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 )L´homme - Dieu( الله«  ـ  »اإلنسان  كتاب  يندرج 

بعد  ما  الفلسفي  الرتاث  ضمن  فريي  لوك  للفيلسوف 

محل  والنقد  النقل،  محل  العقل  أحل  الذي  النوار،  عرص 

العقيدة، إمنا عل أساس روحاين جديد، يعيد االعتبار للقيمة 

واملعنى، يف ظل أزمة املعنى يف عامل الحداثة الباهتة، مستفيداً 

من تطور علوم اإلنسان، يف مجال ظواهرية الديان.

الناحية الكادميية يُعترب هذا الكتاب خامتة لعدد من  ومن 

من  إنطالقاً  والدينوية  الدين  تناولت موضوعة  التي  الدراسات 

إشكالية القدسية والدهرية، كمؤلفات مرشيا إلياد حول »تاريخ 

الديان« و»القديس والدهري«، ومؤلفات رينيه جريار »املقدس 

والعنف« و»كبش الفداء« و»أشياء خفية منذ تكوين العامل«.

تُعترب محاولة جورج باتاي »نظرية يف الدين«، هي إحدى مصادر الوعي املحتملة لهذا الكتاب 

وذلك يف دعوته إىل إعادة االعتبار لألمر الحميم L’ordre intime يف نظام الشياء ـ إنطالقاً من 

للدين، وهو موقف صويف، روحاين،  اللّدنية  الشطحية  الشكال  يستبعد  الذي  والضمري،  الوعي 

يخالف املحاوالت التي تخلط الدين مع معطيات الحارض الدنيوي، وهذه الفلسفة الصوفية تقوم 

.être sans essence mais concient عل التمييز بني وعي الكائن وجوهره

لقد قامت الحداثة الراديكالية، يف قطيعتها مع العصور الوسطى، والنظام القديم، عل العودة 

إىل الطبيعة، والتفكري النقدي باملوجودات، يف خارج كل سلطة مرجعية، ما خال سلطة النقد ذاته، 
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الحقيقة  بني  ما  الفصل  وعل  والكينونة،  الوجود  وراعي  واملعنى،  القيمة  معيار  اإلنسان  واعتبار 

الرضية والحقيقة العلوية، باعتبار العقل والعقالنية مرجعية الحقيقة املطلقة.

وإذا كان سبينوزا يف العرص الوسيط قد مهد للحداثة العقلية، بتجاوزه إلشكالية العقل والنقل، 

وتوطيده للعقل الفكري يف املعرفة، من دون إلغاء القيمة، كنمط معريفٍّ، فإّن كلود ليفي شرتاوس 

يَعترب القيمةـ  باملفهوم اإلثنولوجيـ  محددة لقيمة، من هنا أهمية املقاربة لإلنسان يف بُعده الثقايف، 

إنطالقاً من الكلية الثقافية، وليس من معطيات سابقة أو الحقة، يف بُعده الشخصاين الكيّل، المر 

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 الالهوتيةـ  الدينية، وظهور ثقافة التدهري، العلمنة يف أوروبا، كل هذه الكلمت وغريها، 

العلمين،  العامل  ظهور  الواحدة:  الحقيقة  ذات  إىل  فريي،  لوك  الفرنس  الفيلسوف  بنظر  تؤرش، 

القيم الخالقية  إذ فَقدت  بالنطاق الشخيص.  تتعلق  بالله مسألة شخصية،  بحيث أصبح االعتقاد 

السئلة  أن  مع  هذا،  االنساين،  الصعيد  عل  واقترصت   ، القديسُّ طابَعها  والجملية  والحقوقية 

امليتافيزيقية، والسؤال عن املعنى ال زال يُغذي الوعي الحديث.

ويف ما يتعدى الصوليات الدينية، فإن الغرب الحديث يطمح ويصبو إىل أشكال متجددة من 

الروحانية، المر الذي يفرس العودة إىل الحكمة الرشقية، وظهور الفرق السدميية من الديان الجديدة. 

إىل  العودة  نفرس  كيف  التايل:  هو  فريي  لوك  كتاب  عليه  يستحث  الذي  املهم  السؤال  لكن 

الروحانية يف عامل العلمنية؟

الديكارتية،  اللحظة  إىل  وتحديداً  العلمنية،  الثورة  أصول  إىل  فريي  يعود  المر  هذا  لتفسري 

النقدي،  واالختبار  الشك،  محك  عل  وتضع  الكوجيطية،  الذاتية،  توطد  التي  اللحظة  بوصفها 

العقائد الدوغمطية، بواسطة العال )Sujet( يف عالقته مع الذات. ويرفض أهل الحداثة، والحال 

»منطق  باعتباره  الذات(،  مع  العامل  )عالقة  القاعدة،  لهذه  يخضع  ال  ُسلطوي،  رأي  كل  هذه، 

وجيهة،  سلطة  كانت  إذا  إال  الخارجية،  السلطة،  هذه  وشكل  طبيعة  عن  النظر  بغض  سلطة«، 

االنبهار  أو  للُدرجة )املوضة(  إذ ال تستبعد االمتثال  فيها. وهي،  بها، والقناعة  تفرض االعرتاف 

بالقادة والزعمء، فإن هذا اإلذعان يقوم عل الضمري والوعي، عل الصعيد السيايس أو الثقايف 
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أو العلمي، وعل الخالق اآلدابية املتأسسة عل اإلنسان. وهل تعني هذه النسية الحديثة نهاية 

كلِّ شكٍل من أشكال الروحانية؟

لقد متت التسوية بني اإلميان واإللحاد. كم أن فكرة »اإلله الذي يأيت إىل الروح« بحسب الفيلسوف 

لفيناس مل تتوار، بل ظلت قامئة، تضفي املعنى عل القانون، والمل عل الواجب، والحب عل 

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 العلمنيني، ومن ضمنهم 

أفول  املتأسس عل  واإلميان  الصالة  من عالمات  ذلك عالمة  يرون يف  العلمنيني،  املسيحيني 

الخالق 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 )Sujet(. إن الثورة 

العلمنية التي دخلت إىل الكنيسة ذاتها مل تعد تعرتف مبنطق السلطة، وصارت تدعو إىل »أخالقية 

حوار« تَُغريِّ العالقة بني الخالق والدين. وهذه الخالق 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 

يندرج يف دخيلة  الحب  فتعايل  الظواهرية.  الرتانسندالية  املعرفة  الظاهرة، بحسب  محايث، مالزم 

اإلنسان الصميمة، وتعايل الله يَنَوجد يف الطبيعة والوجود والروح، إنَّ هذا املظهر من مظاهر الطبيعة 

هو الذي يتفق ويتوافق مع العلمنية، وهو الذي يعطي املعنى للروحانية الحديثة. يف أي إطار تنطرح 

العودة إىل القديّس واملتعايل يف الغرب املعارص؟ إنّه املعنى والالمتناهي الذي يَنطرح بإزاء التناهي 

املطلق، املوت، يف الرباط املعقود بني نهاية الحياة ومعناها القىص، بالتجرد عن التملك، يف مقابل 

الكينونة الحقة، يف حني أنَّ املعنى، يف العامل العلمين الباهت يقتيض طرح سؤال )التناهي(.

احلداثة التي أفقدت اإلنسان معناه

يفقد اإلنسان يف الحداثة املأساوية كمله وأصالته، وغاية وجوده، ولقد اصطدم جهابذة الحداثة 

ـ وعل رأسهم ماركس ـ بالصعوبة التي توقعها جان جاك روسو، الذي ذكر اإلنسان باالنحطاط 

كريكيجارد  لكن  الفردي،  االنحطاط  مقابل  يف  اإلنساين  »النوع«  خلود  فكرة  فاقرتحوا  والعدمية، 

كشف عن هشاشة هذا املوقف، باعتبار أنَّ الفرادة الوجودية، هي حقيقة اإلنسان الفريدة.

لقد ألهم املقدَّسـ  عل امتداد آالف السننيـ  كل قطاعات الثقافة اإلنسانية، من الفن إىل السياسة، ومن 

املثولوجيا إىل الخالقية، فهل تستطيع أخالقنا الخالية من التسامي أْن تعّوض عن االنسحاب اإللهي؟!
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إنَّ إحدى الِسمت الفريدة للمجتمع العلمين هي وجوده يف إطار مرشوع يستمد منه املرشوعية 

معنى  ينطرح  بحيث  الداتية  تطغى  واالستهالك  المتتة  مجتمع  يف  ذلك،  مع  واملعنى،  والقيمة 

املعنى، وفائدة الفائدة للمرشوعات القامئة، أي ينطرح املعنى القىص، 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.

الكربى،  الطوباوية  فالفكار  الحداثة.  يف  كامناً  ليس  القديس  التعايل  أن  المر  هذا  يعني  ال 

كاملاركسية، كانت ـ حسب فريي وسواه من الفالسفة النقديني ـ عبارة عن »دين خالص« طوباوي 

رصاع  فيها  يزول  الرض،  فوق  َموعودة  شيوعية  بجنة  الخرى  الحياة  يف  الجنة  يستبدل  بإمتياز، 

الطبقات، وتنتهي الدولة، وتتعمم ملكية وسائل اإلنتاج، وكانت هذه النظرية تنطوي عل فكرة »حياة 

أخرى«، تجمع ما بني اإللحاد والتعايل.

االستالب  مجتمع  التقنوقراطية،  المتتة  مجتمع  اختفى يف  قد  الحياة  معنى  عن  السؤال  لكن 

واالغرتاب، الذي وصفه هيدغر بأنه املجتمع الذي يستدعي فيه الفعل فعالً آخر بال غاية. 

ويف خامتة كتابه يأخذ فريي عل املادية وقوعها بالتناقض الدايئ، فهي يف التعبري عن قضاياها 

تنىس موقفها الخاص. ويجد أن نيتشه نفسه أنه وقع يف هذا التناقض الدايئ، بإصداره حكمً عل 

الحياة يتصف بالخارجية، ال سيم يف هجومه عل فكرة التعايل. هذا يف الوقت الذي تفرتض الحياة 

نطاقاً متعالياً، مثالثاً، ما ورائياً ليك يحظى الحكم الصادر ـ ضدها باملعنى والصدقية. والحال هذه، 

أمل يتصف حكم فريّي عل اإلنسان الفاتك، املتناهي، الالَّكامل، باعتباره انساناً ـ إلهاً بالخارجية 

بأنه يفسد  ـ  بأصله املالئيك  ـ معتداً  إبليس عل خالفة االنسان يف االرض  أيضاً؟ »أمل يعرتض 

فيها ويسفك الدماء؟« فكيف يصبح اإلنسان غري الكامل، إنساناً ـ كامالً، إال عل مستوى الرغبة 

التناقض  الله عل الرض. ومن أوجه  الله، وخليفة  ـ  باعتباره صورة  القصوى،  والطموح والغاية 

الدايئ اعتبار اإلنسان »إنساناً ـ إلهاً« وإضافة صفة اللوهية إىل اإلنسانية هي اعرتاف بكونها بُعداً 

متعالياـً  محايثاً بصورة تبادلية، ومبعزل عن التثنية والثنائية: ههنا نجد أنفسنا يف خارج الثنائية )إنسان 

اإلنسان  باعتبار  اإلنسان،  ـ  والله  الله،  ـ  اإلنسان  أمام جدلية  أنفسنا  بل نجد  إنسان(.  ـ  إله وإله  ـ 

»شخصياً«، جمعية للروح والعقل والجسد، يتعاىل عل طبيعته املتناهية، باعتبار الطبيعة الصغرى 

للكينونة الكربى، والعامل الصغر صورة للعامل الكرب،  للطبيعة الكونية، والكائن منوذجاً  امتداداً 

وتكون الحدية والفرادة  يف عالقة جدلية مع الالتناهي والحدية اإللهية، يف عالقة اإلنسان بالله. 


