معضلة الميتافيزيقا وما بعدها

العقل املنفصل هو نفسه من اليونان إىل ما بعد احلداثة
محمود حيدر

[*]
[[[

يهتم هذا البحث ببيان االختالالت التكوين ّية يف امليتافيزيقا منذ الحقبة األرسط ّية إىل
عصورالحداثة وما بعدها .ويف مسعاه إىل هذه الغاية ،يالحظ الباحث أن من أظهر السامت التي
ميكن استخالصها من اختبارات العقل الغريب ،أنه صنع مدائن الحداثة وما لبث إال قليالً حتى وقع
َس إىل صنعته لتصري له أدىن إىل كهوف ميتافيزيقية مغلقة .ومع أن مساءلة
يف أرسها .كام لو أنه آن َ
الذات يف التجربة التاريخية للحداثة أنتجت تقليدًا نقد ًّيا طاول مجمل مواريثها الفكرية وأمناط
حياتها ،إال أن هذه املساءلة  -عىل وزنها يف تنشيط الفكر وبث الحيوية يف أوصاله  -مل تتعدَ
جل املنعطفات التي
الخطوط الكربى التي وضعها لها نظامها الصارم .بسبب من ذلك ،سنالحظ أن َّ
حدثت يف حقل املفاهيم والنظريات واألفكار جاءت مطابقة ملعايري الثورة العلمية ومقتضياتها.
كل ذلك مل يحصل عىل سبيل املصادفة التاريخ ّية ،فاملعاثر التي عصفت بالعقل الغريب يف طوره
املعارص ليست حديثة العهد ،إمنا كانت موصولة بأصلها اليوناين ومل تفارقه قط.

“املح ّرر”
بذلت امليتافيزيقا مذ ولدت يف أرض اإلغريق وإىل يومنا الحارض ما ال حرص له من املكابدات.
اختربت النومني (اليشء يف ذاته) والفينومني (اليشء كام يظهر يف الواقع العيني) ،لكنها ستنتهي
رص عن مجاوزة دنيا املقوالت األرسطية
إىل استحالة الوصل بينهام .ذريعتها يف هذا ،أن العقل قا ٌ
يتيس له العلم مبا وراء عامل الحس .أ ّما النتيجة الكربى املرتت ِّبة عىل هذا امل ُنتهى ،فهي
العرش ،وال َّ
مؤسس ،واستغراقها يف بحر خض ِّم تتالطم فيه
إعراض الفلسفة األوىل عن سؤال الوجود كسؤال ِّ
أسئلة املمكنات الفانية وأعراضها.
*ـ مفكر وباحث يف الفلسفة – لبنان.
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مل تقطع ميتافيزيقا الحداثة مع أصيلها الحضاري الذي انحدرت منه .وبهذا مل تكن سوى

السل َْف اإلغريقي قبل عرشات القرون .من الوجهة
استئناف مستحدث ملرياث العقل الذي وضعه َ

األنطولوجية مل ِ
رشعه املعلم األول من تعليامت .فقد أخذ
يأت فالسفة التنوير مبا يجاوز ما ّ
عن أرسطو خالصات العقل املنفصل ليبتني عليها ثنائياته املتناقضة :راح يؤكد الفصل بني الله
والعامل ،وبني اإلميان والعلم ،وبني الدين والدولة ،حتى أوقف الفلسفة عن مهمتها العظمى ليهبط
بها إىل مجرد إثارة السؤال من دون أن ينتظر جواباً عليه...

يف بدايات التفلسف سبق ألفالطون أن بيَّ أن “الفلسفة هي العلم بالحقائق املطلقة املسترتة
وراء ظواهر األشياء” .وكان بهذا صادق النية يف الدعوة إىل تأسيس ميتافيزيقا ما ورائ ّية تتغ ّيا

الكشف عن حقيقة الوجود .ومل َّا جاء أرسطو ليع ِّرف الفلسفة بأنّها “العلم باألسباب القصوى
ربا مل يكن يدرك أنه بهذا التعريف سيفتح
للموجودات ،أو هي علم املوجود مبا هو موجود” ّ
الباب واسعاً أمام إلحاق امليتافيزيقا بعلم املنطق ،واستنزالها إىل دنيا التقييد .وعىل غالب الظن

كان أرسطو ت َّواقًا إىل االنعطاف مبه ّمة الفلسفة من أجل أن يجاوز التعايل امليتافيزيقي لل ُمثُل
األفالطونيّة ويحسم الجدل حول تعريفاتها .كانت هندسة العقل باملقوالت العرش مثرة هذا
االنعطاف .وهو مل ِ
ينف ما أعلنه القدماء من أن الفلسفة تبقى العلم األرشف من املعرفة العلم ّية،
ٍ
وحدس عقيل مييض إىل ما وراء طور
وأن إدراك الحقيقة ومعرفة جوهر األشياء تحتاج إىل إلهام

عم إذا كان مبستطاع
العقل .إال أنّه  -مع ذلك -سيبقى أول من افتتح باب السؤال املتشكِّك ّ

العقل البرشي إدراك الحقائق الجوهريّة لألشياء.

إرهاصات املنقلب األرسطي
يف كتابه “ما بعد الطبيعة” بدا أرسطو كام لو أنّه يعلن عن امليقات الذي نضج فيه العقل البرشي

ليسأل عام يتعدى فيزياء العامل ومظاهره .لكن السؤال األرسطي -عىل سم ِّو شأنه يف ترتيب بيت
العقل -سيتحول بعد برهة من زمن ،إىل علّ ٍة سالبة لفعاليات العقل وقابليته لالمتداد .وما هذا إال
ح ْية حلّت عىل صاحبه ثم صارت من بعده قلقاً مريباً .والذي فعله ليخرج من قلقه املريب ،أنّه
ل َ

أمسك عن مواصلة السؤال الذي تعذَّر الجواب عليه يف حساب املنطق ،ثم مىض شوطًا أبعد

ِض عن مصادقة السؤال األصل الذي أطل منه املوجود عىل ساحة الوجود .والحاصل أن
ليُعر َ
َس لها فكانت له سلواه العظمى .ريض مبا تحت
فيلسوف “ما بعد الطبيعة” مكث يف الطبيعة و َآن َ
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مرمى النظر ليؤدي وظيفته كمعلِّم أول لحركة العقل .ومع أنه أق َّر باملح ِّرك األول ،إال أن شَ َغفَه بعامل
اإلمكان أبقاه سجني املقوالت العرش .ثم مل َّا تأ َّمل مقولة الجوهر ،وسأل ع َّمن أصدرها ،عاد إىل

ح ْيته األوىل .لكن استيطانه يف عامل املمكنات سيفيض به إىل الجحود مبا مل يستطع نَ ْيلًه بركوب
َ
ٍ
وقتئذ
ح ْيت ُه الزائدة عن ح ّدها أثقلت عليه فلم يجد معها مخرجاً .حتى لقد بدت أحواله
داب َّة العقلَ .

كمن دخل املتاهة ولن يربحها أبدا ً .مثل هذا التوصيف -يصل إىل مرتبة الرضورة املنهج ّية ونحن
نعاين الحادث األرسطي .لو مضينا يف استقراء مآالته لظهر لنا بوضوح كيف اختُزلت امليتافيزيقا
إىل علم أريض محض .من أبرز معطيات هذا السياق االختزايل يف جانبه األنطولوجي أن أرسطو

خاصة مبعرفة الله ،ومل يعتربها غرضاً رئيسيّاً لفلسفته ،ومل يدخلها بالتايل يف قوانينه
مل يو ِل عناية
ّ

األخالق ّية وال يف نظمه السياس ّية[[[ .األولويّة عنده كانت النظرإىل العامل الحيس وبيان أسبابه وعلله

من دون أن يفكّر يف ق ّوة خفيّة تدبّره .مؤدى منهجه أن الطبيعة ،بعدما استكملت وسائلها وانتظمت
أخص خصائصه أنّه يح ِّرك غريه وال يتحرك
األفالك يف سريها ،انتهى بها املطاف إىل محرك أول
ِّ

الص َوري هو عنده اإلله الذي ال يذكر من صفاته إال أنّه عقل
هو[[[ .هذا املحرك الساكن أو املحرك ُ
دائم التفكري ،وتفكريه
منصب عىل ذاته .يتح َّرج أرسطو عن الكالم يف املسائل الدين ّية ،ويعدها فوق
ٌّ

رصح بأن الكائنات األزلية الباقية ،وإن تكن رفيعة مق ّدسة ،فهي ليست معروفة إال
مقدور البرش ،وي ِّ

بقدر ضئيل[[[ .لكن أرسطو الذي مل يفكر مبدئياً إال يف الطبيعة وعللها واألفالك ومحركاتها سيق
يف آخر األمر إىل إثبات محرك أكرب تتجه نحوه القوى وتشتاق إليه[[[.

البي أن الفلسفة مل تتخلَّص من تاريخها اإلشكايل هذا منذ اليونان إىل أزمنة الحداثة الفائضة.
ِّ

ذلك ما جعل كل مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقية (غيبية) تستعيص عىل الحل .املعرثة الكربى يف
مكابدات امليتافيزيقا الكالسيكيّة كامنة يف االنزياح عن مهمتها األصلية ،وهي فهم العامل كوجود
متصل ،والنظر إليه مبا هو امتداد أصيل بني مراتبه املرئية والالمرئية ،الطبيعية وفوق الطبيعية .ولنئ

كانت هذه هي مه ّمتها األصليّة -وهذا ما مييّزها عن العلم -فذلك تذكري مبا هو بديهي فيها .والتذكري
مبهمة امليتافيزيقا مبا هي استكشاف ما يحتجب عن ملكات العقل النظري ،وتجاربه ،هو إقرار لها
[[[ -إبراهيم مدكور -فالسفة اإلسالم والتوفيق بني الفلسفة والدين  -يف إطار كتاب «قض ّية الفلسفة» تحرير وتقديم :مح ّمد كامل الخطيب
 دار الطليعة الجديدة  -دمشق  -1998ص.165 :[2]- Aristote, Physique, 258 a, 5-b, 4.
[3]- Aristote, Des parties des animaux. 1, 5.
[[[ -إبراهيم مدكور :مجلة الرسالة  -القاهرة  -السنة الرابعة ،العدد  - 1936-9-13 - 141ص .200
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بوصفها علامً حياً يحيي نفسه ويحيي سواه من العلوم يف اآلن عينه .إنه أيضاً عرفان لها بالجميل

وهي تقيم عالقة شديدة الخصوصية بالوجود خالفاً لسائر املعارف والعلوم .إذ إنها ال تكف عن
إعالن رسالتها االصلية ،حتى وهي تعتني بعامل املمكنات وعوارضه من خالل االهتامم بأسئلة
املمكنات املتناهية وعوارضها .وهذا مألوف يف سريتها التاريخيّة ومد َّوناتها ،حيث أن الخاصية

امللحوظة لكل التعاليم امليتافيزيقية هي التقاؤها عىل رضورة البحث عن السبب األ ّول لكل ما هو

موجود .ذاك الذي س ِّمي املادة األوىل مع دميقريطس ،والخري مع أفالطون ،والفكر الذي يفكّر

بذاته مع أرسطو ،والواحد مع أفلوطني ،والوجود مع كل الفالسفة املسيحيني ،والقانون األخالقي
الخلقة عند برغسون،
ّ
مع كانط ،واإلرادة مع شوبنهاور ،والفكرة املطلقة عند هيغل ،والدميومة

وأي يشء ميكن أن تذكره .يف جميع األحوال ،فإن امليتافيزيقي -كام يبني الفيلسوف والالهويت

الفرنيس إتيان جلسون ( )1984-1979ـ إنسان يبحث وراء وبعد التجربة عن مصدر مطلق لكل

تجربة حقيقية وممكنة[[[ .وبحسب جلسون -أننا حتى لو ح ّدينا من مجال مالحظتنا لتاريخ الحضارة
الغربية ،فث ّمة حقيقة موضوعية هي أن اإلنسان سعى إىل هذه املعرفة منذ أكرث من خمسة وعرشين

قرناً ،ثم بعدما برهن أنه ال يجب البحث عنها وأقسم أنه لن يبحث عنها بعد اآلن ،وجد نفسه يطلبها

من جديد .هذا هو القانون الكامن يف العقل البرشي .وتب ًعا لهذه الرؤية امليتافيزيقيّة املستحدثة
ال يصح اعتبار اإلنسان حيوانًا ناطقًا كام ق ّرر أرسطو ،وإنّ ا هو حيوان ميتافيزيقي بالطبع والغريزة.

أي أن ماهيَّته ميتافيزيقية ،وهي عكس كل املاهيَّات التي تنطوي يف خلقتها األوىل عىل عقل ما

يرعاها ويدبِّر لها أمرها .فالقانون الذي هو مخصوص بالكائن اإلنساين ال يكتفي بتقرير الحقيقة،

بل يشري إىل سببها ،فبام أن اإلنسان عاقل مباهيَّته ،يجب أن يكون لتكرار امليتافيزيقا الثابت يف

تاريخ املعرفة اإلنسانية تفسريه يف بنية العقل نفسها .بتعبري آخر ،يجب أن يكون السبب يف أن
اإلنسان حيوان ميتافيزيقي كامناً يف مكان ما من طبيعته العقالنية[[[ .لقد أكّد الفالسفة ،لقرون
الحسية .فالصفات
مم نجده يف التجربة
ع ّدة قبل كانط ،عىل حقيقة أن يف املعرفة العقلية أكرث ّ
ّ

النموذجية للمعرفة العلمية ،كالكلَّية والرضورة ،ال ميكن إيجادها يف الحقيقة الحسية ،وواحد من
التفاسري األكرث عمومية هو أنها تأيت إلينا من قدرتنا عىل املعرفة .إذ كام يقول اليبنتس ،ال يشء يف
العقل ما مل مي ّر من قبل يف الحواس ،إال العقل ذاته .وكام كان كانط أول من فقد الثقة بامليتافيزيقا

[[[ -إتيان جلسون :وحدة التجربة الفلسف ّية  -ترجمة :طارق عسييل -املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيج ّية -ط 1-بريوت 2017- -ص.256 :
[[[ -املصدر نفسه :الصفحة إيّاها.
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ومتسك بها باعتبارها ال مفر منها ،كذلك كان أ ّول من أعطى اسامً لق ّوة العقل البرشي امللحوظة
ّ

يف تجاوز كل تجربة حسية .وهو ما ذهب إىل تسميته بـ«االستعامل املتعايل للعقل» ،ثم ليتهمها
(أي امليتافيزيقيا) بأنها املصدر الدائم ألوهامنا امليتافيزيقية[[[.

معرثة العقل املكتفي بذاته
مل تجد امليتافيزيقا املعارصة يف الحادث األرسطي سوى هذا املنقلب الذي أُعلِن فيه عن

العقل املكتفي بذاته .فلقد غفل َو َرث ُة األرسطية عن حقيقة أن العقل املمتد إىل ماوراء ذاته ومابعدها

هو عقل جامع للشمل ومن خصائصه صنع األعاجيب .وألنه ممتد واليتوقف عند حد فهو يتعقَّل
الحساب نقيض املنطق .وهذا غالباً كان يستثري حفيظة فالسفة الحداثة ال س ّيام أولئك
مايظ ُّنه العقل
َّ
صمء يسددها عقل
الذين حرصت منظومته عىل تقديس الكربياء األريض ومضت إىل واقعية َّ

صارم يقبض عىل الومحسوس بكلتا يديه.

لقد ورِثَ فالسفة الحداثة الذين أخذوا دربتهم عن اإلغريق ،معضلة «الفصل اإلكراهي» بني

واجد الوجود واملوجود الخاضع ملحسوبات العقل الحيس ومقوالته .هذا الفصل مل يكن

الكل لحضارة
ِّ
أم ًرا عارضً ا يف األذهان ،بل سيكون له امتداده ورسيانه الجوهري يف ثنايا العقل
الغرب الحديث .بسبب من ذلك ،غدا كل سؤال تعلنه الفلسفة الحديثة عىل املأل مثقالً بحوامل

املوجودات وعروضها .وسنجد كيف اكتظَّت بياناته بألوان الظنون ،وهو يُسلم أمره لسلطان العقل
واستدالله.

تأسياً بالقدماء ،غالباً ما دارت اختبارات امليتافيزيقا الحديثة مدار الفراغ العجيب .ولقد أظهرت
ِّ

معطياتها عن حرية بني املوجود الفاين وواجب الوجود الحي .تتخطَّفها أسئلة قلقة ال تنتهي إىل

ريا ما لجأ املحدثون من بعد يأسهم من تحصيل األجوبة إىل توجيهات املعلم األول
قرار .وكث ً
وخصوصا إىل التعاليم التي تؤنس الذهن الشغوف بعامل املمكنات .حال هؤالء أنّهم كلام أشغلوا
ً
زئبقي .صار سؤال الفيلسوف
فكرهم بيشء فوق واقعي ،انزلق ذلك اليشء من بني أصابعهم ككائنٍ
ٍ

التطي ،حائ ًرا وكذلك جوابُه حائ ًرا .وألنه ال يقدر عىل تحصيل
املستحدث املأخوذ يف قلقه حد
ُّ

اليقني طابت له اإلقامة يف دنيا األسئلة الفانية .وحني كتب عىل نفسه أن يتع َّرف إىل األشياء كام هي
يف ذاتها ،وأن يقتفي أثر األحداث والظواهر قصد تح ِّري ِعل ِل َها وأسبابها والنتائج املرتتبة عليها ،تاه
[[[ -جلسون :نفسه  -ص.257 :
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يف أمره؛ حتى أخذه الظن بأن االهتداء إىل الحقيقي والعقالين امنا مير عرب الحواس واستدالالت

الذهن الحاسب.

يف حقبة الحداثة التي تلت العرص الوسيط يف الغرب ،أسهم تط ّور العلم الوضعي إىل ٍ
حد كبري

يف بروز االتجاه الذي يفصل اإلميان بالله عن الحياة الواقع ّية لإلنسان الحديث .وبتأثري من علامء
مثل كـوبرنيكُس ( ،)1543-Copernicus)(1473وغاليليــو( ،)Galileo) (1564، 1642وباألخص

جذري جديد يف التفكر
أسلوب
نيوتن ( ،)1727-Newton)(1642كشف منو العلم الوضعي عن
ٍ
ٍ
املادي وفهمه[[[.
بالكون
ّ

بد ًءا من هذه الحقبة ،سوف متيض لعبة العقل العلمي يف رحلة لن تتوقف عند حد .إذ مع

وفود العلم الحديث ،فرضت الرياضيات -وليس امليتافيزيقيا -نفسها كأسلوب مناسب لتشكيل
ٍ
اعتبارات
فهمٍ علمي وتجريبي للعامل .مل يستم ّد العلم الجديد يف تطوره الناضج قوانينه من

كطالب لالندماج واالكتامل ضمن منظومة
ميتافيزيقة ،ومل يُق ّدم نفسه كتابعٍ جوهرياً لها أو
ٍ
امليتافيزيقا والالهوت الطبيعي .كانت أي إشارة إىل الله أو إىل املالئكة كأسباب ملا يجري

يف العامل خارجة عن مناط اإلسناد املناسب للنظرة العلمية الجديدة .كانت الفرضية الوحيدة
املناسبة لالتجاه العلمي الجديد هي تلك التي ميكن من حيث املبدأ إثباتها أو نقضها من خالل

املالحظة التجريبية واالختبار .كان واضحاً يف التفكري الفلسفي للحداثة الغرب ّية أن الرجوع إىل
اإلله الذي «مل يره أي إنسان يف أي وقت» هو منوذج ملا ال ُيكن أن يرد كفرضية حقيقية يف هذا

السياق .وهكذا جرى متهيد السبيل لرؤية هي أشبه بعقيدة راسخة لدى الغرب الحديث ،وت ُفيد بأ ّن

إثبات الله يُشكّل إقصا ًء للديناميكية الذاتية ألكرث إنجازات اإلنسان حسامً ،وهي العقلية العلمية.

وللمفارقة ،فإن الرواد املميزين يف العلم املعارص من أمثال بُويل ( )Boyleونيوتن()Newton
كانوا مقتنعني بأن تأمالتهم تُثبت وجود الله مبا ال مجال فيه للشك؛ وأ ّن وجود اإلله الحكيم
رضوري قطعاً لضامن ضبط الساعة الكونية العظيمة كام ينبغي واملحافظة عىل عملها بشكلٍ

ِ
ميض سوى وقت قصري حتّى ظهر النزوع اإللحادي يف أفق املنهج العلمي
جيد .لكن مل
أي إشارة إىل الله يف التفسري العلمي للعامل َع َرضي ًة بشكلٍ
الذي يُسنده .وبالتدريج ،أصبحت ُّ

متزايد .ومع الوقت ،أصبح الله خارجاً عن املوضوع حتى حني يجري الحديث عن مصدر
[1]- H.Butterfield, The Origins of Modern Science 1300- 1800, London, 1951, p.7.
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النظام الشميس وصيانته .كام أضحى التفسري الطبيعي الحرصي لكل الظواهر املادية هو محور

االهتامم املسيطر.

امليت�افزييقا احلديث�ة سليلة ماضيها
وفقًا ملا م َّر معنا من شواهد عىل تقلُّص حضور امليتافيزيقا ،ينبغي ع ُّد تط ّور العلم الوضعي

عامل ذو أهمية مركزية يف تشكيل اإللحاد
ٌ
الذي ب ّدل األفق الفكري للغرب بشكل دراماتييك عىل أنّه
املعارص .يتضح هذا التطور جيدا ً يف فكر ديكارت( )1650-Descartes) (1596حيث مىض يف

التنظري لذاتية مفرطة سيكون لها أثرها العميق يف التسييل الفلسفي لإللحاد املعارص .وكام يُالحظ
الربوفيسور فابرو( )Fabroمثّل اإللحاد ظاهر ًة متفرقة تقع ضمن حدود النخبة الثقافية ،ولكن مبجرد
بروز الكوجيتو عىل الساحة فقد اتخذ اإللحاد بُنية محيطة وبشكلٍ متزامن اجتاح الحياة العامة
والسلوك الفردي[[[.

وصف فكر ديكارت كمصد ٍر لإللحاد ألنه كان مسيحياً ُمقتنعاً،
للوهلة األوىل ،يبدو مستهج ًنا
ُ

رب أ ّن كامل فلسفته هي دفا ٌع بالغ القوة عن اإلميان بالله .وبالفعل ،فإن فكرة الله التي يُشتق
وكان يعت ُ
منها إثبات وجوده هي سم ٌة ال غنى عنها إطالقاً يف منظومته الفلسفية .ولكن عىل الرغم من ذلك،
ينبغي التمييز بني نوايا أي مفكّر وبني املنطق الضمني ملنهجه ومبادئه من ناحي ٍة أخرى .يف ما

يتعلق بديكارت ،ظهر بوضوح أن فلسفته مصدر خصيب لإللحاد وذلك من خالل املسار الالحق

للتأمل الفلسفي الذي استمد إلهاماته من أعامله.

املؤسس لحداثة الغرب فإن مرشوعه مل يقطع مع األرسطية بل
إذا كان ديكارت هو الفيلسوف
ِّ

شكل امتدادا ًجوهرياً ملنطقها من خالل الخضوع لوثنية األنا املفكِّرة .وسيجوز لنا القول أن الكوجيتو
الديكاريت ما هو إال استئناف مستحدث لـ «دنيوية» أرسطو .وبسبب من سطوة النزعة الدنيوية هذه

عىل مجمل حداثة الغرب مل يخرج سوى «الندرة» من املفكّرين الذين تنب ّهوا إىل معاثر الكوجيتو

وأثره الكبري عىل تشكالت وعي الغرب لذاته وللوجود كلّه .من هؤالء نشري إىل الفيلسوف األملاين

فرانز فونبادر الذي قامت أطروحاته عىل تفكيك جذري ملباين امليتافيزيقا الحديثة وحكم بتهافتها
األنطولوجي واملعريف يف آن .وإذا كانت فلسفة بادر النقديّة طاولت األسس التي انبنت عليها
[1]- C.Fabro, God in Exile-Modern Atheism: AStudy of the Internal Dynamic of Modern Atheism, from
itsRoots in the Cartesian Cogito to the Present Day, NewYork, 1968, pp.26 -27.
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 9

االستغراب 17

الميتافيزيقاسالا
معضلة بارغت
وما بعدها

177

امليتافيزيقا األوىل ،فإن نقده للديكارت ّية يشكّل ترجمة مستحدثة للمرياث األرسطي مبجمله.
ميكن إيجاز نقد بادر للكوجيتو الديكاريت يف النقاط الثالث التالية:
أوالً:إن الكوجيتو الديكاريت «مبدأ األنا أفكر» يؤ ّدي إىل قلب العالقة التأسيسية للوعي بجناحيه

املتناهي والالمتناهي .يحتج بادر عىل العقليني بقوله« :كيف ميكن أن يعرفوا بتفكري ال إلهي ،أو

تفكري ال إله فيه ،وبتفكري مدعوم إلهياً ،مع أن نفس وجود أو ال وجود اللَّه يُح َّدد فقط من خالل
تفكريهم ،وطاملا أن قضيتهم «تجري وفق معادلة مختلة األركان قوامها« :اللَّه موجود مج ّرد نتيجة

لألنا موجود»[[[.

ثانياً:ما يريد الشك الديكاريت أن يقوله فعالً ،بوصفه استقاللية مطلقة للمعرفة ،ليس أقل من

تؤسس ذاتها من دون مسبقات .الـ «أنا
أن اإلنسان بوصفه مخلوقاً يك ّون معرفته الخاصة ويجعلها ّ
موجود» ( )ergo sumالتي تيل «األنا أفكّر» ( )co gitoهي تعبري عن كيان يريد إظهار نفسه بالتفكري

وتجل الله .فاملوجود
ّ
تجل نفسه
ّ
والكينونة ،مبعزل عن الله ،وكونه عاجزا ً عن فعل هذا ،مينع

املتناهي ،اإلنسان ،من خالل تأسيس يقينه الوجودي واملعريف يف األنا الواعي يحاول إظهار ذاته

مؤسساً لذاته”[[[.
كموجود مطلق ،ويجعل نفسه إلهاً ِّ

ثالثاً :يشكّل الكوجيتو الديكاريت ،باألساس ،انعطافة أبستمولوجية نحو األنا ،مام يستلزم

انعطافة أنطولوجية تليها انعطافة أبستيموليجية منطقية أنطولوجية للعودة إىل ذاتها ،بهذا يساعد

ويح ّرض عىل نسيان خاصية الوحدة املرتبطة بالشخصية والعقل الفردي .األنوية األبستمولوجية

واألنانة األنطولوجية لـ «األنا أفكر أنا موجود» يف تطبيقها للفلسفة االجتامعية والسياسية تؤدي إىل

أنانية سياسية ليربالية ذات نظام سيايس واقتصادي أناين[[[.

عىل هذا النحو من النظر إىل “العقل األناين” املستكفي بذاته ،سيؤسس ديكارت فلسفة العرص

الحديث .وهي كام يظهر مام أنجزته يف رحلتها املتامدية ،فلسفة أيقنت دعوتها عىل االكتفاء

خلَفوا ديكارت أو تبعوا دربته االكتفائية،
الذايت للتفكري والوجود اإلنساين .وجل الفالسفة الذي َ

رأوا أن ذات املرء كافية يف تأسيس وجوده وتفكريه .وأن اإلنسان بسبب هذا االكتفاء الذايت ال

[1]- Franz von Baader،BB،Brief an Dr. vonStransky،77. April 5485،in SW،Vol. XV،p. 757.
[2]- Ipid. P. 776
[[[ -ترجمة :طارق عسييل  -فصل ّية “االستغراب”  -العدد السابع  -ربيع  .2017روالند بيتيش -فرانز فون بادر -ناقد العلامن ّية امللحدة -
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يحتاج إىل اللَّه يف التأسيس واملساعدة ،وال يف وجوده وال يف معرفته وال يف وعيه الذايت.
لقد ن َّبه التحليل النقدي لـ «األنا أفكر إذا ً أنا موجود» إىل أن األنا ،عندما تتأ ّمل املكان الذي أتت

منه ،سوف تدرك أنها ال متلك “كوجيتو” خاصاً بها ،وال وعياً ذاتياً خاصاً بها ،ومنسجامً معه .عندما

يبي نقّاد الكوجيتو -يصل املرء إىل معرفة أن الوعي
نفكر بشكل أعمق يف رشوط الوعي -كام ّ
املتناهي يعرف ذاته عىل أنه وعي لشخص ال يُ ِ
حدث نفسه وال يعرف نفسه بنفسه وحده .ويف ذات

الوقت الذي يعرف الوعي املتناهي «األنا أفكر» ماهيته ،يعرف أنه« :مفكَّر فيه» .فالوعي املتناهي
مؤسس يف وعي مطلق مستقل بشكل كامل عن الوعي املتناهي[[[.
َّ

يعب عن عقيدة حضور كل األشياء يف اللَّه عىل مستوى الوعي ،مبعنى أن
و«مبدأ املفكَّر فيه» ّ

يبي أن معرفة اإلنسان ليست صنيعة
الوعي املتناهي َّ
مؤسس يف الالمتناهي ،ومن ناحية أخرى ّ
اإلنسان ،بل هي موهبة إلهية.

من الفالسفة الذين اتبعوا «مبدأ الكوجيتو«الديكاريت والذين انتقدهم بادر بسببه( :إميانويل كانط

 ،Kant (1724 -1804و(جوهان غوتليب فيخته  ،)Fichte 1762- 1814وشلنغ (Schelling 1775
 ،)1845و(هيغل  )Hrgel 1770 -1831وغريهم .ويهمنا هنا أن نعرض بإيجاز إىل كل من كانط وهيغل
بوصفهام وريثني رشعيني للمدرسة الديكارت ّية بأصولها األرسط ّية.

كانط واخلروج على امليت�افزييقا
مع كانط ()Kantستنعطف ميتافيزيقا الحداثة باتجاه دنيوية صارمة تتعدى التعطيل الذي أجراه

ديكارت عىل العقل ،وحكم بقصوره وعجزه عن معرفة األصل الذي صدر منه العامل .لقد انربى

إىل األخذ باألنا الديكارتية لتكون له القاعدة التي سيثبت من خاللها االستقالل املطلق لإلنسان.
بينام رأى ديكارت أن اإلنسان يكتشف الحقيقة فقط بوصفها أمرا ً مح َّددا ً مسبقاً بطريق ٍة إلهية.

يرى كانط أن اإلنسان يُشكّل هذه الحقيقة بفضل موارده الذاتية الخاصة به .ثم سعى بناء عىل
هذا إىل نقض اآلراء التي كان يراها غري وافية للمفكرين املنطقيني املتأخرين عن ديكارت مثل

«ليبنبز»( ،)Leibnizو«وولف»( ،)Wolfوكذلك آراء العلامء التجريبيني املتأخرين عن ديكارت
كـ«لوك»( ،)Lockeو«هيوم»( .)Humeلتحقيق هذا األمر ،وضع كانط األرضية لشمولية العلم
[[[ روالند بيتيش :املصدر نفسه.
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ورضورته وإلطالق حقيقة القيم األخالقية ليس يف منطق الله وإرادته بل يف األشكال البديهية

لفهم اإلنسان واستقاللية عقله العميل املحض .وهكذا راح كانط يط ِّور ما سمي بـ “ميتافيزيقا
املحدود”؛ الذي ال يزال يُله ُم التفلسف املعارص يف الغرب مبجمل أوجهه وتياراته[[[.

مل يأخذ كانط عن ديكارت وحسب .ففي عام  1756سينرصف إىل أعامل الفيلسوف اإلنكليزي

ٍ
كانعطاف حاسم« :إن أي فيلسوف اليقدرعىل
ديفيد هيوم وينأخذ بها حتى االنسحار .جاءه كالم هيوم

تفسري «قدرة األسباب وقوتها الرسية» ،وإن القوة القصوى وفاعلية الطبيعة مجهولة متاماً بالنسبة إلينا،
وإن البحث عنها يف كل الصفات املعروفة للامدة مجرد هباء ..وبالتايل فإن القدرة التي تسبب النتائج

الطبيعية واضحة لحواسنا ،والبد من ان تكون هذه القدرة يف الله .وان الله ليس فقط هو الذي خلق
املادة أوالً فحسب ،ووهبها حركتها األساسية ،وإمنا بذالً لقدرة الكلية ليدعم وجودها ومينحها كل
تلك الحركات املوهوبة لها ..ثم يتساءل« :إذا مل يكن عندنا فكرة كافية عن «القدرة» و”الفاعلية”

و”السببية” ميكن تطبيقها عىل املادة ،فأين ميكننا أن نحصل عىل فكرة تنطبق عىل الله؟..

سيميل
ُ
بسبب هيوم وشكوكيته سيهتز إميان كانط برشعية املعرفة امليتافيزيقية .من بعد ذلك

نحو منفسح آخر من التفكري الفلسفي .وكان له أن يعرب عن ذلك يف مؤلفه «مقدمات نقدية»« :لقد
أيقظني ديفيد هيوم من سبايت الدوغاميئ» .ثم انربى إىل الحكم عىل امليتافيزيقا ـ كمعرفة إيجابيةـ

باملوت.

لقد أث ّر نق ُد كانط ألدلة وجود الله بشكلٍ عميقٍ عىل الفكر الذي تاله ،وأسهم بصورة ب ِّينة يف

تنمية اإللحاد الفلسفي املعارص .حتى اليوم ،يُ ُ
عرتف عىل نطاق واسع ،وغالباً من دون نقد ،أ ّن
كانط د ّمر بشكلٍ حاسمٍ إمكانية الدليل املنطقي عىل وجود الله .عىل الرغم من ذلك ،فإن إسهامه

رص عىل هذا املحور .ومن املهم أن نفهم
الفكري يف ما يتعلق مبسألة الله وتط ّور اإللحاد ال يقت ُ

هنا ملاذا ومن أي ناحية مل يعترب أ ّن متام موقفه الفلسفي هو إلحادي ،بل خالف ذلك هو دفا ٌع عن

إمكانية وجود نو ٍع مح َّدد من اإلميان الديني.املفارقة الالفتة أن كانط كان يعي املخاطر املرتتبة

عىل نظامه امليتافيزيقي ،وهو ما يتّضح من خالل تحذيره الرصيح من أن يؤدي نقضه ألدلّة وجود
اللأدرية” من دون
الله إىل استنتاجات إلحادية .ومن البيِّ أنه بدا هنا كام لو أنّه يتموضع يف “حقل َّ
[[[ -باتريك ماسرتسون :اإللحاد واالغرتاب -بحث يف املصادر الفلسفية لإللحاد املعارص  )atheism and Alienation( -املركز
اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية  -بريوت 2017- -ص.28
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ري إىل أ ّن األسس التي متن ُع اإلثبات امليتافيزيقي لوجود الله هي نفسها
رصح بذلك .فهو يش ُ
أن ي ِّ
ينطبق عىل األول ينطبق عىل اآلخر ،وإذا
األسس التي متنع صالحية جميع األدلة املعارضة .وما
ُ

مل نتمكّن خارج التجربة من التدبّر بشكل صحيح حول وجود كائن أعىل بصفته العلّة النهائية لكل
يشء ،فعىل املنوال نفسه ال ميكننا التدبّر خارج التجربة بعدم وجود هذا الكائن األعىل[[[.

ومع أن مثل هذا املقابلة بني م ّدعيات النفي واإلثبات وقوله بتعادل حجيِّة كل منهام ،صار من

املنطقي اعتباره مس ِّوغاً للنزعة الالَّ إدرية التي ستؤسس يف ما بعد لنزعات إلحادية ستظهر بقوة
جامحة يف الزمن العلامين الغريب.

يف مفتتح كتابه الذي صدر عام  1763بعنوان “بحث يف وضوح مبادئ الالَّهوت الطبيعي
واألخالق” ،ذكر اميانويل كانط أن امليتافيزيقاـ هي بال أدىن شك ـ أكرث الحدوس اإلنسانية قوة
لكنها مل ت ُكتب بعد ..ويف كتابه “نقد العقل الخالص” أراد أن يد ِّون امليتافيزيقا عىل هيئة ال ِق َب َل
لها بها يف سريتها املمتدة من اليونان إىل مبتدأ الحداثة .لقد شعر وهو مييض يف املخاطرة كأمنا
امتلك عقالً حرا ً ،بعدما ظن أنه تح َّرر متاماً من رياضيات ديكارت .راح يرنو إىل اإلمساك بناصيتها
ليدفعها نحو منقلب آخر .لكن حني انرصف إىل مبتغاه مل يكن يتخيل أن “الكوجيتو الديكاريت”
ٍ
يومئذ أن تخلِّيه عن منهج ديكارت الريايض
َركَ َز يف قرارة نفسه ولن يفارقها مطلقاً .رمبا غاب عنه
لن ينجيه من سطوة “األنا أفكر” ولو اصطنع لنفسه منهجاً آخر .كانت قاعدته األوىل عدم البدء
بالتعريفات كام يفعل علامء املنطق الريايض ،بل عليه البحث عام ميكن إدراكه يف كل موضوع
عن طريق الربهان املبارش .كأن يقو ُم املرب َه ْن عليه من تلك اإلدراكات بالتعبري مبارشة عن نفسه
بحكمٍ ما .أما قاعدته الثانية فقد نهضت عىل إحصاء كل األحكام بشكل منفصل ،والتيقُّن من أن
أي منها متض َّمناً يف اآلخر .وأخريا ً وضع األحكام الباقية كأوليات أساسية ينبغي بناء كل
ال يكون ّ
املعرفة الالحقة عليها.
ني لنا ج َّراء ما َسل ََف أن النقد الكانطي للميتافيزيقا مل يكن سوى إنشاء متج ِّدد للشك
َسيب ُ
الديكاريت بوسائل وتقنيات أخرى .فاملرشوع النقدي الذي افتتحه كانط هو يف مرساه الفعيل امتدا ٌد
جوهري ملبدأ الـ “أنا أفكر” املؤكِّدة لوجودها بالشك .وهو املرشوع الذي أسس لسيادة العقل،
ٌّ
ص الهم املعريف اإلنساين كله مبا ال يجاوز عامل الحس .لكن انهاممه بالعقالنية الصارمة
ح َ
َو َ
سيقوده راضياً شط َر الكوجيتو الديكاريت حتى ليكاد يذوي فيه .األمر الذي سيج ُّر منظومته الفلسفية
[[[ -ماسرتسون :املصدر نفسه  -ص .34
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نحو ِ
تنج الحضارة الحديثة من آثارها وتداعياتها حتى يومنا هذا[[[.
أظلَّة قامتة مل ُ

وأساسا باملرياث
وما من ريب أن منظومة كانط املسكونة بسلطان الكوجيتو ومعاثره أيضً ا،
ً
لعل أ ّول ما ينكشف من هذا التناقض
بي يف أركانهاّ .
األرسطي املتني ،سوف ت ُستدرج إىل تناقض ِّ
هو ما يعرب عنه السؤال التايل :كيف ميكن أن يستخدم كانط العقل كوسيلة ليربهن أن هذا العقل
ال يستطيع أن يصل إىل املعرفة الفعلية باألشياء كام هي واقعاً؟ وكيف ميكن أن يعلن أن املرء ال
يستطيع تحصيل معرفة اليشء يف ذاته ،ويف الوقت نفسه يستمر يف وصف العقل كيشء يف ذاته.
واضح أن مجمل حججه ال أساس لها ما مل تكن قادرة عىل وصف العقل كام هو يف حقيقته .وهذا
ال ينطبق عليه فحسب ،بل يشمل أيضً ا كل الفالسفة الذين تشابهت عليهم مكانة العقل وحدوده.
فإذا كنا ال نعرف إال ظواهر األمور ،فكيف ميكننا أن نعرف العقل بذاته؟ وإذا كنا ال نعرف إال الظاهر
فقط ،فهل مثة معنى لقولنا إننا نعرف شيئًا ما؟ وأما سبب هذه التناقضات عىل الجملة فتكمن يف
أن الفلسفة النقدية استثنت معرفة اللَّه والدين النظري من حقل املعرفة التي ميكن الحصول عليها
عن طريق العقل[[[.
رس اليشء يف ذاته” ،إىل أن يبتني أسس املعرفة
اضطُ َّر كانط ملواجهة اليأس من التع ّرف عىل “ ّ
خيِّل للذين
امليتافيزيقية بوساطة العلم .استبدل التعريفات املجردة باملالحظة التجريبية ،حتى لقد ُ
تابعوه وكأنه يغادر الفلسفة األوىل ومقوالتها ليستقر يف محراب الفيزياء .وليس كالمه عن أن “املنهج
الصحيح للميتافيزيقا هو املنهج نفسه الذي قدمه نيوتن يف العلوم الطبيعية” ،سوى شهادة ب ِّينة عىل
نزعته الفيزيائية .لقد رأى أن إلغاء امليتافيزيقا متاماً سيكون مستحيالً ،وأن أكرث ما ميكن فعله هو
إزالة بعض األنواع غري الصالحة منها ،وفتح الباب أمام ما يسميه بالعقيدة العلمية الجديدة .وهي
العقيدة التي سيضعها تحت عنوان “اإلمكان امليتافيزيقي” يف العامل الطبيعي ،وتقوم عىل التمييز
املنهجي بني عاملني غري متكافئني :عامل األلوهية وعامل الطبيعة .غري أن التمييز الكانطي بني هذين
العاملني سيغدو يف ما بعد تفريقاً بني الكائن املتعايل فوق الزمان واملكان ،وبني الدين مبا هو كائن
ليى إىل كانط تارة
تاريخي ثا ٍو يف الزمان واملكان .مع هذا التفريق سينفجر التأويل وتتعدد القراءات ُ
ٍ
ٍ
كملحد ال يرى إىل الله إال كمتخيَّل برشي...
كفيلسوف مؤمن توارى إميانه بني السطور واأللفاظ ،أو

بالتأكيد لن يُحمل عىل كانط أنه كان عد ّوا ً لإلميان ،لكن َع ْي َبه املوصوف أنه أسس لـ “مانيفستو
فلسفي” يقطع صالت الوصل املعرفية بني الله والعامل ،وبالتايل بني الدين والعقل .هذا هو اإلجراء
[[[ أنظر :محمود حيدر :امليتافيزيقا املثلومة  -فصلية “االستغراب”  -العدد التاسع  -السنة الثالثة  -خريف .2017
[[[ -روالند بيتيش :مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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شق امليتافيزيقا إىل نصفني متنافرين (ديني ـ دنيوي) وما سينتهي إليه من غلبة
“الكوبرنييك” الذي ّ
الدنيوي املحض عىل أزمنة مديدة من أنوار الحداثة.
مع هذا ،فقد بدا كانط كام لو أنه فتح الكوة التي ستتدفق منها موجات هائلة تعادي التنظري
امليتافيزيقي وال تقيم له وزناً يف عامل اإلمكان الفيزيايئ .أهل امليتافيزيقا املثلومة من مثل هؤالء
أخذوا مقالته بشغف وال يزالون عاكفني عليها كأمر قديس .لقد أعادوا إنتاج القطيعة بني الكائن الذي
ال يُدرك واملوجود الواقع تحت راحة اليد .ويف أحقاب متأخرة حرصوا عىل وقف مهمة امليتافيزيقا
حيناً عىل التحليل العلموي ،وحيناً آخر من أجل استخدامه يف عملية التوظيف اإليديولوجي .وعليه،
فقط دأبوا عىل إحاطتها بسوار ال ينبغي فكّه إال عند االقتضاء .فال تصبح امليتافيزيقا ممكنة إال متى
كان هناك مجال رشعي للمبحث امليتافيزيقي ،يف حني تكون العلوم التجريبية هي الحاكم ،بل هي
وحدها القادرة عىل إنبائنا ببنية الواقع األساسية.
مل يكن الحاصل من تصيري امليتافيزيقا علامً متاخامً للعلوم اإلنسانية وس َّياالً يف ثناياها ،سوى
طغيان النزوع العقالين عىل الثقافة الغربية منذ أرسطو إىل يومنا هذا .ولقد أكمل كانط رحلة اإلغريق
من خالل سعيه إىل إنشائها عىل نصاب جديد عرب تحويلها إىل موقف ينزلها من علياء التجريد إىل
االنهامم بالعامل .لكن بدل االكتفاء بالتمييز واإلبقاء عىل خيط تتكامل فيه العملية اإلدراكية للموجود
بذاته واملوجود بغريه ،راح يفصل بني العاملني ليبتدئ زمناً مستحدثاً تحولت معه امليتافيزيقا إىل
فيزياء أرضية محضة[[[.

هيغل ذروة اضطراب امليت�افزييقا املعاصرة
َورِث هيغل عن األسالف معرثته الكربى .فكان بذلك أرسطياً بقدر ما كان ديكارتياً وكانطياً
يف اختباراته الفلسفية .من ِ
اللهوتية
بعد ما أضناه مبحثُ الوجود بذاته سيُعرض هيغل عن ورطته َّ
ليحكم عىل الوجود بالخالء املشوب بالعدم .فال وجود عنده إال ما هو ظاه ٌر وواق ٌع تحت مرمى
األعني .ولقد ابتنى منظومته الفلسف ّية األنطولوج ّية والسياس ّية عىل فرض ّيته الشهرية :كل ما هو واقعي
هو عقالين ،وكل ما يعقله العقل ال بد من أن يكون واقع ًيا .ويف هذا مل ِ
يأت بجديد يَ ْف ُرق بينه وبني
السلف .ليس مثة عىل ما يبدو من مائز جوهري بينه وبينهم .أخذ عنهم دربتهم ثم عكف عىل
مجاوزتهم حتّى اختلط األمر عليه ح ّد الشبهة .آمن هيغل بالوجود ثم اخضعه للديالكتيك.هذه
املرة عىل خالف ما استلهمه من جوهر اإلميان املسيحي .مل يفعل ذلك من أجل توكيد كفاية
[[[م .حيدر :امليتافيزيقا املثلومة -مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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يبي يف م ّدعاه -أن وجود
الوجود لذاته بذاته ،بل للتقرير أنه متناقض يف ذاته .ومعنى هذا -كام ِّ
املج ّرد  -قبل وجود الطبيعة  -يحتمل أال يكون موجودا ً وموجودا ً يف اآلن عينه .أي أنّه ينطوي هو
واللوجود يف اآلن عينه .والحال فقد اصطدم كل من هذين النقيضني يف نظامه
نفسه عىل الوجود ّ
الفلسفي لينجم عن ذلك أن تح َّو َل فك ُره بكامله إىل ظواهر املوجودات ،ثم ليرسي مذهبه التناقيض
إىل كل موجود ،سواء كان طبيعة أم إنساناً أو مجتمعاً.

من املفيد ذكر أن إحدى أبرز النظريّات التي طرحها هيغل هي نفي (الوجود املحض) جمل ًة
كل وجو ٍد إنّ ا ينشأ إثر تركيبه مع العدم .مبعنى أ ّن الوجود والعدم
وتفصيالً .ذلك العتقاده أن ّ
ٍ
ٍ
ملتبس يجتمع فيه
توليف
يجتمعان ليتمخّض عنهام الوجود الطبيعي .ولقد سعى الرجل إىل
مؤسساً عىل فرضيتني أساسيتني:
الضدان والنقيضان ،ثم ليكون هذا التوليف َّ
األوىل :أن كل يشء يكون موجودا ً ومعدوماً يف آن واحد.

والثانية :أن التناقض يف املوجودات هو أساس حركتها وتكاملها.

هايدغر كانعطاف معاكس
كان بديه ًّيا بإزاء التهافت املتواتر مليتافيزيقا الحداثة ،أن تنفتح دروب عىل “ما بعديات”
تتغيّا األخذ بناصية التفلسف نحو مراجعات تعيد القول الفلسفي إىل منطقة التأسيس .قد تكون
محاوالت الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر إحدى أهم وأعمق املراجعات التي عصفت بالتقليد
الفلسفي الغريب.
بدت مساعي هايدغر عىل خالف ما اقرتفه السابقون عليه .قد يكون سؤاله األثري عن السبب
املؤسس .اإلجابة
الذي أفىض إىل وجود الوجودات بدالً من العدم ،دليالً عىل ذهابه إىل السؤال
ِّ
كانت بديهية من طرف هايدغر :إن اليشء الذي يناقض نفسه ال ميكن أن يكون أو يوجد .لكأمنا
جباً :كيف يكون هناك وجود مح ّدد وغري مح ّدد
يرد عىل هيغل من دون أن يس ّميه؛ ثم يضيف متع ِّ
يف آن واحد .ومن جهتنا نضيف :كيف لهيغل أن يرتيض لنفسه السؤال عن يشء ليس موجودا ً؟.

استعاد هايدغر ما سبق وما ل َِحق من أسئلة امليتافيزيقا ،ثم استودعها «حارضته» الفائضة
باإلبهام .فليس من غراب ٍة إذا ً ،أن نرى إىل مخترب أفكاره كمستودع يحوي العناوين الكربى التي
أنجزتها الفلسفة ،عىل تعاقب أطوارها ،وتنوع مدارسها وتياراتها[[[.
ربؤ
شُ غلُه باستعادة األسئلة املاضية الحارضة ،مل يكن ألجل تفكيكها أو انتقادها متهيدا ً للت ُّ

[[[ -أنظر مارتن هايدغر :الكينونة والزمان

M. Heidegger, Being and Time. Translated By John Maquarrie and Edward Robinson, New York,
Harper, 1962.
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وفق ما يختزنه مرشوعه من إنشاء
منها ،وإمنا لتكون له ممرا ً إجبارياً ملجاوزتها وإعادة تظهريها َ
فلسفي متجدد .أفصح هايدغر عن ذلك مل َّا أشار إىل صعوبة الكتابة من خارج أفق امليتافيزيقا،
جتُه أن االعتناء بالسؤال املؤسس -أي ذاك الذي يستفهم حقيقة الوجود -يستحيل أن يُنجز
وح َّ
مبعز ٍل عن عامل الواقع ،الذي يشكل برأيه أفق الداللة الشاملة للذّات الحيّة ،والذي يف مجاله
تتحقَّق الخربة اإلنسانية.
مل يقطع هايدغر مع امليتافيزيقا الكالسيكية التي اكتفت باالعتناء باملوجود ،بل دعا إىل
اجتيازها من خالل العودة إىل السؤال األصيل عن وجو ٍد ل َّف ُه النسيا ُن .ألجل ذلك راحت منظومته
تنمو وتتكامل عىل امتداد انعطافات أربعة:
األول :حني توقف مل ّياً عند معنى واجب الوجود.

الثاين :مل َّا سعى إىل تجاوز وهن امليتافيزيقا وفقرها الوجودي .كانت دعوته حالذاك متّجهة
إىل نقل اله ّم امليتافيزيقي من حيِّز االعتناء باملاهيّات نحو فضا ِء العناي ِة بالوجو ِد وأصالت ِه.

الثالث :مل َّا استدرجه السؤال عن حقيقة الوجود إىل قلق طاول قاع النفس والفكر ،وبسببه
طفق يبحث عن َملَك ٍ
َات أخرى غري مرئية يف الروح اإلنسانية لتكون البديل من العقالنية املتش ّيئة
مليتافيزيقا الحداثة.
ح ْيت ُه يف اإلرشاقات التي وجد أن الكينونة تَ َه ُبها لإلنسان ليك يهتدي بها إىل صواب
الرابعَ :
الضمري[[[.

إذا كانت مهمة هايدغر األوىل مجاوزة امليتافيزيقا بداعي انئخاذها باملوجود ،وغفلتها عن
تحيا ً حني تعلم أن تلك «الغافلة
الحقيقة األصلية للوجود ،فمثل هذه املهمة ال تلبث حتى تتضاعف ُّ
عن أصلها» مل َّا تزل تحتل مساحة العامل وتقرر مصائر أهله .ذاك أن عرص االنتقال من امليتافيزيقا
املكتفية بعامل الحواس إىل ما فوقها ،يتم بصوت خفيض أمام ضوضاء التقنية وسيطرتها املطلقة.
يف هذه الحقبة من تط ّور امليتافيزيقا يصبح الكائن اإلنساين يف وضع ّية ح ِّدية وحرجة :من ناحية
تجعله يستسلم لجنون الهيمنة ،ومن ناحية أخرى يتن َّبه إىل وجوب أن يأخذ قسطه من مسؤولية
السرت عام ميارسه العقل التقني ،إىل الحد الذي
كشف الواقع الذي هو فيه .والكشف هنا هو إزاحة ِّ
يجعل انتامء اإلنسان للوجود يعلن عن نفسه عرب استشعاره للخطر .وهذا اإلنسان هو نفسه الذي
سيطلق عليه هايدغر اسم «الدازاين» أو»الكائن اإلنساين الباحث عن رس حضوره يف العامل» ،وهو
[[[  -محمود حيدر :هايدغر ..الفيلسوف الحائر يف الحرضة  -فصلية «االستغراب» العدد الخامس -السنة الثانية  -بريوت -خريف .2018
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سمه (اإليرأيغنيس  .)Ereignisأو “االنبثاق الكبري”[[[...
ما حاول التفكري فيه تفكريا ً خاصاً عرب ما َّ

الصمء ،لكنه مل يسكن إليها ،وإمنا ساكَ َن َها عىل سبيل املجاراة
مل يفارق هايدغر أسئلة امليتافيزيقا
ّ
والوفاء لقرىب قدمية .أما ما ستؤول إليه رغائبه فذلك ما ستفي به إلقاءات السنني األخرية من عمره.
لن نقول إن هايدغر بلغ املكان اآلمن يف الحرضة .لقد مىض بالبذل طلباً لهذا املبتغى .لكنه
بشق النفس ..إىل أن وجدناه بعد طوافه األخري يف صحراء امليتافيزيقا الظأمى
اتجه شطر األلوهي ّ
يعلن ان بإمكان“ :الله وحده أن مينحنا النجاة” ...وما كنا لنستحرض التنظري الهايدغري هذا ،إال
َب فريد” يف تاريخ امليتافيزيقا الغربية .فاملحصول الذي ز َّودنا به كان
باعتبار ما “اقرتفه من شَ غ ٍ
أدىن إىل «جيولوجيا فلسفية» أسهمت إىل ح ٍّد وازن يف زعزعة أركان العقل األدايت للحداثة
الغرب ّية ،وأطلقت ما ميكن اعتباره ما بعد الغرب الفلسفي.

ّ
مابعدية
إرهاصات مليت�افزييقا

البي ملعاثر امليتافيزيقا يف الغرب سيظهر يف ملحمة االحتدام بني اإلميان الديني
األثر ِّ
بي عىل
والعقل العلمي .فلقد جاءت أطروحة التناقض بني العقل واإلميان الديني كتمثيل ِّ
مأزق مرشوع التنوير الذي افتتحته الحداثة يف مقتبل عمرها .وسيأيت من فضاء الغرب نفسه من
بي أن اإلميان لو كان نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع الصفة اإلنسانية
يُساجل أهل األطروحة ل ُي ِّ
عن اإلنسان .فاإلميان الذي يد ِّمر العقل يد ِّمر يف املقابل نفسه ويد ِّمر إنسانية اإلنسان ،إذ ال
يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل عىل أن يكون لديه ه ٌّم أقىص ،أي أن يكون شغوفاً بالله
واإلنسان يف آن ،وذلك إىل الدرجة التي يؤول به هذا الشغف إىل تخطي الثنائية السلبية التي
تصنع القطيعة بني طرفيها .وح ُده من ميتلك ملكة «العقل الخالَّق» ـ أي العقل الجامع بني
ٍ
منفذ فسيح يصل بني الواقع الفيزيايئ
اإلميان بالله واإلميان باإلنسانية ـ هو الذي يفلح بفتح
لإلنسان وحضـور املقـ َّدس يف حياته .وما نعنيــه بالعقل الخالَّق هـو العقل الذي يشكِّل
البنية املعنوية للذهن والواقع ،ال العقل بوصفه أداة تقنية بحتة .وبهذا املعنى ،يصري العقل
رشطاً تأسيسياً لإلميان :ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته اإلنجذابية
إىل ما وراء ذاته ،أي إىل ما بعد أنانيته التي يتجاوزها باإليثار والعطاء والجود والغريية.
بتوضيح آخر ،أن عقل اإلنسان متنا ٍه ومحدود ،ويتحرك داخل عالقات متناهية ومحددة حني
يهتم بالعامل وباإلنسان نفسه .ولجميع الفعاليات الثقافية التي يتلقى فيها اإلنسان عامله هذه
[[[ -مارتن هايدغر :رسالة يف األنسية -األعامل الكاملة  -الجزء التاسع -فرانكفورت -أملانيا  - 1976 -ص .342

االستغراب 17

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 9

186

االستغراب
الملف

الخاصية يف التناهي واملحدودية .لكن العقل ليس مقيدا ً بتناهيه ،بل هو يعيه ،وبهذا الوعي
اللمتناهي الذي هو مع ذلك ليس جزءا ً منه وال
يرتفع فوقه وعندها يجرب اإلنسان انتام ًء إىل َّ
يقع يف متناوله ،ولكن ال بد له من االستحواذ عليه .وحني يستحوذ عىل اإلنسان يصري بالنسبة
إليه هامً ال متناهياً أي مقدساً ونبيالً .وحني يكون العقل ـ بهذه الصريورة ـ مسلّمة لإلميان،
يكون بهذا املعنى تحققاً للعقل .ومقام اإلميان بوصفه حالة ه ّم أقىص هو نفسه مقام العقل
يف طور نشوته اإلنجذابية .والنتيجة أن ال تناقض بني طبيعة اإلميان وطبيعة العقل بل يقع كل
منهام يف داخل اآلخر[[[..
هل تعني عودة القضية الدينية إىل املجتمعات العاملية ،واملجتمعات الغربية عىل وجه
الخصوص ،غياب العلامنية أو انكفاءها عن حضورها التاريخي؟
الجواب االبتدايئ كام تشري إليه صورة النقاش بني النخب الغربية نفسها ال تقر مبثل هذه
املعادلة .لذا ستأخذ حلقات التفكري مسارا ً آخر ال يقوم عىل قانون النفي واالثبات ،وإمنا عىل
سعي للعثور عىل منطقة وسطى تؤسس لتسوية املشكلة.
ال ريب يف أن “رجوع الديني” ،هو عنوان إشكايل ستكون 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 تع ُّددية.
شغف التساؤل حول صريورة االحتدام بني العقل والدين ومآالته ،مل يتوقف عند هذا املفرق..
كان مثة منحى آخر ترتجمه املحاورات الهادئة بني الالَّهوت والفلسفة .واللقاء املثري الذي جمع
قبل بضعة أعوام البابا بينيدكتوس السادس عرش إىل الفيلسوف هابرماس[[[ ،شكَّل يف العمق أحد
[[[ -بول تيليتش :بواعث اإلميان ،ترجمة سعد الغامني  -دار الجمل  -بريوت –  - 2005ص .120
[[[  -حصل هذا اللقاء التاريخي بني هابرماس واللَّهويت جوزيف راتسينغر(البابا بنيديكتوس) يف بداية العام  ،2004وجرى تنظيمه يف مقر
األكادميية الكاثوليكية مبدينة ميونيخ األملانية.
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أبرز منعطفات التحاور الخالّق بني اإلميان الديني والعلمنة يف أوروبا .ومع أن اللقاء مل يسفر
ٍ
اللهويت والتفكري العلامين ،إال أنه
يومئذ عام ميكن اعتباره ميثاقاً أول ّياً للمصالحة بني التفكري َّ
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 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 عوض االستمرار يف الحرب معه .ثم
َ
تعرتف
رشعة للقوانني كل الثقافات والتمثُّالت الدينية عنايتها ،وأن
يل الدولة امل ِّ
رص عىل رضورة أن تو َ
أ َّ
ين” للمجتمع .أما إجاميل ما ذهب إليه البابا
لها بفضاء خاص يف إطار ما َّ
سمه بالوعي “ما بعد العلام ّ
فهو دعوته إىل تحصني الحضارة 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[[[...
اللهويت والفيلسوف ،لقلنا إن ما حصل هو أشبه
َص مام دار بني َّ
لو كان لنا من عرب ٍة ت ُستخل ُ
بإجراء ينبئ عن انرصام تاريخ غريب كامل من الجدل املزمن حول “بِدعة” االختصام بني الوحي
التوسط
والعقل .لكن ماذا لو افرتضنا بناء عىل ما م ّر ،أن تكون صنيعة ما بعد العلامنية هي منطقة
ُّ
الفضىل بني نقيضني شكَّال محور اهتامم مثل سواها من املفاهيم التي استحدثتها الحداثة يجري
القول عىل فكرة «ما بعد العلامنية» مجرى البدايات والنهايات ،أي عىل بَد ٍء جديد ييل انتهاءات
مضت .واألحاديث عن موت املفاهيم يف ثقافة الغرب عم ُرها عم ُر الحداثة .أحاديث مل يتوقف
َسيلُها منذ أول ٍ
شمسه إىل املغيب مع املنعطف امليتافيزيقي الذي قاده كانط
نقد «لتنويرٍ» مالت
ُ
وهو يعاين معاثر العقل املحض وعيوبه .مل يكن شغف العقل الحدايث بختم املفاهيم واالعالن
عن نهايتها ،إال لرغبة ببد ٍء جديد .فالتاريخ ليس حركة انتقال من الخواء إىل املالء ،وإمنا هو امتدا ٌد
رضب من إعالن مضمر
جوهري بني املا قبل واملا بعد .فكل مقالة عن نهاية أم ٍر ما ،إمنا هي
ٌّ
ٌ
عن بَد ٍء ألمر تا ٍل من دون الحكم عليه بالبطالن .يف ذلك شَ َب ٌه ـ بنسبة ما ـ مع تنظري هايدغر حول
نهاية امليتافيزيقا ل ُيظهر أن إنهاءها هو التملك الفعيل لها وليس نبذها أو اإلطاحة بها .فاالنسحاب
[[[  -يورغن هابرماس وجوزيف راتسينغر(البابا بنيديكتوس  :)XVIجدلية العلمنة والعقل والدين  -تعريف وتقديم :حميد لشهب  -جداول
للنرش والرتجمة  -بريوت  - 2013ص (.)43( )33
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كل منهم نفي نظريه[[[.
متناقضي يريد ٌّ
فعلي
والتواري داخل الساللة الواحدة ال يدل بالرضورة عىل
ْ
ْ

يل ،كأن يتحرك من
لذا ،فإن املرسى االمتدادي بني املا قبل واملا بعد ال ينشط عىل سياق آ ّ
النقطة ألِف إىل النقطة ياء من دون أخذ وعطاء ،فذلك ليس من طبيعة املرسى الذي نحن يف
تتأب عىل االنقطاع والفراغ.
صدده ،وإمنا هو فعالية متض َّمنة يف جوهر حركة التاريخ التي َّ
جات ،فإمنا من تضخم الذات التي أسلمت نفسها
كل ما جاء به العقل الغريب من محا َّ
ملسلمتني سحابة أربعة قرون خلت:

 - 1مسلَّمة العلم التي تقرر أن العلم والتفكري العلمي قادران لوحدهام أن يح ِّددا كل ما علينا
أن نتق َّبله عىل أنه حقيقي ،وأن كل يشء يجب أن يخضع لقوانني الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا،
او أي فرع آخر من فروع العلم ،أما الروحانيات وحتى الشعور بالجامل والحدس والعاطفة
متغيات يف كيمياء الدماغ تتفاعل مع
واألخالقيات ،فقد اختزلتها النظرة العقالنية إىل مجرد
ِّ
مجموعة من القوانني امليكرو ـ بيولوجية املرتبطة بتط ّور اإلنسان.

 - 2مسلَّمة الهيمنة واالستحواذ ،مل َّا رأت ان الهدف من العلم – كام يقول فرانسيس بيكون -
أن ُو ِ
ج َدت...
هو التحكم بالعامل الخارجي واستغالل الطبيعة ،والسعي الحثيث إىل جلب املنافع َّ

من أجل ذلك سيكشف مسار الحداثة الفائضة عن خراب مبني يف اليقني الجمعي س ُيع ِّرفُ ُه عامل
االجتامع األملاين دوركهايم بـ»هيكل الرشك الحديث» .وهذا هو يف الواقع ،ما تستجليه عقيدة
أملح دوركهايم ـ ليس الوثنية
الفرد وشخصانيته املطلقة .فالشكل العبادي للرشك الحديث ـ كام
َ
بل الرنجسية البرشية ،حيث بلغ تضخُّم الذات لديها منزلة الذروة يف زمن الليربالية املطلقة.

لقد ظهر يف اختبارات الحداثة وامتداداتها املعارصة أن ليس للمق َّدس لدى «ال ِعلْموية» بصيغتها
خاصيات التهافت يف الفكرة
اإللحادية من محل .وهنا عىل وجه الضبط تكمن إحدى أهم
ِّ
اإللحادية ،نعني بذلك نظرها إىل االنسان كيشء زائل ككل املوجودات الزائلة ،حيث ال يعود
املتعايل اإللهي بالنسبة إليها غري وهم محض.

[[[  -محمود حيدر  :ما بعد العلامنية  -منطق الحدث وفتنة املفهوم  -فصلية «االستغراب»  -صيف .2014
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