امل
بتدأ
الدينية ومنطق العقل األدنى
التجربة
ّ
محمود حيدر
قد يكون علينا أن نكون عىل حذ ٍر مقيم ،ونحن نتاخم حقالً معرفياً إشكالياً كالتجربة الدينية .نقول

هذا ألربعة دوا ٍع نبسطها باملجمل عىل التايل :أولها ،ما يفرتضه املنشأ الجيو -حضاري الغريب الذي

ولدت فيه ..ثانيها :نظرية املعرفة التي اعتُمدت من أجل مقاربة الدين كموضوع للبحث ..،وثالثها،

اإللتباسات الكثيفة التي ظلَّلت املفهوم ،وما ترتب عىل ذلك من سوء استعامله يف الفضاء العريب

واإلسالمي ..أما رابعها - ،وهو الذي يضاعف من الحذر واالحرتاز  -فمؤ ّداه أن التجربة الدينية غالباً
ما أُ ِخذت يف مجتمعاتنا العلمية والثقافية كمقولة معيارية محايدة ،متاماً كام يحصل يف العادة من
ٍ
إسقاطات مفاهيمية يف معرض اإلنشغال بفلسفة الدين كحقلٍ
مستحدث ومثريٍ لإلشكال يف ميتافيزيقا
الحداثة.

ال تنأى التجربة الدينية إذا ً ،عن حزمة املفاهيم التي اكت َّ
ظ بها تاريخ الحداثة سحابة ستة قرون

متصلة .فالسفة الغرب الذي اشتغلوا عىل هذه املقولة مل يفارقوا فضاء النظر إىل الدين بوصفه ظاهرة
"أرضانية" منح ِكم ًة اىل ظروف املكان ومقتضيات األوان .عند هؤالء ،ال يشء يع َّول عليه إال ما ينالُه
املنطق الوضعي والعلوم التجريبية باإلحاطة والفهم .من هذا النحو سرنى كيف انبسطت التجربة
ي حاسوب تفكريي يكتفي مبعاينتها وتنظريها مبا هي ظاهرة سوسيو-
الدينية كحقل إستقرايئ عىل َه ْد ِ

تاريخية وحسب.

أكرث ما فعله الظواهريون الغربيون يف هذا املضامر ،انهم رأوا إىل الدين مبا هو الصورة العليا

من صور الوعي بالذات ،وانه ال يوجد خارج الوعي اإلنساين ،وال ينمو ويحيا إالَّ داخل هذا الوعي.
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وعي نائم تلقاء فلسفة التنوير
بل ان هؤالء سيمضون ما هو أبعد ليقولوا أن اإلميان الديني ،إ ْن هو إال ٌ

ي طويل ،فهي أن فكرة اإلنسان عن
بوصفها وعياً مستيقظاً .وأما النتيجة التي غالباً ما انتهوا إليها بعد لَ ٍ
الله ليست إال مرآة تعكس فكرة اإلنسان عن نفسه".

ٌ
ستْ يف تاريخ الحداثة
قول كذاك ،سوف يختزل مرياث الحداثة كله .وسرنى أن وقائعه األوىل َ َ
منذ اللحظة التي انقلب فيها "التنوير" عىل مسيحية القرون الوسطى .وقتذاك طفق التنوير يؤسس

ملنقلب آخر لن يكون النظر فيه إىل اإلميان الديني غري تهيؤات نفسانية ألفراد متفرقني .وهكذا جرى
ٍ

راح التعامل مع الدين واختباراته تبعاً ملعايري (األنسنة املطلقة) .لقد كان هذا هو الدافع الذي سيجعل
مؤرخي التنوير األورويب يُ ِ
خضعون كل يشء ملنهج مادي تاريخاين ،ال يرى إىل اإلنسان إال باعتباره

محور الدين وجوهره ،وال ينظر إىل الدين إال مبا هو املرآة التي ترتاءى فيها صفات النوع البرشي...
* * *

املؤسس عىل "وثنية العقل األدىن" سيفيض إىل معاملة الحداثة للدين والتجربة
حاصل التنظري
َّ

الدينية بوصفهام قضية فينومينولوجية خالصة .رمبا لهذا السبب ستنشئ أجهزة الحداثة فرعاً مستحدثاً

يف العلوم اإلنسانية يتاخم الدين واختباراته متاخمة فلسفية .وسيتبيَّ لنا كيف ستؤول مقولة التجربة
الدينية كمصطلح ومفهوم اىل الحقل املعريف األكرث تناغامً عنينا به فلسفة الدين .فلقد ألقى هذا
الحقل بظله الثقيل عىل التجربة الدينية ليُس ِق َ
ط عليها ِقيَ َمه ومعايريه الكربى ،وعىل األخص منها

تاريخانية الدين وفينومينولوجيته ،وما نجم عن هذين املعيارين من نظريات معرفة ال تفرس الدين إال

بوصفه منجزا ً برشياً محضاً.

تلك كانت اإلرهاصات املم ِّهدة التي تشكلت عىل أسسها معضلة التفكري امليتافيزيقي الحدايث

حيال الدين .وهي يف كل حال ،معضلة قدمية العهد ،ذاك انها ترضب جذورها عميقاً يف أرض اإلغريق

من قبل ان تتم َّدد إىل أرض الحداثات املتعاقبة.

لعل أول ما يطالعنا يف تداعيات هذه املعضلة أن التنظريات التي دارت يف رحاب ما سمي بـ(فلسفة

الدين) ،مل تفلح يف فهم الدين ،وتعذر عليها إدراك جوهره املتعايل .ومل َّا استشعرت عجزها عن

استكشاف ما تنطوي عليه املعارف الوحيانية ،كان مثة إرصار عىل متاخمتها كقضية فينومينولوجية.

وعىل سبيل التبيني واإليضاح نشري إىل ان الفينومينولوجيا ليست محايدة وال تدل عىل أنها علم

مخصوص وإمنا تومئ اىل منهج .وعىل الدوام جاءت النتائج الحاصلة عن اشتغاالت املنهج
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الفينومينولوجي متحيِّزة ،بل وخادمة للوضعانية بأشكالها ومذاهبها كافة .لذا ال ينبغي أن نقارن كلمة
يبي املعجميون
فينومينولوجيا (علم الظواهر) بكلمة ثيولوجيا(علم الالهوت) .الفينومينولوجيا – كام ِّ
– هي قراءة الظواهر،؛لكن هذه القراءة ال تبتغي بنا ًء ملعنى أو إعادة بنائه من منطلق ذات مفكرة تجعل

من ذاتها مركز كل داللة .فينومينولوجيا عند اليونان تعني ،)apophainesthai ta phainomena( :أي
ما يَظْ َهر ،وتركُه يُرى كام يظهر من تلقاء ذاته .أما املعنى البَديئ لكلمة ظاهرة  Phainomenonفإنها

مشتقة من فعل  Phainesthaiالذي يعني «ظهر» .والظاهرة هي ما يظهر من تلقاء ذاته ،وما يبدو للعيان.

وإذن فانطالقاً من هذا املعنى األول يجب فهم باقي املعاين التي اشتُقَّت يف ما بعد من هذه الكلمة؛

فالظاهرة مبا هي ما يظهر من تلقائه ،هي أساس الظاهرة مبا هي مظهر ومبا هي متظهر...

ما ظهرت مقولة التجربة الدينية يف تفكري الحداثات املتتالية إال كثمرة تأويلية ملعنى الظاهرة.
فهي يف هذا التفكري إما انها ُولٍ َدت من تلقاء نفسها وبذلك تكون فاقدة لبعدها الوحياين ،وإما ان يُرى

إليها كظهور تاريخي با ٍد للعيان مثل كل ظاهرة .ويف هذه الحال تبقى النتيجة هي هي يف تعامالت

العقل الحديث .فلو كان لنا أن نستحرض عىل وجه اإلجامل السياقات التي قوربت فيها التجربة الدينية
يف هذا املجال ،لوجدنا انها احتلت مكانة مخصوصة يف أعامل فالسفة الدين وعلامء االجتامع

من أهل املذهب الظواهري يف أوروبا .غري ان القسط األعظم من هذه األعامل ،وعىل الرغم من

إيالء التجارب واالختبارات الدينية مكانة استثنائية من البحث العلمي ،فقد ظلت أسرية األحكام
الكلية للعقل الوضعاين .وعند هذا املوضع ،نحيل ولو نحو مقتضب اىل املفارقة التالية :لقد حظيت
املسألة الدينية بوجهيها األنطولوجي والتاريخي بشغف مخصوص فالسفة وسوسيولوجيني اختصموا

مع اإلميان الديني ،وسلكوا سبيل الالأدرية والوضعانية وصوالً إىل اإللحاد .وهذا ان َّ
دل عىل أمر،
ّْ
دل عىل املشقة الكربى التي ستواجههم حيال ظاهرة استعصت عىل الفهم ،ال كسواها من الظواهر
الداخلة يف أنشطة العلوم اإلنسانية األخرى.

* * *
من أظهر السامت التي نجمت عن دراسات التجربة الدينية يف الغرب ،ان هذه األخرية اتخذت

سياقات متناقضة .فقد توسعت دائرة االشتغال عليها إىل دوائر الهرمنيوطيقا والالَّهوت .إذ عىل

الرغم مام فعله التك ُّيف املديد الذي أجرته الكاثوليكية لصالح العلمنة ،وإىل ذلك ما فعله اإلصالح
الربوتستانتي من قبل ،لجهة ما سمي بـ "الدين املدين" ،كان مثة مطارحات جادة تنقض املقاربات
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ال َعلامنية للدين .ولقد بدت الصورة عىل الوجه التايل :تلقاء الرؤية الوضعانية التي مألت الحقل
املعريف لفلسفة الدين بني القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،سنجد من مييض اىل املجاوزة

متصل بسوسيولوجيا الحياة وتحيُّزاتها الثقافية
ٌ
لريى أن للتجربة الدينية وجهني متالزمني :وج ٌه
والحضارية ،ووج ٌه منو ٌ
ط بالتطلع اىل فهم املتعايل والقدير واملعتني باإلنسان والكون .فالتجربة

مبا هي تجربة تحتمل الصواب والخطأ أنَّ كان الحقل الذي تقع فيه.

البي ان فالسفة الدين الذين اتخذوا ألعاملهم نسقاً مغايرا ً للظواهرية ،خاضوا سجاالً مل ينت ِه
من ِّ

بعد ،ضد الذين يزعمون أن "الحق" غري معروف ،ويبتنون عىل هذا الزعم بأن الحق غري موجود.

ولنا ان نستعيد بعضاً من خالصات السجال املشار إليه :الله ال يوجد أعظم منه ميكن أن يكون

مقنعاً" ،ومثة من مييض يف السياق إياه لريى ،أن لله صفتني أساسيتني :األوىل أنه أساس الخربة

الدينية ومحورها .والثانية ،أنه سبب التحول الديني من مركزية الذات اىل مركزية الحقيقة .أما املراد
من ذلك كله فهو اإلمساك برؤيتني متعارضتني يف الوقت عينه :من ناحية يرى هؤالء أن "الحق"

وراء مجال الفكر والخربة اإلنسانية ،بينام يستخدم يف الوقت عينه العديد من املفاهيم االنسانية
مثل األساس ،والحق ،والواحد.

* * *
لو قاربنا التجربة الدينية يف مرسى التاريخ فسرنى حقالً أكرث سعة ورحابة قياساً بتجربة اإلميان

الفردية .والتجربة ها هنا هي تلك التي تعكسها تجارب شعوب وحضارات متباعدة يف عقائدها
الدينية إال أنها تلتقي يف فضاء روحي ومعنوي وأخالقي مشرتك .مثل هذا الفضاء سيكون مدار

أبحاث مع َّمقة يف األنرثوبولوجيا وفلسفة الدين ولدى عدد من كبار الالّهوتيني الغربيني.

وفقاً لهؤالء ،دلّت االختبارات الروحية عىل أن فهم األمر القديس وإدراك أرساره ميكث يف

املنطقة العليا من اإلميان .وهي الدرجة التي يصل اليها املؤمنون من خالل إميانهم بالغيب

اىل معرفة أنفسهم ،ومعرفة املوجودات وصوالً اىل معرفة الله .والذين يصلون اىل هذه الدرجة
املتعالية ،هم الذين يطلق عىل كل فرد منهم صفة العارف أو اإلنسان السالك نحو الكامل .وإذن

فهو يف حالة انسجام ووئام يف عيشه إلميانه ولو ظن اآلخرون خالف ذلك .وعليه ،فإن إميان
املؤمن مبا يؤمن ال ميكن وصفه وتحديده إال يف إطار ما هو مشرتك مع الجامعة املؤمنة .فاإلميان

ليس مجرد ظاهرة متاثل الظاهرات الطبيعية األخرى ،وإمنا هو الظاهرة املركزية يف حياة اإلنسان
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الشخصية الجلية والخفية يف الوقت نفسه .فاإلميان هو إمكانية جوهرية لإلنسان ،ولذلك فوجوده

رضوري وكيل ،وهو ممكن ورضوري أيضاً يف كل زمان ومكان .وألن لإلميان نبوت فطري ملاهية
الكائن اآلدمي ،فال ميكن إذّاك أن يثلمه العلم الحديث أو أي نوع من الفلسفة .ولعل املفارقة التي

يعبون عن إميان ما ،ولو كان هذا اإلميان بقضايا
تفرتضها واقعية اإلميان أن الذين يرفضونها إمنا ِّ
تنسمي إىل دنيا املحسوسات وعامل األفكار.
جم ٌع من علامء الالَّهوت يف الغرب ممن جاوزوا الرؤية التاريخانية الوضعية للدين ،الحظوا

هذه الجدلية العميقة بني اإلميان والعقل ،إال أنهم سيوضحون مسألة مهمة غالباً ما تخللَّها اللبس

والغموض .فعىل الرغم من يقينهم مبالزمة اإلميان للعقل يف جميع أطواره إال أن مثة أطوارا ً متتنع

فيها التجارب عىل التفسري العقيل .والسبب يعود إىل وقوعها فوق حقل املفاهيم التي تنتمي اىل

منحوتات العقل األدىن .ولعل سبب عجز الفهم البرشي عن إدراك اختبارات األمر القديس هو أن

القوانني املنطقية الحاكمة عىل مجال الفهم اإلنساين ال استخدام لها يف نطاق هذه االختبارات.
* * *

يف امللف الذي يحمله هذا العدد من االستغراب ،حول التجربة الدينية ،سنقرأ مقاربات نقدية

شارك فيها عدد من الباحثني واملفكرين املتخصصني ،يف الفلسفة وعلم االجتامع وفلسفة الدين.

أما يف امللفات املوازية وخصوصاً يف باب دراسات تأصيلية ونقد الغرب فسنقرأ أيضاً مجموعة من
األبحاث ذات الصلة واملخصصة لهذه الغاية.
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