يف أمثال هذه الحاالت هو الحرية يف إبداء الرأي فقط _الرأي املخالف
للقانون) ال أن يخالف عملياً القانون الساري إال يف حالة أن يعلن مجلس التقنني (=الترشيع) عن
نسخ املادة القانوينة املختلف عليها.
يف السياق نفسه ،علينا أن ال نتصور أ َّن مسألة التقليد[[[ ُمنافية لقاعدة وجوب العمل من خالل
العلم ،وال ناقضة لآلية املارة آنفاً يف يف قوله تعاىل (وال تقف ما ليس لك به علم).
والرس أن حقيقة التقليد ـ الذي يعنيه ـ يَتمثُل يف رجوع الجاهل الذي يعجز عن تشخيص
التلكيف إىل من يعلم به .وأصل رجوع اإلنسان إىل أهل الخربة فيام ال يستطيع تشخيصه يُع ّد من
األصول العقالئية املسلّمة ،وهو غري التقليد املذموم الذي يستسلم فيه اإلنسان متاماً إىل من مل
ت ُحرز صالحيته العلمية.
[[[ـ إنّ املسلم الذي ال يستطيع أن يُارس بنفسه عملية (تحديد املوقف الرشعي) عرب استنباط األحكام الرشعية من مداركها األصلية ،عليه
أن يعود يف ذلك إىل املجتهد القادر عىل االستنباط ،ويعمل وفقاً ملا يستنبطه من آراء فقهية.
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إ َّن اإلنسان وبدافع غريزة الواقعية ال يسلك طريقاً ال يعرفه ،وإذا اضطّر لسلوكه يستفيد بسؤال
ٍ
خاصني به.
وحينئذ سيكون ما يحصل عليه من علم ومعرفة مبثابة علمٍ ومعرفة
من يعرف الطريق،
َّ
فاملريض حني ال يكون طبيباً يرجع إىل الطبيب ،واإلنسان يجعل املتخصص وذا الخربة منارا ً
وقائدا ً له يف جميع ما يفتقد إليه ،بحيث ال نستطيع أن نجد يف العامل كلّه شخصاً تتوفّر لديه الخربة
والتخصص يف جميع الشؤون.
طريق التهذيب والتصفية
إ ّن من ميلك استعدادا ً لقطع قلبه عن التعلّق باألمور املادية واالنجذاب إىل ما ميتلئ به هذا
العامل ـ املؤقت ـ من أمنيات وهمية وزينة خادعة؛ ومن يجد يف نفسه االستعداد لرسم خط النسيان
حول كل ما عداه ،بحيث يغمض عينيه عن هذه الدنيا الزائلة مبا ينطوي عليه من قبح وجامل ولذة
ومرارة ،وتقلّب يف األحوال ،وينفتح ببصريته عىل عامل األبدية ،فإنّه سيفلح يف إدراك أنوار العظمة
وكربياء الحقُ ،مخرتقاً حجاب املادة ،وسيطوي مسريه إىل مدارج الكامل اإلنساين حتى يصل بعد
توديعه لهذه الحياة الفانية إىل بساط القُرب (اإللهي).
أمثال هؤالء يتح ّدث إليهم اإلسالم باللسان الذي يعرفونه ،وبأرسار ورموز يفهمونها فريتفع بهم
من حضيض الجهالة ،ويهديهم إىل أوج املعرفة.
العرفان اإلسالمي
يذهب بعض العلامء األجانب (املسترشقني وارضابهم) إىل أ ّن العرفان اإلسالمي مستقى من
العرفان الهندي؛ وإلّ فإ َّن ثقافة اإلسالم نفسه ال تعدو أن تكون مجموعة من العقائد البسيطة الجامدة
وسلسلة من العبارات الجافة[[[!
[[[ ـ من املسترشقني يكتب جولد تسهري« :ليك نقدّ ر التص ّوف اإلسالمي تقديراً صحيحاً من الوجهة التأريخية ،يجب أن ال نغفل مطلقاً
األثر الهندي الذي ساهم يف بناء هذا النظام الديني املتولد عن األفالطونية الحديثة» جولد تسهري ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص146:
الرتجمة العربية .أ/ا هاملتون جب فيكتب« :فكام أنَّ علم الكالم استثري عن طريق االحتكاك بالفلسفة والعقالنية اليونانية ،كذلك التص ّوف
ابتعث عن طريق االتصال بالتص ّوف املسيحي والغنوصية» هاملتون جب ،دراسات حضارة اإلسالم ،ص ،276:الرتجمة العربية.
يلح عىل املسألة مبا يكشف أن وراء إرصاره عىل
ومن الباحثني املعارصين يالحظ كتابات املثقف املغريب محمد عابد الجابري الذي ّ
نفسه! يالحظ عىل سبيل املثال :نقد
نسبة العرفان إىل أصول أجنبية وقطع صلتها كامالً مبصادر اإلسالم ،هاجساً خفياً ال نعرف كيف ّ
العقل العريب،ج ،1صفحة  174ـ  175ـ  199ـ  194ـ  176وغريها ،وكذلك يالحظ الجزء الثاين من مرشوعه .نشري أخرياً إىل الدراسة النقدية
التي أنجزها الباحث السيد كامل الهاشمي بعنوان« :التص ّوف الشيعي» فقد اطلعنا عليها وأفدنا منها( .املرتجم).
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أما بالنسبة إىل جوابنا عىل هذه الشبهة ينبغي أن نوضّ ح أوالً أننا ال نريد الدفاع (مطلقاً عن
العرفاء اإلسالميني وال أن نصحح الطرق املختلفة التي انتهجت يف مسار السري والسلوك ،وال
أيضاً أن نضفي االستقالل عىل طريقتهم يف مقابل الهنود .وكذلك الحال بالنسبة لبحثنا الذي م َّر
عن أسلوب االستدالل ،إذ مل يكن قصدنا أن نسبغ الصحة املطلقة عىل محتويات جميع الكتب
الفلسفية التي خطّها يراع الفالسفة املسلمني .نفس الكالم يقال عن أسلوب (الرتبية والتعليم) من
خالل الظواهر الدينية التي عرضنا لها فيام سلف ،إذ مل يكن املقصود الحكم بالصحة عىل أسلوب
عامة املسلمني كيفام كان ومن أي مكانٍ صدر ،وإمنا هدفنا يف هذا املقال هو فقط املرور إجامالً
عىل مدراك اإلسالم األصلية املاثلة بالكتاب والسنة دون أن نتع ّرض ال بالنفي وال باإلثبات ألعامل
أو أقوال كل فئة من الفئات (الثالث) املذكورة آنفاً.

جه عىل
لقد أشاد هؤالء العلامء دعوتهم عىل أصل التطور الذي أشيدت عليه األفكار العلمية و ُو ّ
أساسه مسار التح ّول والتكامل يف الحادثات الطبيعية (الوجود الطبيعي) وبدوره عاد هذا األصل
ل ُيع ّمم عىل كافة الحوادث مبا يف ذلك العادات والرسوم واملظاهر الغريزية واآلثار الفطرية ،مبا
فيها الجانب املعنوي ،بحيث أضحى التقليد أ َّن أصل ـ كل حادثة يكمن يف التفتيش عن جذورها
يف األحداث السابقة .وفق هذا املنهج بالذات زعموا أ َّن القوانني اإلسالمية أخذت من قوانني
الروم ،والعقائد اإلسالمية اقتبست من األفكار الفلسفية لفالسفة اليونان؛ بل ذهب البعض إىل ما هو
أبعد من ذلك حني قالوا إ َّن العقائد الدينية هي الصبغة املتكاملة التي ُولدت نتيجة تح ّول وتكامل
األفكار من عهد األساطري!
إ َّن ما يالحظ عىل وجهة نظر هؤالء العلامء إنها سلكت طريقاً خاطئاً من جهتني :فمن ناحية
تص ّوروا إ َّن ما نسميه باإلدراك العرفاين هو من نوع اإلدراك الفكري العادي؛ وبالتايل فإ َّن ما
يستخلصه ويصل إليه أهل العرفان من معلومات عن طريق التهذيب وتنقية الباطن هو من نوع
األفكار الشاعرية ،متاماً كام يحصل للشاعر حني ينسج األفكار باالستعانة بعاطفته امللية ولسانه
الجميل الذرب ،فتكون الحصيلة أفضل مام يقوم به عالِم (بكرس الالم) رباين .نظري هذا الخطأ
جرى عىل طبيعة إدراك هؤالء للوحي الذي هو تعبري عام يدركه األنبياء من السامء ووسيلة لتلقّي
املعارف اإللهية والقوانني الساموية .فادراك هؤالء أفىض بهم إىل أن ينظروا إىل أفكار اليونان
وقوانني الروم بوصفها الجذر األصيل لعقائد اإلسالم وقوانينه.
هذا املعنى يتمثل عىل نح ٍو جيل مبا كتبه العلامء يف بحوثهم عن النبوة وطراز تفكري األنبياء،
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فيام نجد أ َّن ما بني أيدينا من بيانات األنبياء ـ أعم من أن تكون كاذبة أو صادقة ـ تُخطِّئ هذا الرأي
وتكذبه.
أما الجهة الثانية يف الخطأ فتمثل يف أننا إذا قبلنا أصل التط ّور واعتربناه من الثوابت واملسلامت،
فإ َّن أصل ظهور الغريزة يف النوع أن ال يكون له صلة باألصل املذكور .ذلك أ َّن الغريزة التي أودعت
حسب نظام الخلق (والتكوين) يف بنية ذلك النوع ،تبدأ بالظهور يف فرد ذلك النوع ـ إن مل يكن
هناك مانع خارجي ـ سواء أكا َن هناك سابقة يف العمل أم مل تكن.
عىل سبيل املثال ،نستطيع أن نقول أ َّن العرب أخذوا من العجم مسألة التن ّوع يف الغذاء بيد أنا
ال نستطيع أن نقول أ َّن العرب تعلموا من العجم أصل عملية األكل .كذلك نستطيع أن نقول أ َّن
ست من الغرب إىل الرشق ،بي َد أ َّن هذا الكالم
الدميقراطية والتشكيل اإلداري (= النظم اإلدارية) َ
ال يصح يف أصل بناء املجتمع وتأسيس الحكومة.
لذا فإ َّن طريق التهذيب وتنقية الباطن ـ الحياة املعنوية والذوق العرفاين ـ هي مسألة غريزية
مودعة يف بُنية اإلنسان وتكوينه كام اتضح من بحوثنا السابقة ،وإ َّن الغريزة تستيقظ باالستعداد
وارتفاع املوانع ،فيسري اإلنسان يف هذا الطريق.
وبوجود األديان واملذاهب التي لها هذا الحجم أو ذاك من الصلة بعامل األبديةوما وراء الطبيعة،
فإنّنا من املؤكد سنجد بني أتباع هذه األديان واملذاهب أشخاصاً يقودهم استيقاظ الحس املودع
فيهم إىل أن تنقطع قلوبهم عن عالئق هذه الدنيا العابرة املليئة باآلالم واإلحباط ،ويتحولون إىل
األفق الطلق ،في ّولوا وجوههم نحو عامل األبدية.
أما من الناحية العملية فإ َّن من بني أتباع كل دين أو مذهب ينتسب إىل الله بهذا القدر أو ذاك،
ثلة من العشاق الولهني بالحياة املعنوية والنهج العرفاين.

وحني نقوم مبقارنة الجانب املعنوي فيام تنطوي عليه أصول األديان واملذاهب التي بني أيدينا،
نرى بوضوح إ َّن املتون األصلية لإلسالم متيل أكرث من أي دين أو مذهب آخر إىل وصف السعادة
األبدية لإلنسان وعامل الخلود.
وبذلك يتأكد أ َّن نهج التهذيبي وتنقية الباطن يف اإلسالم هو أمر طبيعي دون الحاجة إىل ربط
أصل وجود هذا النهج بالهند أو مبصادر وأماكن أخرى.
عالوة عىل ذلك ،يؤكد لنا التأريخ عرب الوقائع الثابتة أ َّن عدة من أصحاب اإلمام أمري املؤمنني
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عيل بن أيب طالب  jمن أمثال سلامن وكميل و ُرشيد وميثم وأويس عاشوا يف إطار النهج التعليمي
الرتبوي لإلمام حياة معنوية زاخرة ،يف حني مل تكن أقدام املسلمني قد وطأت الهند حتى ذلك
الوقت أو اختلطت مع الهنود.
ثم أ َّن دعوى اتصال السالسل املختلفة للتص ّوف يف اإلسالم باإلمام عيل jونسبتها إليه (بغض
النظر عن صدق النسبة أو كذبها) هي أمر يقودنا إىل التسليم مبا ذكرناه أعاله ـ من استقالل العرفان
اإلسالمي ونشوئه يف البيئة الخاصة للثقافة اإلسالمية.
اختالف بيانات العرفان اإلسالمي عن اآلخرين
حني نريد أن نقارن البيان اإلسالمي (العرفان) الذي يتّسم بالذوق ،مع بيانات اآلخرين ،وباألخص
خطاب
بيان العرفان الهندي نجد أ َّن البيان اإلسالمي يتميّز بكونه يحمل حقائق العرفان يف مطاوي
ٍ
جه لسائر الطبقات والفئات ،بحيث تستطيع كل فئة أن تستفيد مبا يُناسب إدراكها الخاص،
عام ُمو ّ
دون الوقوع مبحاذير الغموض.
أما البيانات العرفانية لآلخرين فال تحمل مثل هذا االمتياز .ولهذا السبب بالذات بقي اإلسالم
مصوناً عن النتائج الضارة التي لحقت مبناهج اآلخرين وتعاليمهم املفكّكة .عىل سبيل املثال،
حني نعود إىل العرفان الهندي ونراجع مقاطع من الكتاب املقدس «الفيدا» فامذا نجد؟ عندما
نركز عىل قسم املعارف اإلليهة يف هذا الكتاب ،ثم منارس عىل النصوص عملية تحليل ومقارنة
وتقويم ،نجد أنها ال تبغي يف مقصدها األخري سوى التوحيد الدقيق الذي ينطوي عىل عمق كبري.
بيد أننا نلمس يف الوقت نفسه أ َّن القوام املحكم لهذه املعرفة التوحيدية ،يعكس نفسه يف عبارات
ُمبارشة مفككة بحيث يشتبه األمر عىل امل ُراجع إن مل يكن من أصحاب اإلحاطة والدراية بالفكر
العرفاين.
بل األكرث من ذلك يخرج املراجع لهذه املعارف التي تقوم عىل أساس كالم عميق محكم ،إنها
ال تعدو أن تكون مجرد مجموعة من األفكار الخرافية ،أو هي عىل األقل ال تفهم إال عىل أساس
االتحاد والحلول وعبادة األصنام ،رغم أنها تصف الحق مبنتهى الدقة.
والشاهد الذي يؤيد رأينا ،هو معطيات االسترشاق السنسكريتي يف العرفان الهندي .حيث مل
تبتعد نظريات هؤالء بعد رحلة أمضوها يف دراسة وتقويم النصوص األصلية للربهمية والبوذية ،عن
القول أ َّن أساس العرفان الهندي هي مجموعة من األفكار الخرافية التي نضج بها العقل الهندي
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نتيجة ملا يعانيه من حرمان يف الحياة[[[ ومبعث ذلك ـ فيام نرى ـ هو اللغة املبارشة والطابع
املفكّك غري الالئق الذي تظهر به بيانات هذا العرفان.
النتائج الفاسدة للعرفان اهلندي
انتهى العرفان الهندي ملا ينطوي عليه من أسلوب غرب ُمتناسب إىل ثالث نتائج ضا ّرة ،هي:
 -1نجد أ َّن هذا العرفان الذي مل يكن له هدف سوى التوحيد الخالص لله ،انتهى حني دخل
أذهان العامة من أتباعه ،إىل نتيجة معاكسة متاماً ملا يبغيه ،فتب ّدل إىل النقيض املاثل يف عبادة
األصنام بدالً من توحيد الله (سبحانه) وأوجد بالتايل أرباباً ـ من دون الله ـ بعدد أهواء الناس ،إذ
نكب هؤالء عىل عبادة املالئكة والج ّن واملق َّدسني من البرش.
ّ
ويف السياق ذاته وجدنا أ َّن العرفان املجويس املنبثق من بطون الديانة انتهى هو اآلخر إىل نفس
املصري .فرغم أن أتباع هذا االتجاه مل يتعودوا اتخاذ األصنام ،إال أ َّن مآلهم يف تقديس املالئكة
واملقدسني (الصالحني) من البرش والعنارص املختلفة وبالخصوص النار ،أفىض بهم إىل نفس
النهج الذي انتهى إليه الهنود.
نفس النتيجة ألقت بظاللها أيضاً عىل العرفان املسيحي الذي نجد له مثاالً يف أول أنجيل
يوحنا ،إذ ما إن نزل (العرفان) إىل مرحلة العمل حتى اكتسب حالة العرفان الهندي ،أل َّن مر ّد التثليث
يف هذه الديانة ينتهي إىل نفس التثليث الوثني[[[.
 -2اتسمت التعاليم التي يعطيها هذا العرفان التباعه بالسلبية ،مام أ ّدى يف النتيجة أن تنأى
كل ،كافة األعامل اإليجابية التي أودعها الله يف العامل
عن مجال الحياة املعنوية وبشكلٍ ّ
عب كل واحد منها عن آية من آيات الله
اإلنساين ،ويف إطار وجود اإلنسان نفسه ،والتي يُ ّ
جيل صفة من صفاته.
وت ّ
أصاب هذا العرفان (الهندي) وتبعه يف ذلك العرفان
ري
هذه الخصلة هي بحد ذاتها
ٌ
َ
نقص كب ٌ
املجويس واملسيحي.

[[[ـ من ذلك ما ذهب اليه املسترشق هرمان الدنبورك ،حيث ذكر مراراً يف كتاب ألّفه لرشح مذهب بوذا ورهبانيته «إنَّ أفكار العرفان
الهندي ،هي أفكار مزجت بالحامقة» .وكذلك قوله« :جعل بوذا العامل مستقالً عن الله مستغنياً عنه» .تالحظ النصوص يف كتاب :فروغ
خاور ،وهو ترجمة لكتاب هرمان الدنبورك عن مذهب بوذا ورهبانيته.
[[[ـ الحظ كتاب :العقائد الوثنية يف امللة النرصانية.
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يبقى اإلسالم وحده الذي بس َ
ط الحياة املعنوية عىل الوجود اإلنساين بجميع ما ينطوي عليه من
ظواهر إيجابية وسلبية.
بعض فئات الناس ـ كالنساء وطبقة من الرجال ـ من الحياة املعنوية.
 -3يحرِم العرفان الهندي
َ
املنحى نفسه نجده يف املسيحية التي تحرم املرأة من الحياة املعنوية.
وهنا أيضاً يبقى اإلسالم وحده الذي ال يضع خطوط الحرمان عىل أحد ،وإمنا مينح كل انسان
حظّه من التعليم والرتبية مبا هو جدير به ،ومبا يناسب قابليته واستعداده.
لنعد إىل هنج اإلسالم
لنعد بعد االستطراد آنف الذكر إىل نهج اإلسالم ،لرنى أن نظام الخلق اإللهي الذي وضع الحياة
املادية بني يدي النوع البرشي وهيأ لإلنسان مستلزمات متساوية دون أن يف ّرق بني أحد وآخر؛ هو
نفسه وضَ َع بني يدي الجميع الحياة املعنوية التي تأيت ما وراء الحياة املادية .وكام أ َّن آثار إيجابية
وسلبية ،فكذلك ينبسط كامل الحياة املعنوية عىل جميع أعامله وآثاره اإليجابية واملعنوية ثم إن
اإلسالم عمد أيضاً إىل مبدأ التناسق يف وجود الحياة املعنوية بني جميع أفراد البرش دون أن يضع
فرقاً بني الطبقات ،ثم بسط الحياة املعنوية عىل جميع الشؤون اإليجابية والسلبية لحياة اإلنسان،
ودهاه إىل سلوك طريق بعينه ينتظم حياته االجتامعية وفعاليته اإليجابية.
ويف سياق تعليم هذا النهج إعتمد إشارات جاءت يف طي بيانات عامو وخطابات عادية .والرس
ـ يف هذا األسلوب ـ أ َّن بياناتنا اللفظية أياً كانت ،فهي ال تعدو أن تكون وليدة أفكار استفدنا منها
(ووظفناها) من أجل التفاهم يف حياتنا االجتامعية املادية ،ومن أجل أن نوصل أفكارنا ومفاهيمنا
الذهنية إىل بعضنا البعض.
أما اإلدراك الذوقي والشهودي يعد أكرث ندرة من (األكسري) ومل يكتسب يف تأريخ اإلنسانية
صفة الحالة العامة ،فهو بعيد كلياً عن هذه املرحلة.
بي معلومات هذا اإلدراك ـ الذوقي ـ عن طريق آخر ـ «الفكر» سيكون
فالشخص الذي يريد أن يُ ّ
حاله متاماً كحال من يريد أن يع ّرف مجموعة من األلوان املختلفة ملولو ٍد أعمى بواسطة القوة السامعة!.

لذا فإ َّن الذي يريد أن يضع املعاين الشهودية يف قالب األلفاظ يكون مثله متاماً كمثل الذي
ينقل املاء بالغربال من كانٍ آلخر!
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من هنا اعتامد اإلسالم يف هذه الحالة عىل اإلشارات والرموز ،يك يكون مصوناً عن النتائج
رضة التي كانت من نصيب اآلخرين.
امل ّ
نظرة إمجالية يف السري املعنوي
قد يتصور البعض أ َّن دعوانا بأ َّن اإلسالم يعتمد الرموز واإلشارات يف بيان طريق الباطن ،هي
دعوى بال دليل ،أو هي يف الواقع مجرد تخميني أو فكرة رمينا بها يف الظالم ـ قد تصيب وقد ت ُخطئ
ـ بيد أ َّن التأ ّمل الكايف يف بيانات اإلسالم وتعاليمه ومقايستها بحالة الوله والعشق التي يعيشها أفراد
هذه الطبقة تثبت لنا خالف هذا التص ّور ،كام تدلنا عىل ذلك ـ بنحو إجاميل ـ املراحل الكاملية
التي يطويها السائرون يف هذا الطريق ،وإ َّن كان ليس هناك سوى الذوق طريقاً يف إدراك حال أولئك
عىل نح ٍو حقيقي وتفصييل.
هذه الطبقة تنجذب مبا متلك من استعداد فطري ـ تحمله ـ نحو جامل الحق وكامله غري
املتناهيني .وهي تعبد الله (سبحانه) عن طريق الحب ال عن طريق الطمع بالثواب أو الخوف من
العقاب ،أل َّن عبادة الله بأمل نيل جنته أو خوفاً من ناره هي يف الحقيقة عبادة لهذا الثواب أو العقاب
نفسه وليست عبادة لله (سبحانه).
فعىل أثر ما يجذب هذه القلوب العاشقة الولهة من حب ـ خصوصاً بعد أن تسمع قول الحق
(جل وعال) P :ﯩ ﯪ  [[[ Oومئات أخرى من اآليات الحافلة بذكر الله (سبحانه) ـ نراها
ّ
مشغولة بذكر الله أينام اتجهت ،ويف أي حا ٍل كانت  Pﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ .[[[ O
وحني تستمع ـ هذه القلوب ـ إىل نداء محبوبهاP :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟP .[[[Oﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ [[[Oو Pﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [[[Oتعي أ َّن كل املوجودات ،إمنا هي تجليات ـ
(جل وعال) الذي ال نظري له ،وإنّها ال متلك
كل موجود برتبته وعىل قدر جدارته وحاله ـ لجامل الحق ّ
إال أن تكون تجلياً ،من دون أن متلك القدرة عىل الوجود أو االستقالل بذاتها.
أمثال هذه النفوس تنظر بعني الحب وبقلب مستبرص إىل كل يشء فال تجد سوىجامل املحبوب.
[[[ـ البقر.152:
[[[ـ آل عمران.191:
[[[ـ الجاثية.3:
[[[ـ اإلرساء.44:
[[[ـ البقرة.115:
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(جل وعال)  Pﭫ
وحني تصغي ـ هذه النفوس  /القلوب ـ إىل ندا ٍء آخر من نداءات الحق ّ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ [[[ Oو Pﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ي لها أنها حبيسة ـ حسب نظام الخلق والوجود ـ أربعة جدران نفسها ،وأنَّها ال متلك
ﭸ  [[[ Oيتب َّ

طريقاً إىل ربِّها سوى طريق النفس وإ َّن كل ما تراه وتقف عليه من أفناء هذا العامل الواسع إنّ ا تراه
يف نفسها وتلمسه من خاللها.

يف هذه املرحلة يجد اإلنسان نفسه ُمنقطعاً من كل يشء؛ وعن كل يشء ـ سوى الله ـ وال يرى
سوى نفسه وربّه.
مثل هذا االنسان يكون وحيدا ً حتى وهو بني مئات األلوف ،وإذا كان اآلخرون ينظرون إىل
جوده بني الجموع ،فهو ال يرى نفسه إال يف خلوة خالية من األغيار (اآلخرين) وإن ليس مثة
(جل وعال).
يشء سوى الله ّ

حني ذاك ينظر إىل نفسه وإىل كل يشء من خالل نفسه ،وعنده ال يرى نفسه سوى مرآة يبني بها
ُ
جامل الحق الذي ال نظري له ،وال يشء سوى ذلك؛ أي ال يشء سوى الله.
(يتجىل بها)
وعندما يذكر (اإلنسان) بهذا الشكل ،وينجز العبادات والتوجهات املختلفة املرتتبة عليها،
ص أصحاب البقني ،فيص ُدق عليه
بحيث يق ّر ذكر الله يف قلبه ويكون نق ّياً من كل غفلة ،يُصبح يف ّ
وع ُد الحق يف قوله تعاىل P :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ.[[[ O

أبواب ملكوت السامء واألرض ،فيستيقن أ َّن كل يشء هو للحق (تعاىل)
وهنا تفتح عليه
ُ
وملكه املطلق.
يقول تعاىلP :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ .[[[ O
وكل ما فيه؛
لهؤالء يُكشف أوالً التوحيد األفعايل فيشاهدون عياناً أ َّن الله (سبحانه) يدير العامل ّ
من األسباب والعنارص (السنن) غري املتناهية التي يحفل بها عامل الوجود مبا ينطوي عليه من
فعاليات مختلفة تنتهي بحركاتها وما تتصف به (الحركات االختيارية تتصف باالختيار والحركات
االضطرارية باالضطرار) إىل يد القدرة اإلليهية فيام تنقشه عىل صفحة الوجود.
[[[ـ املائدة.105:
[[[ـ االنشقاق.6:
[[[ـ الحجر.99:
[[[ـ األنعام.75:
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فسواء أكانت علة أم معلولة أم رابطة بني العلة واملعلول ،فهي جميعاً مصنوعة منه مملوكة إليه
 Pﮧ ﮨ ﮩ ﮪ.[[[ O
بعد التوحيد األفعايل ينكشف ـ لهؤالء ـ التوحيد األساميئ والصفايت فيشاهدون عياناً أ َّن
ٌ
ٌ
وجالل
جامل
ما يبني ويتجىل يف أفناء هذا العامل الوسيع من صفة الكامل وما تقع عليه العني
من حيا ٍة وعلمٍ وقدر ٍة وعز ٍة وعظم ٍة وغريها ما هي سوى ملعة وشعاع من نبع نور الحق غري
املتناهي ،املش ّع من منافذ الوجود ملختلف األشياء ـ مبا تنطوي عليه من اختالف فيام بينها
 Pﭳ ﭴ ﭵ .[[[ O

إل تجليات للذات غري
أما يف املرحلة الثالثة فيشاهد ـ هؤالء ـ أ َّن كل الصفات املختلفة ما هي ّ
املتناهية ،وأنَّها جميعاً ـ يف الحقيقة ـ مثل بعضها ،والجميع هو عني الذاتﱡ  Pﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ .[[[ O
أفضلية اإلسالم ورق ّيه يف التوحيد
هذه هي املرحل الثالث يف التوحيد التي تنصب أمام السائرين يف طريق الحق والعاشقني
ـ للحق والحقيقة ـ من أتباع األديان واالتجاهات املختلفة التي لها صلة بالله (سبحانه) وهم
يتخذونها هدفاً أعىل لهم يف ط ّيهم لطريقهم.

إلّ أ َّن ا ٍ
شق للسائرين املرتبِّني من أتباعه درباً يبلغ بهم إىل ذرو ٍة أعىل يرقون إليها،
إلسالم َّ
لتكون أرفع من أهداف اآلخرين وأسمى ،واعتربها هدفاً نهائياً لهم .فغاية ما نستخلصه من متون
الرباهمة والبوذيني والصابئة واملجوس واملسيحيني وغريهم ال يعدو سلب (= تنزيه) الحق صفة
غري متناهية أرفع من كل اسم وأسمى من كل رسم .بي َد أ َّن ما يفعله اإلسالم أنَّه ينفي عدم التناهي
(من زاوية كونه صفة) وينظر إىل الذات القدسية بوصفها أعىل من كل اسم وأسمى من كل رسم،
وأرفع حتى من هذا الوصف.
وهذه املرحلة من التوحيد ال نجد لها نظريا ً سوى يف اإلسالم نفسه.

[[[ـ الجاثية.27:
[[[ـ األعراف.180:
[[[ـ الرعد.16:
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اإلمام السادس من أمئة أهل البيت [[[ bيستفيد يف اإلشارة إىل هذه املرحلة ـ حسب رواية ينقلها

عنه كتاب الكايف[[[ ـ من اآلية الكريم Pﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ.[[[O

نغض الطرف عن االستمرار يف البحث ،ألنه اكتسب طابعاً أرفع من مستوى ما كانت عليه
واآلن ّ
الدراسة يف الفقرات السابقة.
الوالية اإلهلية
للسائرين يف طريق الكامل الكثري من املشاهدات بني نقطة البداية ولحظة الهدوء واالستقرار،
تبقى خافية عن قلوب املثقلني امللتصقني بالعامل املادي ،وتناول ـ هذه املشاهدات ـ يخرج عن
نطاق هذا املقال.
بيد أن ما يه ّم التذكري به يف هذا املقام هي مسألة الوالية اإللهية .فهؤالء السائرون حينام يردون
مرحلة التوحيد ويضعون أقدامهم عىل بساط القُرب ،يعطون مرة واحدة ما كانوا يرونه حتى ـ اآلن ـ
ُملكاً لهم ينتحلون له دعوى الذاتية واالستقالل ،ويرون أنَّه ـ بات ـ ملكاً لله وحده ،فيسحبون عند
ذلك دعواهم األوىل ـ الكاذبة ـ وحينذاك يحققون الراحة القصوى ويتحررون من مطلق التعب
واألمل والخوف والحزن ،الذي ال ميلك شيئاً ال يخىش ما ميكن أن يصيبه ـ اليشء من رضر ،وإن
أصابه ال يحزن.
يقول تعاىل  Pﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  [[[ Oوقوله
تعاىل  Pﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ .[[[ O

يف ذلك الوقت تستوي لدى هؤالء حاالت الدنيا وتقلب أحوالها بني املرارة والفرح ،والحسن
[[[ـ البحث يف هذا املوضوع يحتاج إىل املزيد من العمق والدقة .وما يعنيه املؤلف كام نفهم من بعض بحوثه يف امليزان أنَّ التوحيد
كان محوراً غري قابل للتح ّول يف جميع الديانات الساموية إال أنَّه بلغ يف اإلسالم درجة من التكامل فاقت ما كليه يف الديانات السابقة،
حيث قطع مزيداً من األشواط عىل طريق االرتقاء والكامل وتوغّل دّقة وعمقاً .يراجع تفسري امليزان ،املجلد الرابع ،ص( 118املرتجم).
ـ هو اإلمام أبو عبدالله جعفر الصادق  jاملرتجم.
[[[ـ تالحظ الرواية التي يعنيها املؤلف يف :أصول الكايف ،املجلد األول ،كتاب التوحيد ،باب حدوث األسامء ،الحديث األول ،ص112
(املرتجم)
[[[ـ اإلرساء.110:
[[[ـ فصلت30 :ـ .31
[[[ـ يونس.62:
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وكل ما فيه نظرة
والسوء ،والتقلب من حال إىل حال ،فيعيشون حيا ًة أخرى ،وينظرون إىل العامل ّ
جديدةP :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ.[[[ O

ويف نهاية املطاف يرون أن أنفسهم وما يحوزونه هو لله وأن الله سبحانه لهم (من كان
لله كان الله له»
خامتة البحث
يتضح مام م ّر يف البحوث السابقة أ ّن الحياة املعنوية لإلسالم ،أوسع وأعمق مام عليه يف
األديان واملذاهب األخرى .ال َّن يف فضاء هذه الحياة تنبسط كل حركات اإلنسان وسكناته اإليجابية
والسلبية ،وترتقي يف مسارها إىل الذرى ،إىل أهداف أرفع مبراحل من أهداف اآلخرين.

[[[ـ األنعام.122
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[[[

[*]

والرت ستيس

كان نيوتن مسيحياً خاشعاً للغاية ،يأخذ الالهوت مأخذ الجد أكرث من العلم .وال بد أنه كان
سيصاب بالهلع لو أنه تص ّور أ ّن ما قام به طوال حياته سوف يقوض أركان اإلميان الديني .فقد كان
رأيه الخاص هو أ ّن ما قام به ستكون له نتيجة مضادة متاماً ،بل إنّه افرتض أن نظامه عن امليكانيكا
الساموية سوف يزودنا بربهان عىل وجود الله.
وكان من الواضح بالنسبة إليه أن املادة امليتة ال ميكن أن تقوم هي نفسها بهذه الحسابات.
وعلة هذا النظام الساموي ال ميكن أن تكون «عمياء» أو «عفوية» ،بل ال بد أن تكون عقالً ،وأكرث
من ذلك «عقل غاية يف الرباعة يف امليكانيكا والهندسة» ومثل هذا العقل املسيطر سيطرة شاملة
ال ميكن أن يكون شيئاً سوى الله وجوهر الربهان هو أن الطبيعة تكشف عن مناذج من التوافق بني
الوسائل والغايات ،أو بعبارة أخرى تكشف عن تخطيط ،وذلك يعني أن هناك من يُخطِّط .والغاية
يف النموذج الذي ق ّدمه «نيوتن» هو التوازن الذي يرسي يف النظام الشميس .والوسيلة هي توافق
رسعة الكواكب ومسافاتها بعضها مع بعض .ولقد قدم املفكرون ،مبن فيهم نيوتن نفسه ،أمثلة
أخرى كثرية عىل هذا النظام الظاهر يف الكون.
ملاذا أنتجت الثورة العلمية عرص الشك يف الوقت الذي ال يوجد مربر منطقي لذلك؟
الحل يكمن يف األسباب السيكولوجية العميقة التي تعمل بداخلنا .وهذا املوضوع ،بالطبع،
بالغ التعقيد ،ومن مجموعة خيوط أفكار البرش ال نستطيع يف هذه الحالة أن نأمل يف أكرث من جذب
بعض الخيوط التي تكون أشد وضوحاً.
*ـ فيلسوف أخالق أمرييك.
النص مستل من كتاب « الدين والعقل الحديث» لـ والرت ستيس.
[[[ـ
ّ
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أوالً وقبل كل يشء فقد أحدث علم نيوتن يف أذهان الناس حساً متنامياً أو شعورا ً بأبعاد الله،
وأي ديانة حية تقتيض وجود إله قريب منا ،وموجود حولنا يف العامل اآلن .ولقد كان هذا الحضور
حدثه اإلميان مبعجزات الله التي تعمل يف حياتنا عىل نحو مبارش
القريب يف عصور الخرافة يُ ْ
بإرسال صواعق من السامء تدمر أعداءنا ،وبإرسال الطعام لنا عن طريق الغربان لو كنا جائعني،
لكل إنسان ،وإمنا هي تحدث
أو بإرسال املن من السامء لنأكل .وهذه األمور بالطبع ،ال تحدث ّ
ألولئك الرجال الذين يتبعون ،عن وعي ،أوامر الله ،أكرث من غريهم .يكفي ذلك ،البيان أن الله
قريب منا جدا ً ،وأنه يساعد باستمرار أولئك الذين يحبونه والذين يحبهم .وهو يعمل يف العامل
طوال الوقت .إنه عرص مل يعد فيه أمل لإلميان بالتدخالت اإللهية يف عمل الطبيعة .إن الدين الحي
يقتيض ،عىل األقل ،الشعور بوجود إله ال يزال يعمل داخلياً يف قلوب الناس عندما يُصلون مثالً.

ولقد قيل :إن الله مل يعد يتدخل اآلن يف عمل العامل الفيزيقي .لك ّنه ال يزال يتدخل يف األعامل
السيكولوجية للعامل الداخيل لعقول الناس .وإذا مل يعد يرسل طعاماً مادياً عن طريق الغربان ،فهو
يرسل لنا غذا ًء روحياً عن طريق املقدسات وبواسطة النعم اإللهية والدين ـ بطريقة أو بأخرى ،إذا
مل يكن مجرد تجريدات عقلية ،يقتيض الشعور بإله قريب منا ويؤثر يف حياتنا.
غري أن علم نيوتن انتهى بتجفيف منابع الدين بأن دفع الله إىل الخلف يف زمن بداية العامل،
وسواء أكانت هذه البداية تحسب بألوف أو ماليني السنني ،فذلك ال أهمية له .عندما خلق الله
العامل ،وعندما فعل ذلك فإنه خلق أيضاً قوانني الطبيعة ،مثل قانون الحركة وقانون الجاذبية ،وهي
القوانني التي يسري عليها العامل .وكان الله هو «العلة األوىل» للعامل ،لكنه بعد أن خلقه ،وتوىل
القانون الطبيعي ،الذي كان قد خلقه أيضاً ،مهمة تسيري العامل ،فلم يعد الله يفعل شيئاً بعد خلق
الكون ،بل ترك لقوانني الحركة وقانون الجاذبية عمل كل يشء .إن الله يشبه صانع الساعة الذي
صنع الساعة ذات مرة ومألها ،ثم تركها تعمل وفق آلية داخلية .وال يختلف الله عن اآللة البرشية إال
يف أنه خلق الحركة الدامئة لآللة التي تعمل بنفسها إىل األبد دون أي تدخل من جانبه .أليس ذلك
هو ما يتضمنه بالضبط القانون األول للحركة عند جاليليو؟
وهكذا نجد أن الله قد «أصبح بعيدا ً ومنذ مدة طويلة» منذ بداية خلق األشياء فلم يعد يؤثر فيها
اآلن ،كام أنه يبعد متاماً عن األحداث الفعلية يف حياتنا اليومية.
ٍ
عندئذ مجرد إميان عقيل .ورمبا أصبحت مجرد
غري أن هذه الصورة املتخيلة لله أصبحت
«فرض» لتفسري أصل العامل ،لكن ال أهمية لها يف شئون حياتنا اليومية .هذا هو ما أصبحه الله فعالً
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عن الطبيعيني املؤلهة يف القرن الثامن عرش[[[ .وتلك نتيجة ترتبت عىل العلم عند «نيوتن» ـ وال
تزال هذه النتيجة بالطبع موجودة يف عرصنا ـ ولقد خفف منها جزئياً مواصلة اإلميان بأن الله ال
يزال يعمل يف عاملنا السيكولوجي الداخيل .ولسنا بحاجة اآلن إىل التعليق عىل الفكرة الواضحة
التي تفرض نفسها هنا ـ وهي أن جهلنا النسبي بعمل العامل الداخيل هو الذي يسمح لنا أن نواصل
االفرتاض بأنه ال يحكمه القانون وأن التدخالت اإللهية ال زالت ممكنة .والحقيقة التاريخية هي أن
الشعور بالقرب من الله ،وبأنه حولنا ،قد دمره ـ مرة واحدة وإىل األبد ـ علم نيوتن وأنه ارتحل عن
العقل الحديث بصفة عامة ،رغم أنه ال يزال موجودا ً ،بغري شك ،عند أفراد البرش.
وهناك دليل عىل أن نيوتن نفسه كان قلقاً بصدد هذه األفكار .فالله ـ بالطبع خلق العامل.
لكن ما الذي ت ُرك له ليعمله يف هذا العامل اآلن؟وأجاب نيوتن ،بخ ٍ
ُلف ،ال يزال الله قبل كل يشء
وظيفة التدخل بني الحني والحني لتصحيح مسارات الكواكب املتحركة أو التي «تشذ» عن طريقها
وإعادتها إىل محورها الصحيح عندما تقوم بهذا االنحراف.
يف مجلة «ريدز ديجست» عدد يناير  1949ظهر مقال عنوانه «الله والشعب األمرييك» وفيه
يسجل استفتاء األمة الكبرية حول الدين ،فاملحرر سأل الناس عن مدى إميانهم بوجود الله ،فأجاب
 % 95منهم بأنهم يؤمنون بوجوده .ثم سألهم مدى اعتبار الدين مؤدياً إىل إقامة حياة فاضلة ،فأجاب
 % 25منهم فقط بأنهم يعتربون الدين أحد العنارص التي يضعونها يف أذهانهم .وسألهم عام إذا كان
الدين مؤثرا ً بأية طريقة يف السياسة أو شئونهم وأعاملهم فأجاب  % 54منهم بالنفي .وعندما حلل
دكتور «جرينربج» هذا االستفتاء الحظ أن «الشعب ال يجعل الله مرتبطاً عىل نحو مبارش بسلوكهم».
فلامذا نجدهم من ناحية يؤيدون اإلميان التقليدي يف وجود الله ،نراهم من ناحية أخرى أن
ال عالقة له باألحداث الفعلية التي تقع يف حياتهم اليومية ،وأنها كلها ميكن تفسريها تفسريا ً
تاماً عن طريق « األسباب الطبيعية» ـ مبا يف ذلك بالطبع أفعالهم الخاصة؟ إن اإلميان بأن
جميع األحداث ترجع إىل األسباب الطبيعية ،وأن الله ال عالقة له بها ـ سواء اعرتفنا بذلك أم
مل نعرتف وأنكرناه بلساننا ـ هو ببساطة جزء مام يسلم به العقل الحديث ،فهو جزء من الصورة
املخيلة عن العامل ،وجزء من الرتاث الذي ندين به للعلم يف القرن السابع عرش .لقد اعتدنا
أن نقول أنه عىل حني أن فرتة العرص الوسيط هي عرص اإلميان ،وأن عرصنا ليس كذلك .وال
[[[ـ الطبيعيون املؤلهة هم املفكرون والفالسفة الذين آمنوا بالله ،وأنكروا الرسل وذهبوا إىل أن «دور العقل الطبيعي» قادر عىل الوصول
إىل الله بدون األديان ومنهم لوك وفولتري ورسو وغريهم.
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شك أن  % 95من الناس تقول إنهم يؤمنون بالله .لكن ذلك ليس دليالً عىل إميانهم بالدين،
فمثل هذا اإلميان بالله هو مجرد تجريد عقيل ،ال يؤثر يف سلوك الناس .أو أنه صيغة تقليدية
لفظية عقيمة اعتاد الناس عىل ترديدها .ألنهم ال يفكرون وكساىل يف تغيري عاداتهم .إن اإلله
املوجود الذي ال يفعل شيئاً للعامل ،وال يؤثر أدىن تأثري يف أحداثه ،هو ببساطة إله ال أهمية
له .وبالطبع ال يقول الناس شيئاً كهذا الذي أقوله وحتى ال يفكروا به يف أنفسهم .غري أن صورة
العامل الحديث مل يأخذ بها عن وعي سوى قلة من املثقفني .وإن كانت مع ذلك تشكل خلفية
الحياة الحديثة بطريقة ال شعورية .ونحن نرى اآلن أننا عندما نتحدث عن العلم عند «نيوتن»
عىل أنه قوض ودمر اإلميان بالله ،فإن ذلك ال يعني أنه أدى إىل أن يقول الناس «ال يوجد
إله» ،لكنهم يسريون يف حياتهم كام لو أنهم كانوا يؤكدون ذلك .وذلك أيضاً هو مغزى أعامل

«ال بالس» التي عرضنا لها يف الفصل السابق .لقد دفع «نيوتن» الله إىل الخلف إىل بداية
خلق النظام الشميس ،أما «ال بالس» فقد دفع به إىل بداية السديم ،وليس يهم تحديد الوقت
الذي كان فيه ذلك .وهكذا نستطيع أن نتخيل أنه قد تم إبعاده أبعد وأبعد .وميكن أن نرى
اآلن أيضاً إىل أي حد يكون جواب «ال بالس» ال أهمية له عند املؤمن ـ وهو الجواب الذي
أجاب فيه عن سؤال نابليون يقول :أن كل ما فعله هو أنه دفع برضورة وجود الخالق خطوة
إىل الوراء يف الزمان ،ألن رضورة التسليم بوجود الله كعلة أوىل للكون ال أهمية له ،وال شك
أنها ال أهمية لها للكون ،لكنها هامة من الناحية السيكولوجية ،ألنها تزيد زيادة هائلة الشعور
بابتعاد الله .فلو كان الله قد خلق الشمس ،والقمر ،واألرض واإلنسان الذي يسكن األرض..
رمبا منذ ستة آالف سنة مضت كام يقول سفر التكوين ،فإن الفرتة التي انقضت منذ أن فعل
الله شيئاً ما هي بغري شك فرتة طويلة جدا ً ،لكنها ال تزال داخل الحقبة اإلنسانية مام تسجله
الوثائق البرشية ،فذاكرة البرش ميكن أن تعود مبعنى ما إىل ذلك الزمان .والقول بأن الله
شخصياً ،وعىل نحو مبارش ،خلق جدنا آدم يعني أنه كان مهتامً باإلنسان ،وذلك يعطينا ومضة
من الدفء حتى بالنسبة لعالقاتنا الشخصية به .ورمبا نجد أن هذا اإلله رغم أنه ال يعمل اآلن،
فإنه ال يزال ينظر إلينا ،ويفكر فينا .لكن لو كان الجنس البرشي ليس سوى نتاج ملجموعة
من القوانني الطبيعية منذ بضعة ماليني من السنني خلت ،عندئذ فحتى إذا كان الله قد خلق
القوانني الطبيعية ،فام الذي يكونه اإلنسان بالنسبة إىل الله ،أو الله بالنسبة لإلنسان؟ولو أننا
دفعنا بالله إىل الخلف ،دهورا ً فلكية ،إىل بداية السديم الذي تطور إىل النظام الشميس،
فإن الثغرات الزمنية املرعبة التي انقضت منذ أن تجىل الله يف العامل تصيب عقولنا بالفتور
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وقلوبنا بالتخدير .وهذه السلسلة من األفكار ليست منطقية بالطبع .غري أن املنطق ال عالقة
به بالتفكري البرشي.
عناية اهلل بالعامل
لقد كانت األهمية املتخيلة لسديم «البالس» .وكان الكتشافه القائل بأن الكواكب تصحح
انحرافاتها بنفسها وهي ال ترتاكم ،تأثري مامثل بالطبع .لقد اعتقد «نيوتن» أن الله ال يزال ،بعد ذلك
بي أنها تصحح نفسها بنفسها،
كله ،يعمل يف العامل ويصحح انحرافات الكواكب .لكن «البالس» ّ
وعىل ذلك فحتى التصحيح الضئيل الذي تركه «نيوتن» لفعل الله يف العامل قد استُبعد وحلّت محله
قوانني الطبيعة .ومن هنا كانت مال حظة «ال بالس» أنه ليس مثة حاجة إىل أن يفرتض وجود الله.
لقد تحدثنا عن اإلحساس بابتعاد الله بوصفه األثر السيكولوجي األول لعلم الطبيعة عند «نيوتن»
الذي مال إىل تحطيم قوة الدين يف أذهان الناس .واألثر الثاين الذي سوف نتحدث عنه اآلن رمبا ال
يكون سوى طريقة أخرى يف التعبري عن اليشء نفسه ،لقد ت ّم يف كل مكان إحالل القوانني الطبيعية
للظواهر محل العلل التي تفوق الطبيعة التي آمن بها الناس من قبل .ومنذ القرن السابع عرش أصبحت
أل يُسمح بأية أساليب تفوق الطبيعة لتفسري ظواهر الكون .فحتى لو
قاعدة راسخة من قواعد العلم ّ
بدت الظواهر الطبيعية بغري تفسري ،فال ينبغي أن يُسمح أبدا ً بتفسريها كحالة من حاالت الفعل اإللهي،
بل إن ذلك ليس اكتشافاً خاصاً ألي علم جزيئ ،مثل افرتاض كوبرنيكس ،ونظرية التطور لدارون .أو
االكتشاف الجيولوجي للعمر الهائل لألرض .بل كان ذلك االفرتاض األسايس للعلم ككل .ووجهة
النظر العلمية العامة هذه عن العامل ،وليس أي اكتشاف جزيئ ،هي التي كانت تعمل لتدمري الدين.
وال شك أنه كان يف عصور ما قبل العلم ،إميان بالنظام العام للطبيعة ،وتكرار دورة األحداث
طبقاً لسيطرة القانون .فالشمس ترشق كل يوم بانتظام ،وتعود الفصول كل عام بانتظام .لكن داخل
هذه الدورات العامة ،كان ال يزال هناك مكان فسيح ،ت ُرك للتدخل اإللهي يف التفصيالت الجزئية.
ومن ث َّم كان هناك إمكان للمعجزات وكانت تناسب متاماً الصورة العامة للكون التي كانت يف
سامتها العامة منظمة ومرتبة .والفكر الذي ظهر يف العامل مع ميالد العلم الجديد يف القرن السابع
عرش ،والذي أصبح جزءا ً من صورة العامل عن العقل الحديث هو أن كل ذرة صغرية من األحداث
التي تقع يف الكون ،تحكمها متاماً قوانني صارمة ال تتغري من قوانني الطبيعة ـ فلو أن حبة من
حبات الرمل ،أو جزئياً صغريا ً من هذه الحبة ،تحرك واحد عىل ألف من املليمرت ،فإن هذه الحركة

هي نتيجة ميكن التنبؤ بها ألسباب طبيعية موجودة سلفاً .ولقد أصبح هذا االفرتاض األسايس
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للعلم ،منذ القرن السابع عرش ،جزءا ً من عقل اإلنسان الحديث غري الواعي ،الذي يفسح أي مجال
لتدخل الفعل اإللهي يف العامل .ومل تتغري هذه الصورة عىل أي نحو باالكتشاف الحديث القائل بأن
األلكرتونات (الكهارب) وغريها من الجزئيات األساسية للامدة تسودها «الال حتمية» يف حركاتها.
فقد ظهرت يف املقام األول عادة ذهنية ال ميكن أن تهتز بسهولة مبا فعله بعض علامء الطبيعة،
فجأة ،من ترصيحات جديدة .وبغض النظر عن ذلك فال جدال أنه سيكون من الخلل املحال أن
تذهب إىل الال حتمية التي هي خاصية األلكرتون تعني العودة إىل اإلميان بقوى تفوق الطبيعية ،أو
أن القفزات غري املنتظمة التي ال ميكن حسابها التي تقوم بها اإللكرتونات هي حاالت من التدخل
اإللهي .فإما أن تكون هناك أسباب طبيعية للحركات التي مل تُكتشف حتى اآلن ،أو أن علامء
صح االفرتاض األخري كان
الطبيعة يعتقدون ـ فيام يبدو ـ أنه ليس مثة أسباب عىل اإلطالق ،ولو ّ
معناه أن القوانني السببية ال تعمل يف اضمحالل أجزاء الطبيعة .لكن الطبيعة تظل هي الطبيعة ،وال
تصبح «ما فوق الطبيعة» النعدام وجود السبب .وسوف يكون من التفكري « غري العلمي» أن نعزو
حركات االلكرتونات إىل األفعال املبارشة لله ،ألنها يف الوقت الحايل ال تفسري لها .وذلك يشبه
القول بأنه ملا كان أصل األشعة الكونية مجهوالً ،فال بد أن تكون مرسلة من عند الله.
فإذا سلّم إنسان ما بالقاعدة العلمية التي تقول أ ّن لك حادثة يف الطبيعة سبباً طبيعياً ،فال يزال من
املمكن ،بالطبع ،أن نقول أ ّن الله يف البداية هو العلّة األوىل .لكن ذلك يؤدي إىل تصور إله ـ ما
دام ال يعمل شيئاً يف الطبيعة اآلن ـ ليس له أهمية علمية يف حياتنا.
لكن املرء يستطيع بقليل من الرباعة املنطقية أن يتفادى هذه النتيجة .إذ يستطيع املرء أن يفرتض
أن الله يعمل طوال الوقت ،لكنه ال يعمل إال من خالل ،وبواسطة ،القوانني .إن قوة الجاذبية ال
تعمل بذاتها ،بل إ ّن الله هو الذي يعمل ،يف كل لحظة ،من خالل هذه القوة .وتلك هي الحال مع
جميع قوانني الطبيعة األخرى .وإذا مل يكن الله يعمل عمالً متواصالً يف الطبيعة ،فسوف تتوقف
الجاذبية وغريها من قوى الطبيعة عن العمل ،بل سوف تنهار الطبيعة نفسها .فالله ال يزال يخلق
ض نفسه عىل فئة
الطبيعة ،ويعيد خلقها من جديد عىل نحو متواصل .والواقع أن هذا الفرض فَ َر َ
قليلة من الفالسفة ،لكن يظل بغري أهمية عند جامهري البرش الذين استمروا يشعرون أن الله مل يعمل
إال يف البداية فحسب.
ال ينبغي بالطبع أن تظن أن هذه األفكار واملشكالت كانت واضحة يف أذهان جامهري الناس،
صحيح أن املثقفني قد أدركوها ،وكان تأثريها من خالل قنوات ملتوية ،ترسبت إىل الجامهري،
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شكل يف أذهانهم خلفية غامضة مفرتضة عن غري
ّ
فتصور العامل الذي تحكمه متاماً قوى الطبيعة
وعي ،وشعورا ً غريزياً ،أكرث من أن يستنتجوا ،أن هذا التصور يستبعد ما فوق الطبيعة.
ميكانيكا السامء
ومن املهم أن نالحظ أن تأثري الصورة الجديدة عن العامل قد ازداد بالتدريج منذ عرص «نيوتن».
ونحن نرى ذلك لو أننا نظرنا إىل «نيوتن» نفسه ثم «باركيل» بعد ذلك يف القرن الثامن عرش ،وهو
الفيلسوف الذي توسط بني عرص «نيوتن» وعرصه .ثم أخريا ً يف عرصنا الحايل .فبغض النظر عن
واقعة أن «نيوتن» هو مؤسس النظر ة الحديثة عن العامل .فام كان يف ذهنه كان ضعيفاً نسبياً ،وهذا
واضح من طريقة تعامله مع مشكلة انحرافات حركات الكواكب .وتصور العامل الذي تحكمه متاماً
القوانني الطبيعية ،ال يسمح بأية تدخالت عفوية للقوى اإللهية ـ ذلك كان األساس لعلم «نيوتن»
الجديد .غري أن ميكانيكا السامء عنده ما كانت لتعمل ،لو مل يفرتض أن الكواكب تتحرك بتأثري
الجاذبية وحدها .مل تكن لتعمل لو مل تكن هناك تدخالت غري متوقعة من الله يف اللحظة املناسبة.
ورغم ذلك فقد كان عىل استعداد للتسليم بأي استثناء يف مسألة انحرافات الكواكب.
ولقد أدخل «باركيل» يف فلسفته ،يف القرن الثامن عرش ،فكرة األطراد التام يف نظام الطبيعة ،رغم
أنه قَبِل االعتقاد الشائع يف املعجزات .ومل تلعب فكرة نيوتن عن االستثناءات يف نظام الطبيعة أي
متسك بصورة العامل الجديدة أكرث من «نيوتن»،
دور يف مذهبه .وميكن أن يقال إىل هذا الح ّد ،أنه قد ّ
وعىل الرغم من ذلك فقد أدخل فكرة الله بطريقة مثرية تتسم بها شخصيته ،ليسد الثغرة التي كان
ال بد أن تكون موجودة يف فلسفته لو مل يفعل ذلك .لقد كان باركيل صاحب نظرية مثالية شهرية
ال ميكن لألشياء املادية أن توجد ،وفقاً لهذه النظرية ،إال عندما يدرك وجودها عقل ما ،فوجودها
يعتمد عىل كونها مدركة ،وليس اليشء املادي سوى مجموعة من الخصائص أو الكيفيات كاللون،
والصالبة ،والليونة ،والحرارة ،والربودة ،والخشونة ،والنعومة ،والرائحة ،واملذاق ،والصوت..

إلخ .فال يشء آخر يف املوضوع املادي يجاوز هذه الخصائص أو الكيفيات .ولو أنك قلت أ ّن
هناك شيئاً آخر فعليك أن تذكره ،وحاول أن تجرب .خذ أي يشء مادي تشاء وليكن هذه القطعة
من الورق ،تجد أنها بيضاء ،ناعمة ،لينة ،باردة ،مستطيلة الشكل ...إلخ وتلك هي خصائصها أو
كيفياتها ،فهل ميكن لك أن تعرث فيها عىل يشء آخر؟يف استطاعتك أن تقطعها قطعاً صغرية أو إىل
ذرات ،إذا شئت ،وتقول أنها تتألف من ذرات .غري أن الذرات نفسها لن تكون شيئاً مجموعة من
الخصائص أو الكيفيات ،الصالبة ،والثقل ،واالستدارة ..الخ .غري أن هذه الكيفيات التي تتألف منها
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جميعاً األشياء املادية لن تكون شيئاً آخر ،عندما تريد فحصها ،سوى مجموعة من االحساسات،
فصالبة اليشء ت ُدرك لو ضغطنا عليه باألصبع ،أو بأي جزء آخر من الجسم .أميكن أن تكون هذه
الصالبة شيئاً آخر غري إحساس األصبع أو أي جزء من الجسم؟! .وهذا اإلحساس إذا قلنا مبعنى
ما أنه يف موضع من أصبعنا ،فهو مبعنى آخر يف ذهنا ،أو يف وعينا .ذلك ألن اإلحساس مل يكن
ليوجد لو مل نكن عىل وعي به .والرجل الذي يفقد معه اإلحساسات .ونفس اليشء يصدق عىل
الحرارة والربودة ،فام هي الحرارة إن مل تكن اإلحساس الذي تشعر به عندما نقرتب من النار؟وقل
نفس اليشء يف اللون فهو إحساس برصي تدركه العني بغري شكل .لكنه ال ميكن إال يف ذهن ما
يكون عىل وعي به .وهكذا فإن جميع الكيفيات هي إحساسات ال ميكن لها أن توجد إال يف ذهن
ما ،عندما يُدركها هذا الذهن .ومن ثم فاليشء املادي ،طاملا أنه ال يتألف إال من هذه الكيفيات،
وما دامت هذه الكيفيات هي إحساسات يف الذهن ،فهو ال ميكن أن يوجد إال إذا أدركه ذهن ما،
والعامل كله ال يعتمد إال عىل األذهان ،وما لدى هذه األذهان من إحساسات.

لكن يبدو أننا نلتقي هنا مبشكلة واضحة :فلو أن قطعة الورق ال توجد إال عندما تكون مدركة،
فامذا يحدث عندما ال يدركها أحد؟إنني وأنا أكتب هذه الصفحات مل يكن يف الغرفة سواي ،وأنا
يف هذه اللحظة أدرك الورقة .وهي بالتايل توجد كمجموعة من اإلحساسات يف ذهني ،لكن ماذا
يحدث لها عندما أدير ظهري وال أعود أنظر إليها؟أو ماذا يحدث لها عندما أخرج من الغرفة وأترك
الورقة فيها؟ هل ال بد ،بناء عىل نظرية باركيل ،أن تكف عن الوجود ،ألنني مل أعد أدركها...؟إنني،
يل أن أفرتض أنه
بالطبع ،عندما أستدير عائدا ً إىل الغرفة مرة أخرى أراها من جديد .هل ينبغي ع ّ
بعد توقفها عن الوجود عندما أكف عن إدراكها ،فهي تعود إىل الوجود عندما أدركها من جديد؟أال
ينتج ذلك كله من نظرية «باركيل» التي تقول فيها أن وجود األشياء البادية يعتمد عىل كونها مدركة،
ومن ثم فهي ال توجد إال عندما تكون مدركة؟ثم أليس من الواضح أن هذه النتائج خلل محال؟!
غري أن باركيل كان جاهزا ً ،فهو مل يقل أبدا ً أن وجود اليشء يعتمد عىل إدراكنا ،بل قال إن
وجوده يعتمد عىل كونه مدركاً من ذهن ما وبالتايل فعندما أنظر إىل الورقة فإنها توجد كمجموعة من
اإلحساسات يف ذهني .وعندما تنظر أنت إليها ،فإنها تظل موجودة ،حتى لو أدرت أنا ظهري ،ألنها
موجودة كإحساسات يف ذهنك .لكن ماذا يحدث لها عندما ال يكون ذهن برشي يدركها؟ يتساءل
باركيل :أال ميكن أن يكون هناك موجود يف الكون أو عقل أو ذهن ال ينام أبدا ً ،وال يدير ظهره لألشياء،
موجود يكون عليامً بكل يشء ،ويكون عىل وعي دائم بكل يشء أي يكون هو ذهن الله؟إن األشياء
ٍ
عندئذ لن تكف عن الوجود عندما تتوقف املوجودات البرشية عن إدراكها ،ألنها ستواصل
املادية
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الوجود كأفكار أو إحساسات يف ذهن الله .وهكذا نجد أن باركيل ،عىل الرغم من أنه مل يدخل الله يف
خارطة العامل لتفسري أي حركات منحرفة للكواكب ،بل أدخله لتفسري استمرار وجود األشياء املادية
عندما ال يدركها البرش .وليس مثة مربر الفرتاض أن قُراءه يف القرن الثامن عرش ـ سواء ممن كانوا
يقبلون فلسفته املثالية أم ال ـ رأوا أن هناك شيئاً خطأ يف الطريقة التي أدخل بها الله يف مذهبه .وهكذا
فإن استبعاد تصور قُوى فوق الطبيعة من عامل يُحكم متاماً بواسطة القوانني الطبيعة مل تسيطر متاماً
عىل عقلية هذا العرص .فنحن نرى يف باركيل محطة يف منتصف الطريق بيننا وبني نيوتن.
ولو أننا نظرنا ،أخريا ً ،إىل عرصنا الراهن نالحظ أمرين:
األول :أن طريقة «نيوتن» يف تفسري انحرافات الكواكب روعت متاماً حتى أعظم العلامء تديناً يف
عرصنا الراهن .واملعتقد العلمي الذي يقول :أن أية ظاهرة مهام تبدو غامضة ،ال ينبغي تفسريها عن
طريق أسباب فوق الطبيعة .قد تجمدت يف فكرة «املطلق» منذ عرص نيوتن .فال ينبغي أن يكون هناك
استثناء للقانون العلمي يف أي مكان .وأصبح من اإلجراءات املقررة يف العلم أن أية ظاهرة نعجز اآلن
عن تفسريها بالقوانني الطبيعية ،فال بد أن هذه القوانني تظل مع ذلك موجودة وينبغي البحث عنها.
وحتى إذا وجدنا ظاهرة يُعتقد أنها بغري سبب معني ،مثل حركات االلكرتون الال حتمية .فال تقول
عندئذ إن الله كان سببها ،وإمنا نقول باألحرى أن قانون السببية ال ينطبق عىل عامل ما تحت الذرة.
الثاين :إن استبعاد الله كمبدأ فلسفي من التفسري قد تجمد بدوره منذ عرص باركيل فال ينبغي
للفيلسوف أن يدخل يف فلسفته فكرة « اإلله الذي يخرج من اإلله  .[[[ Deux Ex Machinaفإذا
كانت هناك ثغرة يف مذهب فلسفي ،فال ينبغي أن ميألها باإلقحام «التعسفي» لفكرة الله ـ ومل ال..؟
املربر الوحيد الذي ميكن تقدميه ،هو أن نفرض ،مسايرين منوذج العلم ،أن الكون كله ال بد من
تفسريه عن طريق األسباب الطبيعية وحدها ،وأنه من غري املرشوع إقحام أي تصور يفوق الطبيعة.
وميكن أن نقدم جانباً مثريا ً من الدليل عىل أن هذه الفكرة مل تقترص عىل الفالسفة املحرتفني أو
غريهم من املثقفني ،بل تجاوزت لتسيطر عىل عقول األشخاص غري املتعلمني .وأي إنسان كانت
لديه الخربة يف تقديم فلسفة باركيل لجمع غفري من الفرنسيني أو إىل الطالب يف مرحلة الدراسة
الجامعية الذين يتلقون أول مقرر لهم يف الفلسفة ،يعلم أنه عندما يقال لهم كيف أن باركيل أجاب
نكف
عن االعرتاض الذي وجهه إىل فلسفته والذي يقول أن قطعة الورق ،بناء عىل نظريته ،ال بد أن َّ
[[[ـ فكرة سادت يف املرسح اليوناين القديم عندما يتأزم املوقف عندئ ٍذ يهبط متثال صغري بحبل عىل املرسح لحل املوقف ،وأصبحت
تطلق عىل أي مبدأ «ال مادي» يُقحم لحل مشكلة مستعصية حالً غري معقول وال منطقي (املرتجم).
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عن الوجود عندما نتوقف عن إدراكها ـ هو الثورة الغريزيّة فهم ينظرون إىل واقعة أنه مل يستطع
تفسري ذلك بدون إقحام فكرة الله ليستمر الكون يف الوجود ـ عىل أنها نقطة ضعف واضحة يف
مذهبه .ويقولون أن فلسفته بهذه الطريقة ال بد أن تطرح أرضاً ما مل «يسندها» يشء ما.
لكن ما الخطأ يف وجود الله كفرض؟ تعتمد اإلجراءات العلمية ،ببساطة ،عىل فرض الفروض،
(التي كثريا ً ما ال يوجد دليل مبارش عىل صحتها) ليك «تسند» نظام الفكر الذي يطوره العلم .فلو أن
علامء الطبيعة وجدوا أن االلكرتونات والربتونات غري كافية لتفسري الظواهر التي نشاهدها ،فإنهم
يسدون الثغرة بافرتاضات جديدة مثل الربيتون والنيرتون ..إلخ .فإذا أمكن أن نقول أن «باركيل»
ٍ
عندئذ أن نقول أيضاً عن
بحث عن «وجود الله» وأقحمه ليك يشكل مذهبه ،لكان من املمكن
علامء القرن التاسع عرش أنهم «بحثوا عن األثري يف الفضاء» ،وأن العلامء يف يومنا الراهن «بحثوا
عن النيرتون وامليسون» للسبب نفسه ليك تعمل أنظمتهم وال ميكن أن يقال أ ّن هناك فرقاً أو
اختالفاً ألن لدى العلامء دليالً مستقالً عىل وجود الكيانات التي يفرتضونها .ألن األمر ،ببساطة،
ليس كذلك ،ألنه مثالً ،ال يوجد دليل عىل وجود املوجات من أي نوع يف الفضاء ما عدا أن
افرتاض وجودها يساعد يف تفسري الوقائع التي نشاهدها عن الضوء ،والحرارة ..إلخ .لكن ال أحد
شاهد املوجات ذاتها ،لكن الناس الحظوا فحسب آثار املوجات املفرتض أنها األسباب .فام هو
الفرق إذن بني املوجات كافرتاض وبني وجود الله كافرتاض..؟ .ال يوجد أي فرق من وجهة النظر
املنطقية .ولو أن أحد الفرضني قُبل من الناحية املنطقية فال بد أن يقبل اآلخر .فلامذا إذن يعرتض
الطالب ـ وملاذا يعرتض العقل الحديث عموماً ـ عىل األجراء الذي قام به «باركيل» ،فلامذا نلطخ
سمعة باركيل بعابرة مثل «يبحث عن» أو يجر إىل و«يسند» واإلله الذي يخرج من اآللة؟ألنه عىل
الرغم من أن فكرته ال تتعارض مع مبدأ من مبادئ املنطق ،فإنها تتعارض مع القاعدة العلمية التي
تقول أنه ال بد من تفسري جميع الوقائع عن طريق األسباب الطبيعية ،كام أن وجود الله مل يدخل
كتفسري ألي يشء والطالب املبتدئني ،بالطبع ،مل يناقشوا املوضوع ،ولو سألتهم ملاذا تثورون
ضد افرتاض باركيل تجد أنهم ال يعرفون السبب لكنهم ببساطة يشعرون أنه من املمكن االعرتاض
عليه ،ويدل ذلك عىل صور العامل كام يراها العلم نفذت وتغلغلت يف أذهانهم ،وأصبحت الحليفة
الالواعية ،فهي مل تعد نظرية مجردة محض عند املثقفني ،بل غاصت إىل أعامق الشخصية البرشية.
لقد درسنا حتى اآلن اآلثار املرتتبة عىل الثورة العلمية عىل فكرة وجود الله .وهي أول فكرة من
أفكار ثالث رأينا أنها أجزاء جوهرية لوجهة النظر عن العامل فيام قبل ظهور العلم .والفكرة الثانية التي
ستعرض لها اآلن هي الطابع الغايئ للعامل.
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فام هو أثر ظهور العلم عىل القول بأن يف العامل خطة أو غرضاً؟من امل ُسلَّم به أن التقليل من
اإلميان بالله ،يصاحبه التقليل من اإلميان بغرضية العامل .ألن الفكرتني ،بالطبع ،ترتبطان ارتباطاً
وثيقاً .فالوجود اإللهي والغرض اإللهي ،فيام يبدو ،يتضمن كل منهام اآلخر .ومع ذلك فهام فكرتان
متاميزتان ومن األفضل أن يظال متاميزتني .ومن املمكن متاماً ـ كام سبق أن رأينا ـ اإلميان ،ولو
بطريقة غامضة ،بوجود غرض يف الطبيعة دون أن يكون لهذا اإلميان أي مضموم تأليهي.
ولقد رأينا أن اإلميان بغرضية العامل ،كان جزءا ً من الرتاث العقيل للعامل الغريب أللفني من
السنني ،منذ عرص سقراط حتى القرن السابع عرش ،فام الذي حدث له نتيجة مليالد الروح العلمية؟
املقارنة بني النظام الشميس عند نيوتن وبني الساعة هي مقارنة واضحة ،فاملهم يف الساعة أنها
عندما متأل تعمل بنفسها ،ألنها مزودة بقوتها الخاصة املوجودة يف النابض (الزنربك) ،والنابض
الذي يدير حركة النظام الشميس هو قوة الجاذبية .والكواكب تشبه العجلة أيضاً ،والنظام الشميس
ال يشبه الساعة فحسب ،بل هام يشء واحد ،فهو يحافظ متاماً عىل الزمن.
وهكذا تظهر فكرة «نيوتن» القائلة بأن « العامل آلة» .ولقد انترشت هذه الفكرة يف أوروبا انتشار
النار يف الهشيم ،ال فقط أن العامل ككل آلة ،بل إن كل يشء فيه هو أيضاً آيل .فقارن «هوبز» بني
الجسم البرشي وبني اآللة؟ ،وكتب يقول« :ماذا يكون القلب سوى نابض (زنربك) واألعصاب سوى
مجموعة من األوتار ،واملفاصل سوى مجموعة من العجالت التي تعطي الحركة للجسم كله؟.
لقد عاش «هوبز» قبل أن يكتشف «نيوتن» قانون الجاذبية ،لكن وجهة النظر اآللية عن العامل كانت
جاهزة ،بالفعل ،يف الجو الثقايف .ومل يكن عىل الساعة الشمسية عند نيوتن سوى تثبيتها .ولقد
كتب هيوم يف القرن الثامن عرش يقول« :انظر إىل العامل من حولك ،وسوف تكتشف أنه ليس شيئاً
سوى أنه آلة عظيمة تنقسم إىل عدد ال نهاية له من اآلالت الفرعية الصغرية».
ٍ
عندئذ يكون ما يحدث فيه ميكن تفسريه بطريقة آلية ،ومن
واآلن لو أن كل يشء يف العامل آلة،
ثم يُستبع ُد التفسري الغايئ أو يصبح ،عىل األقل ،غري رضوري .ولقد سبق أن بينت أن التفسري اآليل
ال يستبعد ،يف الواقع ،الغائية .فتسلق الرجل للجبل تسببه التيارات العصبية والتقلصات العضلية ،ال
يجعل القول بأنه يتسلق الجبل بغرض رؤية املنظر من القمة ـ غري صحيح .والقول بأن حركات الساعة
ميكن كلها أن تفرس عن طريق النابض (الزنربك) ـ ال يغري من واقعة أن الساعة موجودة بغرض أن تنبئنا
بالوقت .وبنفس الطريقة ميكن أن يكون العامل آلة ،لكن ال ينتج من ذلك أنه بال غرض.
ومعنى ذلك أن القفز من التصور اآليل للطبيعة الذي ق َّدمه العلم ،إىل وجهة نظر عن العامل تقول
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أنه بال غرض ليس انتقاالً منطقياً .لكنه يعني كذلك أنه أياً ما كان العلم اآليت فإنه ال ينتج عنه إنكار
غرضية العامل ،فليس مثة عالقة منطقية بني العلم ومشكلة الغائية .ومع ذلك فقد قام العقل الحديث
بقفزة غري منطقية ،إحدى سامتها االعتقاد القاطع بانعدام الغرضية يف األشياء .وسوف أقدم دليالً
عىل ذلك بعد لحظات .لكن دعنا أوالً نتدبر كيف أن نشأة العلم ،بعملية إيحاء سيكولوجي وليس
عن طريق املنطق ،ميكن أن تؤدي إىل هذه النتيجة.
التفسري العلمي والتفسري اآليل هام يشء واحد ،فالواقعة تفرس ،علمياً ،إذا ما قدمنا أسبابها .وميكن
أن نقول اليشء نفسه إذا قلنا إنها تفرس إذا بينا أنها حالة جزئية خاصة ملبدأ أو قانون عام .وهكذا يكون
العامل آلياً كله ،ومل يتغري يشء من ذلك نتيجة للتقدم العلمي الحديث .ألن أي تفسري آيل أعني أنه يتم
من منظور األسباب والقوانني ،وليس من منظور الغرضية .فعلم الطبيعة الحديث ال يُفرس األحداث عن
ٍ
وعندئذ يف استطاعتنا أن نرى يف الحال إحدى سامت الفكر التي أدت إىل ذبول فكرة
طريق األغراض.
الغائية عند العقل الحديث .فأي تفسري ،ليك يكون علمياً ،ال بد أن يكون آلياً ،ألن علم القرن السابع
عرش ،كام رأينا ،استبعد الغائية وقرر أال يُدخل يف نطاق العلم إال السببية وحدها .ومن ثم أصبح التفسري
الغايئ تفسريا ً «غري علمي» .ومن الواضح عبثية هذا الخط من التفكري وخُلفُه .فلامذا ينبغي علينا أن
نفرتض أن العلم ميلك مفتاح كل يشء؟ أال يعني ذلك أن العلم هو «الوثن» الذي يعبده العامل الحديث
بطريقة عمياء تنطوي عىل حشد من الثغرات «غري العلمية»؟ .ورمبا قال املرء أن هذا هو السبب العام
للسمعة السيئة التي أحاطت بالغائية .لكن هناك أسباباً جزئية ال بد أن نلفت إليها االنتباه.
األهمية العظمى التي أضفاها العلم يف القرن السابع عرش عىل مفهوم اآللية ،دفعت ببساطة،
مفهوم الغائية خارج عقول الناس ،مام أدى إىل طمسها أو نسيانها .والنجاح الهائل الذي حققه علم
«نيوتن» أصاب الرجل الغريب بالدوار .لقد كان الناس طوال العرص الوسيط يتحدثون عن األغراض
فقدموا تفسريات غائية لكسوف الشمس وخسوف القمر ،وللزالزل والرباكني ،وقوس قزح ،ومل
يأخذوا بالتفسري العلمي يف أي مكان .فالعلم يف العرص الوسيط كان راكدا ً ،أو مل يكن له وجود من
الناحية العلمية .ومل تكن هناك ملدة ألف سنة أي مكتشفات علمية ،ذات أهمية ملاذا؟ألن الناس
بحثوا عن أغراض الله يف األشياء بدالً من أن يبحثوا عن أسبابها .ثم جاء علم جديد بتفسرياته
اآللية ،فأصبح كل يشء واضحاً ومضيئاً .وقفزت املعرفة إىل األمام خطوات ،وأصبح النجاح
املطبق الذي حققه التفسري اآليل منذ عرص «نيوتن» حتى عرصنا الراهن مذهالً ومثريا ً .ملاذا؟ألن
العلامء كفوا عن التفكري يف األغراض وركزوا جهودهم يف البحث عن األسباب .أال يرجع التقدم
ٍ
عندئذ ،يف أن يهجر العامل الغائية.
الحديث كله إىل هذه الواقعة وحدها؟هل يكون أي عجب،
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هناك نقطة أخرى تستحق التنويه .فنحن نجد أن التفسري اآليل لظاهرة ما هو تفسري تام أو كامل.
إنه ال يبدو كام لو كانت اآللية تنترش جزئياً يف العامل ،لكن هناك ثغرات ال بد أن متأل بالغائية ـ تلك
صورة مرفوضة ،ألنه ال توجد ثغرات .فحركات الكواكب ،مثالً تفرس تفسريا ً تاماً بالجاذبية وقوانني
الحركة .والتنبؤ بأي كسوف للشمس ،ال يحتاج فيه املرء ملعرفة أغراض الكسوف يف خطة الطبيعة ـ
لو كانت مثل هذه الخطة .والواقع أنه ال فائدة من معرفة الغرض ،فالتنبؤ بظاهرة ما ال يحتاج فيه املرء
إال ملعرفة أسبابها فحسب وال يشء غريها .لكن لو أن التفسريات اآللية بهذه الطريقة تفسريات تامة
وكاملة ،فام هي الرضورة أو الفائدة من البحث عن نوع آخر من التفسريات؟وهكذا كان من الطبيعي
أن تنزاح التفسريات الغائية ،إ ْن وجدت إىل الخلف وتنىس .ولو أن ذلك كان يصدق عىل األحداث
الجزئية مثل كسوف أو خسوف القمر ،التي يتألف منها العامل ،أال يصدق عىل العامل ككل؟وتوقفت
فكرة غرضية العمل عن العلم يف عرص تسيطر عليه الروح العلمية.
تلك هي إذن فيام يبدو االنتقاالت السيكولوجية األساسية التي أدت بالعقل الحديث إىل نسيان
فكرة غرضية العامل .وهكذا بدأت صورة العامل القدمية املتخ َّيلة لعامل تحكمه األغراض اإللهية
تتوارى ليحل محلها بالتدريج صورة متخيلة لعامل بال أغراض.
لكن هل حدث ذلك حقاً..؟وهل ينكر العقل الحديث أي خطة أو غرض يف األشياء؟و َم ْن الذي
ينكر ذلك؟
هناك بالطبع كثري من املثقفني الذين أنكروها أو حتى إذا ما ضُ غط عليهم أخذوا عىل األقل باملوقف
الال أدري بخصوصها .فربتراندرسل ،مثالً ،بعد أن قدم روايته للعلم كتب يف فقرة شهرية يقول« :هي
ايجاز العامل الذي يقدمه العلم ليك نؤمن به ،وهو عامل يخلو من األغراض ،عامل ال معنى له» [[[ .غري
أن السؤال العام هو :إىل أي حد ترسب هذا التصور لعامل بال أغراض من املثقفني إىل جامهري الناس
البسطاء.؟يصعب أن نجد دليالً إيجابياً عىل ذلك نظرا ً لطبيعة املوضوع هناك فئة قليلة من الناس،
بالطبع ،قالت بعبارات واضحة مثل « :العامل ال غرض له» كام أنهم مل يقولوا عبارة مثل «ليس يوجد
إله» ومل يجر أي استفتاء عىل ما أعلم ،يسأل الناس «أهي تؤمن بأن للعامل غرضاً» .ولو أجرى مثل
هذا االستفتاء ،لكانت النتيجة غريبة لو أن  % 95عىل األقل مل يجيبوا بنعم .فال شك أن أفكارا ً غامضة
عن غرضية األشياء انسابت يف ذهن كل فرد ،تقريباً عىل مر العصور .فلن تجد سوى قلة من األفراد مل
يجلسوا ،يوماً ،تحت ضوء النجوم يف الليل وتساءلوا :ما هو الغرض من كل هذه املحاور التي تدور.
ومن هنا فإن فكرة غرضية العامل مل ت ُقتلع متاماً من الذهن البرشي .لكن ما مدى تأثريها...؟
[[[ـ (عبادة رجل حر) ،يف كتابه (التصوف واملنطق) لونجامن نيويورك (املؤلف).
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أعتقد أن تيار األدب والفن الذي ميكن أن يعكس بصفة عامة وجهة نظر العرص قد حملّت
باإلحساس بعبث األشياء وانعدام معناها .وإذا كان العامل ككل بال معنى وال غرض ،فسوف تكون
كذلك أيضاً الحياة البرشية .ويبدو أن القول بأن الحياة البرشية بال معنى هو الرسالة الرئيسية التي
قام بها معظم األدب الحديث .وهنا نجد تعارضاً بني الحارض واملايض .فقد كانت الحياة البرشية
عند أصحاب املرسحيات العظيمة تبدو دامئاً يف كل العصور مأساة .لكن هناك منطاً ـ حتى لو
للمنطق الحديث أن يكتشف ما يف الحياة من ال معنى
كان منط املصري ـ ميكن تتبعه فيها .ثم ت ُرك
ّ
باملعنى الحريف :أال يروي الطابع الغريب للموسيقى الحديثة نفس القصة؟هل بعيد االحتامل
للغاية أن نقول أن املوسيقى القدمية التي كانت أكرث انسجاماً وتناغامً تعكس فكرة عامل منسجم
ومتناغم بإطاعته لخطة إلهية ،يف حني أن تيار املوسيقى الحايل بأنغامها املتنافرة املتضاربة توحي
بأن األشياء جميعاً والحياة كلها بغري معنى.؟.
بالطبع هناك تفسريات أخرى ميكن أن تق َّدم لتفسري هذه الوقائع ،فحربان عامليتان تسببتا يف
انتشار اليأس وكشفتا الظالل ،ولهذا السبب وحده بدا نظام األشياء بغري معنى أمام كثري من الناس.
وال ميكن أن نشك يف صحة هذا التشخيص ،ومع ذلك فال أستطيع أن أعتقد أنه ال يوجد سبب
أعمق إىل جانبه .ولقد وجدته يف الصورة العلمية اآللية للعامل .فال شك أن فكرة انعدام الغرضية
يف العامل أثرت يف الفالسفة قبل الحرب العاملية األوىل وأرجو أن تطالع مالحظة برتراندرسل التي
اقتبسناها فيام سبق ،وقد طبع كتابه ألول مرة عام .1903
لقد ات َّسم العامل الحديث بالكثري من الظالم ،والحرية ،وفقدان القداسة ،ورمبا أيضاً بزيادة هائلة يف
عدد املرىض العصبيني ،واالنهيارات العصبية يف عرصنا ويف استطاعتنا أن نتعقب ذلك عائدين إىل
فقدان اإلميان بوجود أية غاية أو خطة ملسار العامل الذي كان إحدى النتائج الكربى لعمل مجموعة
من الرجال األتقياء الورعني من مؤسيس العلم الحديث .وقد يحتج رجال العلم من أصحاب
الحساسية قائلني :ليس العلم بل سوء الفهم للعلم هو الذي كان مصدر تكوين وجهة النظر الحديثة.
وهذا صحيح متاماً .لقد كافحنا وجاهدنا لنؤكد أن النتائج التي استخلصها الناس من العلم ال تنتج عنه
بالرضورة بأي منطق سليم .أما القول بأن أولئك الذين استخلصوا هذه النتائج كانوا هم أنفسهم علامء
فهو قول ال أهمية له .فمن السذاجة أن نتساءل :كانت غلطة من؟فنحن لسنا معنيني ال بإلقاء اللوم عىل
العلم ،وال إعفائه من اللوم .ولكننا نهتم فحسب مبحاولة وصف ما حدث.
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يُعنى بإعادة تظهري وإبراز املفاهيم واملصطلحات
التي تشكل بجملتها مفاتيح معرفية للفكر العاملي
املعارص.
كام تهدف موضوعاته إىل التع ّرف عىل التحوالت
التي طرأت عىل الحركة املعرفية حيال هذه
املفاهيم؛ وكذلك املجادالت التي جرت حولها،
وأثر ذلك عىل اتجاهات املدارس الفكرية
والفلسفية وطريقة تعاملها مع كل مفهوم أو مصطلح
يدخل يف حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم
ــ تعريف الدين
ثالثة علماء اجتماع يقاربون املفهوم

روبرت ميلتون أندروود االبن
ــ فلسفة الدين
منشأ املصطلح ،ومعناه ،ومجال استعماله

خضر إبراهيم

تعريف الدين
ثالثة علامء اجتامع يقاربون املفهوم
روبرت ميلتون أندروود االبن

[*]

[[[

يتضمن هذا املقال للباحث األمرييك روبرت ميلتون أندروود االبن ،معالجة أبستمولوجية

لتعريف كلمة الدين عىل صعيد املصطلح واملفهوم كام وردت يف أبحاث ودراسات فلسفة
الدين يف أوروبا و أمريكا الشاملية .وقد ركز الباحث هنا عىل التعريفات التي قدّ مها ثالثة من

كبار الفالسفة وعلامء االجتامع الغربيني وهم عىل التوايل :الفيلسوف والالهويت األملاين

بول تيليش ،وعامل النفس األمرييك أبراهام ماسلو ،وعامل األنرثوبولوجيا املعارص ملفرود

سبريو ،الذي اشتهر بكتاب كان وضعه قبل سنوات تحت عنوان« :الدين ..مشاكل التعريف

والرشح».

املحرر
تسعى األنظمة الدينية كافة إىل فهم الغيب ،فضالً عن جوهر الوجود والحياة ،رغب ًة منها يف
مد جسور بني العامل املريئ والعامل الالمريئ واملجهول (نيس .)2 ،إالّ أن عبارة «دين» قد تعني
حد للدين يُجمع عليه العلامء كافة.
أمورا ً ع ّدة بحسب السياق املوجودة فيه ،وال وجود لتعريف مو ّ
وبالتايل ،يجب دراسة العديد من اآلراء ،فضالً عن طريقة وضع التعريف ليك نتمكّن من الوصول
إىل فهم أوضح لطبيعة الدين.
* -كاتب وباحث أمرييك.
نقالً عن موقع.www.home saustin.com :
ـ العنوان األصيل للبحثDefining Religion :
ـ تعريب :منار درويش ،مراجعة :كريم عبد الرحمن.
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اآلراء الثالثة
لكل من بول تيليش ،وأبراهام ماسلو ،وملفرود سبريو ،فكرة حول
املفصلة أدناه ّ
تبلور اآلراء
ّ
مدى إمكان فهم الدين.
تيليش :كان بول تيليش ( )1965-1886عاملَ دين مسيح ّياً ،حاول «استعادة االنسجام املفقود
يف العالقات البرشية مع األعراف املسيحية واليهودية ،والثقافة ،والطبيعة» (هاغان  .)7لعل كل
«انسجام مفقود» نجم عن تركيز خاطئ عىل املادية .لذا ،جاءت كل الجهود التي بذلها تيليش
ملساعدة الناس عىل فهم الطبيعة الحقيقية للدين يف محلها .كتب تيليش بأ ّن الدين هو «حني
يراودك هاجس أسايس ،وهو هاجس يعترب جميع الهواجس األخرى مبدئية ،ويتضمن بحد ذاته
اإلجابة عن مسألة معنى الحياة» (تيليش  .)4انتقد البعض عبارة «هاجس أسايس» التي استخدمها
تيليش لكونها مبهمة ،إالّ أن قراءة تعريفه أعاله ضمن سياق عمله يساعد من دون شك عىل تحديد
معناها.
يعب عنها
واجه بعض األفراد املتدينون صعوبة يف تقبّل آراء تيليش ،ال سيام وأنه غالباً ما ّ
باستخدام مصطلحات علامنية .إالّ أ ّن استخدام تلك اللغة العلمية بدالً من املصطلحات التجسيمية
كان مفيدا ً ،ألنه استطاع جذب أوسع رشيحة من الناس .ساعد هذا األمر كذلك عىل وضع خط
فاصل بني اثنني من الخصائص األساسية للعقيدة الدينية التي يطالب بها الدين ،أال وهي اإلميان
بإله محدد يأمرنا بعقيدة مح ّددة»( .هاغان  ،)8وهو ما قام به تيليش خالل وصف اإلميان الديني
عىل أنه الشاغل األسايس أو األكرث أهمية للبرشية ،فضالً عن أ ّن الله واإلميان يشكالن جزءا ً من
نظام املنظور الديني.
ماسلو :كان أبراهام ماسلو ( )1970-1908عاملَ نفس أمريكيّاً غالباً ما ُوصف أبو الحركة
اإلنسانويّة .قام بتص ّور تسلسل هرمي لالحتياجات اإلنسانية ،ووضع رسامً بيانيّاً له عىل شكل
خصص أسفل الهرم لالحتياجات التي تعترب أساسية للبقاء عىل قيد الحياة ،أي تلك التي
هرمّ .
توفّر التوازن .وبعد تلبية احتياجات البقاء عىل قيد الحياة ،سلّط الضوء عىل احتياجات السالمة.
باعتقاد ماسلو ،كان ال بد من تلبية احتياجات كل مستوى من الهرم قبل إيالء األهمية الحتياجات
املستويات األعىل ،ذلك ألن املستوى األعىل ،يف نظره ،هو التسامي ،أي أعىل مستوى ممكن
بالنسبة إىل اإلنسان.
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ساعدت نظريات ماسلو الناس ليصبحوا بحال أفضل وذوي أداء أعىل ،إالّ أن ماسلو مل ِ
يأت
عىل ذكر الله عند أي مستوى من منوذجه .قد يعترب بالتايل املفهوم الذي وضعه حول «التجربة
الذروة» ،مفهوماً عن منط الحياة أو إطار الفكر ،ال مفهوماً ذا طابع ديني متوارث .تُعنى غالبية
التجارب الذروة التي قام بها ماسلو بعمق الروح البرشية ،أكرث منه بعالَم الدين ،ما مل يت ّم بالطبع
استخدام تعريف للدين يستثني الله .مع ذلك ،الحظ ماسلو بأ ّن التجارب الذروة وفّرت للعامل
سعادة مامثلة للسعادة الدينية« .يف نظر ماسلو ....تعترب التجربة العادية ،والصحية ،واملتكاملة،
والسعيدة هي جوهر الدين» (هاغان  .)12ففي أقرب مرة أىت فيها ماسلو عىل ذكر الله ضمن الئحته
املؤلفة من  34معنى «للتسامي» ،كانت حني قال أ ّن الشخص يصبح مق ّدساً أو ربّانياً (فارذر .)264
لكنه رسعان ما أوضح أنّه قصد بذلك ما هو "ميتا برشي" ،وليس ما هو خارق للطبيعة.

كتب ماسلو ،يف الئحته املؤلفة من  34معنى للتسامي ،بأ ّن التسامي األقىص كان «التسامي
عن الثنائيات؛ أي التعايل عن الثنائية نحو الكلية املتفوقة» (فارذر  .)263ويعتقد بأن تجاوز مفهوم
رضورة وجود تقاطبات وحاالت تحتم االختيار بني أمرين كان أعظم شكل من أشكال التسامي
التي ميكن تحقيقها.
هذا وارتأى ماسلو بأ ّن «تكريس جزء من حياة اإلنسان للدين مييل إىل علمنة الجزء اآلخر منها»
يعب عن إميانه بالله ،كان ذلك ينطبق حتامً عىل ماسلو أو
(األديان  .)31فبالنسبة إىل شخص ال ِّ
عىل أي شخص آخر ميكنه تجزئة الدين .لكن مام ال شك فيه أن ذلك ال يصح بالنسبة إىل كثريين
ممن يؤمنون بدين يشمل الله ويؤثر عىل كل ما يعتقدونه ،ويرونه ،ويفعلونه يف الحياة.
سبريو :كتب ملفرود إ .سبريو ،عالِم األنرثوبولوجيا املعارص ،يف مقالته املعنونة« :الدين:
مشاكل التعريف والرشح» ،بأنه ميكن فهم الدين عىل أنه «مؤسسة تتك ّون من تفاعل منطي من
الناحية الثقافية مع كائنات خارقة مفرتضة من الناحية الثقافية» (كيسلر  .)41ومبا أنه خبري يف
قوي بأ ّن طبيعة اإلنسان الفطرية ،مبا يف ذلك تلك التابعة للبنى
التحليل النفيس ،كان لديه شعور ّ
الواقية لألرسة ،لعبت دورا ً عظيامً يف جميع وظائف اإلنسان ،ومن ضمنها التطور الديني .وبالتايل،
ارتكازه عىل الجانب الثقايف للدين يجعله يختلف مع وجهة نظر ماسلو البرشية ورأي تيليش
الربّاين .استنتج سبريو بأ ّن القيم ،واملعتقدات ،والتاريخ ،والتقاليد التي متلكها كافة الثقافات حول
الدين ساعدت هذه األخرية عىل تطوير مجموعة من املعتقدات األسطورية واملامرسات الدينية.
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سامت التعريف
كل من تيليش ،وماسلو ،وسبريو ،أصبح من الواضح ات ّساع
بعد طرح النظريات التي جاء بها ّ
تنوع املعتقدات حول ماهية الدين .وبالتايل ،صار من املناسب مناقشة خصائص التعريف
السليم .قد يتمتّع التعريف املناسب للدين بعدد من السامت التي ،إن ُجمعت ،تجعله أكرث
وضوحاً .ومن هنا يجب أن يكون تعريف الدين مفيدا ً من الناحية التحليلية ،ومح ّددا ً ،وخالياً
املستحق عىل قدر املستطاع (كيسلر  .)33كذلك يجب أن يكون ذي مغزى وأن
من التحيّز غري
ّ
يعالج مسألة وجود الله.
فائدة تعريف الدين
لدى مختلف الناس ،من العلامنيني إىل العلامء ،استخدامات مختلفة لتعريف الدين .فاملؤرخون
معي ،وقد يستخدم علامء االجتامع وعلامء النفس تعريف الدين لغرض آخر.
يستخدمونه لغرض ّ
وصف كيسلر نوعني من األساليب :األسلوب األحادي البعد ،واألسلوب متعدد األبعاد ،اللذين
يساعدان عىل تحديد فائدة تعريف الدين.
األسلوب األحادي البعد
يدرس هذا األسلوب أحد جوانب مسألة ما .فقد يجد املراسل الصحفي الذي يقوم بدراسة
بسيطة حول اإلميان بالله ،بأن أسلوباً كهذا يعود عليه باملنفعة املبارشة .لنناقش املسألة املنفردة
والبسيطة التالية« :هل تؤمن بالله»؟ قد تكون اإلجابات الثالث املتوقعة عن هذه اإلستبانة «نعم»،
و«ال» ،و «غري متأكّد» .ميكن وضع اإلجابات بسهولة عىل رسم بياين دائري أو رسم بياين خطّي.
إالّ أن املشكلة يف هذا املثال املح ّدد ذي األسلوب األحادي الجانب ،هي أنه يهمل الكثري من
املعلومات التي قد تكون ذات أهمية كبرية وتساعد عىل تحديد كيفية تأثري اإلميان بالله عىل
مامرسة الشعائر الدينية.
األسلوب املتعدد األبعاد
يساهم هذا األسلوب الذي يض ّم ع ّدة عوامل مختلفة إىل حد كبري يف إدراك ماهية أن يكون املرء
متديّناً .فعىل سبيل املثال ،ميكن إضافة األسئلة التالية عىل إستبانة «هل تؤمن بالله؟»« :كم م ّرة
تشارك يف الطقوس الدينية؟» «كم مرة تصيل؟» «هل تشارك يف النشاطات التي تقيمها مؤسستك
الدينية غري الطقوس الدينية؟» «هل كان ألهلك تأثري عليك يف اختيار الدين الذي تعتنقه؟» ميكن
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ههنا التأكّد من العالقات واالرتباطات من خالل اللجوء إىل األساليب املتعددة األبعاد (مثالً :ما
هي نسبة األشخاص املؤمنني الذين ميتنعون عن املشاركة يف الطقوس الدينية؟)

ّ
الدقة
تعترب الدقة ثاين العنارص الثالثة التي وضعها كيسلر للوصول إىل تعريف سليم ،حيث إن
تعريف الدين يجب أن يكون دقيقاً وواضحاً قدر اإلمكان .يجب أن يكون لكل تعريف حدود،
أو قيود لصقل نطاقه الذي سيؤدي عند انحصاره إىل إغفال معلومات مهمة ،والذي سيتتضمن
عند ات ّساعه الكثري من املعلومات السطحية .تعترب بعض العبارات غري واضحة ما مل يت ّم تعريف
عنارصها .يشري كيسلر إىل أ ّن «بعض العبارات (مثل :هاجس أسايس) تعترب غامضة جدا ً بحيث
ميكن أن تندرج عملياً أي معلومات مناسبة ضمن حدودها» ( .)35قد يكون «الهاجس األسايس»
للمستثمر املرصيف جمع الرثوات واملحافظة عليها .أما «الهاجس األسايس» للع ّداء العاملي فقد
يكون توقيت التهيئة املثالية من أجل الحضور إىل السباقات املح ّددة بأفضل حالة بدنية .لكن
من الواضح بأ ّن اإلميان بالله ليس بالرضورة أن يشكّل جزءا ً من الهاجس األسايس للمرصيف أو
الريايض.
اجلوهرية
إن الغرض من التعريفات هو محاولة ذكر جوهر أمر ما .فجوهر النافذة الزجاجية ،هو مجموعة
الخصائص التي متتلكها والتي مت ّيزها عن الكوب الزجاجي .يف هذا اإلطار ،يربز نوعان من
التعريفات الجوهرية :التعريفات املوضوعية والتعريفات الوظيفية .يسعى التعريف املوضوعي
للدين إىل توضيح ماهية الدين ،يف حني أ ّن التعريف الجوهري يحاول ذكر ما يقوم به الدين (أي
دوره يف الثقافة).
التعريفات التك ّتلية
ميكن اعتبار جمع الصفات أو الخصائص بأنها تعريفات تكتل ّية ،وقد ال يستلزم ذلك صفات
رضورية ،إالّ أن جمع اثنني أو أكرث منها يع ّزز الفهم باإلجامل .قام الفيلسوف الديني املعارص

ويليام ب .أليستون ،بوضع قامئة من تسع خصائص تساعد ،مبجملها أو من خالل تجميعات
جزئية ،عىل تفسري ماهية الدين (كيسلر :)36
1.1االعتقاد بوجود كائنات خارقة (اآللهة)
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2.2التمييز بني ما هو مق ّدس وما هو مدنّس
3.3الطقوس املرتكزة عىل املق ّدسات
4.4قانون أخالقي يعتقد أنه يحظى مبصادقة اآللهة
5.5مشاعر دينية مميزة
6.6الصالة وغريها من أشكال التواصل مع اآللهة
ككل وموقع الفرد فيه
7.7رؤية عاملية أو صورة عامة حول العامل ّ
8.8تنظيم إجاميل إىل ح ّد ما لحياة الفرد عىل أساس الرؤية العاملية
9.9مجموعة اجتامعية ملزمة معاً بكل ما ذكر أعاله
لعله كان باإلمكان إضافة خصائص أخرى ،لكن قامئة أليستون تك ّون فكرة حول كيفية معالجة
أفكار متعددة بشكل جامعي لتقديم تعريف أكرث شمولية للدين.
التعريف غري املتحيز
يعترب عدم التحيّز ثالث العنارص التي وضعها كيسلر لتكوين تعريف سليم .قد تؤثر أنواع مختلفة
للتحيز عىل اإلدراك ،وبالتايل عىل التعريفات .ناقش كيسلر خمسة أنواع مختلفة للتحيّز قد تؤثر
عىل كيفية تعريف املرء للدين (.)40-37
التح ّيز الغريب :يعترب التحيز الغريب أحد هذه األنواع .بعبارة أخرى ،إن الطريقة التي ننظر فيها
نحن (الغرب) إىل التاريخ تؤثر عىل كيفية صياغة العبارات .فعبارة «الدين»  religionمشتقّة من
اللغة الالتينية  ،religioواستخدمها املسيحيون الالتينيون السابقون لوصف عبادتهم وتركيزهم عىل
التبجيل .ثم استُخدمت هذه العبارة يف وقت الحق لوصف التقاليد الدينية املختلفة حول العامل.
أما اليوم ،فنحن نستخدمها للتعبري عن هذه التقاليد الدينية األخرى ،ولكن قد يجد مامرسون آخرون
للدين عبارات مشتقة من مصادر مختلفة تكون أكرث مالءمة لوصف مامرساتهم وتجاربهم.
التح ّيز التقوميي :قد يُستخدم هذا الشكل من أشكال التح ّيز عند نشوء األحكام التقوميية .فالشخص
املتديّن يصف الدين من حيث اإلميان بتغلّب االعتقاد عىل عدم االعتقاد .يف السياق عينه ،ينظر امللحد
إىل العامل مباديّة ،ويظهر تحيّزا ً تقوميياً عند مناقشة مسألة األلوهية من وجهة نظر غري املؤمن.
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التحيز النظري :يتّخذ هذا النوع من التح ّيز شكله من خالل عالقة النظريات بالتعريفات.
إذ يوجد خلف كل تعريف للدين نظرية حول ماهيته .وقد تتضمن كل نظرية وصفاً ملختلف
املامرسات الدينية املرتبطة بها؛ فعىل سبيل املثال ،قد تختلف النظرية الالهوتية حول الدين عن
تلك القامئة عىل أساس أنرثوبولوجي أو نفيس.
التحيز القائم عىل الجنس :قد نجد هذا النوع من التح ّيز يف تعريف الدين الذي طاملا هيمن
عليه الذكور وكان بقيادتهم .لذلك ،ميكن أن تظهر أوصاف الدين تحيّزا ً ذكوريّاً ،وغالباً ما تكون
كذلك.
الدين مقابل الروحانية  :غالبا ما ت ُستخدم عبارتا «الدين» و«الروحانية» بشكل متبادل،

لكل منها داللة مختلفة .تكشف النسخة الكاملة من قاموس اللغة اإلنجليزية
ٍّ
إالّ أن
 Random House Dictionary of the English Languageاستخدامات تسعة لـ«الدين» وأربعة
لـ«الروحانية» ( .)1840 ،1628وجاء التعريف األول لكل منهام عىل الشكل اآليت:
الدين :مجموعة من املعتقدات حول سبب نشوء الكون ،وطبيعته ،وغرضه ،ال س ّيام عند
اعتباره تقليدا ً لق ّوة أو قوى جبارة فوقبرشية ( ،)Super humanتتمحور عاد ًة حول تطبيقات لعبادات
وطقوس ،وغالباً ما تتضمن قانوناً أخالقياً يحكم السلوك البرشي.
الروحانية :كل ما يتعلق بطبيعة الروح أو وجودها؛ روحاين؛ غري مادي .ميكن للشخص أن
جهاً روحانيّاً دون أن ينتمي بالرضورة إىل كنيسة ما أو يكون من ر ّوادها .يقصد بالتديّن
يكون مو ّ
مامرسة تعبري أو فعل ظاهري بطريقة ما ،أو أحد املركبات الثقافية .يف املقابل ،تفرتض الروحانية
إدراكاً صامتاً وباطن ّياً للغيب .قد يكون بعض األشخاص روحانيني ومتدينني يف آن ،يف حني قد
يكون آخرون روحانيني لكن غري متدينني.
مبا أن النقاش يطول يف «الروحانية» ،يكفي القول أن "الروحانية" ليست مرادفاً لـ «الدين».
املعنى :يتمثل املظهر الرئيس الرابع لتعريف سليم للدين يف أن لهذه الكلمة معنى .فمعنى
الكلمة هو العالقة بني الكلمة نفسها وفكرة تلك الكلمة (ناغل  .)42تحوم األفكار واملفاهيم عىل
ما يبدو حول الكلمة ،واملفاهيم والكلامت ذات الصلة املستخدمة يف اللغة تساعدنا عىل استنباط
املعنى من تلك الكلمة .إذا ما متكنا من رصد يشء ما يخص الدين وتوصلنا إىل فهم أفضل
له ،فمثل هذه املقاربة الرصدية تستحق التقويم .وإذا ما متكنا من اختبار أمر ذي مغزى عىل
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الصعيد الشخيص من خالل الدين أو املامرسات الدينية ،عندها نستطيع تقويم مثل هذه املقاربة
االختبارية .فعرب الرصد ،واالختبار ،والتعبري عن مفاهيم دينية باللغة ،نستطيع تقديم معنى ف ّعال.
مسألة األلوهية
تقع مسألة وجود الله يف صميم أي نقاش حول تعريف الدين ،وقد توسع استخدام مصطلح
«الدين» ليشمل معناه أساليب العيش املركّزة (مثل :الرياضة هي دينه).ذلك أل ّن كون لفظ «الدين»
ميكن استعامله يف اللغة العامية بدون إرجاعه إىل اللّه ،ال يعني أنّه ينبغي استعامله بدون اإلشارة
إىل اللّه حني مناقشة املوضوع .بالرغم من أن كلمة «دين» قد تستخدم حرفياً يف سياق علامين،
ال بد من أن تتضمن مفهوم اللّه عند دراسة املوضوع .فمن االستهتار استبعاد مسألة األلوهية
يف أي نقاش ديني ،كام هي الحال عند استبعاد مسألة أسعار رصف العمالت عند الحديث عن
نجاح مستثمر مرصيف ،أو مسألة الجهاز القلبي الوعايئ عند الحديث عن رشوط تأهل متسابق يف
ماراتون إىل ع ّداء من الدرجة األوىل.
خالصة
تضم الكثري من املجموعات األصولية أعدادا ً كبرية من األعضاء ذلك ألنها تطرح الدين كنوع
يتسم بالتعقيد ،اإلنسان بحاجة إىل أجوبة
من أنواع علم نفس العيش اإللهي (هاغان  .)15ففي عامل ّ
بسيطة ،وهذه األجوبة البسيطة املستندة إىل الدين توفرها املؤسسات الدينية األصولية .لكن ليس
من السهل اعتامد مقاربة تحليلية لدراسة الدين ،ألن األمر يتطلّب عناية كبرية .من الصعب التوصل
حد للدين ميكن
إىل تعريف دقيق يجمع عليه الناس كافة ،إذ يبدو أن «البحث عن تعريف شامل مو ّ
االستفادة منه يف جميع االختصاصات األكادميية خاطئ» (كيسلر  .)34يستخدم الناس الدين
بكل بساطة لإلشارة إىل أمور مختلفة ،مبعانٍ متنوعة .االختصايص النفيس الذي يُهدئ من روع
املريض قبل دخوله غرفة العمليات يف املستشفى؛ املبعوث الذي يساعد عىل إعادة بناء قرية
قطّعت الحرب أوصالها؛ عامل الدين الذي يدرس آثار الصالة؛ عامل األنرثوبولوجيا الذي يسعى
إىل فهم كيف ميكن لقبيلة بدائية تعيش يف األدغال أن ترى الغيب ،كل هؤالء األفراد يرغبون يف
فهم العقيدة الدينية ،وكل منهم له طريقته الفريدة يف رؤية موضوع الدين.
يتمثل أحد األسباب املهمة لفهم ماهية الدين يف مساعدة األشخاص عىل تعلّم التسامح تجاه
اآلخرين بالرغم من عقائدهم املختلفة .مث ّة توت ّرات كثرية قامئة بني معتنقي مختلف الديانات .قال
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البابا بندكتوس السادس عرش يف خطاب علني ألقاه يف اآلونة األخرية أن «ما نشهده هو غالباً التالعب
العقائدي بالدين ،أحياناً لغايات سياسية .وهذا بالضبط ما يولّد التوتر واالنقسام ،ويف بعض األحيان،
العنف يف املجتمع» ،وذلك حسبام أفادت صحيفة لوس أنجلس تاميز .لذلك ،من أجل تخطي
الصعوبات بني مختلف البرش من حيث اختالفاتهم الدينية ،يجب اإلقرار بأنه «نظرا ً إىل أنه ما من
يعب عن الله ،فكل هذه األساليب املتناقضة تشري عىل األقل إىل الواقع نفسه ،أو أن
كلمة أو وصف ّ
جميع الديانات عبارة عن لغات مختلفة يتحدث عربها البرش عن الله ،أو أن جميعها دروب مختلفة
تؤدي إىل الهدف نفسه» (باوكر  .)372لو أن جميع البرش يعتمدون مقاربة أكرث انفتاحاً ملناقشة الدين،
فلن يتعلّموا التسامح ويتقبلوا آراء اآلخرين فحسب ،إمنا سيعطون معنى وقيمة أفضل ملعتقداتهم.
فاكتشاف التنوع ليس جرسا ً ممدودا ً بني مختلف اآلراء فحسب ،إمنا يساعد أيضاً يف الفهم الفردي.
املراجع املذكورة
 ويليام م .هاغانWhat is Religion?” Humanities 547 Images of Humanity: World“ ، .Religious Perspectivesدليل ،منشورات جامعة كاليفورنيا.1997 ،
 غاري إ .كيسلر ،Studying Religion: An Introduction Through Cases ،بوسطن:ماجروهيل.2003 ،
 صحيفة لوي أنجلوس تاميز Extremists exploiting religion, pope says.، 10 ،مايو ،Austin American-Statesman ،2009مايو .2009.14
 أبراهام ماسلو ،Religions, Values, and Peak Experiences ،نيويورك :فايكينغ.1964 ،  ،The Farther Reaches of Human Natureنيويورك :بنغوين.1971 ،توماس ناغل .What Does It All Mean? .نيويورك :منشورات جامعة أوكسفورد.1987 ، دايفيد نوس ،A History of the World’s Religions ،الطبعة الحادية عرشة ،أبر سادل ريفرنيو جريس.Prentice Hall، 2003 :
  ،The Random House Dictionary of the English Languageستيوارت برغ فلكسرن.الطبعة الثانية ،نينيورك :راندوم هاوس.1987 ،
 بول تيليش ،Christianity and The Encounter with World Religions ،نيويورك،منشورات جامعة كولومبيا.1963 ،
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منشأ املصطلح ،ومعناه ،وجمال استعامله
خرض إبراهيم

[*]
[[[

ذهب كثريون إىل تقريب مصطلح فلسفة الدين من مصطلح علم الكالم ،كونه يعمل
عىل قضايا مشرتكة مع ذلك العلم .كذلك ذهب الفكر املسيحي إىل موازاته بعلم الالهوت
لألسباب نفسها .وال يزال النقاش يف هذا الحقل محتدماً من دون التوصل إىل رؤية معرفية
واضحة املعامل ملصطلح فلسفة الدين .ومع هذا فإن معظم التعريفات التي نُ ِقلَت عن العاملني
يف هذا الحقل ،ترتبط ببعضها البعض ضمن سياق واحد ومتشابه.
وعرض إىل أهم األطروحات
ٌ
يف البحث التايل تعريف بـ «فلسفة الدين» كمصطلح ومفهوم،
التي قدَّ مها باحثون ومفكرون ـ غربيون ومسلمون ـ يف هذا املجال ،واملناهج التي اع ُتمدت
حيال هذا املفهوم يف حقل الدراسات الدينية والسوسيولوجية والفلسفية.
املحرر
تعني فلسفة الدين يف أحد أبعادها التعريفية ،البحث الحر واملفتوح يف مناشئ ومق ِّومات،
وطبيعة النظرة إىل الدين ،وكذلك التي يحملها الدين إىل العامل .من موقع معريف ،فإن هذا املعنى
هو أقرب إىل التوصيف الحيادي واملوضوعي ،منه إىل اإلنحياز ذي الطبيعة االيديولوجية.
إن ما سبق هو ـ كام قلنا ـ أحد التعريفات املتداولة حول مفهوم فلسفة الدين .لكن مفهوماً
كهذا يبدو حديث العهد يف قاموس الفلسفة ،مع ان موضوعاته قدمية ِق َدم الفلسفة .وعليه ،فإن
مفهوم فلسفة الدين يفرتض التمييز بني الفلسفة والدين .إالّ أ َّن معنى هاتني الكلمتني (الفلسفة ـ
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الدين) وتركيبهام اإلضايف هو محل نزاع ونقاش طويلني ،ولذا سرنكز ها هنا عىل أربعة تعريفات
أولية تتمتع كلها بخصوصيات بارزة ،بحيث ت ُرجع باقي التعريفات إليها بطريقة أو بأخرى:
أوالً ـ فلسفة الدين عبارة عن استعامل الطرق الفلسفية ( )Philosophical methodsلإلجابة عن
األسئلة املتعلقة باملواضيع األساسية يف الفكر الديني .وليس املراد من الفلسفة يف فلسفة الدين،
التعريف االصطالحي ،بل الفلسفة املوجودة يف الجامعات الغربية ،أي سلسلة املباحث التاريخية
وامليتودولوجية .يف الواقع ،فإن طريقة الفلسفة األساسية ،هي خليط من الدراسات التاريخية
والتحليالت املنطقية ( )Logical Analysisواملفهومية ( )Conceptualوعلم اللغة (.)Philology
ثانياً ـ فلسفة الدين ،هي التفكّر الفلسفي حول الدين .فتكون بهذا البيان جزءا ً من الفلسفات
املضافة وفرعاً من علم املعرفة ( )Epistemologyباملعنى األعم ،ذلك ألنها تتط َّرق ـ باالنطالق
من موضوعها ،أي استقاللية الدين ومن الخارج ـ إىل البحث والتحقيق يف األمور واملوضوعات
الدينية.
ثالثاً ـ إ َّن فلسفة الدين هي علم ثانوي ،ألنها ليست جزءا ً من املواضيع الدينية ،بل هي كفلسفة
الحقوق بالنسبة للدراسات الحقوقية واملفاهيم واألدلة القضائية.
رابعاً ـ إن ميدان فلسفة الدين هو الدراسات الدينية الفلسفية .أي التفكري الفلسفي حول الدين،
ال الدفاع الفلسفي عن املعتقدات الدينية .ويف هذا الصدد ميكن القول إ َّن االلتباس الحاصل بني
فلسفة الدين ضمن مهمتها الحيادية ،وبني علم الكالم أو علم الالهوت ضمن مهمتهام الدفاعية
التباس ناجم من تداخل وتشابك األدوار ،وطريقة االستخدام.
والتربيرية عن املعتقدات ،إمنا هو
ٌ
ومثة من رأى أن فلسفة الدين تهدف اليجاد تربير وتبيني عقيل ألديانهم ،بينام اعتقد البعض أن يف
ذلك سعياً لتربير وتوجيه إلحادهم ،وكان عند قوم آخرين مجرد سعي لدراسة وبحث ساحة أخرى
من ساحات التجربة االنسانية .يف موازاة هؤالء انرصف بعضهم إىل القول ،إن فيلسوف الدين ال
يلزم أن يكون فردا ً عقائدياً ،بل ميكن أن يكون منكرا ً لله ،أو مؤمناً ،أو ال أدرياً .وعىل أي حال فإ َّن
فيلسوف الدين ليس بالرضورة أن يكون ملتزماً بدين معني حتى ميارس مهمته الفلسفية .ذلك أ َّن
كلمة الدين يف فلسفة الدين ،هي كلمة مطلقة وغري مق ّيدة بأحد األديان دون سواها ،أي أنَّها غري
مق ّيدة ال باإلسالم وال باملسيحية وال باليهودية ،وال بسوى ذلك من األديان غري الوحيان َّية.
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بني فلسفة الدين وفيلسوف الدين
مثة تعريفات لفلسفة الدين وفيلسوفها سبق لها أن ُجعلت كمنطلقات للبحث الفلسفي .وهي
مع ذلك تبقى مفتوحة عىل االجتهاد والتأويل.
ومن املنطقي القول أنه حني نفهم طبيعة ومقاصد فلسفة الدين ،فإننا سوف نتوصل إىل معرفة
من هو فيلسوف الدين.
يف ،ضمن أحوال شتى أهمها:
بالنسبة إىل فلسفة الدين فهي تُ ارس كفعل معر ّ

حني يُدرس الدين وفقاً للمقوالت الفلسفية ،أنطولوجياً ومعرفياً وتاريخياً.
كل عىل طريقته.
حني يُدرس الدين كموضوع يتناوله الفالسفة ٌ

حني يُدرس الدين فلسفياً عىل أرض املقوالت الدينية.

أما فيلسوف الدين فهو الذي يسلك ـ انطالقاً من كونه فيلسوفاً ـ طرائق متعددة للدرس والبحث
والتأويل .أما صفاته وأعامله فيمكن إدراجها ضمن التعاريف التالية:
أـ كل فيلسوف يتكلم عن الدين كموضوع ،أو كل من يستند إىل مقدمات فلسفية من خارج
الدين للبحث يف القضايا الدينية.
ب ـ كل فيلسوف يعمل مبقدمات فلسفية من خارج الدين ويصل إىل الدين من دون أن يقصد
بالرضورة إثبات الدين.
كل فيلسوف يشتغل بالسؤال الفلسفي للبحث يف الدين بوصفه ظاهرة برشية.
كل فيلسوف يتعامل مع الدين بقصد إجراء بحوث مقارنة مع أديان أخرى.
هـ ـ ال تتوقف إشارات االستفهام عند هذا الحد ،لذا فإننا ال نلبث حتى ندخل يف إشكاليات
استفهامية أخرى حول ما إذا جاز لفيلسوف الدين أن يكون متكلامً ,أو فقيهاً أو عارفاً؟
وـ هناك من يذهب إىل أن باإلمكان أن تتعدد صفات فيلسوف الدين؛ غري أن الرتاث الفلسفي
الغريب حرص عىل أن يعمل وفق املنهج "الخارج ديني" ليدخل إىل دائرة الدين ،ثم ليغادرها من
دون أن متسه مشاعر الداخلني فيه وأحكام املعرفة اإلميانية به لديهم.
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فلسفة الدين كفلسفة مضافة
تدخل فلسفة الدين ضمن ما يُعرف علمياً بـ «الفلسفة املضافة» مثل :فلسفة العلم ـ فلسفة
الجامل ـ فلسفة اللغة ـ الفلسفة السياسية ـ فلسفة األخالق الخ ...وهذه كلُّها تكون يف مقابل
ترصد ماهيات الحقائق
الفلسفة األوىل ،وهذا هو سبب احتوائها ألحد األحكام الكلية الفلسفية .أي ّ
والبحث العقالين عنها.
ميكن تعريف الفلسفة املضافة ـ كام يوضح الدارسون ـ عىل شكلني:
األول :الشكل التاريخي والتحققي ،وذلك من خالل االلتفات إىل املصاديق القامئة ـ وفهم
كل من خالل سريته الذاتية وتجاربه التاريخية.
أصحاب هذا الحقلٌّ ،
الثاين :بالشكل املنطقي واملطلوب ،وكام ينبغي لها أن تكون .وبسبب التطورات الحاصلة
يف الواقعية التاريخية للعلوم ،وبسبب التفاوت بل التهافت املوجود بني أصحاب النظر والتأثري
يف الحقول املعرفية املتنوعة ،وكذلك بسبب وجود الخلط يف بيان طبيعة وصفات وذات وأبعاد
الفلسفات املضافة ومن يدعي االختصاص يف هذا الحقل ،حيث يبدو من الصعب تقديم صيغة
واحدة مقبولة لدى الجميع يف تعريف الفلسفة املضافة.
لكن ميكن القول بوضوح أن موضوع الفلسفات املضافة هو«الحقول واملنظومات املعرفية أو
غري املعرفية» الخاصة ،أما موضوع الفلسفة املطلقة فهو الوجود املطلق .وبذلك تحتفظ الفلسفة
مصب البحث يف كال
العليا بصفتها «رئيسة العلوم» بالقياس إىل الفلسفات املضافة أيضا .رغم أن
َّ
النوعني من الفلسفة (املطلقة واملضافة) هو األحكام الكل ّية والعامة ،إالّ أ َّن األحكام العامة متثل
موضوعاً لذلك النوع الخاص ،كام أن كِال نَ ْو َعي الفلسفة مدي ٌن يف فلسفيته إىل اإلتجاه واألسلوب
واملنهج العقالين ،وإن هذه الصفة مشرتكة بني أنواع الفلسفة[[[.
أما الفلسفات املضافة فإنها تختلف عن «العلوم املضافة» ،من قبيل :علم االجتامع املعريف،
وعلم االجتامع الديني ،وعلم االجتامع السيايس .ففي «العلوم املضافة» مبقتىض ِعلْ ِم َّيتها تتم

دراسة املضاف إليه بشكل تجريبي وجزيئ .مبعنى أنَّها ناظرة إىل اكتشاف وتوظيف العالقات
القامئة بني الظواهر .كل ذلك رغم أ ًَّن بعض املسائل قد تبحث يف الفلسفة املضافة إىل موضوع،
ويف علم ذلك املوضوع أيضاً ،كام هو الحال بالنسبة إىل مسائل من قبيل :ماهية الحقوق ،والنسبة
[[[ -عيل أكرب رشاد ،الفلسفة املضافة ،الهوية واملفهوم واالرتباط ،ترجمة :حسن عيل مطر ،فصلية «نصوص معارصة» العدد  39- 38ربيع
وصيف .2015
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القامئة بني الحقوق واألخالق ،وأقسام الحقوق ،ومناشئ ومصادر الحقوق ،وسوى ذلك ،حيث
تبحث يف «فلسفة الحقوق» ،ويف «علم الحقوق» أيضاً .وهذا األمر يحصل أحياناً بسبب الخلط
بني مسائل العلوم ،ولذلك يجب تجنبه ،وأحياناً يتم إدراج وبحث مسألة ـ بلحاظ االختالف يف
الحيثية واألسلوب واإلتجاه والغاية أو جهة أخرى ـ يف حقلني ،وهذا بطبيعة الحال ال مانع منه ،بل
ال ميكن اجتنابه.
إن الفلسفات املضافة ليست حصيلة بسط رؤوس العلوم الثامنية؛ ألن النسبة املنطقية القامئة
بني مسائل الفلسفات املضافة وبني رؤوس العلوم الثامنية هي نسبة العموم والخصوص من وجه؛
فإن مسائل من قبيل :دراسة الجذور التاريخية لعلم من العلوم ،والكالم عن املؤسس واملدون
لها ،والشخصيات البارزة فيها ،وتسميتها ،وطرق تعليمها تندرج ضمن الرؤوس الثامنية ،بيد أن هذا
النوع من املسائل؛ حيث يكون له صبغة تاريخية ،ال ميكن طرحه بوصفه جزءا ً من املباحث الذاتية
للفلسفات املضافة .ومن ناحية أخرى فإن مباحث من قبيل :طبيعة القضايا يف العلم املضاف
إليه ،واملقدمات املعرفية والغري معرفية املؤثرة يف املضاف إليه ،وأسباب وأنواع تطورات العلم
يف الفلسفات املضافة ،تخضع للفحص والدراسة ،ولكنها ال تعد جزءا ً من مباحث رؤوس العلوم
الثامنية أبدا ً .واألهم من ذلك أن الرؤوس الثامنية تنحرص مهمتها يف بيان املسائل العامة ومقدمات
العلوم ،يف حني أ َّن امل ُضاف إىل الفلسفات املضافة ليس من العلوم دامئاً ،إن الفلسفات املضافة
إىل األمور (أو املوجودات املنظومية) ت ُؤلف مجموعة كبرية من الفلسفات املضافة[[[.
ي فيه ميّزات
لكن الباحث يف فلسفة الدين أوليفر ليامن ( [[[)Oliver Leamanله رأي آخر يب ّ
فلسفة الدين عن سائر الفلسفات املضافة .وها هو يقول :إ َّن أحد األشياء املختلفة متاماً يف ما
شخيص .وقد اتخذ الكثري من
يتعلق بفلسفة الدين هو أ َّن لديها ارتباطاً شديد الخصوصية مبا هو
ٌّ
املفكرين موقفاً خاصاً من الدين رمبا باإليجاب أو بالسلب .ورمبا هم يرون أ َّن فلسفة الدين تكتسب
لديهم أهميَّة أكرث من مجرد األهميَّة النظريَّة .ومع ذلك من املمكن أ ْن يكون اهتامم املؤمن بالدين،
بفلسفة الدين ،أكرث من مجرد االهتامم األكادميي .رمبا ليعرب عن مبادئ ،أو أساسيات دينية بطريقة
عقالنية ،أو حتى ليؤسس له ويربهن عىل صحته .وبحسب «ليامن» أن الكثريين من املؤمنني
يرغبون يف انتهاج هذا النحو من االهتامم .حيث أنه سيكون من امل ُستغرب اذا هم انهمكوا يف
[[[ -عيل أكرب رشاد ـ املصدر نفسه.
[[[ -أوليفر ليامن ،مستقبل الفلسفة يف القرن الواحد والعرشين ،ترجمة :مصطفى محمود محمد ،سلسلة عامل املعرفة ( )301الكويت،
آذار(مارس)  – 2004ص .65
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الفلسفة الستخالص منهج عقالين لقضايا ميكن الجدل حولها يف الوقت الذي ال يطبقون هذا
املنهج العقالين عىل العقيدة الخاصة بهم[[[.
الفهم املرشقي اإلسالمي للمفهوم
تناول الباحثون املسلمون مفهوم فلسفة الدين ضمن اإلطار العام لبحوثهم يف العلوم الدينية
والفلسفية .وهكذا يبدأ هؤالء بحثهم يف فلسفة الدين من تعريف الدين نفسه .وقد جاء يف التعريف
أن املراد من الدين هو الصورة امل ُلهمة واملنزلة للمشيئة التكوينية (املتحققة) واإلرادة الترشيعية
ورب الكون واإلنسان .وبعبارة أخرى :إن الدين عبارة عن «مجموعة من القضايا
(املتوقعة) لخالق ّ
والتعاليم التي ألهمت وأبلغت من قبل مبدأ الوجود يف الدنيا واآلخرة» .أما بحوثهم يف فلسفة الدين
فهو مبني عىل تحقيق املوارد التالية:
ـ ماهية الدين (ومباحث الدين املاهوية) :ونبحث تحت هذا الفصل العناوين التالية:
أـ تعريف الدين كمصطلح وغاية.
ـ جواهر الدين وأهدافه ،أو ألبابه وقشوره.
رقعة الدين (مساحة الرشيعة).
ـ كامل الدين وشموليته وخلوده.
اإلميان.
القيادة.
أهداف الدين.
آليات الدين.
منشأ الدين حيث يجري البحث تحت هذا العنوان موضوعات من قبل :التصورات النفسية،
واللغوية ،والتاريخية ،واالجتامعية وما إىل ذلك .ويتم البحث يف خالل حقل ظهور الدين ،والنزعة
الدينية لدى اإلنسان ،ونظرية املشيئة اإللهية ،والفطرة اإلنسانية.
كام تتناول فلسفة الدين مجموعة من القضايا األخرى مثل :التعددية الدينية (مسألة وحدة وتنوع
[[[ـ ليامن ،املصدر نفسه ،ص .66-65
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األديان) ،معرفة الدين :ويف هذا الفصل نبحث ونحقق يف املسائل التالية :إمكان فهم الدين،
املنهج يف فهم الدين ،لغة الدين(الوحي) ،ولغة الدين (لغة الكالم عن الله) ،مصادر ومستندات
معرفة الدين ،نسبة الدين وعالقته بكل من الفلسفة والعرفان واألخالق والعلم والثقافة والفن
والتاريخ والحضارة وما إىل ذلك[[[.
يف هذا الجانب من اشتغاالت فلسفة الدين يتم أوالً التحقيق والتعمق يف «إثبات املعتقدات
الدينية» ،و«مفهومية القضايا الدينية» ،واالنتقال بعد ذلك إىل العناوين التالية:
أـ الله (املفهوم ،وأدلة اإلثبات والنفي) .وتعترب هذه املسألة من أهم مسائل فلسفة الدين،
وأوسعها رقعة.
ب ـ الصفات.
ج ـ الرشور والنقص (مسألة العدل ،وحكمة الله ،والغاية من الحياة ،والنظام األحسن).
د ـ الخلق وطريقة ظهور الوجود (ومسألة املبدأ).
هـ ـ املجرد واملادي.
و ـ الوحي والنب ّوة والتجربة الدينية.
ز ـ اإلعجاز.

ح ـ مفهوم الحياة.
ط ـ االختيار.
ي ـ الشعائر واآلداب واملناسك الدينية.
ك ـ املصري والنظام األخالقي يف العامل (ومسألة نهاية التاريخ).
ل ـ خلود النفس.
م ـ املعاد(السعادة والشقاء األبدي).
فلسفة الدين يف الفلسفة اإلسالمية
يف األدبيات اإلسالمية الحديثة تعني فلسفة الدين :العلم الشامل للفلسفة اإلسالمية والتوجهات.
[[[ -عيل أكرب رشاد ـ املصدر نفسه.
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وموضوع هذا العلم الشامل عبارة عن :الفلسفة اإلسالمية واالتجاهات املشائية واالرشاقية
والصدرائية ،وما توصلت إليه الشخصيات البارزة يف الحكمة اإلسالمية[[[.
أما غاية وهدف هذا العلم فهو وصف وتحليل مدارس ومذاهب الفلسفة اإلسالمية ،وتقييم
وكشف نقاط ضعفها وقوتها ،وأن هذا الهدف يتم يف إطار االلتفات إىل جدوائية ودور الفلسفة
يف حقل اإللهيات والعلوم والفلسفات املضافة والثقافة والفن ،وتطبيق الفلسفة وتطويرها مبا
يتناسب والحجة املعارصة للدنيا واآلخرة ،والحياة املادية واملعنوية ،والفردية واالجتامعية .ويف
نهاية املطاف يتم تقديم بِن َية ومنظومة جديدة مقرتحة للفلسفة اإلسالمية .وبعبارة أخرى :إن الهدف
النهايئ لفلسفة الفلسفة اإلسالمية عبارة عن اكتشاف وتقديم بنية منظمة للفلسفة اإلسالمية ،تتمتع
بالخصائص التالية:
اتصافها بالفلسفة ،ومتتع جميع مسائل الفلسفة اإلسالمية باملنهج العقيل.
ب ـ اتصافها باإلسالمية ،مبعنى التناغم بني املسائل الفلسفية والتعاليم اإلسالمية ،أو يف الحد
األدىن ـ عدم مخالفتها لإلسالم بشكل رصيح.
ج ـ الجدوائية والحداثة ،مبعنى اضطالع الفلسفة اإلسالمية بدورها يف اإللهيات والعلوم
والفلسفات املضافة والثقافة والفن ،وغريها من احتياجات اإلنسان املعارص.
وليك نفهم املسائل املذكورة آنفاً ال بد من بيان ورشح األلفاظ الرئيسة يف الفلسفة اإلسالمية،
من قبيل :أسلوب ومنهج التحقيق ،واالتجاه ،واملعطيات ،بشكل شامل.
يعني منهج التحقيق باملعنى العام ،عبارة عن جمع امللعومات بشأن نظرية ما ،وتوصيفها،
والحكم بشأنها ،وفهمها.
يُطلق عىل القسم األول من منهج التحقيق باملعنى العام مصطلح فن التحقيق .ويتم تقسيمه
إىل :امليداين؛ واملكتبي .ويتم تقسيم امليداين إىل :تحقيقي؛ وتقييمي؛ وإحصايئ.
ويُطلق عىل القسم الثاين من منهج التحقيق باملعنى العام ،أي وسيلة التوصيف والحكم والفهم،
مصطلح منهج التحقيق باملعنى الخاص .ويتم تقسيمه مبختلف اللحاظات إىل أقسام متنوعة،
حيث يتم تقسيم منهج التحقيق باملعنى الخاص ،يف مقابل فن التحقيق ،بلحاظ أول إىل :املنهج
التوصيفي؛ واملنهج التعلييل؛ واملنهج التحلييل؛ واملنهج االستداليل؛ واملنهج النقدي.
[[[ -عبد الحسني خرسوبناه ،فلسفة الفلسفة اإلسالمية ،ترجمة حسن الهاشمي ،فصلية «نصوص معارصة» السنة العارشة ،العددان الثامن
والتاسع والثالثون ،ربيع وصيف 2015م ـ 1436هـ.
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يعمل املنهج التوصيفي عىل تقرير النظرية أو الظاهرة.
ويعمل املنهج التعلييل عىل بيان أسباب وعلل ظهور النظرية.
ويعمل املنهج التحلييل عىل اكتشاف مقدمات ولوازم النظرية.
ويعمل املنهج االستداليل عىل إثبات املعتقد واملبتنى.
ويعمل املنهج النقدي عىل الحكم بشأن النظرية (االكتشاف ،واملطابقة مع الواقع وعدم
املطابقة معه)[[[.
هذا يف حني أن املنهج االستداليل هو وسيلة تحويل امل ُتبنى إىل ُمتَبنى صادق ومربر ومستدل،
وهو الذي يقبل التقسيم إىل :أدوات عقلية؛ وتجريبية؛ ونقلية (األعم من التعبدية والتاريخية
والحضورية).
وإن املنهج التعلييل عبارة عن بيان علل وعنارص ظهور نظرية ما ،من قبيل :العنارص التحفيزية؛
وامليكانيكية؛ والتنظيمية؛ واإللهية؛ واالجتامعية؛ وما إىل ذلك .كام يتم تقسيم منهج التحقيق
باملعنى الخاص بلحاظ آخر إىل:املنهج الهرمنيوطيقي؛ ومنهج علم الظواهر؛ واملنهج البنيوي؛
واملنهج الحواري[[[.
الفهم الغريب لفلسفة الدين
يف األدبيات الكالسيكية األوروبية حول الدين سبق أن فُهم التفلسف الديني مبعناه الشائع
أي الدفاع عن املعتقدات الدينية ،وقد اعترب مك ّمالً لالهوت «الطبيعي» ( )naturalالذي يتميز
عن الالهوت «الوحياين» ( ،)revealedوكانت غايته االستدالل العقيل عىل وجود اإلله ،وهكذا
يكون قد م ّهد الطريق لدعاوى الوحي .انطالقاً من هذا الفهم يذهب فيلسوف الدين اإلنكليزي
جون هيغ إىل تسمية الدفاع الفلسفي عن العقائد الدينية (« )apologeticsعلم الدفاع عن العقائد
الدينية» ،واالحتفاط باسم «فلسفة الدين» ملا تعنيه بالضبط؛ أي التفكري الفلسفي حول الدين،
(تشبيهاً بفلسفة العلم ،وفلسفة الفن .)...فلسفة الدين إذا ً ،ليست جزءا ً من التعاليم الدينية ،وال
ينبغي أن تعالج من وجهة نظر دينية .فامللحد واملشكك واملؤمن جميعهم يستطيعون التفلسف
حول الدين .وعليه ،ليست فلسفة الدين فرعاً من فروع الالهوت (نقصد «بالالهوت» الصياغة
املنهجية لالعتقادات الدينية) ،بل هي فرع من فروع الفلسفة؛ ولذا فهي تهتم بدرس املفاهيم
[[[ -املصدر نفسه.
[[[-املصدر نفسه.
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واملنظومات االعتقادية الدينية ،كام تدرس ظواهر التجربة الدينية ،وأعامل العبادة والتأمل التي
ترتكز عليها وتنشأ منها هذه املنظومات االعتقادية .هكذا تكون فلسفة الدين نشاطاً من درجة
ثانية ،منفصالً عن مسائل موضوعه ،وهي ال تشكل جزءا ً من املنظومة الدينية رغم ارتباطها بها،
كارتباط فلسفة القانون بالظاهرة الترشيعية واملفاهيم القضائية وطرق التفكري؛ وكارتباط فلسفة الفن
بالظاهرة الفنية ،وموضوعات الجامل عىل اختالفها[[[.
يشري فيلسوف الدين جون هيغ إىل أن هناك عددا ً من التعريفات املختلفة للدين :منها ما
هو ظاهرايت يحاول عرض ما هو مشرتك بني أشكال األديان املعروفة ،مثل« :الدين اعرتاف
برشي بوجود قوة فوق برشية مسيطرة ،هي اإلله أو اآللهة الذين يستحقون الطاعة والعبادة»
( ،)Oxford Dictionary Conciseومنها ما هو تأوييل ،وسيكولوجي مثل «الدين عبارة عن احساسات
وأعامل وتجارب البرش يف العزلة حني يشعرون باالرتباط بيشء يعتربونه إلها» (وليام جيمس) .وهناك
تعارف سوسيولوجية للدين مثل« :الدين مجموعة اعتقادات ،ومامرسات ،ومؤسسات اجتامعية طورها
البرش يف مجتمعات مختلفة» تالكوت بارسونز ( )Talcott parsonsويعرفه آخرون ـ كالطبيعيني ،بأنه
«مجموعة وساوس وشكوك تعيق مامرسة األعامل بُح ِّرية»(« )Salamon Reinachساملون ريناخ»
أو بشكل أكرث تعاطفاً« :الدين هو القيم األخالقية التي تعالت واشتعلت باملشاعر» ماثيو أرنولد
( ،)Mathew Arnoldوهناك طبعاً تعرفات دينية للدين مثل« :الدين هو االعرتاف بأن كل األشياء هي
مظاهر لقوة ال نستطيع إدراكها» ( ،)Herbert spencerأو« :الدين استجابة اإلنسانية لأللوهة»[[[.
لكن ال بد من التذكري إىل أن تعريفات كهذه تبقى محكومة برشوطها ،ذلك ألنها تق ّرر كيف
تستعمل املصطلح وتفرضه عىل شكل تعريف .ورمبا كان مثة وجهة نظر أكرث مرونة تنفي أن يكون
لكلمة «دين» معنىاً واحدا ً صحيحاً ،بل إن الظواهر املختلفة التي تندرج ضمنها تتعلق بها بالطريقة
التي يشبهها الفيلسوف لويدفيغ فتغنشتاين ( )Ludwig Wittgensteinبالعائلة؛ مستخدماً مثالً
خاصاً عىل ذلك كلمة «لعبة»  ،gameفأنت ال تستطيع أن تُع ّرف اللعب بأنَّه ما يؤدي للتسلية (ألن
بعض األلعاب ت ُلعب للكسب) ،أو للتنافس (فبعضها يكون متثيلياً) أو ما يتطلب مهارة (ألن بعضها
يتعلق بالحظ) ،فهي بالفعل ال ميكن أن تُنظر من جهة واحدة.
تعتمد هذه األنواع املتداخلة من األلعاب ،يف خصائصها عىل أنواع أخرى تتداخل بدورها
وبطريقة أخرى مع أنواع أخرى ،والتشكيلة التي تتفرع عنها ترتابط ضمن شبكة معقدة من
التشابهات واالختالفات كتلك التي تظهر يف العائلة ،وميكن تطبيق فكرة فنتغنشتاين عىل كلمة
[[[ -جون هيغ ،فلسفة الدين ،ترجمة طارق عسييل ،دار العارف الحكمية ،بريوت ،2010 ،ص .3
[[[ -هيغ ،مصدر سابق الذكر ،ص .6
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«دين» ،إذ رمبا ال توجد خصائص موحدة ليشء يسمى« :الدين» ،بل «عائلة من املتشابهات»[[[.
ففي كثري من األديان توجد عبادة اإلله أو اآللهة ،ولكن يف النريفانا والبوذية مثالً ال يوجد مثل هذا
األمر .وغالباً ما يدعو الدين إىل اللحمة االجتامعية ،وأحياناً يتصف بأنَّه« :ما يفعله اإلنسان يف
عزلته» ( .)A.N.Whiheadوأحياناً يُ ِ
يل للفرد ،فيام يبدو بعض دعاة
عب الدين عن
ٍ
انسجام داخ ٍّ
األديان العظام ملعارصيهم مختيل التوازن وحتى مجانني .وهذا النوع من التشابه العائيل ،حارض
يف الفروق املوجودة بني األديان الكربى من جهة ،ويف االعتقادات غري الدينية من جهة أخرى،
كاملاركسية التي لها مثالها األخروي وهو املجتمع الالطبقي ،ومبدؤها يف الحتمية التاريخية،
وكتبها ،وأنبياؤها ،وقديسوها وشهداؤها .وهي يف بعض مظاهرها تبدو كرشيك ضمن عائلة
األديان ،رغم نقضها لبعض ،املقومات املركزية للدين ورمبا ألكرثها .فمسألة اعتبار حركة ما
دينية ال تعنى ان يكون لها كل مقومات الدين ،بل إنّها مسألة موقع يف شبكة واسعة األرجاء من
التشابهات واالختالفات.
إ ّن يف هذه املجموعة املتشعبة من التشابهات العائلية  Family resemblancesميزة منترشة
انتشارا ً واسعاً لك َّنها ليست شاملة ،تتعلق مبا يسمى «خالصاً» أو «حرية» .وباكاملها للبنية الخالصية
ت َعرض عائلة املتشابهات طرقها الخاصة إىل املطلق ـ من خالل اإلميان واالستجابة للنعمة
روحي يؤدي إىل
املقدسة ،أو من خالل وهب النفس كل ّياً لإلله ،أو من خالل انضباط ونضوج
ٍّ
الحرية والتنوير .ويف كل حالة يتشكل الخالص أو الحرية من نوعية وجود جديدة وفضىل ،تنشأ
نتيجة للتحول من مركزية الذات إىل مركزية الواقع[[[.
التعددية يف فلسفة الدين
يف ما يعني ظاهرة التعددية يجمع فالسفة الدين الغربيون عىل وجود متييز بني الحق واملطلق
واملقدس بذاته .وبني الحق كام يتصوره ويختربه البرش .والفرضية املنترشة يف ثقافات األديان
الكربى وخصوصاً يف تياراتها األكرث روحانية ،أن الحقيقة املطلقة ال متناهية ،وهي بذلك تفوق
الفهم والفكر واللغة البرشية ،وبالتايل فإ َّن مواضيع العبادة والتأمل القابلة للوصف واالختبار ليست
هي املطلق يف حقيقته الالمحدودة ،إنّ ا هي املطلق يف عالقته باملدرك املحدود.
لقد وفّر اميانويل كانط (دون أن يقصد ذلك) إطارا ً فلسفياً ميكن أن تتطور ضمنه فرضيات كتلك
التي ذُكرت ،حيث ميَّز بني العامل كام هو يف ذاته ،والعامل كام يتب ّدى للوعي اإلنساين ،الذي يسميه
[1]-Philosophical Investigations, 2nd ed. Trans. G.e.m.Amscombe. Oxford: Basic Blackwell and Mott
L.T.D 1958, PP. 66.
[[[ -جون هيغ – فلسفة الدين – مصدر سابق الذكر – ص .177
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عامل الظواهر .وميكن تفسري كتاباته بطرق مختلفة ،لكن حسب إحدى التفسريات ،فإ َّن عامل الظواهر
الحسية التي ال تحىص جمعت يف الوعي اإلنساين
هو العامل يف ذاته كام يختربه البرش .إذ إن الخيوط
ِّ
ـ وفق ما يعتقده كانط ـ بواسطة منظومة من املفاهيم أو املقوالت العقلية (مثل «اليشء» «السبب»،
التي من خاللها نعي محيطنا .وهكذا فإن محيطنا كام نفهمه ما هو إال نتاج الصلة بني العامل نفسه
وبني نشاط الفاهم املختار املفرس واملوحد .اهتم كانط ،بالدرجة األوىل ،باملساهمة السيكولوجية
يف وعينا للعامل ،لكن ميكن رؤية فوائد املبدإ األساس أيضاً عىل املستوى الفيزيولوجي ،فجهازُنا
الحيس ال يقدر عىل االستجابة إال ألجزاء صغرية جدا ً من املجال الكامل للموجات الصوتية
ُّ
الكهرومغناطيسية ـ الراديو ،والضوء ،واألشعة تحت الحمراء ،واألشعة فوق البنفسجية ،وأشعة X
غم ـ التي تصطدم بنا عىل الدوام وبالتايل ،فإ َّن العامل كام نختربه ميثل ع ّينة جزئية ـ ع ّينة برشية
وأشعة ّ
بامتياز ـ من ِغنى وتعقيدات العامل الهائلة كام هويف ذاته .ونحن نخترب هذا عىل بعض مستويات
الكون واإلنسان .فام نختربه ونستعمله كلوحة ثابتة قد يكون بالنسبة للمراقبة املجهرية عاملاً من
اإللكرتونات والنيوترونات والكوركات التي تدور كالدوامة يف حركة رسيعة متواصلة تستنفذ طاقاته.
نحن نفهم العامل كام يبدولنا بالتحديد بوصفنا كائنات لها أجهزتها الخاصة الفيزيائية والسيكولوجية.
وبالفعل إن الطريقة التي يظهر فيها العامل لنا هي كام هو العامل بالنسبة لنا وكام نسكنه ونتفاعل معه.
وما قال توما األكويني يف املايض «اليشء املعلوم موجود يف العامل بحسب ما يَظهر له».

عم إذا كان
يف ختام مناقشته للموضوعات األكرث حساسية يف فلسفة الدين ،يتساءل جون هيغ َّ
باإلمكان تبني التمييز الكانطي الواسع بني العامل يف ذاته والعامل كام يبدو لنا من خالل أدواتنا
املعرفية ،وتطبيقه عىل العالقة بني الحقيقة املطلقة واإلدراك البرشي املتفاوت لتلك الحقيقة؟ ثم
يجيب :إذا كان األمر كذلك ،علينا أ ْن نعترب أ َّن اإلله املوجود يف ذاته واح ٌد وأ َّن اإلله كام يتب ّدى
لنا متعدد ومختلف .وبالتايل ميكننا أ ْن نصوغ فرضية اختبار البرش للحق يف ذاته عىل أساس
أحد املفهومني الدينيني ،األول ،هو مفهوم اإلله أو الحق املخترب بوصفه شخص ّياً وهو املفهوم
السائد يف األشكال األلوهية من الدين ،والثاين ،هو مفهوم املطلق ،أو الحق املخترب بوصفه غري
شخيص ،وهذا السائد يف األديان الآلتأليهية .بيد أن كل واحد من هذه املفاهيم أصبح أكرث واقعية
ّ
يشبه سلسلة من التصورات الجزئية لإلله أو املفاهيم الجزئية للمطلق.
إ َّن ما ذكرناه يف هذه املقالة .هو اطاللة عامة وإجاملية حول فلسفة الدين من ناحية املصطلح
واملفهوم ،إال أ َّن موضوعاً دقيقاً كهذا يحتاج إىل بحوث تفصيلية عميقة سواء يف مجال الدرس
الفلسفي الغريب أو يف املجال اإلسالمي.
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فضاء الكتب
ــ ((اإلنسان ــ اهلل)) للفيلسوف لوك فريي
نقد حداثة بال روح

قراءة وتعريب :د.جميل قاسم
ـ ديناميات اإليامن لـ بول تيليش
الدين في املكان املتسامي

قراءة وتحليل :جمانة عبد الهادي

اإلنسان ـ اهلل للفيلسوف لوك فيري
نقد حداثة بال روح

((

))

[*]

قراءة وتعريب :د.مجيل قاسم
يندرج كتاب «اإلنسان ـ الله» ()L´homme - Dieu

للفيلسوف لوك فريي ضمن الرتاث الفلسفي ما بعد
عرص األنوار ،الذي أحل العقل محل النقل ،والنقد محل
العقيدة ،إمنا عىل أساس روحاين جديد ،يعيد االعتبار للقيمة
واملعنى ،يف ظل أزمة املعنى يف عامل الحداثة الباهتة ،مستفيدا ً
من تطور علوم اإلنسان ،يف مجال ظواهرية األديان.
ومن الناحية األكادميية يُعترب هذا الكتاب خامتة لعدد من
الدراسات التي تناولت موضوعة الدين والدينوية إنطالقاً من
إشكالية القدسية والدهرية ،كمؤلفات مرشيا إلياد حول «تاريخ
األديان» و«القديس والدهري» ،ومؤلفات رينيه جريار «املقدس
والعنف» و«كبش الفداء» و«أشياء خفية منذ تكوين العامل».
ت ُعترب محاولة جورج باتاي «نظرية يف الدين» ،هي إحدى مصادر الوعي املحتملة لهذا الكتاب
وذلك يف دعوته إىل إعادة االعتبار لألمر الحميم  L’ordre intimeيف نظام األشياء ـ إنطالقاً من
الوعي والضمري ،الذي يستبعد األشكال الشطحية الل ّدنية للدين ،وهو موقف صويف ،روحاين،
يخالف املحاوالت التي تخلط الدين مع معطيات الحارض الدنيوي ،وهذه الفلسفة الصوفية تقوم
عىل التمييز بني وعي الكائن وجوهره .être sans essence mais concient
لقد قامت الحداثة الراديكالية ،يف قطيعتها مع العصور الوسطى ،والنظام القديم ،عىل العودة
إىل الطبيعة ،والتفكري النقدي باملوجودات ،يف خارج كل سلطة مرجعية ،ما خال سلطة النقد ذاته،
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واعتبار اإلنسان معيار القيمة واملعنى ،وراعي الوجود والكينونة ،وعىل الفصل ما بني الحقيقة
األرضية والحقيقة العلوية ،باعتبار العقل والعقالنية مرجعية الحقيقة املطلقة.
وإذا كان سبينوزا يف العرص الوسيط قد مهد للحداثة العقلية ،بتجاوزه إلشكالية العقل والنقل،
يف ،فإ ّن كلود ليفي شرتاوس
وتوطيده للعقل الفكري يف املعرفة ،من دون إلغاء القيمة ،كنمط معر ٍّ
يَعترب القيمة ـ باملفهوم اإلثنولوجي ـ محددة لقيمة ،من هنا أهمية املقاربة لإلنسان يف بُعده الثقايف،
يل ،األمر
إنطالقاً من الكلية الثقافية ،وليس من معطيات سابقة أو الحقة ،يف بُعده الشخصاين الك ّ
الذي يخفف من غلواء الثقافة «العاملة» التي ترى الثقافة الحية واملعاشة كفولكلور أصويل ،بدايئ
«وحيش» وما قبل ـ إنساين؟
فقدان القيم لطابعها القديس
إن نهاية الالهوتية ـ الدينية ،وظهور ثقافة التدهري ،العلمنة يف أوروبا ،كل هذه الكلامت وغريها،
تؤرش ،بنظر الفيلسوف الفرنيس لوك فريي ،إىل ذات الحقيقة الواحدة :ظهور العامل العلامين،
بحيث أصبح االعتقاد بالله مسألة شخصية ،تتعلق بالنطاق الشخيص .إذ فَقدت القيم األخالقية
القديس ،واقترصت عىل الصعيد االنساين ،هذا ،مع أن األسئلة
والحقوقية والجاملية طابَعها
ُّ
امليتافيزيقية ،والسؤال عن املعنى ال زال يُغذي الوعي الحديث.
ويف ما يتعدى األصوليات الدينية ،فإن الغرب الحديث يطمح ويصبو إىل أشكال متجددة من
الروحانية ،األمر الذي يفرس العودة إىل الحكمة الرشقية ،وظهور الفرق السدميية من األديان الجديدة.
لكن السؤال املهم الذي يستحث عليه كتاب لوك فريي هو التايل :كيف نفرس العودة إىل
الروحانية يف عامل العلامنية؟
لتفسري هذا األمر يعود فريي إىل أصول الثورة العلامنية ،وتحديدا ً إىل اللحظة الديكارتية،
بوصفها اللحظة التي توطد الذاتية ،الكوجيطية ،وتضع عىل محك الشك ،واالختبار النقدي،
العقائد الدوغامطية ،بواسطة العال ( )Sujetيف عالقته مع الذات .ويرفض أهل الحداثة ،والحال
هذه ،كل رأي ُسلطوي ،ال يخضع لهذه القاعدة( ،عالقة العامل مع الذات) ،باعتباره «منطق
سلطة» ،بغض النظر عن طبيعة وشكل هذه السلطة ،الخارجية ،إال إذا كانت سلطة وجيهة،
تفرض االعرتاف بها ،والقناعة فيها .وهي ،إذ ال تستبعد االمتثال لل ُدرجة (املوضة) أو االنبهار
بالقادة والزعامء ،فإن هذا اإلذعان يقوم عىل الضمري والوعي ،عىل الصعيد السيايس أو الثقايف

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

370

فضاء الكتب

أو العلمي ،وعىل األخالق اآلدابية املتأسسة عىل اإلنسان .وهل تعني هذه األنسية الحديثة نهاية
كل شكلٍ من أشكال الروحانية؟
ِّ
لقد متت التسوية بني اإلميان واإللحاد .كام أن فكرة «اإلله الذي يأيت إىل الروح» بحسب الفيلسوف
لفيناس مل تتوار ،بل ظلت قامئة ،تضفي املعنى عىل القانون ،واألمل عىل الواجب ،والحب عىل
االحرتام ،انطالقاً من إشكالية إنسانية بحتة .وهكذا بدأ الذهاب من اإلنسان إىل الله وليس العكس.
وإذا كانت املسيحية ،اليوم ،ترى يف ذلك عالمة من عالمات الغرور فإن العلامنيني ،ومن ضمنهم
املسيحيني العلامنيني ،يرون يف ذلك عالمة من عالمات األصالة واإلميان املتأسس عىل أفول
األخالق الالهوتية .وهكذا ،مل يعد التعايل مرفوضاً ،وفق هذا التصور ،بل مشموالً ،كفكر ،يف العقل
اإلنساين ،لكنه ينطوي يف املحايثة ،املالزمة للذات ،يف استقاللية العامل الذايت ( .)Sujetإن الثورة
العلامنية التي دخلت إىل الكنيسة ذاتها مل تعد تعرتف مبنطق السلطة ،وصارت تدعو إىل «أخالقية
حوار» تُغ َِّي العالقة بني األخالق والدين .وهذه األخالق تقرتح نوعاً آخر من التعايل ،يقدمه هورسل
يف منهجه الظواهري ،قبل لِفيناس ،مندمجاً يف املحايثة .فالحقيقة العلمية تتجاوز الفرد والفردية مع
كونها مالزمة للوعي ،وليس مثة حاجة إىل الركون إىل «منطق السلطة» لفرضها أو افرتاضها ،فاملتعايل
محايث ،مالزم الظاهرة ،بحسب املعرفة الرتانسندالية الظواهرية .فتعايل الحب يندرج يف دخيلة
اإلنسان الصميمة ،وتعايل الله يَن َوجد يف الطبيعة والوجود والروح ،إ َّن هذا املظهر من مظاهر الطبيعة
هو الذي يتفق ويتوافق مع العلامنية ،وهو الذي يعطي املعنى للروحانية الحديثة .يف أي إطار تنطرح
القديس واملتعايل يف الغرب املعارص؟ إنّه املعنى والالمتناهي الذي يَنطرح بإزاء التناهي
العودة إىل
ّ
املطلق ،املوت ،يف الرباط املعقود بني نهاية الحياة ومعناها األقىص ،بالتجرد عن التملك ،يف مقابل
الكينونة الحقة ،يف حني أ َّن املعنى ،يف العامل العلامين الباهت يقتيض طرح سؤال (التناهي).
احلداثة التي أفقدت اإلنسان معناه
يفقد اإلنسان يف الحداثة املأساوية كامله وأصالته ،وغاية وجوده ،ولقد اصطدم جهابذة الحداثة
ـ وعىل رأسهم ماركس ـ بالصعوبة التي توقعها جان جاك روسو ،الذي ذكر اإلنسان باالنحطاط
والعدمية ،فاقرتحوا فكرة خلود «النوع» اإلنساين يف مقابل االنحطاط الفردي ،لكن كريكيجارد
كشف عن هشاشة هذا املوقف ،باعتبار أ َّن الفرادة الوجودية ،هي حقيقة اإلنسان الفريدة.
لقد ألهم املق َّدس ـ عىل امتداد آالف السنني ـ كل قطاعات الثقافة اإلنسانية ،من الفن إىل السياسة ،ومن

املثولوجيا إىل األخالقية ،فهل تستطيع أخالقنا الخالية من التسامي أ ْن تع ّوض عن االنسحاب اإللهي؟!
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

(اإلنسان ـ اهلل) للفيلسوف لوك فيري

371

إ َّن إحدى ِ
السامت الفريدة للمجتمع العلامين هي وجوده يف إطار مرشوع يستمد منه املرشوعية
والقيمة واملعنى ،مع ذلك ،يف مجتمع األمتتة واالستهالك تطغى األداتية بحيث ينطرح معنى
املعنى ،وفائدة الفائدة للمرشوعات القامئة ،أي ينطرح املعنى األقىص ،النهايئ ،للمعنى والقيمة،
ومبا أن السؤال عن «معنى الوجود» يفوح مبيتافيزيقيته ،لكونه يَظل قامئاً يف عهدة اإلميان القديم ،ال
يظهرالسؤال إال يف ظروف استثنائية ،كالحداد ،واملرض العضال يف قوالب من املؤاساة الشكلِّية.
ال يعني هذا األمر أن التعايل القديس ليس كامناً يف الحداثة .فاألفكار الطوباوية الكربى،
كاملاركسية ،كانت ـ حسب فريي وسواه من الفالسفة النقديني ـ عبارة عن «دين خالص» طوباوي
بإمتياز ،يستبدل الجنة يف الحياة األخرى بجنة شيوعية َموعودة فوق األرض ،يزول فيها رصاع
الطبقات ،وتنتهي الدولة ،وتتعمم ملكية وسائل اإلنتاج ،وكانت هذه النظرية تنطوي عىل فكرة «حياة
أخرى» ،تجمع ما بني اإللحاد والتعايل.
لكن السؤال عن معنى الحياة قد اختفى يف مجتمع األمتتة التقنوقراطية ،مجتمع االستالب
واالغرتاب ،الذي وصفه هيدغر بأنه املجتمع الذي يستدعي فيه الفعل فعالً آخر بال غاية.
ويف خامتة كتابه يأخذ فريي عىل املادية وقوعها بالتناقض األدايئ ،فهي يف التعبري عن قضاياها
تنىس موقفها الخاص .ويجد أن نيتشه نفسه أنه وقع يف هذا التناقض األدايئ ،بإصداره حكامً عىل
الحياة يتصف بالخارجية ،ال سيام يف هجومه عىل فكرة التعايل .هذا يف الوقت الذي تفرتض الحياة
نطاقاً متعالياً ،مثالثاً ،ما ورائياً ليك يحظى الحكم الصادر ـ ضدها باملعنى والصدقية .والحال هذه،
ريي عىل اإلنسان الفاتك ،املتناهي ،الالَّكامل ،باعتباره انساناً ـ إلهاً بالخارجية
أمل يتصف حكم ف ّ
أيضاً؟ «أمل يعرتض إبليس عىل خالفة االنسان يف االرض ـ معتدا ً بأصله املالئيك ـ بأنه يفسد
فيها ويسفك الدماء؟» فكيف يصبح اإلنسان غري الكامل ،إنساناً ـ كامالً ،إال عىل مستوى الرغبة
والطموح والغاية القصوى ،باعتباره صورة ـ الله ،وخليفة الله عىل األرض .ومن أوجه التناقض
األدايئ اعتبار اإلنسان «إنساناً ـ إلهاً» وإضافة صفة األلوهية إىل اإلنسانية هي اعرتاف بكونها بُعدا ً
متعالياً ـ محايثاً بصورة تبادلية ،ومبعزل عن التثنية والثنائية :ههنا نجد أنفسنا يف خارج الثنائية (إنسان
ـ إله وإله ـ إنسان) .بل نجد أنفسنا أمام جدلية اإلنسان ـ الله ،والله ـ اإلنسان ،باعتبار اإلنسان
«شخصياً» ،جمعية للروح والعقل والجسد ،يتعاىل عىل طبيعته املتناهية ،باعتبار الطبيعة الصغرى
امتدادا ً للطبيعة الكونية ،والكائن منوذجاً للكينونة الكربى ،والعامل األصغر صورة للعامل األكرب،
وتكون األحدية والفرادة يف عالقة جدلية مع الالتناهي واألحدية اإللهية ،يف عالقة اإلنسان بالله.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

"ديناميات اإليمان" لـ بول تيليش
الدين في المكان المتسامي
[*]

قراءة وحتليل :مجانة عبد اهلادي
يعد كتاب الفيلسوف والالَّهويت االملاين بول تيليش
(« )Paul Tillichديناميات اإلميان» (،)Dynamics of Faith
أحد أهم املؤلفات التي اعتنت باملسألة الدينية يف حقبة ما
بعد الحداثة يف الغرب .يناقش تيليش يف كتابه معضلة أساسية
كانت قد أخذت شطرا ً كبريا ً من اهتاممات فالسفة الدين
وعلامء الالّهوت يف أوروبا منذ العصور الوسطى وحتى فجر
الحداثة ،أال وهي قضية العالقة بني الدين واألخالق وثورة
العلوم الطبيعية.
والكتاب الذي صدرت له ترجامت كثرية منذ العام 1957
إىل اللغات اإلنكليزية والفرنسية واالسبانية والعربية ،فإنه منذ
صدوره يف بريطانيا يف ذلك العام ،ال يزال موضوع الساعة
بالنسبة إىل الجامعات ومراكز دراسات فلسفة الدين واملعاهد الالَّهوتية.

صحيح ان تيليش كان مدافعاً عن املسيحية إلميانه بها ،إال أنه حرص عىل تناولها ودرسها يف
جميع مؤلفاته من داخل ومن خارج ،هذا السبب هو ما جعله عىل مسافة من الكنيسة التقليدية
مثلام جعله عىل مسافة أخرى من الوسط العلامين ومدارسه الفلسفية .ومع هذا مل متلك النخب
عىل اختالفها إال أن تهتم بنظرياته وتحديدا ً يف موضوع اإلميان الذي وردت مرتكزاته النظرية يف
هذا الكتاب.
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اإليامن باعتباره اهتامم ًا مطلق ًا
اإلميان حسب فهم بول تليش  Paul Tillichله خاصيته املنفردة عن الرؤى الالهوتية
الكالسيكية التي سادت الحداثة األوروبية :فهو يع ِّرفه بهذه العبارة «اإلميان هو حالة االهتامم
املطلق» .ويصف تيليش  Tillichاالهتامم املطلق باملقطع التايل« :االهتامم املطلق هو الرتجمة
املج ّردة للوصية العظيمة»« :الرب إلهنا ،الرب واحد؛ أحبب إلهك من كل قلبك ،وكل روحك،
وكل عقلك ،وكل قوتك» .إن االهتامم الديني املطلق يستبعد كل االهتاممات عن األهمية املطلقة
ويجعلها متهيدية .أنه اهتامم غري مرشوط ،مستقل عن كل الرشوط الشخصية والظروف والرغبات.
واالهتامم الالمرشوط كيل :ال يُستثنى منه أي جز ٍء من ذواتنا او من عاملنا؛ ليس هناك «مكان»
للفرار منه ،إن االهتامم املطلق ال متنا ٍه :فال لحظة راحة ممكنة أمام االهتامم الديني املطلق ،وغري
املرشوع والكيل وغري املتناهي[[[.
هذا املقطع يعرض بشكل جيد غموض عبارة «االهتامم املطلق» التي قد تشري إما إىل موقف
اهتامم او إىل موضوع ذلك املوقف (الحقيقي او املوهوم) .فهل تشري عبارة «االهتامم املطلق»
إىل حالة اهتامم ذهنية ،أم إىل موضوع مفرتض للحالة الذهنية؟ ان من بني الصفات األربع التي
يستخدمها تيليش يف املقطع ،توحي صفة «غري مرشوط» أنها تشري إىل موقف اهتامم ،وتشري صفة
«ال متنا ٍه» إىل موضوع اهتامم ،وصفتا «مطلق» و»كيل» قد تناسب كال األمرين .وعىل كل حال
يستحيل فعالً ،معرفة املعنى الذي يقصده تيليش ،أو إذا كان يقصدهام معاً ،أو تارة هذا وتارة ذاك.
لقد حل تيليش هذا الغموض يف كتابه موضوع العرض والتحليل «بواعث اإلميان» Dynamic
 ،of Fatihحيث تبنى بوضوح كال املعنيني املمكنني باعتبار موقف االهتامم املطلق وموضوع
االهتامم املطلق أمرا ً واحدا ً« .إن عمل االميان املطلق واملطلق املقصود من عمل اإلميان أمر
واحد» وهذا يعني « ...زوال نظام الذات ـ املوضوع العادي يف تجربة املطلق ،غرياملرشوط»؛
أي أن االهتامم املطلق ليس مسألة الذات االنسانية التي تتبنى موقفاً ما تجاه موضوع مقدس ،إمنا
هو ،كام يعرب تيليش ،شكل من أشكال مشاركة الذهن البرشي يف أساس وجوده .إن فكرة املشاركة
هذه أساسية يف فكر تيليش الذي مييز بني منوذجني من فلسفة الدين يصفهام باالنطولوجي
والكوزمولوجي .النموذج الكوزمولوجي(الذي ينسبه لتوما األكويني) يرى أن الله موجود «هناك»،
[1] - paul Tillich, Spystematic Theology (Chicago University press, (1951) 1,14 Copyright 1951 by the
University of Chicago,P.12
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وال يكون الوصول اليه اال بعد عملية استدالل خطرية؛ أما العثور عليه فشبيه بلقاء شخص غريب.
أما بالنسبة للمقاربة االنطولوجية التي يتبناها تيليش فإنه يربطها بالقديس أوغسطني ،ومفادها أن الله
باألصل حارض لنا من حيث هو أساس وجودنا ،ولكنه بنفس الوقت مفارق لنا إىل حد ال متنا ٍه ،وأن
وجودنا املتناهي استمرار للوجود الالمتناهي؛ وبالتايل ،فإن معرفة الله تعني التغلب عىل اغرتابنا
عن أصل وجودنا .،فالله ليس اآلخر ،أي موضوعاً ميكن ان نعرفه اونفشل يف معرفته ،إمنا هو
الوجود عينه الذي نشرتك فيه بنفس حقيقة الوجود .فأن نكون مهتمني بالله بشكل مطلق يعني أن
نعرب عن عالقتنا الصحيحة بالوجود.
وكام هي مسألة العنارص االخرى يف منظومته ،فإن تعريف تيليش لإلميان بأنه اهتامم مطلق،
قابل للتطور بعدة اتجاهات ،فبتأكيده عىل إزالة ثنائية الذات ـ املوضوع ،ميكن النظر إىل تعريفه
لإلميان كمؤرش إىل استمرار اإلنسانية ،او حتى للتامهي مع الله كأصل للوجود.
وهكذا ،ميكننا مع معادلة تيليش أن نع ّرف االميان بلحاظ األلوهة ،مثالً ،أنه اهتامم االنسان
باملطلق ،او ميكن ان نعرف اإلله بلحاظ اإلميان بأنه ذاك الذي يهتم اإلنسان به اهتامما مطلقاً.
نظر تيليش إىل هذا التسامح بني فوق الطبيعانية والطبيعانية بأنه يشكل وجهة ثالثة فائفة «تتجاوز
الطبيعانية وفوق الطبيعانية» .أما السؤال عام إذا كانت نظرة تيليش بهذه الطريقة مربرة ،فإننا نرتك
للقارئ فرصة للتأمل يف ذلك[[[.
مفهوما الوحي واإليامن
النقطة املحورية يف كتاب تيليش هي محاوالته الدؤوبة لتمييز الفروق اللغوية واالصطالحية
والداللية بني مفهومي الوحي واإلميان .من املعروف انه يوجد يف الفكر املسيحي فهامن مختلفان
(كتلق برشي للوحي عرب الكتاب
جدا ً لطبيعة الوحي ،ويلزم عنهام مفهومان مختلفان لإلميان
ِّ
املقدس كوسيط للوحي) ،والالهوت (كخطاب مرتكز عىل الوحي) .ومن املفيد اإلشارة يف هذا
الصدد إىل أن الرؤية التي هيمنت يف العصور الوسطى والتي تقدم راهنا بأكرث أشكال الكاثوليكية
الرومانية تقليدية (وأيضاً ،يف لقاءات الطرف اآلخر الالفت للنظر ،الربوتستانتية املحافظة) ،ميكن
وي».
وسمها بـ :فهم الوحي «القَضَ ِّ
وي» فيعرب عنه الالَّهوت الربوتستانتي بأنه الوحي الذي
أما املعنى املقصود من «الوحي القَضَ ِّ
يعكس الذي ينبغي عىل املؤمنني األخذ به وتطبيقه عىل حرفيته.
[[[ـ جون هيغ ،فلسفة الدين ،ترجمة طارق عسييل ،دار املعارف الحكمية ،بريوت  – 2010ص .96-95
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وي ،أن مضمون الوحي عبارة عن مجموعة حقائق يُعرب
ويرى محللو هذه الرؤية للوحي القَضَ ِّ
عنها بجمل او قضايا .والوحي هو نقل الحقائق اإللهية االصيلة للبرش ،أو كام جاء يف اقدم موسوعة
كاثوليكية «ميكن تعريف الوحي بأنه إيصال الله الحقيقة ملخلوق عاقل عرب وسائل تختلف عن
السياق العادي للطبيعة»[[[.
ينسجم مع هذا املفهوم للوحي وجهة نظر ترى ان اإلميان هو قبول الناس وطاعتهم للحقائق
املوحاة من الله .,وقد عرف املجمع الفاتيكاين عام  1870اإلميان بأنه «فضيلة فوق طبيعية ،ملهمة
ومدعمة بالنعمة اإللهية ،وهو االعتقاد بصحة االمور املوحى بها» ،أو كام كتب أحد الالَّهوتيني
اليسوعيني املعارصين« ،بالنسبة للكاثوليك ،إن كلمة إميان توصل فكرة التوافق العقيل عىل صحة
مضامني الوحي بسلطان شهادة الله املوحي ...واإلميان هو االستجابة الكاثوليكية لرسالة عقلية
مبلّغة من الله»[[[.
هذان املفهومان املتداخالن :الوحي كإعالن إلهي عن الحقيقة الدينية ،واالميان كتلقٍ بالطاعة
الحقائق ،مرتبطان بالكتاب املقدس بصفته املحل الذي سجلت فيه تلك الحقائق رسمياً ،والتي
أوحيت أوالً عن طريق األنبياء ،ثم مبظهرها األتم واألكمل عرب املسيح والرسل ،وهي مدونة اآلن
يف الكتاب املقدس .والعنرص األساس يف هذه الرؤية ،أن الكتاب املقدس ليس مجرد كتاب
برشي ،وبالتايل ليس كتاباً قابالً للخطأ.
وقد صاغ املجمع الفاتيكاين األول االعتقاد الروماين الكاثولييك للعرص الحديث بقوله :إن
نصوص الكتاب املقدس « ...كتبت بإلهام من الروح القدس ،ومؤلفها هو الله»( .وهذا ما ميكن
مقارنته بكلامت اإلنجييل الربوتستانتي ،د .بييل غراهام « Billy Grahamالله هو الذي كتب الكتاب
املقدس بواسطة ثالثني من الكتبة» .وال بد من اضافة ما أعلنه مجمع الثالثني ( )3651 – 6451أنه
«بنفس االحرتام والوالء الذي به نبجل ونحرتم كل كتب العهد القديم والجديد ،ألن مؤلفهام واحد
هو الله ،فإننا نبجل ونحرتم الرتاث اإلمياين واألخالقي الذي تم تلقيه شفويا من املسيح ،أو إلهاماً
بواسطة الروح القدس ،وما زال مستمرا ً يف الكنيسة الكاثوليكية»[[[.
[1] - The Catholic Wncyclopedia (New York: Appleton Co.. 1912), XIII, 1.
[2] - Gustave Weigel, Faith and Understanding in America (New York Yhe Macmillan Company, 1959), P.1.
ومن جانب آخر فإن للكتابات الكاثوليكية الحديثة توجه متزايد لالعرتاف بالعقائد األخرى والتسليم باألفكار األخرى أنظر:
Karl Rahner, ed.. Encyclopedia of faith (London: Burns & Oates News York: Crossroad Publishing
)Company, 1975
[3] - Karl Rahner, Ipid.
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فضاء الكتب

من جهة أخرى ،فإن الربوتستانتية ال تعرتف بأن للرتاث الشفوي اإلمياين واألخالقي سلطة
تساوي سلطة الكتاب املقدس ،وتعلن أن الله خاطب الكنيسة ككل بالكتاب املقدس مبارشة،
وي ،بوصفه كشفاً لبعض
كام خاطب عقول وضامئر األفراد .وهكذا يتضح بأن مفهوم الوحي القَضَ ٍّ
الحقائق التي دونَّت يف الكتاب املقدس ،وصادق عليها اإلميان ،يؤدي إىل نظرية خاصة يف
طبيعة ووظيفة الالَّهوت .وهذه النظرية القَضَ ويَّة كانت عىل الدوام مصحوبة بالتمييز بني الالَّهوت
الطبيعي والالَّهوت الوحياين .كام أن هذا التمييز ما زال مقبوالً عىل العموم من قبل الالَّهوتيني
املسيحيني عىل اختالف انتامءاتهم الرتاثية وحتى أزمتنا املعارصة.
الرمزية يف اللغة الدينية
هناك عنرص مهم يف فكر تيليش  Tillichوهو الطبيعة الرمزية للغة الدينية .قبل كل يشء ،وليك
تستوي املفاهيم واملصطلحات عىل نصاب سليم مييز بني الرمز ،والعالمة ،إذ كالهام يشري إىل
يشء آخر وراءه .ما تشري اليه العالمة يكون باالصطالح والوضع ـ كام يشري الضوء األحمر عىل
مفرتق الطريق إىل أن السائقني مأمورون بالتوقف ـ لكن «الرمز يشارك مبا يشري اليه» بخالف هذه
العالقة الخارجية الخالصة ،فإذا استخدمنا مثال تيليش  Tillichعن العلم،فإن هذا األخري يشارك
يف قوة ومنزلة األمة التي ميثلها ،والسبب يف هذه املشاركة يعود إىل الصلة الذاتية بالحقيقة التي
يرمز اليها ،إذ الرموز ال تعني اعتباطا كام الحال يف العالمات االصطالحية ،ولكنها تنشأ «من
الالوعي الفردي او الجمعي» .وبالتايل يكون لها امتدادها يف الحياة واضمحاللها وموتها (يف
بعض الحاالت) .فالرموز «تكشف عن مراتب للحقيقة تكون مجهولة بالنسبة لنا» ،ويف نفس
الوقت «تحرر أبعاد النفس وعنارصها» .وهي تطبق عىل مظاهر العامل الجديدة التي تكشف عنها.
وأوضح األمثلة عىل هذه الوظيفة الثنائية نجدها يف الفنون التي «تخلق رموزا ً ملستوى من الحقيقة
ال ميكن الوصول اليها بطريقة أخرى ،:ويف اآلن عينه تكشف عن الحساسيات والطاقات اإلدراكية
يف نفوسنا.
يرى تيليش  Tillichأن املعتقد الديني ،الذي ميثل حالة من «االهتامم املطلق» ،ال ميكن ان
تعرب عن نفسها اال باللغة الرمزية« .إن أي يشء نوله عام نهتم به اهتامماً مطلقاً ،اسميناه إلهاً أم مل
نسمه ،فإن له معنى رمزياً ،يشري إىل ما وراء نفسه ،ويشارك فيام يشري اليه ،وال ميكن لإلميان أن
يعرب عن نفسه بأية طريقة أخرى وافية باملراد .فلغة الدين هي لغة الرموز .وتبعاً لهذه الرؤية فإنه
يوجد بحسب  Tillichعبارة واحدة فقط حرفية ،غري رمزية ،ميكن ان تقال عن الحقيقة املطلقة،
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 6

االستغراب

"ديناميات اإليمان" لـ بول تيليش

377

وهي ما يسميه الدين إلها ،إن اإلله هو الوجود نفسه ،وعدا ذلك فجميع العبارات الالهوتية ،كقولنا إن
اإلله أزيل ،وحي ،وخري ،وشخيص ،وأن اإلله هو الخالق ،وأنه بحسب مخلوقاته هي عبارات رمزية.
ال شك أن أي حكم عىل اإلله ينبغي أن يكون رمزياً؛ ألن الحكم الجازم يستخدم جزءا ً من
التجربة املحدودة ليقول شيئاً عنه ،ثم يسمو مبضمون هذا الجزء رغم انه يتضمنه .وجزء الحقيقة
املحدودة ،الذي يصبح وسيلة للحكم الجازم عن اإلله ،يثبت وينفي يف الوقت نفسه ،ويصبح
رمزا ً،ألن التعبري الرمزي ،هو ما ينفي معناه الحقيقي مبا يشري اليه ،وكذلك يثبته ،وهذا اإلثبات يعطي
التعبري الرمزي اساساً كافياً للداللة عىل ما وراءه.
ميكن لفكرة تيليش عن الخصائص الرمزية للغة الدين – ككثري من أفكاره املركزية – ان يتطور
يف احد اتجاهني متقابلني .وقد عرضت هذه الفكرة قي كتابات تيليش بطريقة اجاملية غامضة
ورمزية .وهنا ال بد من التطرق ملبدإ تيليش يف تطوره التوحيدي املشار اليه يف املقاطع الالحقة
ذات الصلة بنظرية ج.هـ راندال  H. Randal,jrوكيف ميكن لهذا املبدأ أن يتطور باتجاه املذهب
الطبيعي.
مثة وجه سلبي ملبدأ تيليش يف لغة الدين كام يرى جون هيغ –وهو مستخدم يف الالهوت
اليهودي ـ املسيحي ـ ينطبق عىل الوجه السلبي ملبدأ التمثيل حيث يؤكد أننا ال نستخدم اللغة
البرشية حرفيا ،او عىل نحو االشرتاك املعنوي ،عندما نتحدث يف املطلق؛ ذلك ألن تعابرينا ميكن
اشتقاقها فقط من حياتنا البرشية املحدودة ،وبالتايل ،فهي مبا يشري اليه» جزئياً .لكن عىل املستوى
الديني يشكل هذا املبدأ تحذيرا ً من طريقة التفكري الوثنية باإلله ،التي تصوره كمجرد كائن برشي
ضخم (وهذا ما يعرف بالتشبيه).
أما التعاليم البناءة يف نظرية تيليش ،فهي تلك التي تقدم بديالً عن مبدأ التمثيل أي «نظرية
املشاركة» ،التي تقول إن الرمز يشارك يف الحقيقة التي يشري اليها .وهنا ال يوضح تيليش أو يعرف
خي»،هل الرمز يف هذه
بدقة ووضوح فكرة املشاركة األساسية .تأمل مثالً العبارة الرمزية «اإلله ّ
خي» أم أنه مفهوم «خريية اإلله»؟ وهل يشارك هذا الرمز يف الوجود نفسه
الحال هو عبارة «اإلله ّ
بنفس املعنى الذي يشارك فيه العلم يف منزلة وكرامة األمة؟ وما هو هذا املعنى بالتحديد؟ ال يحلِّل
تيليش  Tillichهذه املسألة – التي يستخدمها يف أماكن عدة ليشري فيها إىل ما يعنيه مبشاركة الرمز
مبا يرمز إليه ،وبالتايل ،فإن وجه الشبه يف حالة الرمز الديني ليس واضحاً[[[.
[1] - Paul Tillich- Dynamics of Faith- Paperback -24 February 2009 - p 176.
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ومرة أخرى وبحسب تيليش  ،Tillichإن كلام هو موجود يشارك يف الوجود نفسه ،فام الفرق
إذا ،بني الطريقة التي تشارك بها الرموز يف الوجود نفسه ،وبني الطريقة التي تشارك بها باقي
املوجودات فيه؟
إن تطبيق «الخصائص الرئيسية االخرى لكل رمز عىل التعابري الالهوتية ـ تثري أسئلة اخرى.
فهل من املعقول القول ان العبارة الالهوتية املعقدة مثل» اإلله غري متوقف بوجوده عىل أية حقيقة
خارجية» قد نشأت من الالوعي ،سواء أكان فردياً أو جامعياً؟ أال يبدو عىل األرجح أن فيلسوفاً
الهوتياً صاغها بعناية؟ وبأي معنى ميكن للجملة نفسها ان تكشف عن «مراتب الحقيقة املخفية
علينا» ،وعن «أعامق وجودنا املخفية»؟ تبدو هاتان الخاصيتان للرموز قابلتني لالنطباق عىل
الفنون أكرث من األفكار والعبارات الالهوتية ،وإن غرض تيليش الفعيل من تشبيه اإلدراك الديني
بإدراك الجامليات ،هو الذي يوحيبتطور فكره باتجاه املذهب الطبيعي.
هذه بعض األسئلة التي يثريها موقف تيليش  Tillichويف افرتاض األجوبة عنها؛ فإن تعاليم
تيليش ورغم ما فيها من إيحاءات قيمة ،فإنها ال تصل إىل مستوى الطرح الفلسفي املفصيل كام
يرى عدد من مجايليه .لكن مع ذلك فإن ميزة الرجل انه ق ّدم رزمة من املعطيات املعرفية العميقة
تتصل بالفلسفة والالَّهوت وفلسفة الدين يف الوقت نفسه .وهذه امليزة التي اختص بها بول تيليش
جعلته مح ّ
ط اهتامم كبار فالسفة ما بعد الحداثة فضالً عن االهتامم االستثنايئ بأفكاره وأطاريحه من
جانب الكنيسة املسيحية بطوائفها املختلفة.
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morale plus globale et plus profonde.
- Le troisième texte, par le philosophe britannique Walter Stace, qui présente une
analyse philosophique profonde sur la relation entre religion et sciences, compte
tenu de leur rapport avec le Grand Architecte de l’Univers, qu’est Dieu le ToutPuissant.
- A noter que les trois textes diffèrent en termes de fondements, principes et
méthodes, mais ils traite des problématiques liés à la connaissance de la religion
à partir de différents points de vue et selon des approches purement scientifiques,
théologiques et philosophiques.
- « Le Monde des Concepts » comprend deux articles: Le premier intitulé
«Définition de la religion» par le chercheur américain Robert Milton qui adopte
une approche épistémologique pour définir le mot «religion», tel que indiqué dans
les œuvres de trois savants et philosophes religieux, dont Paul Tillich, Abraham
Maslow et Melford Spiro; et le second intitulé « la philosophie de la religion», par
l’écrivain Khodor Ibrahim, qui cite les définitions essentielles utilisées concernant
le terme «philosophie de la religion».
- Dans « l’Espace des Livres», deux livres ont été analysés: le premier intitulé
«L’Homme-Dieu» et écrit par le philosophe français Luc Ferry. De son côté,
L’écrivain Jamil Qasem souligne l’importance du livre dans le cadre du débat
philosophique sur la religion dans le monde moderne, et montre la position du
philosophe Ferry parmi les philosophes européens de la religion pendant l’ère
postmoderne.
- Le deuxième livre, «Le dynamisme de la foi», par le philosophe allemand, Paul
Tillich. L’écrivain libanais, Joumana Abdul Hadi, aborde les pensées de Tillich et
observe les grandes questions qu’il a étudiées, notamment sa théorie sur la religion,
la morale et le soufisme, et ce qu’il appelle «la foi absolue» comme condition
préalable à la véritable connaissance de l’essence de la religion.
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ontologique telle que suggérée dans les philosophies islamiques et chrétiennes en
Europe.
- Dans la section «Témoin», on a introduit la biographie et les accomplissements
scientifiques du grand philosophe français, Pierre Bayle. En fait, le chercheur
irakien, Jaafar Hassan Shakarchi, discute du scepticisme de Bayle, soulignant ses
théories et thèses les plus importantes à cet égard et leur impact sur la génération
moderne des philosophes en Europe.
- Cette section comprend aussi son biographie, ainsi que ses importantes œuvres.
- Dans le Forum de l’Occidentalisme, on aborde deux débats: le premier débat,
intitulé «Religion, mondialisation et laïcité », étant entre quatre sociologues
occidentaux : José Casanova, Gilles Kepel, Tomáš Halik et Grace Davie. Ce débat
traite des problématiques de la relation entre la religion et la laïcité dans le monde
globalisé. Ce débat, animé par Doris Donnelly, chercheuse à l’Université John
Carroll, a eu lieu en Octobre 2015 à Prague, capitale de la République tchèque,
dans le cadre de la conférence « Forum 2000 ».
- Le second débat, intitulé « Modernité et religions», étant entre quatre
philosophes et sociologues dont: Olivier Abel, Jean Baubérot, Marcel Gauchet et
Olivier Mongin. Ce débat traite les grandes questions liées à la religion et la laïcité
dans les sociétés occidentales modernes, dont le plus important la théorie de « La
Sortie de la religion » développée par le philosophe français, Marcel Gauchet, ainsi
que son sens visé.
- Dans les « Textes Revus », on lit trois textes écrits par trois scientifiques des plus
éminents du XXème siècle en Europe et dans le monde islamique. Le premier texte,
par le physicien Albert Einstein, discutant de la relation étroite entre la science et la
religion, et le rôle de la conscience religieuse dans l’accomplissement des grandes
découvertes scientifiques.
- Le second texte, par le philosophe islamique, Uléma Mohammed Hussein
Tabatabaei qui définit la religion en se basant sur la sagesse et les textes du Coran,
et conclut que, contrairement aux autres religions et doctrines, l’Islam offre une vie
AL-ISTIGHRAB

2 0 1 6 ر بيــع

االستغراب

Al-Istighrab  ـNuméro 3

382

- Le chercheur iranien et philosophe à l’Université de Téhéran, Abdol Hossein
Khosrow Panah, a rédigé une étude intitulée «La vérité de la religion» dans lequel
il a défini le concept de la religion du point de vue de la philosophie occidentale
et de la théologie, ainsi que sous l’angle de l’Islam. L’auteur aborde également les
disciplines scientifiques qui ont traité de la philosophie de la religion ; y compris
la sociologie religieuse, la psychologie de la religion, la phénoménologie de la
religion, la théologie islamique et chrétienne.
- Dans les « Cycles de la controverse »:
- Mahmoud Haidar, chercheur dans la philosophie politique et la sociologie de la
religion, aborde le sujet du fondamentalisme chrétien basé sur le modèle historique
des États-Unis dans un article intitulé «L’image de l’impérialisme religieux » où
il met en évidence la montée religieuse aux Etats-Unis et le rôle des doctrines
religieuses, en particulier le protestantisme évangélique, dans la formation de ce
qu’on appelle la «religion civile» suivant l’expérience américaine.
- Le chercheur iranien dans la sociologie de la religion, Yasser Askari, aborde le
sujet de l’«Histoire de la théologie de la libération », mettant en valeur les différences
entre les principes de cette théologie et ceux de la théologie chrétienne moderne,
représentée par l’église catholique. Il étudie également l’origine et la signification
du terme et les raisons de son émergence en Amérique latine.
- Le chercheur à l’Université de Copenhague, James V. Spickard, présente 6
récits sur la religion tout en se basant sur des études sociologiques, demandant
la question suivante: « Qu’est-ce qui se passe à la religion? » A noter que la
méthodologie adoptée dans cet article consiste à organiser les approches modernes
de la sociologie de la religion en 6 groupes, chacun racontant une histoire différente
de ce qui se passe à la sociologie de la religion à la fin de l’ère postmoderne.
- Le chercheur irakien, Mazen Al Mattouri, présente dans « La théologie de la
philosophie occidentale» les recherches qui ont prouvé l’existence de Dieu depuis
Aristote jusqu’à l’ère postmoderne en Occident. Le chercheur s’appuie sur les règles
logiques de la l’ancienne philosophie avant de poursuivre son étude de la preuve
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les facteurs historiques qui ont conduit à une doctrine chrétienne pervertie, et la
trilogie.
- Dans sa recherche intitulée « Psychologie de la religion », le chercheur et
penseur iranien, Masoud Azerbaijani a souligné les opinions de Freud et de Young,
à propos de la religion d’un point de vue psychologique, ainsi que les différences
entre eux en termes de la façon dont ils perçoivent la relation de l’individu et la
communauté avec la religion.
- Dans son article «La religion et la politique», le théologien grec Konstantinos
D. Giannis, aborde le parcours des théories laïques et postlaïques, soulignant
l’intérêt des sociétés civiles occidentales pour la religion et la foi et confirmant sa
présence et son efficacité dans tous les domaines, en particulier celui de la politique
et de l’autorité.
- Le penseur égyptien, Ahmed Abdul Halim Attieh, écrit « Feuerbach...
actuellement“, dans lequel il souligne le débat théologique et philosophique entre
Hegel et Nietzsche. Il évoque également les principales thèses philosophiques de
Feuerbach qui ont porté, selon lui, sur la totalité de l’environnement spirituel de la
civilisation européenne moderne.
- Le chercheur français en sociologie des religions, Jean-Louis Schlegel, a rédigé
un article intitulé «Religion et sécularisation: Science et religion » dans lequel il
parle de la façon dont la recherche scientifique a été influencée par le matérialisme,
et comment cela se rapporte à l’attitude envers la religion et de l’existence. Il affirme
également que le darwinisme, par exemple, a adopté une approche approfondie des
textes du Livre Saint depuis le IXXème siècle et le grand conflit y résultant entre la
science et la religion.
- Le théologien et le philosophe canadien, Gregory Boom, a écrit un article intitulé
«L’avenir de la religion», dans lequel il a fait une comparaison entre les théories des
sociologues Emile Durkheim et Max Weber, et a conclu qu’il fallait relire les textes des
deux chercheurs sur la société parce qu’elle permet de susciter une prise de conscience
personnelle.
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L

e numéro 3 du magazine Istighrab, intitulé «La présence du religieux »
couvre les changements que le monde et l’Occident ont connus concernant

le long conflit entre la religion et la laïcité, ainsi que l’apparition des mouvements
et des idées sur le retour de la religion, qui occupe une grande place au sein du
débat entre les philosophes et les penseurs occidentaux durant la période de
postmodernisme.
Les études et articles inclus dans ce numéro sont répartis sur les sections respectives,
et ci-après sont les résumés:
- L’éditorial comporte un article pour le directeur-rédacteur en chef, Mahmoud
Haidar, dans lequel il présente un aperçu des principaux thèmes intellectuels qui
sont au cœur du débat sur la religion dans l’ère post-laïque et les changements
radicaux introduits à ce débat au début du XXIème siècle.
- Dans la section « Entretiens », des propos sont recueillis par Craig Martin
lors d’une entrevue avec l’intellectuel Talal Asad, professeur d’anthropologie
à l’université de New York, à propos de son célèbre œuvre «Généalogies de la
religion: Discipline et raisons de puissance dans le christianisme et l’islam ». Dans
cette entrevue, Assad affirme que la religion authentique est ouverte à la critique.
- Le « Dossier » comprend les études et les articles suivants:
- Anthony Thiselton traite de la pensée théologique chez le philosophe allemand
Paul Tillich et analyse un certain nombre de ses thèses sur la critique historique du
Livre Saint, l’apologétique chrétienne et la notion de salut, et la relation entre la
théologie et le développement scientifique, le langage religieux et la puissance de
l’église.
- Sous le titre «La religion en philosophie - Analyse de la position de Hegel »,
le chercheur algérien Sharifuddin Ben Duba affirme que la théorie de Hegel repose
sur trois principes fondamentaux: La doctrine chrétienne étant une vérité absolue,
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philosophical and purely scientific approaches.
- The “World of Concepts” includes two articles: The first entitled
“Definition of Religion” by the US researcher Robert Milton and which
adopts an epistemological approach for the definition of the world
“religion”, as stated in the writings of three scholars and philosophers
of religion: Paul Tillich, Abraham Maslow and Melford Spiro; and the
second, “Philosophy of Religion”, by the writer Khodor Ibrahim, citing
the main definitions used for the term “philosophy of religion”.
- In the “Book Space”, two books were analyzed: the first, “L’HommeDieu” (the Man-God) by the French philosopher Luc Ferry. The writer
Jamil Qassem stressed the importance of the book in the context of the
philosophical debate on religion in the modern world, and showed the
standing of the philosopher Ferry among the European philosophers of
religion in the post-modern era. The second book, “Dynamics of Faith”
is written by the German philosopher, Paul Tillich. The Lebanese writer,
Joumana Abdul Hadi, tackled Tillich’s thoughts and observed the major
issues he studied, particularly his theory about religion, morals and
Sufism, and what he called “the Absolute faith” as precondition for the
true knowledge of the essence of religion.
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relation in the globalized world. The seminar, led by the researcher at John
Carroll University, Doris Donnelly, was held in in October 2015 in Prague,
capital of the Czech Republic, as part of the Forum 2000 conference. The
second, a debate, comes under the title “Modernity and Religion” and had
participations from four philosophers and sociologists: Olivier Abel, John
Baubérot, Marcel Gauchet and Olivier Mongin. The debate involved major
issues related to religion and secularism in the modern western societies,
most importantly “La Sortie de la Religion” (the Departure from Religion)
theory as developed by the French philosopher, Marcel Gauchet, and the
its intended meaning.
- In the “Retrieved Texts”, one reads three texts by three of the 20th
century’s most prominent scientists in Europe and the Islamic world.
The first text by the physicist, Albert Einstein, who discussed the close
relationship between science and religion, and the role of the religious
consciousness in the achieving the major scientific breakthroughs.
The second text by the Islamic philosopher, Mohammed Hussein
Tabatabaei, who defines religion based on the wisdom and the texts of
the Quran, concluding that unlike the other religions and doctrines, Islam
offers a more global and deeper moral life.
The third text by the British philosopher on morals, Walter Stace, who
presents an in-depth philosophical analysis of the religion-science relation
given their correlation with the Great Architect of the Universe, God the
Almighty is.
Note that the three texts are different in terms of basics, principles
and methodologies, but they all deal with the knowledge-related issues
of religion from different perspectives and according to theological,
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differences between the principles of such theology and those of the
modern Christian theology as represented by the Catholic Church, while
also studying the origin and meaning of the term and the reasons behind
its emergence in Latin America.
- The researcher at University of Copenhagen, James V. Spickard,
presented 6 accounts on religion based on the sociological studies under the
question: “What Is Happening to Religion?”. The methodology adopted in
this article consists of arranging the modern approaches of the sociology
of religion in 6 groups, each telling a different story about what happens to
the sociology of religion by the end of the post-modern era.
- Under “Theology in Western Philosophy”, the Iraqi researcher, Mr.
Mazen Al Mtouri, exposes the researches which proved the existence of
God since Aristotle until the post-modern era in the West. The researcher
uses as a starting point the logical fundamentals of the early philosophy,
before he carries on with the study of the ontological proof as suggested in
the Islamic and Christian philosophies in Europe.
- In the “Witness” section, we introduced the biography and the scientific
achievements of the great French philosopher, Pierre Bayle. In fact, the
Iraqi researcher, Jaafar Hassan Shakarchi, underlined Bayle’s skepticism,
putting forward his most important theories and theses in this regard and
their impact on the modern generation of philosophers in Europe.
The section also includes his biography and his main works.
- The “Occidentalism Forum” section covers two seminars: the first
titled “Religion, Globalization and Secularization”, where speeches were
delivered by four sociologists: José Casanova, Gilles Kepel, Tomáš Halik
and Grace Davie, who commented on the issues of the religion-secularism
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how this relates to the attitude towards religion and existence. He also
states that Darwinism, for example, took a deep approach of the texts of
the Holy Book since the 19th century and the resulting great clash between
science and religion.
- The Canadian theologian and philosopher, Gregory Boom, wrote an
article entitled “L’avenir de la religion” (The Future of Religion), and in
which a comparison was made between the theories of the sociologists
Emile Durkheim and Max Weber, concluding that the texts of both scholars
on the society must be reread as it develops the personal awareness.
- The Iranian researcher and philosopher at the University of Tehran,
Abdol Hossein Khosrow Panah, wrote a research entitled “The Truth of
Religion” in which he defines the concept of religion from the perspective
of the Western philosophy and theology, as well as from an Islamic
angle. The writer also tackles the philosophy of religion as approached
scientifically, such as the religious sociology, the psychology of religion,
the phenomenology of religion and the Islamic and Christian theology.
- The “Circles of Debate” contain the following articles:
- Mr. Mahmoud Haidar, the researcher in the political philosophy and
the sociology of religion, approaches the Christian fundamentalism based
on the US historical model under the “Image of the Religious Imperialism”
in which he highlights the religious rise of the Unites States and the role
of the religious doctrines, particularly the evangelical Protestantism, in
the formation of what is called the “Civil Religion” according to the US
experience.
- The Iranian researcher in the sociology of religion, Mr. Yaser Askari,
wrote about the “Story of the Liberation Theology”, showcasing the
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concept and the relation between theology and the scientific development,
the religious language and the power of the church.
- Under the “Religion in Philosophy- Analysis of Hegel’s Vision” title,
the Algerian researcher Sharifuddin Ben Duba states that Hegel’s system
is based on three fundamentals: The Christian doctrine as absolute truth,
the historical factors that led to a perverted Christian doctrine, and the
trilogy.
- In his research entitled “Psychology of Religion”, the Iranian
researcher and thinker, Masoud Azerbaijani, highlights the opinions of
Freud and Jung about religion from a psychological perspective, as well as
the differences between both psychologists in terms of how they perceive
the relation between the individual and the community, and the religion.
- In his article “Religion and Politics”, the Greek theologian, Konstantinos
D. Giannis, tackles the course of the secular and post-secular theories,
pointing out to the interest of the Western civil societies in religion and
faith and confirming its presence and effectiveness in all fields, particularly
the field of politics and authority.
- The Egyptian thinker, Ahmed Abdul Halim Atieh, wrote Feuerbach
Nowadays in which he stressed the theological and philosophical debate
between Hegel and Nietzsche. He also referred to the major philosophical
theses of Feuerbach which, according to him, covered the entire spiritual
environment of the modern European civilization.
- The French researcher in the sociology of religions, Jean-Louis
Schlegel, wrote an article entitled “Religion et Sécularisation: Science et
Religion” (Religion and Secularization: Science and Religion) in which
he talks of how the scientific research was influenced by materialism, and
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ssue n°3 of Istighrab entitled “Presence of the Religious” covers
the changes witnessed all over the world and the west concerning
the longtime conflict between religion and secularism and the rise of
movements and ideas about the comeback of the religion which became a
major topic of discussion between the Western philosophers and thinkers
in the postmodernism era.
The studies and papers included in this issue are distributed over the
respective sections, and below are the abstracts:
- The editorial includes an article by managing editor, Mahmoud Haidar,
in which he gives an overview of the main intellectual topics which are
at the heart of the debate over religion in the post-secularism era and the
radical changes introduced to that debate in the early 21st century.
- In the “Dialogues” section, an interview is made by Craig Martin with
the intellectual Talal Asad, professor of Anthropology at the City University
of New York, about his famous “Genealogies of Religion: Discipline
and Reasons of Power in Christianity and Islam”. In this interview, Asad
maintains that the authentic religion is open to criticism.
- The “Issue” includes the following studies and papers:
- Anthony Thisetlon wrote about the theological thought of the German
philosopher Paul Tillich, analyzing a number of his theses on the historical
criticism of the Holy Book, the Christian apologetics, the redemption
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