قيم الحداثة
املباين النظر ّية واملعرف ّية واحلضار ّية
حممد رضا خاكي قراملكي

[[[

[*]
[[[

محور اشتغال هذه الدراسة ،استخراج األسس النظرية القيمية التي قامت عليها الحداثة
الغربية ،كام تعمل عىل تقديم تص ّور عن ماه ّية وطبيعة الحداثة كقيمة تاريخية وحضارية وال
سيام يف ما يرتبط مببانيها وأهدافها وعنارصها .وعىل الرغم من تع ّرفنا إىل الحداثة وفهمنا
لهويّتها عىل نحو اإلجامل ،يسعى الباحث اإليراين محمد رضا خايك قرامليك إىل بسط
القول يف قيم الحداثة والتفصيل يف هذا األمر .وهو ما يشكل مدخالً ال مناص منه للوقوف
عىل حقيقة القيم الحداثية وبواعثها املعرفية واألخالقية والحضارية.
املحرر
الجوهري واألصيل الذي أ ّدى إىل حدوث هذا التح ّول
املباين واألسس املعرفية هي العنرص
ّ
الخطري يف القيم العملية النظرية للغرب الحديث .إ ّن نظريّة املعرفة الحداث ّية منطلق أساس أ ّدى إىل
البرشي .مث ّة
تب ّدل فهم اإلنسان لنفسه وللوجود ،كام ولّد نظرة مختلفة إىل مسرية الفهم واإلدراك
ّ
قراءة جديدة مختلفة بني نظرية املعرفة الحديثة وبني ما قبلها عن مصادر املعرفة وأدواتها .فنظرية
املعرفة الحداثيّة ترى أ ّن الفهم اإلنساين ميكن اعتامده كوسيلة من وسائل الهندسة االجتامعيّة
ين .ففي هذه النظرية املعرفية يُحكم عىل صحة الفهوم مقدمة
وأداة لتحسني أوضاع املجتمع اإلنسا ّ
مبعايري دنيويّة وبرشيّة محضة .ففي هذه النظريّة املعرفية مل يعد الدين والتعاليم الدين ّية فقط معيارا ً
للحجم والتقييم ،بل إ ّن األدوات التي وفّرها الدين لإلنسان وأعطاه إيّاه ليستعني بها كأدوات ،هذه
* -مفكّر وباحث يف الفكر الفلسفي ـ إيران.
ـ تعريب :الشيخ محمد حسن زراقط ـ باحث يف الفكر الديني ،وأستاذ يف جامعة املصطفى العاملية.
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ٍ
ورضس
ألي شكلٍ من أشكال الحجيّة .وميكن القول برصاح ٍة
كلّها ألقيت جانباً ،وصار الدين فاقدا ً ّ
ين
يف علام ٍّ
قاطع أ ّن املعرفة الحداثويّة مل يعد يقلقها كشف الحقيقة بقدر ما يه ّمها تأسيس نظام معر ٍّ
وفاعلٍ  ،ميكن االستفادة منه يف إحداث تح ّو ٍل وتط ّور يف الحياة ويف الواقع املعيش .وميكن
وقص أثر هذه الرؤية (الفعال ّية والتأثري) يف جميع ثنايا املباين النظريّة للحداثة .والتط ّور أو
تل ّمس
ّ
التح ّول يف سائر مباين الحداثة أي يف الفلسفة والنظرة إىل الوجود وإىل اإلنسان ال ميكن أن يتحقّق
يف املشار إليه آنفاً.
إالّ عرب قناة التح ّول يف النظام املعر ّ

ويف نظرية املعرفة الحداثويّة نواجه مقاربات مختلفة تفاوتت آثارها ونتائجها عىل مسرية الحداثة
كل عرص ومرحلة من تاريخ الحداثة تط ّورا ً يف البنى العلمية
وتط ّورها .وبعبارة أخرى :نشاهد يف ّ
والنظم الفلسف ّية والكالمية واألدوات والتقانة ،متناسباً مع الطاقة االستيعاب ّية للمباين املعرف ّية لتلك
املرحلة .ومضافاً إىل تأثري املباين املعرفية التي نحن بصدد الحديث عنها يف الرؤية الفلسف ّية
إىل الوجود واإلنسان والكالم والالهوت ،نشهد تأثريا ً لهذه املباين يف ميادين أخرى مثل العلوم
األساسيّة والبنى العلميّة يف الغرب؛ بحيث تركت هذه املباين أثرها عىل صعيد إنتاج نظريّات
وأفكار يف الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة .ومن هنا ميكننا الحديث عن تأسيس نظام من املفاهيم
مبني عىل املعرفة ونظريّة املعرفة الحداثويّة.
والعلوم الحديثة ّ
ومث ّة تياريّن يف مجال املعرفة يف عرص الحداثة كانا عىل الدوام كفريس رهان ،هام:

 1ـ املعرفة العقليّة.

 2ـ املعرفة الحس ّية .وما سوى هذين الت ّيارين ليس إالّ تنقيحاً ونسخة أخرى مع ّدلة ألحد هذين
التيّارين[[[.
أ) االجتاه العقيل يف نظرية املعرفة
يبتني هذا االتجاه عىل قاعدة العقل ويرى يف العقل أساساً ومصدرا ً موثوقاً وحيدا ً أو شبه
فاعل يف الحداثة ويف كثري من املدارس التي ولدت يف
وحيد للمعرفة ،وقد كان لهذا االت ّجاه دور ٌ
وربا ميكن
رحمها ،بل ميكن دعوى أ ّن هذا الت ّيار هو أحد ضامنات استمرار الحداثة ودوامهاّ .
يل يف مسرية الحداثة ،وهو كان يؤمن بأ ّن العقل هو املصدر
ع ّد ديكارت أه ّم بناة االت ّجاه العق ّ
للحس وللتجربة الحسيّة ،بل كان
الوحيد واألساس للمعرفة ،ومل يكن يُرى يُعطي مثل هذا الدور
ّ
[[[ـ فردريك كابلستون ،تاريخ فلسفه ،ج  ،4ص .27
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حة أو الفساد
يؤكّد دور الشهود العقالين ّاملحض ويرى فيه معيارا ً داخليّاً للتمييز والحكم بالص ّ
أي فكرة معرف ّية[[[.
عىل ّ
وقد أفرط أصحاب هذا اإلت ّجاه وتط ّرفوا يف تقوميهم لدور العقل ،ما أ ّدى إىل حكمهم عىل
رصحوا
األفكار الدينيّة والوحي بالتعطيل والعجز عن توليد املعرفة وتشكيل اإلدراك .حتّى لو مل ي ّ
بإنكار الدين أو رفضه بالكامل.
ب) ّ
احلس يف نظرية املعرفة
االتاه ّ
ويقبع عىل الضفّة املقابلة للتيار السابق أال وهو العقالن ّية الجافّة واملتط ّرفة ت ّيا ٌر آخر هو الت ّيار
الذي يُ ِ
عل من قيمة التجربة الحس ّية ويجعل منها أساساً للمعرفة الحقيق ّية .ومن أبرز أعالم هذا
التجريبي.
االتّجاه جان لوك ،وهوبز ،وهيوم الذين اشتهروا بتب ّنيهم لالت ّجاه
ّ

ويُ ِ
الحظ املراقب لتاريخ نظريّة املعرفة يف عرص الحداثة أ ّن الفيلسوف األملاين كانط يرواح
جية بوصفه أداة
بني التيّارين .فال هو ينكر التجربة وكونها مصدرا ً للمعرفة ،وال يعرتف للعقل بالح ّ
كلً من التجربة والعقل كمصدرين من مصادر املعرفة
ومصدرا ً من مصادر املعرفة ،بل نجده يقبل ّ
علتهام وضعف فعال ّيتهام يف بعض األبعاد والجوانب[[[.
عىل ّ
وقد تط ّور االت ّجاه التجريبي الذي انترش يف عرص الحداثة إىل نسخة جديدة هي الوضعيّة
التجريبي ،والسمة البارزة يف هذه املدرسة الجديدة هي موقفها من امليتافيزيقا
املتط ّرفة من اإلتّجاه
ّ
والفلسفة .وتنقسم هذه املدرسة بدورها إىل ات ّجاهني هام :الوضع ّية املنطق ّية والوضع ّية الفلسف ّية.
أحد هذين االتّجاهني ال يرى مع ًنى لغري القضايا التجريب ّية ،واآلخر وعىل الرغم من قبوله التجربة
بوصفها أساساً للمعرفة فإنّه يعرتف للقضايا امليتافيزيقية باملعنى ،بيد أنّه يرى تج ّرد هذه القضايا
من القيمة املعرف ّية[[[.

ويرى الربفسور صديقي أ ّن العلم هو منشأ الحداثة ومنطلقها ،وقد أ ّدى العلم بحسب صديقي
كل تقليد وسلطة دينيّة .وهو
دور الق ّوة العظيمة املد ّمرة ،وما الحداثة بحسبه سوى انتفاضة عىل ّ
يقول يف هذا املجال:
كل االهتامم
محل العاطفة .والحداثة عقالنيّة أي تويل العقل والعلم ّ
ّ
«تحل الحداثة العقل
ّ
[[[ـ املصدر نفسه ،ص .91-88
[[[ـ بول فولكيه ،فلسفه هستي ،ص .117
[[[ـ بهاء الدين خ ّرمشاهي ،بوزيتيوسم منطقي ،صص .10-9
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أي
ومتنحه ّ
كل األهميّة ،وهي طبيعيّة أي تهدف إىل تفسري الطبيعة الداخليّة والخارجيّة بعيدا ً عن ّ
طبيعي أو من خارج حدود الطبيعة .ومتت ّد جذور الحداثة عىل مستوى نظرية املعرفة
افرتاض غري
ّ
يف ت ُربَة الوضع ّية والتجريب ّية والعقالن ّية .وبحسب الحداثة متثّل التجربة املصدر املأمون الوحيد
للمعرفة بالواقع .والوحي ال صلة له بالعقل وبالتايل ال ميكن أن يكون مصدرا ً للعلم .واملعرفة
الحداثويّة اختزاليّة ،وال تتوفّر عىل نظرة شموليّة إىل الحياة.[[[»...
ويقول الدكتور حسني نرص يف هذا املجال:

«لقد استطاعت املدرسة الحس ّية يف املعرفة تحويل الواقع العاملي واختزاله يف ظواهر ميكن
يب .وهي بهذا
درسها بواسطة التجربة ،وذلك إثر سيطرتها عىل األفق
ّ
الفكري عند اإلنسان الغر ّ
العمل ق ّيدت معنى الواقع ّية وض ّيقته ،وألغت إمكان ّية صدق مفهوم الواقع ّية والواقع ّية عن مفاهيم
أقل من فاجعة ،أ ّدت إىل تحويل
رصف يف مفهوم الواقع ليس ّ
من قبيل اإلله .وإ ّن مثل هذا الت ّ
سل
كل الساحات املعنويّة إىل أمور انتزاع ّية ويف نهاية املطاف غري واقع ّية .وقد ّ
مفهوم اإلله بل ّ
الحداثوي يده وسحبها من يد مصدرين معرف ّيني هام الدين والعقل ،وحرم نفسه من التجربة
اإلنسان
ّ
املعنويّة التي تكشف له مراتب عالية من الوجود .ومن هنا نجده قد حرص نفسه يف مساحة ض ّيقة
من الواقع وهجر الله ونسيه»[[[.
وبشكل عا ٍّم ميكن ع ّد خصائص نظرية املعرفة الحداثويّة عل النحو اآليت:
 1ـ نظرية املعرفة الحداثويّة تؤمن بالعقل األدايت ،وهذا العقل هو العقل املنفصل عن الوحي
بأي مستوى من الحج ّية واالعتبار .ومن هنا ميكن وصفه
والشهود ،وال يعرتف هذا العقل للدين ّ
مستقل.
ٌّ
بأنّه عقل ذايتٌّ

 2ـ وهذه العقالنية املستقلّة ليست ماديّة وعلامنية من األساس فحسب ،بل هي تحلّل الفهم
واإلدراك بطريقة ماديّة دنيويّة ،محكومة باملعادالت الكم ّية والرياض ّية.
 3ـ نظرية املعرفة الحداثويّة ذاتية ( :)subjectiveفهي ترى أ ّن اإلنسان هو فاعل املعرفة ،وسائر
األمور والظواهر هي موضوعات للمعرفة اإلنسان ّية ،ومن هنا تنظر إىل جميع الظواهر التي تتعلّق
بها املعرفة بنظرة موضوعانية.

[[[ـ برفيسور صديقي« ،كفتكوي اسالم ومدرنيته» (حوار اإلسالم والحداثة) ،مجلة پگاه حوزه ،العدد  ،4ص .9
[[[ـ سيد حسني نرص ،نياز به علم مقدّ س (الحاجة إىل العلم املقدّ س) ،ص .32-31
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وتوسع دائرة التع ّرف
ويف هذه املعرفة الذاتية يُبالغ يف دور العقل ومكانته وقدرته عىل املعرفة
ّ
فكل من يسلم قياده ألداة املعرفة هذه يُحرم من
كل موضوع كائناً ما كان ،وبالتايل ّ
يل إىل ّ
العق ّ
االعرتاف بقيمته املعرف ّية ،ويطرد إىل ساحة املق ّدس وعامل األساطري ويوصم بأنّه من موانع
البرشي.
التكامل
ّ
وهذه الرؤية إىل املعرفة واإلدراك هي العقالنية الحساب ّية التي تسعى إىل تحويل جميع الظواهر
إىل أرقام وأعداد ومعادالت رياض ّية .وعىل ح ّد تعبري رينيه غينون ليس حاصل هذه الرؤية املعرفية
سوى سيطرة الك ّم وتجفيف سائر مصادر املعرفة:
حواسه وحكم عىل ذاته بعدم القدرة
يث نفسه يف حدود ما ينطبع عىل
«كيف حارص اإلنسان الحدا ّ
ّ
الحواس؟! ومل تنحرس القوى املدركة عند هذا اإلنسان فحسب،
أي يشء يقع وراء
عىل النفوذ يف ّ
ّ
الحيس عنده يضيق بالتدريج ...وبعبارة أخرى :يف البداية بدأ اإلنسان يُ ِ
قص
بل بدأ ميدان اإلدراك
ّ
من دائرة معرفته بعض األمور التي كانت قابلة للمعرفة تقليديّاً ،ث ّم بعد ذلك بدأ يصف األمور القابلة
وبكل بساطة وسهولة حرص
ّ
لإلدراك بحسب هذه الرؤية الجديدة ب أنّها أمور طبيع ّية .وبعد ذلك
الواقع والواقع ّية بهذه األمور .ومل ّا كانت هذه الرؤية تقتيض انحسار األمور البرشيّة لحظة بلحظة،
برشي»
فقد ذهبوا إىل محارصة اإلنسان واختزاله بالجسد .وبالتايل كل ما يُص ّنف عىل أنّه «فوق
ّ
وغيبي .ومل تكتسب النظريّات امليكانيكية واملاديّة القدرة عىل النفوذ
واقعي
حكم عليه بأنّه غري
ّ
ّ
والتأثري إالّ عندما خرجت من دائرة الفلسفة إىل ميدان العلم .وإ ّن ما هو مربوط مبيدان العلم ،أو
وفلسفي
كيفي
كل ما هو
علمي ...وقد فقد ّ
حة أو الخطإ هو ما ميكن وصفه بأنّه
ما يوصف بالص ّ
ّ
ّ
ٌّ
قيمته واعتباره ...وقد م ّهدت النظرية امليكانيكية السبيل أمام املاديّة ،وقد نجم عن هذا املذهب
البرشي بحدود الجسد ،ومل يعد يشء غري املا ّدة يحظى باالعرتاف
يف املعرفة تضييق أفق الذهن
ّ
وال ينال وسام الواقع ّية ...ويف هذا الزمان دخل اإلنسان عرص «سيطرة الك ّم»[[[.
خ النسبية؛ وذلك الستنادها إىل
 4ـ سوف تنتهي نظرية املعرفة الحداثويّة إىل السقوط يف ف ّ
ين للمعرفة .وتوضيح هذا أ ّن بناء
بأي مصدر
العقالنية املستقلّة ،وعدم اعرتافها ّ
خارجي غري عقال ّ
ّ
املواقف عىل العقالن ّية يؤ ّدي بشكلٍ
طبيعي إىل اختالف الفهوم والعقول.
ٍّ
«اإلميان بالعقل الذي يدور مدار النفس اإلنسان ّية ،سوف يؤ ّدي حتامً إىل الوقوع يف النسب ّية.
خارجي مثل الوجود
أي مصدر
وذلك أل ّن هذه الرؤية تقوم عىل إنكار أو بالح ّد األدىن تجاهل ّ
ّ

[[[ـ رينيه گنون ،سيطره كم ّيت وعالئم آخر الزمان (زمن الكمية وعالمات العرص) ،صص  ،122-118و .225
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طبيعي أل ّن األهواء
املطلق أو املق ّدس يف مجال األحكام والحدود األخالقيّة والقيم .وهذا أم ٌر
ٌّ
ّ
متكثة .وال يتوقّع غري هذه النتيجة من جعل العقل تابعاً للنفس اإلنسان ّية أو مرهوناً بالتجربة
اإلنسان ّية
تعب عنها الوضع ّية وطورا ً
الحس ّية .غاية األمر أ ّن هذه النسب ّية ( )relativismتارة تكون رصيحة كام ّ
تعب عنها فلسفات كانط وهيغل وبعض أفكار ماركس الذين تختفي نسب ّيتهم
تكون مضمر ًة كام ّ
تحت ستار الشموليّة واملواقف الكليّة العا ّمة[[[.
مباين النظرة احلداثية إىل اإلنسان
ما كان الغرب الحديث ليظهر لوال ظهور اإلنسان الحديث الحامل لهذا الفكر الجديد .وما
تجل للصفات النفس ّية
ٍّ
الحداثة يف الواقع ،وعىل الرغم من تن ّوع خصائصها وسامتها ،سوى
يب املعارص .فاإلنسان الحديث هو الذي تنعكس هويّته يف
والخصائص الداخل ّية لإلنسان الغر ّ
الحداثة أو تنعكس هويّة الحداثة فيه .فقد ظهرت يف الحداثة العالقات الداخل ّية املعقّدة يف اإلنسان
والجدل بني أبعاد وخصائصه النفسيّة .وعليه ففي نظام الحداثة اإلنسا ُن هو محور التح ّوالت
واالنفصاالت التاريخ ّية واالجتامع ّية ...ففاعلية اإلرادة اإلنسان ّية هي كرست طوق العبودية عن
لكل ما يقع خارج حدود اإلنسان واإلنسان ّية ،ودعته إىل
رقبة اإلنسان الحديث ح ّررته من الخضوع ّ
رصف يف جميع املجاالت .واإلنسان الحديث هو
التح ّرر ومامرسة الفعل
اإللهي يف التغيري والت ّ
ّ
الديني لقرون متامدية .سلب اإلرادة الح ّرة
شب عن طوق العقد التي ح ّمله إيّاها االستبداد
الذي ّ
ّ
التاريخي
عن اإلنسان أفىض به إىل عدم القدرة عىل تح ّمل قيود الرتاث والتقليد ،وتح ّول هذا الجرب
ّ
إىل ما يشبه الطاقة الخف ّية التي تبحث عن متنف ٍ
ّس .هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد اإلنسان بعد
مم كان يحسب أنّه
كرسه القيود التقليديّة التي كانت تحارصه قادرا ً عىل التم ّرد وقادرا ً عىل فعل كثري ّ
الحق يف منح نفسه مقام األلوهيّة
حق ،وأ ّن له
ّ
ال يستطيع فعله .وقد رأي هذا اإلنسان الحديث أنّه ٌّ
بعيدا ً عن قيود التقليد والرتاث املعيقة .هذا اإلنسان هو موضوع املعرفة ومحورها ،وهو الذي يرى
يف نفسه محور الوجود كلّه.
«يفرتض قيام الذات وجود فرد؛ لك ّن مفهوم الفرد ال يعني شيئاً إ ّن مل يشتمل عىل مهفوم
الذات .ينبغي أن يكون التعريف األول للذات يف البدء بيولوج ّياً .إنّه منطق التوكيد الذايت للفرد
الخاص ،وهذا ما يتّفق مع مفهوم األنويّة ...إ ّن قدرة الذات
الحي وذلك باحتالله مركز عامله
ّ
ّ
الكف عن كونها (أنا) هي التي تتيح لها
هذه عىل أن تنظر إىل نفسها كموضوع (األنا) دون
ّ
[[[ـ شهريار زرشنايس ،مباين نظري غرب مدرن (املباين النظرية يف الغرب الحدايث) ،ص .49-47
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كل ذات
واملوضوعي يف الوقت نفسه ...والنقطة الرئيسة هي أ ّن ّ
االضطالع بوجودها الذايتّ
ّ
إنسان ّية ميكن أن تعترب نفسها ذاتاً وموضوعاً يف الوقت نفسه ،وأن تحكم كذلك موضوع ّياً عىل
الكف عن االعرتاف به كذات»[[[.
اآلخر دون
ّ
مباين النظرة الحداثية إىل اإلنسان تحاول بيان أ ّن الحداثة وجدت بناء عىل محوريّة اإلنسان؛
الدنيوي .وال ميكن فهم الحداثة ّ
وفك أرسارها ورموزها
الالديني
تجل لإلنسان
بل الحداثة هي ٍّ
ّ
ّ
دون فهم مباين نظرتها إىل اإلنسان .وإن أه ّم التح ّوالت التي طرأت عىل النظرة إىل اإلنسان هي
الديني كان أرشف املخلوقات،
تب ّدل النظرة إىل موقعه من الوجود ومنزلته منه .فاإلنسان يف الفكر
ّ
وكان هذا يرت ّب عليه تبعات وتكاليف دينيّة يجب عليه القيام بها .ولك ّن تبدل صورة الكون يف ذهن
اإلنسان نتيجة االكتشافات العلمية الجديدة ،ومعرفة اإلنسان أ ّن الكرة األرضيّة مل تعد مركز الكون
ّ
الشك يف مقام اإلنسان ومنزلته ،ونجمت عن هذا
وأخذ الشمس هذا املقام من األرض ،أ ّدى إىل
يف آثار نفسية ع ّدة :مل يعد اإلنسان محور الكائنات التي كان يعتقد أنّها
التح ّول العلمي واملعر ّ
خلِقت من أجله ،وصار يشعر بأنّه ملقًى يف الفضاء الالمتناهي ،معلّقاً بني ق ّويت الدفع والجذب
ُ
اللتان تنازعانه ،وقد فقد ذلك اإلحساس باالستقرار الذي ينعم به من قبل .إ ّن «مركزيّة األرض»
ّ
الشك يف
مل تكن مج ّرد نظرية علميّة بل كانت معتقدا ً دينيّاً ،وقد أ ّدى بطالن هذه النظرية إىل
لوازمها وعىل رأسها منزلة اإلنسان الذي يسكن هذه األرض التي فقدت مركزيّتها .وكأ ّن التفسري
واألريض الجديد ،ومل يعد اإلنسان
العلمي
الديني لإلنسان واألرض تنازل عن موقعه للتفسري
ّ
ّ
ّ
مخلوقاً سامويّاً بل صار كغريه من املوجودات مخلوقاً أرض ّياً مع ما يرتتّب عىل هذه الكلمة من
معنى .وهذا التفسري الجديد للكون مرهو ٌن لجهود كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن .ومل يقترص األمر
عىل التح ّوالت التي طرأت يف علوم الفلك والكونيّات ،بل تضامنت علو ٌم أخرى و«تآمرت» عىل
اإلنسان فأفقدته تلك املنزلة التي كان فيها ،وأزالته عنها ،ومن هذه العلوم البيولوجيا التي وضعت
ّ
مصاف سائر الكائنات الح ّية .ومل يعد اإلنسان مولودا ً آلدم وح ّواء ،بل صار نتيجة من
اإلنسان يف
يل الذي هي عليه اآلن واملس ّمى
نتائج التط ّور والنشوء واالرتقاء من خل ّية بسيطة أخذت شكلها الحا ّ
إنسان .وتح ّول االنتساب الكائنات إنسانيّة جاهزة إىل انتساب إىل كائنات تقع يف درجة أسفل من
الحيوي .وهذا ما «أهدته» نظريّة داروين إىل اإلنسان املعارص .يقول إيان باربور يف
الرقي
سلّم
ّ
ّ
هذا املجال:

عاقل
«كان يُع ّد اإلنسان يف الحضارة الغربية موجودا ً فريدا ً متميّزا ً عن سائر املوجودات .فهو كائ ٌن ٌ
[[[ـ إدغار موران ،هويت انساين (الهوية البرشيّة) ،ص .100-92
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يتميّز عقله وإدراكه عن سائر أشكال اإلدراك املوجودة عند غريه من الكائنات الحيّة .واإلنسان وحده هو
الذي كان يتوفّر عىل روح خالدة ،وهذه الروح هي التي كانت مت ّيزه يف عالقته مع الله .وهذه السامت
طبيعي ،عىل الرغم من اشرتاكه مع
يتحل بها هي التي أعطته بعدا ً فوق
ّ
التي كان يحسب اإلنسان أنّه
ّ
سائر املوجودات يف االستناد إىل الله ،والتناهي ،والتز ّمن .وما لبثت نظريّة التط ّور أن نقضت هذه
النظرة إىل اإلنسان وأزالته عن ذلك املقام الذي يحسب نفسه فيه .وحاصل نظريّة داروين وأتباعه هي
استصغارهم للسامت التي مت ّيز اإلنسان عن سائر الحيوانات .فاإلميان بالتط ّور يعني اإلميان بـ«أ ّن
الفلسفي املرتتّب عىل نظرية التط ّور فيه هتك لحرمة اإلنسان
اإلنسان ما هو إالّ حيوان» ...وهذا الفهم
ّ
وإرضا ٌر بقداسته ،وهو يف الوقت عينه فاق ٌد للدليل؛ أي هو نتيجة غري مبن ّية عىل املعطيات الحس ّية
املادي له وللعامل[[[.
املتوفّرة»[[[.وقد أ ّدى نفي التفسري القديس واملاورايئ لإلنسان إىل سيادة التفسري
ّ
يب الحديث مكانة اإلنسان ،وقد كانت هذه الرضبة رضب ًة نفسية .وفتحت
وقد رضب نظام الفكر الغر ّ
الجنيس ألفعال اإلنسان وردود أفعاله ،سواء يف ذلك ما يصدر
مثل هذه النظرة إىل اإلنسان باب التفسري
ّ
ُفس عىل أنّها عقد نفس ّية كامنة يف
عنه يف حياته الفرديّة واالجتامع ّية .وذلك أ ّن أعامل اإلنسان صارت ت ّ
الجنيس الذي يعاين منه عرب قرون .وقد تراكمت هذه العقد يف الالوعي ث ّم
الالوعي وناتجة عن الكبت
ّ
الجنيس لألفعال اإلنسان ّية ليستوعب يف دائرته
وتوسع التفسري
بدأت تظهر بأشكال مختلفة يف الوعي.
ّ
ّ
الجنيس املرتاكم يف
الدين واألعامل واملناسك الدين ّية التي صارت بدورها نتيجة وأثرا ً من آثار الكبت
ّ
الالوعي .وال يخفى الربط بني هذه األفكار وبني نظريّات عامل النفس السويدي سيغموند فرويد الذي
يصف الرضبات الثالث التي أصابت األنانية اإلنسانيّة عىل النحو اآليت:

«سوف أثبت أ ّن الرنجس ّية اإلنسان ّية العا ّمة ،أي عشق اإلنسان ّية لنفسها ،تلقّت من العلم ثالث
حب االستطالع عند اإلنسان أل ّول م ّرة تح ّرك بات ّجاه
رضت بها ّ
أيا إرضار .فعندما تح ّرك ّ
رضبات أ ّ
وكل ما
األرض التي يسكن فيها ،فوجدت يف ذهنه فكرة أ ّن هذه األرض هي املركز الثابت للكون ّ
سواها من الشمس والنجوم وغريها من األجرام تدور حولها .وقد جعلته هذه النظرة إىل األرض
يرى نفسه س ّيد الكون ود ّرة املخلوقات .ث ّم ما لبثت هذه األوهام أن تالشت من ذهن البرشيّة مع
ظهور نظريّات كوبرنيكوس يف القرن التاسع عرش...
وعندما اعرتف اإلنسان بهذه الثورة العلم ّية ونتائجها أصيبت نرجس ّيته بالرضر برضبة من علم
الفلك ...وكلّنا نعلم أ ّن أبحاث داروين منذ حواىل خمسني سنة وضعت ح ّدا ً لتخ ّرصات اإلنسان
[[[ـ إيان باربور ،علم ودين (العلم والدين) ،ص .116-114
[[[ـ إدغار موران ،هويت انساين (الهوية البرشيّة) ،ص  35و .36

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

70

امللف

حول ماضيه وخفّفت من غلواء مبالغته يف تقويم ذاته .وهذه الرضبة أصابت الرنجسيّة اإلنسانيّة من
علم البيولوجيا .والرضبة الثالثة ،ولعلّها األكرث عمقاً هي الرضبة النفس ّية (من علم النفس) .فقد كان
اإلنسان حتّى اآلن وعىل الرغم من إحساسه بضعفه يف مواجهة سائر املوجودات إالّ أنّه كان ما
والروحي ،وكان حتّى ذلك الحني راضياً عن تف ّوقه عىل
يل
يزال معجباً بذاته عىل املستوى الداخ ّ
ّ
كل يشء عندما يعي هذا الكائن املغرور عجزه
يتغي ّ
سائر املوجودات ولو نفسيّاً .ولكن سوف ّ
يتبي له أ ّن العمل ّيات الذهنية والفكريّة هي يف الواقع عمل ّيات
عن مقاومة غرائزه الجنس ّية ،وعندما ّ
غري واعية وهي تأيت عن طريق التص ّورات الناقصة التي ال ميكن الوثوق بها وال االعتامد عليها،

وهذان األمران قد كشف عنهام علم النفس ،ما أ ّدى إىل اكتشاف اإلنسان عدم سيادته عىل ذاته
الباطني بعد أن كشفت له سائر العلوم عن عدم سيادته عىل الكون وضعفه تجاهها.
عىل املستوى
ّ
هذه هي الرضبات الثالث التي أصابت الرنجس ّية اإلنسان ّية يف الصميم»[[[ .وقد أ ّدت هذه التح ّوالت
واملادي لإلنسان والعامل.
ين
ّ
الثوريّة إىل ظهور العلامنية أو بالح ّد األدىن إىل تقوية التفسري العلام ّ
وإ ّن نزع القداسة عن اإلنسان بحسب النظرة التقليديّة إليه هي نتيجة من نتائج تح ّول النظرة إىل
عالقته بالله ونسبته إليه .فقد كان اإلنسان بحسب النظرة التقليدية إليه مخلوقاً من مخلوقات الله
رشع نظام الحياة
بل أرشفها ،والله ع ّز ّ
وجل هو خالق اإلنسان والعامل ،وهو واضع نظام الوجود وم ّ
لإلنسان .وأ ّما النظرة الحداثويّة فقد قضت بأ ّن يرى اإلنسان نفسه منفصالً عن الله ،ونجم عن ذلك
بأي شكلٍ من أشكال
انرصافه عن كل ما كان يُس ّمى مق ّدساً وسامويّاً بعلّة قربه من الله أو ارتباطه به ّ
االرتباط ،وتحويل وجهه إىل األرض وصار يرى أنّه وحده وأ ّن أمور العامل موكولة إليه .وقد أعطى
املحوري يف رسم مستقبل العامل ومستقبل
مثل هذا اإلنسان لنفسه بُعدا ً إله ّياً ،وآمن بأ ّن له الدور
ّ
رشع الواجبات ويح ّدد
نفسه وأنّه الجهة الصالحة للترشيع لنظام حياته يف هذه الدنيا ،فهو الذي ي ّ
املسؤول ّيات والتكاليف .والنظرة اإلنسانويّة إىل اإلنسان تختلف عن النظرة الدين ّية يف أ ّن اإلنسان
يف الرؤية األوىل مل يعد تابعاً يف قيمته ومنزلته ،بل صار هو األصل واألصيل؛ وبعبارة ّ
أدق ميكن
يحل نفسه محل
القول :إ ّن اإلنسانويّة ما هي إالّ ثورة وتثوير لإلنسان عىل الله ،ودعوة له إىل أ ّن ّ
اإلله .وهذا «التفرعن» باعتقادنا هو أدىن درجات االنحطاط التي وصل إليها اإلنسان حيث إنّه بهذه
النظرة حرم نفسه من القداسة ،وأوثق نفسه بقيود املا ّدة وسالسل عامل الطبيعة .بهذا يكون اإلنسان
قد حكم عىل ذاته بأنّه كتلة من املا ّدة املحضة التي ال تتميّز عن سائر الحيوانات إالّ بالذكاء
والوعي .وهذا ما يجعل من اإلنسان «ذئباً» لنفسه أو لغريه من املخلوقات.
[[[ـ فرانكلني بومر ،جريانهاي بزرگ در تاريخ انديشه غرب (التيارات الكربى يف تاريخ الفكر الغريب) ،ص .878
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

االستغراب

قيم الحداثة

71

وإ ّن النظرة املاديّة إىل اإلنسان تط ّورت ومنت وأخذت أبعادا ً جديدة ،بعد ثنويّة ديكارت أبو
الفلسفة الحديثة الذي كان مي ّيز بني الروح والجسد .وأ ّدى الفصل بني الروح والجسد إىل تح ّول
الجسد إىل آلة تعمل بشكلٍ
مستقل عن الروح .ولسنا نبالغ إذا قلنا أ ّن ثنوية ديكارت كانت أخطر
ٍّ
الفلسفي لإلنسان .وإ ّن النظرة امليكانيكية واملاديّة إىل
يب يف مجال التفسري
رضبة تلقّاها الفكر الغر ّ
ّ
اإلنسان مل تقلّل من القيمة املعنويّة لإلنسان فحسب ،بل أ ّدت إىل الحكم عىل حركات الجسد
ين بالهباء وانعدام القيمة.
اإلنسا ّ

ومن هنا نجد أ ّن مسرية األمتتة التي بدأت مع الثورة الصناعيّة حكمت بفقدان القيمة عىل الحركة
العضليّة لإلنسان ،وأكملت ثورة املعلومات عىل البعد الثاين من اإلنسان فألغت أهميّة حركته
الذهن ّية .وعىل هذا األساس يرى بعض املفكّرين أ ّن مثة ثورة رابعة بدأت سوف تؤ ّدي إىل فقدان
محل الذكاء
االصطناعي ّ
ين قيمته .وسوف تؤ ّدي هذه الثورة إىل حلول الذكاء
الوعي والذكاء اإلنسا ّ
ّ
البرشي[[[ .وبعبارة أخرى :إ ّن النظرة املوضوعيّة التي سادت يف العرص أصابت اإلنسان أكرث ممّ
ّ
أصابت غريه من األشياء .فصار اإلنسان شيئاً ينبغي استغالل طاقاته يف مصلحة الحضارة الحديثة،
أي ٍ
بعد من أبعاد اإلنسان[[[.
ومل تستنث هذه النظرة ّ

املعيار واملالك يف تقييم اإلنسان ،بحسب املباين اإلناسيّة الحداثويّة (النظرة الفلسفية إىل
اإلنسان) ،هو النامذج الدنيويّة واملاديّة التي تقتضيها الليربال ّية[[[ ،والصفات والخصائص التي
تع ّددها الحداثة لإلنسان هي صفات اإلنسان الرأساميل وخصائصه ،وذلك أ ّن اإلنسان الحديث
ينبغي أن يكون منسجامً مع سياسة الحداثة وثقافتها واقتصادها ،وبكلمة عا ّمة إ ّن اسرتاتيجية الحداثة
ين ،ومن دونه ال تصل الحداثة إىل مبتغاها ،وال تحقّق غاياتها
تبتني عىل وجود اإلنسان العلام ّ
املرج ّوة .وبعبارة أخرى منت الحداثة عرب قناة التنمية اإلنسان ّية .وقد التفت الغرب إىل أه ّمية اإلنسان
ول التنمية اإلنسان ّية يف املجتمعات التي يريد فرض
يث ،ومن هنا نجده يُ ِ
يف تحقيق مرشوعه الحدا ّ
خاصة .فإذا مل ينط ِو اإلنسان من داخله عىل ميل نحو الحداثة
الحداثة والتحديث عليها ،أهم ّية
ّ
الحداثوي .واإلناسة الحداثويّة تقوم عىل إعادة النظر يف تفسري
وقيمها ،ال ميكن أن يتحقّق املرشوع
ّ
اإلنسان وتعمل عىل تفسريه وفق الخصائص التي تريد تلقينه إيّاها ،ومن هنا نجد أ ّن القيم االقتصاديّة
االقتصادي والقيم السياسية تقتيض الرتويج لإلنسان السيايس ،وعىل
تستدعي الحديث عن اإلنسان
ّ
[[[ـ بارى سامرت ،رشايط مدرن ،مناقشه هاي پست مدرن (ظروف الحداثة :مخالفات ما بعد الحداثة) ،ص .5
[[[ـ إدغار موران ،هويت انساين (الهوية البرشيّة) ،ص .100
[[[ـ ألوين گولدنر ،بحران در جامعه شناىس غرب (أزمة علم االجتامع يف الغرب) ،ص .86
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هذين يُقاس ما سواهام .أو فقل :إ ّن اإلناسة الحداثويّة بنيانيّة؛ أي إنّها تضفي نظرتها الحداثية عىل
كل وجه من وجوه العامل وسطح من سطوحه .ومعنى هذا أ ّن الحداثة يف السياسة واالقتصاد والثقافة
ّ
الحداثوي وتستم ّد معناها منه .وألجل هذا يُع ّد اإلنسان
والفلسفة وغريها ،تدور حول محور اإلنسان
ّ
التقليدي معيقاً من معيقات الحداثة وس ّدا ً يف وجه تحقيق أهدافها.
ّ
املباين الفلسفية للحداثة (يف جمال النظرة إىل الوجود)
ين للوجود وللعامل .وتسعى الفلسفة إىل اكتشاف العقالن ّية
الفلسفة كام هو معلوم تفسري عقال ٌّ
الحاكمة عىل الوجود ،ومن هذه القناة تحاول تربير نفسها ،وإضفاء املرشوعيّة عىل ذاتها ،من
كالمي
ين وليست علم وجود
حيث القانونية والغائ ّية .وبعبارة أخرى :إ ّن الفلسفة علم وجود عقال ّ
ٍّ
ومفسو األبعاد العقالن ّية يف الوجود .وجهد الفيلسوف
يل ،وي ّدعي الفالسفة أنّهم مكتشفو
ّ
أو نق ٍّ
ّ
الشك والنسب ّية .وهذا التجاوز قد يكون أثرا ً من آثار الحالة النفس ّية
كل أشكال
يقوم عىل تجاوز ّ
الفلسفي.
للفيلسوف أو أحد اقتضاءات العمل
ّ

واجتامعي
خارجي
واقعي
ولك ّن السؤال األساس هو :كيف يتح ّول التط ّور الفلسفي إىل تط ّور
ّ
ّ
ٍّ
حضاري؟ فهل مث ّة رب ٌ
ط وعالق ٌة منطقيّة بني الفلسفات وبني النظم الحاكمة عىل
بل وحتّى
ّ
املجتمعات؟ وما هو موقع البناءات الفلسفيّة والوجوديّة يف التح ّوالت الحضاريّة والثقافيّة؟ وهل
النظري؟ وما هو الدور الذي يؤ ّديه
تبتني الحداثة الغرب ّية عىل العقالن ّية الفلسف ّية وعىل علم الوجود
ّ
الفلسفي يف ظهور الحداثة وتشكّلها؟ وهل املباين الفلسف ّية التي تستند إليها الحداثة
التفكري
ّ
يصح
هي نفسها املباين الفلسفيّة القدمية ،أم أ ّن بني األمرين تفاوتاً واختالفاً جوهريّاً؟ وأخريا ً هل
ّ
الحديث عن حداثة فلسفيّة أو فلسفة حداثويّة؟
الحق أ ّن الفسلفة الحديثة يف الغرب كان لها فه ٌم عن النظام الحاكم عىل الوجود ،وقد حاولت
ّ
طرح أفكار وأنظمة جديدة مل تكن معهود ًة من قبل .فالفلسفات القدمية كانت تهدف إىل كشف
الحقيقة ،وأما الفلسفة أو الفلسفات الحديث فلم يعد اكتشاف الحقيقة جزءا ً من اهتامماتها ،بل
رصف فيه .والفلسفة
صار ّ
جل ه ّمها السيطرة عىل العامل ،ومساعدة اإلنسان يف وضع يده عليه للت ّ
كل
القدمية كانت متيل إىل البحث عن العلل الغائية الكامنة وراء وجود العامل ،وكانت ترى أ ّن ّ
مظاهر العقالنيّة املوجودة يف العامل ميكن ر ّدها إىل حقيقة تقع خارج عامل الطبيعة .ومن هنا مل

تكن تحاول بيان كيفية تط ّور العامل .وأ ّما الفلسفة الحداثويّة فإنّها ترى يف العقالنية الحاكمة عىل
تفس العامل وفق العلل
العامل عقالن ّية ماديّة .وال تهدف إىل الكشف عن الحقيقة ،ومن هنا نراها ّ
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الفاعليّة ال العلل الغائيّة .وعىل ضوء هذه الرؤية ميكن القول إ ّن العقالنية الحاكمة عىل العامل
بحسب الفلسفة الحديثة هي عقالن ّية آل ّية تطبيق ّية أو فقل عمل ّية ،عىل ح ّد تعبري أحدهم ،بينام
العقالنية التقليدية هي عقالنية انتزاع ّية ونظريّة.

يفس صيحة ماركس املشهورة ،إذ كان يقول :لقد قرص الفالسفة القدماء جهودهم عىل
وهذا ما ّ
تفسري العامل ،بينام امله ّم هو تغيريه .وعليه فإ ّن العقالن ّية الفلسفية الحداثويّة تختلف عن العقالنية
التقليديّة ،يف الغاية واملوضوع واملنهج .وهذا التح ّول يف الفلسفة بني قدميها وحديثها ميثّل
قطيع ًة وانفصاالً عن الفلسفة األرسطيّة واملدرسيّة ،وتأسيس مليتافيزيقا جديدة.

«يتجل التقابل واالختالف بني الرؤية الكونية عند أنصار امليتافيزيقا الكالم ّية وبني الرؤية
ّ
التي يتب ّناها أنصار العلوم الطبيعية الحديثة ،يف اهتامم الفريق األ ّول بالعلّة أو العلل الغائ ّية ،بينام
محل العلّة
ّ
تحل
يهت ّم الفريق الثاين بالعلّة الفاعليّة التي ميكن تحويل حركتها إىل أرقام وأعداد ّ
الغائ ّية اآلنفة الذكر .وينبغي إخضاع الفلسفة للضغط ليك تجعل من املعرفة البرشيّة خادماً لتق ّدم
الحضارة .ولقد تأث ّر ديكارت وليبنتز بالعلوم الحديثة إىل ح ٍّد كبريٍ ما حدا بهام إىل االعتقاد بأ ّن
محل آخر« :إ ّن بغية
ٍّ
الخارجي [[[»...ويقول كابلستون يف
الفلسفة وسيلة لزيادة علمنا بالعامل
ّ
حزم واحتياط يف األمور العلميّة،
ديكارت من الفلسفة هي بحث الحكمة ،والحكمة ليست مج ّرد ٍ
حته،
بل هي معرفة كاملة بجميع األمور التي تساعد اإلنسان عىل تحسني عيشه ،والحفاظ عىل ص ّ
كام تساعده عىل اكتشاف سائر الفنون والصناعات»[[[.
الطبيعي أو ما أسامه
ومل يكتف ديكارت بوضع امليتافيزيقا يف خانة الفلسفة ،ص ّنف العلم
ّ
رصح بأ ّن العالقة بني هذا وتلك هي عالقة الشجرة بجذورها.
الفلسفة الطبيع ّية يف الخانة نفسها ،و ّ
ومن هنا ال يبدو غريباً إرصار ديكارت عىل القيمة العمل ّية للفلسفة ،وال اعتقاده بأ ّن حضارة األمم
كل يشء وقطع صلته
الفلسفي وتعاليها بفلسفتها .وكأنّه عقد العزم عىل تجديد ّ
مرهونة بتف ّوقها
ّ
الفلسف ّية مبن سبقه من الفالسفة القدماء .ومل يكتف باتّهام األرسطيني باالعتامد الكامل عىل
حة فهمهم ألفكار
أرسطو واستنادهم إليهم يف تفاصيل أقوالهم ونظريّاتهم ،بل ات ّهمهم بعدم ص ّ
سلفهم ،كام قذفهم مبحاولة البحث يف الفلسفة األرسطية ،عن أمور ما خطرت ألرسطو عىل بال[[[.
الحداثوي ما هو إالّ فلسفة عمل ّية تجريب ّية .وبعبارة أخرى :هو
وحقيقة األمر أ ّن النظام الفلسفي
ّ
[[[ـ فردريك كابلستون ،تاريخ فلسفه ،ج  ،4ص .21-20
[[[ـ املصدر نفسه ،ص .89-88
[[[ـ املصدر نفسه.
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تتول
ّ
مم هو فلسفة نظر .والفلسفة الحاكمة عىل عرص األنوار هي الفلسفة التي
فلسفة عملٍ أكرث ّ
التنظري للـ«جزمية املبتنية عىل العلم الحديث» .ذلك العلم الذي ي ّدعي القدرة عىل التعامل مع
املجاالت كلّها[[[ .وذلك أل ّن الفلسفة الحديثة تحاول تفسري وتربير املبادئ ما بعد الطبيع ّية للعلم
الحداثوي ظهر إىل الوجود إثر التح ّوالت التي طرأت عىل العلوم
الفلسفي
الحديث .بل إ ّن النظام
ّ
ّ
وبخاصة الفيزياء .يقول أدوين أرثر برت يف هذا املجال:
التجريبيّة،
ّ
«إذا أنعمنا النظر يف أعامل الفالسفة الذين أتوا بعد نيوتن ،نكتشف أنّهم يتفلسفون عىل ضوء
املستج ّدات التي وفّرها نيوتن بني أيديهم»[[[.

يك
مل وليس موقع فيلسوف؛ وذلك أل ّن تفسريه امليكاني ّ
موقع نيوتن يف نظام الحداثة هو موقع عا ٍ
يك
علمي وليس تفسريا ً فلسف ّياً .ولك ّن ديكارت املعارص لنيوتن ،اهت ّم بالتفسري امليكاني ّ
للعامل هو تفسري
ّ
من وجهة نظر فلسفيّة؛ وهذا ما جعل منه فاتح عهد الحداثة يف الفلسفة الغربيّة .ومل يشغل الفالسفة
الفكري ومجموع آرائه التي طرحها يف كتابه أصول الفيزياء،
الذين أتوا بعد نيوتن أنفسهم بنقد نظامه
ّ
يئ لبعض القواعد الفزيائ ّية فحسب .وقد خلف ديكارت يف زعامة الفلسفة
واكتفى أكرثهم بنقد جز ّ
الحديثة مجموعة من الفالسفة الكبار منهم كانط وهيغل الذي أوصل الفلسفة الحديثة إىل أوجها.
الفلسفي الحديث مديناً لهيغل وفلسفته يف املائة والخمسني سنة األخرية من عمر
ومن هنا يع ّد الفكر
ّ
الفلسفي .وعىل ح ّد تعبري بيرت سنغر« :لوال هيغل ملا ك ّنا شهدنا يف املائة والخمسني
الفلسفة والفكر
ّ
يستحق
والسيايس ما نشهده اآلن»[[[ .ويرى هابرماس أ ّن هيغل
الفلسفي
سنة األخرية من عمر الفكر
ّ
ّ
ّ
فكري شامل مقتدرٍ،
بجدارة لقب فيلسوف الحداثة ،وذلك أنّه هو الذي ح ّول مفهوم الحداثة إىل نظام
ٍّ
وهو الذي أضفى عليه تلك الق ّوة التي سمحت له بالنفوذ عىل العامل والتاريخ.

وميكن القول باالستناد إىل ما يُالحظ يف مؤلّفات فالسفة الحداثة ومعلّميها ،إ ّن الحداثة الغربية
مرهون ٌة بتجديد النظرة الفلسفيّة إىل الوجود كام قلنا إنّها مرهون ٌة بالنظرة العلامنيّة إىل اإلنسان .أي ما
كانت الحداثة ستنرش وتنمو لو بقي اإلنسان يحمل النظرة التقليدية إىل الوجود .فالفسلفة الحداثوية
يف نظرتها إىل الوجود هي نظرة ماديّة وعلامن ّية ،ومل يعد الوجود بالنسبة إىل إنسان الحداثة مظهرا ً
مستقل قائ ٌم بذاته ،وهو أثر من آثار
ٌّ
الحداثوي
من مظاهر الهيبة والجالل اإلله ّيني .بل العامل عند
ّ
مجموعة من األحداث العمياء ،أو فقل هو هو نتيجة مجموعة من القوانني املاديّة .أي هو حاصل
[[[ـ كريم مجتهدي ،فلسفة وتجدد (الفلسفة والحداثة) ،ص .23
[[[ـ أدوين أرثر برت ،مبادي ما بعد الطبيعى علوم نوين (املبادئ امليتافزيقية للعلوم الحديثة) ،ص .25
[[[ـ مري سپاسی ،تأمىل در مدرنيته ايراىن (نظرة يف الحداثة اإليران ّية) ،ص .60
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املادي والقوانني التي تحكم حركته هي نتيجة صدف متتالية ،دون أن يكون خاضعاً
مسرية التط ّور
ّ
ملدبّر يقف وراءه .وليس له علّة تقع خارج حدود الطبيعة[[[.

هذا ومل تولد النظرة املاديّة يف الحداثة فجأةً .بل خطا الخطوات األوىل عىل هذا الطريق
مجموعة من العلامء والفالسفة أفرغوا العامل من العنارص املاورائيّة .ومل تكن النظرة املاديّة واضحة
إىل الح ّد الذي نعرفه اليوم ،بل كانت تتسع الفلسفة يف بدايات نشأة الفكر الحديث لله .فنيوتن مثالً
صاحب النظرة امليكانيك ّية إىل العامل والذي يرى أ ّن العامل يسري وفق معادالت ميكانيك ّية ما ّدية،
يرى أ ّن املح ّرك األ ّول للعامل هو الله .وقد كان يشاركه ديكارت يف هذه النظرة التي تقبل وجود
الله .ث ّم ما لبث عدد من الفالسفة أن اعرتضوا عىل هذا املنسوب من األلوهيّة يف النظرة إىل العامل،
وسخروا من أصحابها:
«كان واضحاً بالنسبة لنيوتن وجود يشء من الفوىض يف حركة السيّارات ال ميكن تفسريها
بحسب قانون الجاذب ّية األثري لديه .وبعبارة أخرى :مث ّة تفاوتٌ بني الحركة الواقع ّية للس ّيارات وبني
حل هو :أ ّن الله قد
ما كانت تقتضيه الحسابات الرياض ّية .ومل يكن بوسع نيوتن سوى التفكري يف ٍّ
الطبيعي.
يل إىل مسارها
يتدخّل يف بعض األحيان فيعيد الس ّيارات التي تنحرف عن مسارها األص ّ
ّ
وبحسب اطّالعي كان هذا التفسري هو الفرصة التاريخيّة األخرية التي أتاحها عاملٌ كبري مثل نيوتن
العلمي .وأ ّما اليبنتز فقد كان يعلّق عىل إله نيوتن بالقول :إ ّن إله نيوتن
ميتافزيقي يف نظامه
لتفسري
ّ
ّ
يك قليل الخربة؛ إذ إنّه مل يستطع صناعة آلة تستغني عن اإلصالح والرتميم بني فرتة وأخرى.
ميكاني ّ
وقد أثبت البالس الذي أىت بعد نيوتن بحواىل قرن ( )1827-1749أ ّن الظواهر التي عجز
نيوتن عن تفسريها ولجأ إىل اإلله لتفسريها ما هي سوى محاوالت تصحيح ذات ّية ،وبالتايل مل
اإللهي لتفسريها .وقد أ ّدى هذا الحذف للتفسري الالهويت
نعد مضط ّرين إىل اللجوء إىل التدخّل
ّ
للظواهر الفلكيّة إىل والدة النظرة املا ّدية التي أفضت إىل اإللحاد .والوجود بحسب هذه النظرة آليّ ٌة
العضوي الذي كان يتب ّناه بعض
جه يف الجهة املقابلة للتص ّور
ّ
(ميكانيزم) مستقلّةٌ .ويقع هذا التو ّ
العضوي األخري،
الفالسفة القدماء أو بعض فالسفة القرن العرشين .والعامل ،بحسب هذا التص ّور
ّ
ألي شكلٍ من أشكال الوعي
يل فاق ٌد ّ
محكوم لعلّة فاعل ّية واعية ذات إدراك ،بينام هو يف التص ّور اآل ّ
واإلدراك»[[[.
[[[ـ ادگار مورن ،طبيعت طبيعت (طبيعة الطبيعة) ،ص 46؛ هويت انساىن (الهويّة اإلنسان ّية) ،ص .34
[[[ـ رينيه گنون ،سيطره كم ّيت وعالئم آخر الزمان (زمن الكمية وعالمات العرص) ،ص .209-208
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وميكن بيان العنارص األساسيّة للنظرة الفلسفية الحداثوية إىل الوجود باآليت:

أوال :الوجود هو تراك ٌم من الطاقة الكامنة التي ينبغي الحصول عليها واستثامرها يف اإلنتاج
واالستهالك.
ثانياً :العامل هو موضوع ومتعل ٌّق للمعرفة اإلنسان ّية ،وهو مجموعة من األشياء التي ال روح فيها.

خلٍ من قوى من خارج الطبيعة ،وهي تسري
ثالثاً :العامل هو آلة كبرية تدور وتعمل دون تد ّ
يت.
يل وذا ّ
بشكل آ ّ
رصف فيه دون ح ٍّد أو ٍ
قيد.
رابعاً :مه ّمة اإلنسان يف هذا العامل هي تسخريه والت ّ

خامساً :ينبغي للبحث عن علّة الكون أن يخيل الساحة للبحث عن كيف ّيته وتبيني حركته وتط ّوره.

ين يف النظرة إىل الوجود االنتشار والسيطرة عىل الساحة
وبعبارة أخرى :استطاع الفكر العلام ّ
الفكريّة ،بعد حذف الغائ ّية وإلغائها ،وبعد غلبة النظرة املوضوعان ّية إىل العامل وتفسريه بطريق ٍة
ميكانيكيّة .وبعد هذا صار العامل ماديّاً من رأسه إىل أخمص قدميه ،وخال من أي ٍ
بعد من أبعاد عامل
ليستقل ويتفرعن[[[.
ّ
املعنى ،ما أفسح املجال لإلنسان
مباين احلداثة يف نظرهتا إىل الدين
األفكار املسيح ّية الكالم ّية هي من املباين التي تركت أثرها يف الحداثة وانتشارها .فقد أ ّدى
الحداثوي ،ولو كان ذلك
مهمً يف التمهيد بأشكال مختلفة للفكر
الفكر الالهويت
املسيحي دورا ً ّ
ّ
ّ
يف بعض األحيان عىل سبيل تأمني األرض ّية أو البيئة الحاضنة .ولو مل يستطع الفكر الالهويت
املسيحي التكيّف وإعادة االنتشار بأشكال تنسجم مع الحداثة ملا استطاع الغرب الوصول إىل ما
ّ
وصل إليه؛ وذلك أل ّن املسيح ّية كانت ستعيق تط ّور الحداثة ومرشوعها يف املجتمعات الغرب ّية.
املسيحي التك ّيف مع مقتضيات الحداثة؟ وهل أ ّن طبيعته تقتيض سهولة
أ ّما ملاذا استطاع الفكر
ّ
الديني
تك ّيفه وإعادة صياغته بأشكال ال تتناىف مع الفكر الحديث األمر الذي أ ّدى إىل ضعف الفكر
ّ
تستحق الوقوف عندها وال ميكن اإلجابة عنها
الديني؟ هذه وغريها أسئلة
وإخالئه الساحة للفكر غري
ّ
ّ
يف مثل هذه الدراسة .ولكن مهام يكن من أم ٍر فإ ّن ما حصل هو تنازل املسيح ّية والفكر الالهويت
املسيحي وإعادة صياغة نفسه بطريقة تسمح للحداثة باالنتشار والتم ّدد يف املجتمعات التي ينترش
يت وال ينسجم معه؛ ولك ّنه
فيها هذا الفكر .مع االلتفات إىل أ ّن فكر الحداثة ال يقبل الفكر الالهو ّ
[[[ـ املصدر نفسه.133-114 ،
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املسيحي ،حيث إ ّن الثقافة الغربية
مل يكن يرغب يف مواجهة تاريخ طويل من الفكر الالهويت
ّ
مشحونة بالرموز والتعاليم الدين ّية املسيح ّية ،ما يحول يعجِز الحداثة عن الوقوف يف مواجهة هذه
املسيحي يف
يت
الثقافة السائدة .ومن هنا اقتضت أيديولوجيا الحداثة أن تعمد إىل ّ
حل الفكر الالهو ّ
ّ
منوذجها (بارادايم) وتق ّدمه بطريقة دفعت الدين والفكر الديني إىل االنسحاب تدريجاً من الساحة،
الطبيعي للفكر الالهويتّ أن
وتنازله عن املواقف األيديولوجيّة التي كان يتب ّناها .وبعد هذا كان من
ّ
جر والرجع ّية.
يتك ّيف مع التط ّور العلمي
والتقني الناجم عن الحداثة ،ليك يبعد عن نفسه تهمة التح ّ
ّ
املفس للتعاليم الدينيّة ،كان يحاول عىل
الكالمي مل ّا كان يؤ ّدي دور
وواقع الحال هو أ ّن الفكر
ّ
ّ
الدوام تقديم نفسه بصورة عقالنيّة متناغمة مع التح ّوالت التي كانت تعصف بها الحداثة الغربيّة.
الروحي يف املجتمعات الغرب ّية ،وكان يق ّدم ما وسعه
واستطاع الفكر الالهويتّ ،إجامالً ،ملء الفراغ
ّ
ذلك ،تفسريات وأجوبة عن األسئلة امليتافيزيق ّية حول املبدإ واملعاد .وقد أسهم ذلك كلّه يف
تحسني العالقات االجتامعيّة ،وإضفاء مع ًنى عىل الحياة ترك أثره يف الحياة االجتامعيّة الغربيّة.
التخل عن هذه الدعامة الثقافيّة ونفيها بالكامل دفع ًة واحدةً .وقد حاول
ّ
الحداثوي
ومل يشإ الفكر
ّ
املسيحي،
الحداثوي استثامر هذه املباين الفكريّة التي كان يجود بها الالهوت الديني
الفكر
ّ
ّ
يف خدمة مصالحه واسرتاتيج ّياته الفكرية والثقاف ّية .ما سمح للمراقب غري الغ ّواص أن يظ ّن أ ّن
املسيحي الغريب يصدران عن مورد واحد .فمن الناحية األيديولوجيّة كان
الحداثة والالهوت
ّ
وتوسع
واعتقادي يسمح بنرش قيم الحداثة
تربيري
رضوريّاً وحيويّاً ،للحداثة وجود بل إيجاد نظام
ّ
ّ
ّ
مرشوعها ،عىل أن يكون هذا النظام منسجامً مع الثقافة املسيح ّية ومالمئاً للحداثة يف آنٍ معاً .وقد
الحداثوي عىل إعامل التغيريات الواسعة التي يف
الفكري حامالً ومساعدا ً للفكر
كان هذا النظام
ّ
ّ
املقوالت الحاكمة عىل الثقافة التقليديّة ،ليعيد بعد ذلك صياغة املجتمع وهندسته وفق مقوالت
العلامنيّة .وبعد هذه املرحلة من مسرية الحداثة بدأت مرحلة «الفتح» من تاريخ الحداثة ورشع هذا
الفكر باالستعامر واالستغالل خارج حدود الغرب مستفيدا ً من العناوين الدين ّية لتربير أهدافه .وقد
ساعدت هذه العناوين الدين ّية التي كانت تتب ّناها الكنسية عىل تربير انتشار الحداثة وإقناع املجتمع
يب بالتم ّدد خارج حدوده .بل ال نعدم أثر هذه العناوين الدينيّة يف تاريخ الفلسفة الغربيّة أيضاً.
الغر ّ
وصفوة القول إ ّن املباين الدينيّة املسيحيّة الجديدة مل تكن األساس يف والدة الحداثة والفكر
الحداثوي ،بل شهد العامل منذ عرص النهضة فام بعد والدة ظاهرة حاولت الكنيسة املسيح ّية
ّ
مقاومتها يف مراحلها األوىل ،ولك ّنها ما عتمت أن وجدت نفسها مضط ّر ًة للتك ّيف معها والتأث ّر
الحداثوي أن صادر من الفكر الالهويتّ بعض األفكار التي تخدم مرشوعه
بها .وما لبث الفكر
ّ
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أيا استثامر .ومل يأخذ التطابق والتكيّف بني الفكر الالهويت وبني الحداثة شكالً واحدا ً
واستثمرها ّ
كل مرحلة تاريخيّة بالصيغة التي تنسجم مع تلك املرحلة .حيث
عرب التاريخ ،بل كان يحدث يف ّ
الصناعي ،والالهوت ما
يب نسخاً ع ّدة وتسميات مختلفة منها :الالهوت
شهد تاريخ الالهوت الغر ّ
ّ
يث ،والالهوت الليربايل ،والهوت موت الله وغريها...
بعد الحدا ّ
الفكري
الديني ،وخطا هذا النمط
الدنيوي غري
«لقد شهد القرن التاسع عرش انتشارا ً واسعاً للتيّار
ّ
ّ
ّ
خطوات إىل األمام ،سمحت له بالدخول إىل ساحة الالهوت التي كانت حتّى ذلك التاريخ يف
عهدة الدين وميدانه األثري .ويف تلك املرحلة بدأت التيّارات الالأدريّة واإللحاديّة تنفذ إىل ساحة
الالهوت لتجادل الدين يف ساحته الوحيدة تقريباً ،ومع هذه الت ّيارات بدأ الفكر الالهويتّ التقليدي
فكري أساس
ين .والالهوت كام هو معلوم ه ٌّم
ّ
باالنسحاب تدريجاً والرتاجع يف وجه امل ّد العلام ّ
يب .ومركز املسيح ّية ونواتها هو األبحاث الالهوت ّية ،ومن هنا فإ ّن تراجع املسيح ّية
للفكر
الديني الغر ّ
ّ
من هذه الساحة يف مواجهة الغارات العلامن ّية كان أخطر وأش ّد وقعاً من تراجعها يف أي ميدان من
امليادين مهام كان مستوى أهم ّيتها .بل كان هذا الرتاجع رمزا ً
الديني من
ومؤشا ً عىل تراجع الفكر
ّ
ّ
الحياة االجتامعيّة واإلنسانيّة .وقد بلغ هذا التيّار أوجه يف القرن العرشين حتّى كدنا نرى أ ّن القسم
ديني»[[[.
األعظم من الالهوت
املسيحي الهوتاً غري ّ
ّ

وال ّ
والكالمي باألوضاع االجتامع ّية والتط ّورات الفكريّة والفلسف ّية
يت
شك يف تأث ّر الفكر الالهو ّ
ّ
والثقافية التي عصفت بالثقافة الغرب ّية .وهذا يدفعنا إىل القول دون مبالغ ٍة إ ّن التحديث يف الفكر
يب .األمر الذي كان
الالهو ّ
ين الحاكم عىل الالهوت الغر ّ
يت الغر ّ
يب أ ّدى إىل علمنة النظام العقال ّ
رافع ًة للعلامنيّة يف البلدان الغربيّة وغري الغربيّة .وقد أسهم هذا التح ّول يف الفكر الالهويتّ يف تلك
املرحلة من مسرية الحداثة يف انتشارها ومت ّددها .ومن هنا نجد أ ّن بعض الحركات الدينيّة أفضت
إىل مزيد من العلامنيّة والرأساملية عىل الرغم من كونها ذات ٍ
ديني يف بداياتها ،وهنا نشري إىل
بعد ّ
أيا تبيني،
الربوتستانتية والطهرانية ( .)puritanismوقد أنعم ماكس فيرب النظر يف هذا األمر وب ّينه ّ
وذلك يف كتابه الربوتستانية وأخالق الرأسامل ّية .وقد حاول يف كتابه هذا بيان الدور الذي أ ّداه الفكر
اللوثري يف التمهيد للرأسامل ّية الغرب ّية .يقول فيرب يف هذا املجال:
محل التفات عدد من الالهوتيني من أمثال :لوثر ،وكالفن،
ّ
«مل يكن ما يُعرف اليوم بـ«التق ّدم»
وناكس ،ووات .بل كانت تعاليم هؤالء معارضة لكثريٍ من قيم الحياة الجديدة التي ال يعارضها اليوم
تعصباً .وإذا أردنا الربط بني التعاليم الربوتستانتية القدمية وبني ثقافة الرأسامل ّية،
حتّى أش ّد الناس ّ

[[[ـ سيد حسني نرص ،جوان مسلامن ودنياى متجدد (الشاب املسلم والعامل الجديد) ،ص .203
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علينا اإلشارة إليها يف الخصوصيّات الدينيّة الرصفة للتعاليم الربوتستانتية ،وليس يف السامت
املاديّة العمدية للحياة»[[[.

رسبت إىل ثنايا النظام الالهويت
وبشكلٍ عا ٍّم ميكن القول إ ّن املاهية العلامنية واملاديّة للحداثة ت ّ
ين لهذا الالهوت نحو العلامنيّة والدنيوية[[[ .وقد أفىض هذا املنهج
املسيحي ،وو ّ
جهة النظام العقال ّ
ّ
الفكري إىل «الهوت من دون إله» وإىل «الهوت موت الله».
ّ
يتبي أ ّن املباين الدينيّة للحداثة هي:
بالنظر إىل ما تق ّدم كلّه ّ

1ـ يتب ّنى الالهوت الحديث تفسريا ً فرديّاً وإنسانويّاً للدين والتديّن .ويُنظر إىل الدين بحسب

وشخيص ،ال صلة له بعالقات الفرد واملجتمع .وقد تح ّول الدين
ين
هذه الرؤية عىل أنّه أم ٌر وجدا ٌّ
ٌّ
يئ فيها إىل أقىص الحدود املمكنة.
بحسب هذه النظرة إىل تجربة فرديّة إنسان ّية ضعف البعد املاورا ّ
وألجل هذا ميكن أن تتحقّق هذه التجربة عند اإلنسان ،مبا هي تجربة وجدانية باطن ّية ،دون أن
أي التزام بالتعاليم الدين ّية.
تتض ّمن بالرضورة ّ

أيديولوجي عن الدين .وألجل
أي بعد
 2ـ لقد استوعب الالهوت الحديث العلامن ّية وقبلها ،ونفى ّ
ّ
هذا مل يعد مثة صلة بني الدين والسياسة ،وبني الدين والعلم ،مبعنى فصل امليادين وعدم السامح
باملزج بني أدوار الدين وأدوار السياسة ،ومل يعد يُسمح للدين بالتدخّل يف الهندسة االجتامعيّة
وعالقات الحياة اإلنسانيّة ،عىل الرغم من أ ّن مثل هذا الفصل مل يتحقّق بالصورة املفرتضة يف
يل ،بل بقيت النظم السياس ّية تض ّيق الساحة عىل الدين وتخرجه من ساحات اشتغاله
الواقع العم ّ
الواحدة بعد األخرى[[[.
 3ـ التعدديّة أيضاً من املباين الحاكمة عىل الالهوت الحديث .وقد فتح االعرتاف بالتع ّدديّة
ج ّية
وفق هذا املبنى الباب عىل مرصاعيه للتفسري الح ّر للدين دون ّ
أي قاعدة ملزمة ،وأسقط الح ّ
أي مرجع ّية لتفسريه .ومن الطبيعي أ ّن االنطالق من هذا املبنى يسمح بتفسري
واملرشوع ّية عن ّ
بأي طريقة ولو كانت ذاتيّة محضة ،وبخاصة إذا اعتُ ِمدت الهرمنيوطيقا ،فعند ذلك
التعاليم الدينيّة ّ
ال نستبعد تفسري الدين بطريقة ال دين ّية أي ض ّد الدين نفسه[[[.
[[[ـ ماكس فيرب ،أخالق بروتستانت وروح رسمايه دارى (األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية) ،ص .48
[[[ـ جان كورتنى مورى« ،انسان ىب خداى عرص نوگرایی وعرص فرانوگرایی» (اإلنسان من دون الله يف عرص الحداثة وما بعدها) ،مجلة
أرغنون ،العدد  ،12-11ص .404
[[[ـ خايك قرامليك ،فراگرد دنیوی شدن (سريورة الدنيوة) ،سايت باشگاه اندیشه.
[[[ـ ملكم هميلتون ،جامعه شناىس دين (علم اجتامع الدين) ،ص .297-296
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